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 קול קורא

 עשר ללימודי המפרץ הפרסי בישראל-הכנס השנתי השנים

 שלושים שנה לשלטון חמינאי:  –איראן 

 היבטים פנימיים, אזוריים ובינלאומיים 

 

 2020במרץ  16יום שני, 

 , מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה30מצפור עופר, קומה 

 

 האייתאללה שלהנהגתו ת תח ן המשטר האסלאמי באיראןהכנס השנתי יעסוק בהשפעות שלטו

 1989 ובמהלך איראן מאז שנת של הרפובליקה האסלאמית של העליון  העלי חמינאי כמנהיגסייד 

 בהיבטיםהרצאות שיעסקו ל לקבל הצעות אנו מבקשים .2019-השנים מאז ועד ל 30מהלך וב

נובעים פוליטיים, חברתיים, כלכליים, דתיים, ואחרים ה שונים של תקופה זו, כגון היבטים

 . רח התיכון ובעולםהמז באזור, באיראן חמינאי האיראני בהנהגת משטרה ממדיניות

 ניתן להתייחס לשאלות בנושאים שונים ומגוונים, כגון: 

האיש, משפחתו, השכלתו, הונו, אמונותיו והאידיאולוגיה  –אייתאללה סייד עלי ח'אמנהאי  -

ו הממסד הדתי השיעי, בתוך איראן )כמעם גורמי כוח  שלו, עלייתו לעמדת הנהגה, ויחסיו

 מחוצה להקשריו/השפעתו ו המשה"ם, הנשיא, המועצות השונות, ועוד(

 שאלת הירושה אחרי ח'אמנהאי -

מדיניות ביטחון ואסטרטגיה, חוץ, פנים, כלכלה, אנרגייה וכו' ומדיניות כלפי המיעוטים  -

 )דתיים ואתניים( ונשים תחת הנהגתו   

 תנגדות תמיכה בארגוני טרור/ה -

 שפעת הסנקציות הכלכליות על איראןה -
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מדינתיים באזור ובעולם )עם מדינות כמו -מערכות יחסי איראן עם מדינות וארגונים תת -

ישראל, סעודיה, ארה"ב, רוסיה, תורכיה, סוריה או אל מול כל מדינה אחרת, ועם ארגונים 

ם ע"י ות שנתמכימדינתיים כמו חזבאללה, חמא"ס, ג'האד אסלאמי, ומליציות אחר-תת

 המשטר האיראני(

להגיש  ,העוסקים בנושאים אלו ואחרים ,תחומי הענייןו הדיסציפלינות מכלאנו מזמינים חוקרים 

פאנל עבור הכנס. תלמידי מחקר ומסטרנטים בשלבים מתקדמים וכן בעלי להצעות להרצאה או 

 "ב( מוזמנים גם הם להגישעניין מחוץ לעולם האקדמי )דיפלומטים, עיתונאים, אנשי עסקים, וכיו

 הצעותיהם. ניתן לראות כאן את תוכנית הכנסים הקודמים וחלק מההרצאות:  את

http://gulfc.haifa.ac.il/index.php/events/past-events/conferences-workshops-and-

seminars  

עד שם מרצה, שיוך אקדמי וכותר הרצאה )כולן בעברית ובאנגלית(, מלווים בתקציר ההרצאה )

 drab@univ.haifa.ac.il , לכתובתעזרייש לשלוח בדואר אלקטרוני אל מרכז  נוט-וביו מילים( 500

 . 2020בינואר,  15. הודעות קבלה תשלחנה עד לתאריך 2020בינואר,  1 עד לתאריך

, יתבקשו לשלוח מאמריהם לקובץ מאמרים המבוססות על מחקר חדשנימציגי הרצאות נבחרות, 

 (.http://www.ktav.co.il/book.asp?BookID=2743ובץ המאמרים הקודם, ראו: מיוחד )לק

 

 בברכה,

 מרכזי הכנס,

 ד"ר ערן סגלד"ר סולי שאהוור, 
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