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 پیشگفتار ناشر 

نظیر مونیخ، مسکو، منامه، هرتزلیا، استانبول، اسیتکهلم، ایانیریال، و مجمیه جهیانی  امنیتی هایامروزه کنفرانس

تیرین از مهم .اسیت عمل صحنه هایواقتیت و میدانی هاییافته با تئوریک و علمی هایتحلیل تالقی هند محل

 نقیا  در امنیتیی هیایچالش بیه المللیبین هایسازمان و عمومی افکار توجه ها جلباین کنفرانس کارکردهای

 مشیارکت جلیب و اعتمادسیازی امنیتی؛ ایجاد متضالت وفصلحل در جمتیدسته اراده جهان؛ تشریک مختلف

جهان برای رسییدن بیه  سراسر از محققین و اساتید بهترین امنیت؛ گردهم آوردن بازسازی در مختلف کشورهای

سازی مسائل خاص و تتییین آنها؛ برجسته با مقابله راهکارهای و امنیتی هایچالش زمینه در ترعلمی هایدیدگاه

 سازی بازییران و مسائل است. سازی یا غیرامنیتیکار امنیتی منطقه و جهان؛ و امنیتی دستور

راستای تحقق منویات و فرمایشات مقا  متظم رهبری برای ایناخت منطقیه و  با درنظردااتن این مهم و در

سیازی ایین ارائه تحلیل دقیق از آن؛ تولید و تقویت ادبیات فکر و ایده؛ پیدا کردن تحلیل دقیق و سیپس اجماعی

سیازی سیاسیت اییران بیرای منطقیه و جهیان و نخبییان و موجه گیری اجمیا تحلیل و فهم از منطقیه؛ ایکل

 و ارتباطیات راهبیرد عرصیه در پژوهی نظیم امنیتیی غیرب آسییا؛ فتالییتای و جهانی؛ آینیدهسازی منطقهاقنا 

دنییا؛  اییران و میان ارتبا  به دادن عمق در هاچالش و هافرصت الملل؛ اناساییبین عرصه در عمومی دیپلماسی

 و نفیو  صیاحب کشورهای متشکل از تمامی ایمنطقه مجمه اقتصادی ایران؛ ایجاد یک راد ارتقای برای تالش

 ای نیاب؛ تبیدیل ایدن اییران بیهراه انداختن یک گفتمان امنیتی منطقهو به منطقه مهم موضوعات سر بر نفه ی

هراسی، کنفرانس امنیتیی بله با ایرانفرامنطقه؛ و مقا و منطقه نخبیان میان نخبیی میان ارتباطات و مذاکرات قطب

 اکل مرتب برگزار اده است. متولد و از آن سال تا به امروز به 6931تهران در سال 

دانشیاه، انجمن و مراکز مطالتات راهبیردی ازجملیه: مرکیز  93در تأسیس و برگزاری این کنفرانس بیش از 

جمهوری؛ دانشییاه تهیران؛ دانشییاه تژیک ریاسیتاسیترا هایبررسیی های استراتژیک امنیت ملی؛ مرکزبررسی

اهید بهشتی؛ دانشیاه عالمه طباطبایی؛ دانشیاه عیالی دفیا  ملیی؛ دانشییاه اطالعیات و امنییت ملیی؛ ایورای 

های مجلیس ایورای اسیالمی؛ مرکیز تحقیقیات اسیتراتژیک؛ دانشییاه راهبردی روابط خارجی؛ مرکز پژوهش

المللی؛ مرکز تحقیقات راهبردی ی دفاعی؛ مرکز مطالتات راهبیردی وزارت نفارابی؛ دفتر مطالتات و سیاسی و بی

کشور؛ انجمن علو  سیاسی ایران؛ پژوهشکده مطالتات راهبردی؛ مرکز مطالتات راهبردی دفیاعی )راد(؛ انجمین 



 1    سخن دبیر علمی کنفرانس

مؤسسیه  های علمی و مطالتات خاورمیانیه؛ژئوپلیتیک ایران؛ مرکز مطالتات راهبردی و اسناد لبنان؛ مرکز پژوهش

) (؛ دانشییاه علیو  انتظیامی؛ و  سازان نور؛ مؤسسه مطالتات ایران و اوراسیا؛ دانشیاه جامه امیا  حسییناندیشه

تیرین مجیامه علمیی کشیور در حیوزه راهبیردی را مؤسسه ابرار متاصر تهران مشارکت دااته و یکیی از بزرگ

 تشکر و قدردانی را داریم.اند. از نمایندگان این مراکز و مؤسسات کمال وجود آوردهبه

سیمینار بیا همکیاری مراکیز و  3 ،پژوهشییی  در سیط  علمیی یل کنفرانس امنیتی تهران  6931در سال 

ها و روندهای نوظهور غرب آسییا برگیزار و تتیداد بسییار زییادی از ترین چالشزمینه مهم های فوق دردانشیاه

های خود پرداختنید. ماحصیل ایین مشیارکت ارائه دیدگاه اندیشمندان، اساتید و دانشجویان داخلی و خارجی به

جلید مجموعیه مقیاالت برگزییده اسیت کیه  5های فارسی و انیلیسی، های چکیده مقاالت به زبانجز کتاببه

بیر خیود الز   تهیران امنیتیی کنفیرانس دائمیی عنوان محل استقرار وقت دبیرخانیهتهران به متاصر ابرار مؤسسه

بحی  در کیفی ادبیات کمی و های جدید، توسته نتشار آنها ضمن به ااتراک گذااتن پژوهشتا با ااست دانسته 

 د.گرد این حوزه مهماین 

های مختلیف آن زحمیات زییادی را متحمیل در برگزاری کنفرانس امنیتی تهران، دبیرخانه کنفرانس و کمیته

از زحمیات آقاییان دکتیر جمیال ایفیتی، ویژه خصوص، بهاند که جای تشکر و قدردانی بسیار دارد. درایناده

دکتر سیدحسین موسوی، دکتر سیدجالل دهقانی فیروزآبادی، محمد عارفیان، دکتر حسین آجورلیو، دکتیر علیی 

ها دلیله رحیمی آاتیانی، زهیرا تیوکلی، اسمتیلی، دکتر محمد جتفری، احسان صادقی، حسین عسیریان، و خانم

هیا کنیم. خانمنک محجوب برای پیییری امیور مختلیف بسییار تشیکر میینژاد، طاهره مؤ ن و فراسمانه ضرابی

سیازی کتیاب منصوره ستادت، منیره آ ری، موژان متارف، و آقای فریدالدین کالنتیری کمیک ایایانی بیه آماده

 های همه این عزیزان نیز صمیمانه سپاسیزاریم.اند. از تالشحاضر نموده

نحوی در برگیزاری تب قدردانی صمیمانه خود را از تما  کسیانی کیه بیهدانم تا مرادر پایان بر خود الز  می

اند، و اسم آنها بییان نشید، ابیراز ها نقش دااتهسازی کتابکنفرانس امنیتی تهران و سمینارهای علمی آن و آماده

ان دعیوت اده در این کتاب، خصوصاً اساتید دانشییاهی و کاراناسیمندان به مباح  مطرحنمایم. از تما  عالقه

 زمینه کمک نمایند.کنیم تا با نقد عالمانه خود به رفه نواقص اثر و هرچه بهتر ادن ادبیات پژوهش دراینمی
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