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تهميد

تشه د ا لنطق ة ف  الفتة الالي ة توترًا غي  مس بوق ف  العتقاا م ع إيران جراء تزاي د تدلتا طهران ف  شؤون دول النطقة، 
محاية  واعأراف الدولي ة اااص ة  لرق الواثي ق  إل   وص ل في ه اعم ر  وتعال  ن بة العدائي ة م ع دول االي ج العرب  للح د  الذي 
استاتيجية  وض  ع  يس  تدأي  ما  االي  ج،  دول  ف    لاص  ة  إرهابي  ة  اتي    دأحه  ا  أ  ن  فض ًت  الدبلوماس  ية،  البعثاا  واحتام 

إأتمية تفضح الحارساا اييرانية الت  ل تعتف بعتقاا حسن الوار وأفعالا الت  ترتقي لرائم الرب ضد دول النطقة، 
وبناء رأي أام معاد للسياساا اييرانية ألى الحهور الداللي وااارجي.

اللسياق اللعام

العرب  االي ج  منطق ة  اتاه  العدائي ة  اييراني ة  والس ياساا  الحارس اا  اظهار  أل ى  ا يأتمي ة  لتس تاتيجية  العام  البناء  يرتك ز 
اللُبعد بشكل لاص والنطقة العربية بشكل أام والتدلل الس افر ف  شؤون الدول، ألى أن تتححور هذه الستاتيجية ألى 

 والذي قد يضعف ااطاب ايأتمي العام ف حال الستناد إليهاللسيااي والساتعاد إن الطخاب اللذهب

اللور اللرئيسي



اللممور اللستمدفء، اللشركاءء
اللشركاء

وزاراا لارجية الدول العنية •
السفاراا ف العواصم العالية•
وزاراا ايأتم•
للس التعاون االيجي•
جامعة الدول العربية•
منظحة التعاون ايستمي•

وسائل ايأتم فبفختلف ففئاتا•
الكتاب والفكرون•
وسائل التواصل الجتحاأي•
العارضة اييرانية•
مراكز الفكر•

اللرأي اللعام العإليمي واللدول
العواصم العالية•
وسائل ايأتم الدولية•
قادة الرأي •
الراكز الفكرية•

الشعوب االيجية•
التعاطفون مع السياساا اييرانية•
الالياا اعجنبية والعربية التواجدة •

ف االيج

اللعارضة العإرالنيةاللرأي اللعام الطليجي

العارضة اييرانية ف ااارج •
العارضة اييرانية  ف الدالل•

اللرأي اللعام الللي العإرالن 
العإرالن

الشعب اييران•
اعقلياا اييرانية غي الفارسية•



اللعناصر اللرئيسية لماتالاتيجية
اتستند الساتالاتيجية العإماية للتعاال اع الللف العإرالن إلى اللعناصر اللتالية:

نشر وترسيخ الرسالة السياسية لدول النطقة اتاه التدلتا اييرانية السافرة ف شؤون الدول
تعحيق قيم الولء والنتحاء للوطن بعيد أن الذهبية والطائفية
بناء رأي أام إقليحي ودول معارض للسياساا اييرانية
مواجهة والرد ألى وسائل ايأتم اييرانية والوالية لا لبيان مغالطاتا وتناقضها
 إطتق برامج إأتمية مكرسة لفضح السياساا اييرانية
ااطبة الرأي العام اييران، والتكيز ألى نقاط اللتتف بي الشعب والكومة اييرانية
إبراز وفضح الدأم الذي تقدمه إيران للرهاب السن والشيعي
كسب الشعب اييران ولاصة ففئة الشباب من لتل التكيز ألى حرمان اييرانيي من الرفاه الجتحاأي مقارنة بلوضع االيجي



اراتكزالت الساتالاتيجية

ددف زيدة التأثي ايأتمي الفعلي لتستاتيجية، لبد من ألذ الورين العسكرين والجتحاأي بيأتبار 

أوًس: اللور اللعسكري
التكيز ألى زيدة اينفاق اييران للتسليح العسكري مقارنة مع تقليص اينفاق الوجه للشأن الجتحاأي
إبراز تضفخم اليزانية الت تصصها إيران لدأم الحاأاا واعحزاب الوالية لا ف النطقة
 التأكي د ألى توج ه إيران وو تس فخي أموال الشعب اييران للتدمي وااراب وزأزأ ة النطق ة بدًل م ن تسفخيها لترتقاء بلواق ع العيشي

لليرانيي

ثنيًا: اللور السجتماإي
إبراز القضاي الجتحاأية الت تؤرق اجتحع اييران وتشكل دديا ل تتم دا حكومة طهران ومن أههها:

فساد الؤسساا الرسية وتزايد قضاي هدر الال العام
ارتفاع نسب البطالة، وأدم توفر مصادر الدالل عبناء إيران
انتشار الفخدراا بي صفوف الشباب نتيجة الرماا الذي تعانيه هذه الففئة
انتهاكاا الريا والتضييق ألى أي أراء ل تتفق ومعتقداا النظام
الوتل اعلتقي وانتشار قضاي السرقة والنس وتفشي اعمراض القاتلة مثل اعيدز



اللراائل اللرئيسية 
إإرالن اارات  لسنوالت طوإلة ايااة اللتدخل   شؤون دول اللنخقة دون ارالإاة للموالثيق اللدولية وايااات حسن اللوالر•
إإرالن اتبنت انمج زإزإة الاتقرالر دول اللنخقة لتحقيق أجنداا اللسيااية اللقائمة إلى الحماما   اللتواع العإليمي •
اللدولة العإرالنية اتبنت رإاإة اللماإات الطارجة إن اللقانون   اللعدإد ان دول اللنخقة•
إإرالن اتعمل ساتمرالر إلى دإم وتهوإل اللماإات العرهااية لتمدإد أان والاتقرالر دول الطليج اللعرب•
اللنظام العإرالن س اتم اللسيااات اللدالخلية للدول وااول اتصدإر أفكاره لشعوب اللنخقة•
دول اللنخقة وخاصة الطليجية اارات ايااة ضبط اللنفس لسنوالت طوإلة اع إإرن•
اللسيااات السإرالنية اللقائمة إلى اللتعصب اللذهب أججت اللصرالع اللخائفي ا  شعوب اللنخقة•
غرور اللقوة العإرالنية س اد وأن إوالجه بزم لضمان إدم تهادإما   ايااااا اللعدالئية•
إإرالن اتعمل انذ انوالت طوإلة إلى إياد جاإات تاعة اا   دول اللنخقة لتنفيذ أجندة طمرالن سلنخقة•
إإرالن الاتباحت كافة اللقوالن  اللدولية والسإتدالءالت إلى اللقار اللدالواااية طال اعثات اللعدإد ان اللدول •
اللملكة حاولت لسنوالت طوإلة اللتعاال اع إإرالن كدولة جارة إس أن نظام طمرالن غارق   أحمم اللقوة واتوايع اللنفوذ•
اتدخمت إإرالن   دول اللنخقة جرت اللداار والطرالب إلى شعوب هذه اللدول •
إإرالن تهارس اللقمع اللفكري حت   ميخما الللي•
إإرالن اخرت اوالرد شعبما لزإزإة الاتقرالر وأان اللنخقة ادل ان اللنموض اوالإع حياة العإرالني  •



آليات اللتنفيذ

استحداث برامج تلفزيونية وإذاأية •
انشاء مواقع إلكتونية بللغاا العربية واللليزية والفارسية•
بناء منصاا تواصل اجتحاأي بللغاا الثتث•
تنفيذ حلة أتقاا أامة دولية •
استفخدام اعذرع ايأتمية للسفاراا•
لحوأاا الضغط الدولية الوال ية لدول االيج العرب•
انتاج وئئقياا ومواد فلحية •
مق • النطق   ة  ف    وتدلتتا  ييران  العدائي  ة  الس  ياسة  حول  وأرقام  حقائ  ق  مل  ف  إأداد 

الشعوب العربية والشعب اييران
إقامة مراكز الدراساا للحؤتراا التفخصصة الت تتناول اللف اييران•

الددوالت العإماية

تدلتا إيران ااارجية-
الصراأاا الداللية ف اجتحع اييران-
اضطهاد اعقلياا -
رأاية وتبن ااأاا مسلحة ف دول النطقة-
تنفيذ أجندة توسعية ل دتم سياساا حسن الوار-
إئرة النعراا الطائفية والذهبية بي شعوب النطقة-
إبراز توجهاا العارضة اييرانية-

اللتوى العإماي

إجرالءالت فورإة

اطتق موقع إلكتون بللغة الفارسية •
اطتق إذاأة بللغة الفارسية•
اطتق • أ ن  ايأتن  لتل ه  م ن  يت م  اييران ،  الل ف  يتناول  فكري  مؤتر  سيكون اركءز اللدرالاءات وبوث اللشؤون العإرالنيءةإقام ة  الذي   ،

نواة تح ع الفكري ن وااباء ف القضاي  والس ائل الفكري ة والقتص ادية والجتحاأي ة والس ياسية الرتبط ة بلشأ ن اييران، والذي ن س يحد مراكز 
القرار ف السعودية وايماراا بدراساا متفخصصة واحصاءاا تدأم ايدارة السياسية وايأتمية ف هذا اللف



الددوالت اللتنفيذإة
إإرالن السجتماإيةتيل لو كانت هذهء إإرالنIranianhub.comإناة فارس اللفضائيةء

إنشاء إناة اتلفزإونية•
تاطب الشباب اييران•
تقدم برامج اجتحاأية•
 موظف 100•
إدارة لدة ثتثة أأوام•

EUR46.796.487

العإرالن • للشباب  إلكتونءء  اوإءءع  
إوالكب الهتماااام

اجتحاأي • تواص    ل  حس    ابا 
مرافقة

338.000

اوإع إلكتون•
وففزهم • والناشطي    ،  الفناني      سس 

أن  والتع  بي  آرائه م،  وإبداء  للحشارك ة 
ذاتم 

إل • الوص ول  وو  الوأ ي  لزيدة  يهدف 
أسلوب حياة أفضل مستقبًت

انصات اتوالصل الجتماإي•
إلكتون  • لتح ع  تكوي ن  إل    تدف 

اييرانيي  بي     الواراا  أل   ى  يقوم 
واعفكار  وآرائهم  قص    صهم  ونش    ر 

والشاكل الفختلفة سسلوب فكاهي

ارئية • اوالد  واءءءءث  إإدالد 
لشباب إإرالن إ  العنتنت

نظرهم، • وجهاا  لعرض  يهدف 
بتف  آلر  ص   وا  ي   بز  مي   يث 

الكومة

وجمات نظر اللشباب
العنتنت • إءءءء   ارئيءءءءة  اوالد  اءءءءث 

لشخصءيات إإرالنيءة اؤثرة اتعيءي   
الطارج 

اييران • الشباب  ل تشجي     ع  يهدف 
ألى الطالبة مقوقهم 

إ براز الياة الرفة للشفخصياا الؤثرة •
اييرانية

اللتفكي. اللقبول. اللتغيي
إلى • اللشباب  لتشجيءءع  للءءة  إنشاء 

للثقافة  اللنمخيءءءءءة  اللصءءءءءورة  اتغءءءءءبي 
العإرالنية إند الخخرإن  

تغيي • كبمكاني  ة  تفاأ  ل  لتحقي  ق  تدف 
الص ورة النحطي ة وم ن ث  ادلال الانب 

السياسي ف الشهد

  اللكاركااتي، واللشخصيات اللكراتونيةاللتفكي. اللقبول. اللتغيي
للشباب • شيقة  ددوالت  اللوصءءءءءول 

العإرالن إ  اللتوالصل السجتماإي
اتلف • أل  ى  الضوء  تس  ليط  بيمكان 

ثثي  وذي  مبس   ط  بشك   ل  القضاي   ، 
أال، وبطريقة سالرة

338.000288.000

866.000 468.700 546.700



الددوالت اللتنفيذإة
اوإع إلكتون للشباب العإرالن حول اللسفراتلفزإونارماج اترفية: اسلسل درالايبث واسح الاتقصائي

اتصور • حول  بث  إجرالء 
والطليج  للعرب  العإرالني ءءء 

والعاارالت ددإداًل

250.000$

اسلسل حول اللقيم واللقائق •
اللراتبخة ادولة العاارالت

القنواا • من  أدد  أل  ى  يب  يث 
الت تصل للجحهور الفارسي

$2.68  m

ارماءج اتلفزإونء إسءلط اللضوء إلى •
التتمع   ا ءءءء  اللشتكءءءءة  اللقوالاءءءءم 
العإرالن والطليجي ان حيث جغرالفيا 

اللكان والسنسان
وسائل • أ ب  الناقش ة  ال  بممج  س يحفز 

التواصل الجتحاأي

للشباب • إلكتونية  اوالاءءءءءة 
العإرالن

تحعاً للشباب • تكون   أن  إل   تدف 
الفارسي ف اتلف أرجاء العال

لءء • إخبارإءءءءة  اليون 120إناة   
اتحدث سللغة اللفاراية

اللر • الان    ب  لواجه    ة  يهدف 
الظلل للرأي ال عام اييران

 ااإة24إناة إخبارإة:
انصءة ثقافيءة ، اتدإءم إإااءةء جسور •

ا  التتمع  اللفاراي والعاارالت
اييران • الشباب  ل تشجي     ع  يهدف 

ألى الطالبة مقوقهم 
إ براز الياة الرفة للشفخصياا الؤثرة •

اييرانية

اللفمت اللغنائية
انصءات لنشءر وجمات اللنظر •

واللرأءي وانصءات لتوجيءه اللرأي 
اللعام

اتفعيل إإااة اللنتدتت وارالكز اللفكر
723.750$m$3.13m

-- -- $20 – 60m



اللستجدالت واللتوصية

اييران،  ايأتمي ة للحل ف  الس تاتيجية  تنس يق  إدارة  لتول   أمني ة  للفي ة  تتلكان  شفخص يتي  بتشي ح  والبحرين   الانبان ا لس عودي  قام 
وهها كل من:

هان الظلعان – مستشار وزير ايأتم السعودي•
أحد بن لالد العريفي – مكتب ا لنائب اعول لرئيس للس الوزرا ء البحرين•

وأليه ت:
إنشاء فرإق دالخلي   التلس اللوط  إتضمن أإضاء ذوي خلفية اخلة إلى اللشأن العإرالن•

اناًء إليه

ُأرضت الستاتيجية ايأتمية ألى كل من:
اابي بلشأن اييران د. سلطان النعيحي•
أادل الطريفي – وزير ايأتم السعودي لتل اجتحاع د. سلطان الابر معه•
لتل اجتحاع ثتثي بي العنيي ف كل من ايماراا والسعودية والبحرين•

ف  البدء  جوان  ب  أل  ى  التنس  يق  يت  م  مي  يث  ايأتمي  ة،  الس  تاتيجية  مضحون  أل  ى  موافقته  م  ايعًا  أبدوا  وق  د 
ايأداد للدواا التنفيذية ودديد جوانب العحل الوحدة، والفردية

اللستجدالت



النتمى
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