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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوری اسالمی ايران
بايد با مشاركت گسترده و حضور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهی و حوزوی
و جوانان اين مرز و بوم ﺻورت گیرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اﻗتضاﺋات ايرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوی اسالمی ايرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهای علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑری درباره پیشــرفت اســالمی ايرانی ،برگزاری نشســتهای علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
انديشــﻜدههای مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارزشــمﻨد و تهیه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخی
از مراحل آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیات موﺿوعی در حوزه
الگوی اســالمی ايرانی پیشــرفت ،آثاری را به ﺻورت تﻚ نگاشتهای علمی فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚ نگاشــت نوشــتاری تﺨﺼﺼی و نیمه مﺒسوﻁ است كه توســط يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته میشود .تﻚ نگاشت از نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻل مقاله و كتاﺏ است
و نويسﻨده با پردازﺵ و تحلیل يافتهها و مﻄالعات تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن يافتههای پﮋوهشی
جديد خود و تحلیل جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهای تازهای را در زمیﻨه مورد بررسی میگشايد.
سلسله تﻚ نگاشتهای الگوی اسالمی ايرانی پیشرفت كه در مﺠلدات مﺨتلﻒ مﻨتشر میشوند،
حاﺻل تالﺵ جمعی از اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهی و حوزوی است كه مراحل
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارزيابی ،ويراســتاری ،تدوين و انتشــار را با نﻈارت متﺨﺼﺼان و اهل فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پايان از مساعدتها و تالﺵهای ارزنده نويسﻨدگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پﮋوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياری رساندند ،تقدير و تشﻜر میشود .امید است اين محتوای علمی بتواند افق های نو و
روشﻨی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوزوی بگشايد و هر روز در ﻃی مسیر تدوين و
3
تحقق الگوی اسالمی ايرانی پیشرفت گام های بلﻨدتر و استوارتری برداشته شود.
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بخش اول -طرح تحقیق
چكی�ده :اندیش��مندان حوزه اقتصاد سیاس��ی و معرفت روابط بینالملل ،با اس��تناد به
روندهای جاری در اقتصاد سیاس��ی بینالملل ،قرن بیس��تویکم را قرن «ژئواکونومیک»
نامیدهاند؛ چراکه یکی از مهمترین چالشهای جهانی در این قرن ،چالش بر س��ر انرژی
است و مسأله «امنیت انرژی» از مسائل مهم پارادایم اقتصاد سیاسی خواهد بود .با توجه
به این مهم ،از آغاز قرن بیس��تویکم مصرف انرژی در کشورهای اوراسیا و عضو اتحادیه
اروپا رش��دی شتابان دارد ،درحالیکه تولید سوختهای فسیلی در این قاره مدام کاهش
مییابد .از آنجاکه روند رو به افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز وجه اشتراک همهی
اعضای این اتحادیه اس��ت ،امنی��ت عرضه انرژی از مباحث مح��وری اتحادیه اروپا تلقی
میشود ،چراکه درصورت اطمینان از سالمت و کارآیی وضعیت بازار انرژی است که این
کشورها قادر خواهند بود همچنان رشد شتابان مصرف انرژی را تداوم بخشند .با توجه به
روند رو به افزایش مصرف انرژی با تأکید بر گاز ،پرسشهای فراوانی درباره وضعیت آینده 
امنیت انرژی نزد اعضای این اتحادیه مطرح ش��ده اس��ت؛ بنابراین در این پژوهش تالش
میشود ابتدا بر روند رو به تزاید تقاضای مصرف گاز و خطرات ناشی از وابستگی اعضای
اتحادیه اروپا به شرکت گازپروم روسیه تمرکز شود؛ پس از آن موقعیت ژئواکونومیک ایران
در س��اختار نوین اقتصاد سیاس��ی بینالملل ،ابعاد ژئوپلیتیک و بین
المللی امنیت انرژیِ
ِ
آینده اتحادیه اروپا و برنامههای راهبرد اقدام انرژی اعضای این اتحادیه ،بهعنوان راهکاری
برای مقابله با چالشهای یادشده ،بررسی خواهد شد.
كلمات كلیدی :اقتصاد سیاسی بینالملل ،امنیت انرژی ،ایران ،اروپا ،اوراسیا
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