پروژههای خطوط انتقال تاپ و تاناپ و تأثیر آن بر
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چکیده
طرح ساخت خطوط لوله ترانس آدریاتیک (تاپ) و خط لوله گازی ترانس آناتولی (تاناپ) از
جمله طرحهای انتقال انرژی است که اگر عملیاتی شود ،منابع گازی میدان شاهدنیز جمهوری
آذربایجان را از مسیر ترکیه و یونان به بلغارستان و ایتالیا منتقل خواهد کرد .پرسش اصلی مقاله
پیش رو این است که «پیامد و تأثیر عملیاتی شدن پروژههای تاپ و تاناپ بر معادالت انرژی
منطقه چیست؟» مطالعات گویای تأیید این فرضیه است که «عملیاتی شدن پروژههای تاپ و
تاناپ موجب تشدید دور جدیدی از رقابتهای ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا
میشود» ؛ لذا در روند تشدید رقابت بازیگران مختلف و مباحثی که در رابطه با مشارکت ایران
در خط لوله تاناپ در فضای پس از برجام مطرح میشود ،مناسب است رویکرد ایران درباره
خطوط منطقهای انرژی با محوریت افزایش تأثیرگذاری کشورمان مورد بازنگری قرار گیرد .در
این راستا اهمیت دارد در رسانههای برونمرزی جمهوری اسالمی ایران ،مشکالت متعدد خطوط
تاپ و تاناپ و مزیتهای ایران برای انتقال انرژی تبیین شود .این رسانهها میتوانند همچنین به
موضوع امکان مشارکت ایران در پروژه خط لولههای مذکور بپردازند و تشریح کنند که ایران به
دلیل ظرفیتهای موجود در آن ،میتواند مشکالت این خطوط لوله را رفع کند.

کلید واژهها :تاپ ،تاناپ ،ترکیه ،قفقاز ،ایران ،اروپا.

� .دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای،گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،دانشگاه تهران .تهران ،ایران.
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مقدمه
ایران به دلیل دارا بودن دومین منبع عظیم انرژی (نفت و گاز جهان) و همچنین موقعیت
ژئوپلیتیکی مناسب ،یعنی واقع شدن در میان دو کانون مهم انرژی دنیا (خلیج فارس و
دریای خزر) ،از نظر تأمین انرژی و امنیت آن ،در جایگاه ویژهای قرار گرفته است .از این
منظر ،ژئوپلیتیک انرژی ایران ،در دو بعد ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک ،با قابلیت بالقوه
در تأمین منافع و امنیت ملی کشور ،از اهمیت شایان توجهی برخوردار است .ایران در بعد
ژئواکونومیک ،به عنوان دومین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان ،ظرفیت تبدیل شدن به
یکی از اصلیترین شرکای انرژی مصرفکنندگان بزرگ نفت و گاز جهان را داراست .در
بعد ژئواستراتژیک نیز ایران در موقعیتی قرار دارد که میتواند در امنیت انرژی منطقهای و
جهانی نقش محوری ایفا نماید.
در غرب و شمال غرب ایران ،احداث خطوط لوله ترانس آدریاتیک (تاپ)1و خط لوله
گازی ترانس آناتولی (تاناپ)2در دستور کار قرار گرفته است که اگر این طرحها عملیاتی
شوند ،منابع گازی میدان شاهدنیز جمهوری آذربایجان از مسیر ترکیه و یونان به کشورهایی
چون بلغارستان و ایتالیا منتقل خواهد شد .تاپ و تاناپ از جدیدترین و مهمترین طرحهای
انتقال انرژی در منطقه قفقاز و مناطق پیرامونی آن محسوب میشوند که نقش مهمی در
معادالت آینده انرژی این مناطق ایفا خواهد نمود.
اگر چه احداث خطوط لوله مذکور با موانع و چالشهای متعددی مواجه است اما مجموع
تحوالت ،از جمله شکاف روسیه و اروپا در بحران اوکراین ،حکایت از آن دارد که
معادالت نوینی در حوزه ژئوپلیتیک انرژی در مناطق پیرامونی ایران در حال شکلگیری
است که طراحی و احداث دو خط لوله تاپ و تاناپ از مهمترین موارد آن به شمار
میرود .تحوالت مذکور این پرسشهای اصلی را مطرح میسازد که« :پیامدها و تأثیرات
عملیاتی شدن پروژههای تاپ و تاناپ بر معادالت انرژی منطقه چیست؟» و «اجرایی شدن
)Trans Adriatic Natural Gas Pipeline (TAP
)Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP
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طرحهای احداث این خطوط لوله با چه موانع و مشکالتی مواجه است؟ نقاط قوت آنها
چیست؟» عالوه بر این ،پرسشهای فرعی نیز مطرح میشوند؛ از جمله این که «عملیاتی
شدن پروژههای تاپ و تاناپ در راستای منافع ایران و یا در تعارض با آن است؟ آیا امکان
مشارکت ایران در این طرحها وجود دارد؟» و «پیامدهای عملیاتی شدن پروژههای تاپ و
تاناپ بر فرآیند سیاسی شدن خطوط لوله انتقال انرژی در منطقه چیست؟» فرضیه مقاله
حاضر در پاسخ به پرسش مذکور این است که «عملیاتی شدن پروژههای تاپ و تاناپ
موجب تشدید رقابتهای ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی در منطقه میشود ».فرضیههای
فرعی نیز در این خصوص مطرح است از جمله این که «عملیاتی شدن پروژههای تاپ و
تاناپ در تعارض با منافع ایران است و موجب تضعیف جایگاه و نقش ایران در عرصه
ژئواکونومیک منطقه میشود ».و «پروژههای تاپ و تاناپ با هدف حذف ایران و روسیه،
موجب تشدید فرآیند سیاسی شدن خطوط لوله انتقال انرژی در منطقه میشود».
پاسخ دقیق و جامع به پرسشهای مطرح شده و آزمون فرضیهها به همراه ارایه محورهای
رسانهای در این خصوص بر ضرورت نگارش و ارائه این مقاله صحه میگذارد .بر این
اساس ،مقاله پیش رو با هدف تحلیل جامع و واقعبینانه «پروژههای تاپ و تاناپ و تأثیر
آن بر معادالت انرژی منطقه» و به شیوه اسنادی -کتابخانهای در گردآوری اطالعات و با
روش توصیفی -تحلیلی شکل گرفته است .مطالعه و بررسی جامع اهداف و ماهیت هر
یک از دو خطوط انتقال انرژی تاپ و تاناپ ،نقش قدرتهای فرامنطقهای در اجرا و
پیشبرد طرح های یاد شده ،شناسایی پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن بر معادالت انرژی
منطقه و جایگاه و موقعیت ژئواکونومیک ایران و ارائه پیشنهادهای رسانهای ،از مهمترین
اهداف مقاله حاضر به شمار میرود.
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پیشینه پژوهش
با توجه به زمان طرح و مراحل ابتدایی احداث خطوط انتقال تاپ و تاناپ ،پژوهشهای
اندکی ،بویژه در داخل کشور ،به مطالعه و بررسی این موضوع پرداختهاند که به برخی از
مهمترین موارد آنها اشاره میشود.
سازمند و کاویانیفر ( )1394در مقالهای به این نکته اشاره میکنند که با توجه به توافق
هستهای ایران و قدرتهای بزرگ (برجام) ،مهمترین مانع سیاسی ابتکار راهرو گاز جنوبی
از میان برداشته خواهد شد اما راهرو تراسیکای اتحادیه اروپایی به دلیل موانع زیرساختی،
تغییر عمدهای نخواهد کرد .در نتیجه ،ایران با برنامهریزی صحیح میتواند در راهرو گاز
جنوبی حضور ﻣﺅﺛﺭ داشته باشد و همچنین ذیل برنامه تراسیکا نیز از مزایایی بهرهمند
گردد .جوکار ( )1394معتقد است اساساً در حال حاضر هدفگذاری برای عرضه گاز به
شرق اروپا از طریق ترانس آناتولی به دلیل ظرفیت محدود صادراتی وجود ندارد و در
حقیقت ،ترکیه عمده صادرات ناشی از توسعه منابع گازی جمهوری آذربایجان را جذب
خواهد کرد و بازار اروپا چندان از آن بهره نخواهد برد.
در سطح مراکز مطالعاتی و دانشگاهی خارجی ،بویژه اروپایی ،توجه به مراتب بیشتری به
موضوع خطوط لوله تاپ و تاناپ معطوف شده است .میشل تانچوم )2015(1بر این باور
است که پروژه تاناپ در واقع پاسخی به تضاد استراتژیک ترکیه در واردات بیش از 56
درصد از گاز طبیعی از رقیب سنتی خود ،یعنی فدراسیون روسیه ،است و به این دلیل،
نقطه عطفی در دیپلماسی انرژی ترکیه به شمار میرود .تضاد استراتژیکی دیگر ترکیه،
وابستگی  20درصدی به واردات گاز طبیعی از ایران است که در سالهای اخیر به یک
رقیب ژئوپلیتیکی مهم برای ترکیه تبدیل شده است .والدیمیر سوکور )2015(2نیز به این
نکته اشاره میکند که پروژه تاناپ را میتوان اولین دستاورد واقعی طرح ایجاد کریدور
جنوبی انتقال گاز دریای کاسپین (خزر) به منطقه یورو دانست که در کنار چند طرح دیگر
Micha'el Tanchum
Vladimir Socor
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با حمایت اتحادیه اروپا و برای کاهش نفوذ روسیه در بازار تجارت گاز این قاره ،اجرا
خواهد شد .با این وجود ،با نگاهی به مطرح شدن چندین طرح موازی برای صادرات گاز
خزر به اروپا در یک دهه اخیر ،تأثیرپذیری آنها از روابط لرزان سیاسی کشورهای حوزه
خزر همراه با اختالف نظرهای گسترده ،سرنوشت همه این طرحها را در هالهای از ابهام
قرار داده است.
ایلگار گوربانف )2013(1معتقد است پروژه نابوکو عمالً شکست خورده است اما کریدور
جنوبی به دلیل اتصال به منابع گازی رژیم اسرائیل و قبرس در حوزه مدیترانه و نیز عراق
و حتی ایران در آینده ،از ظرفیت بسیار باالیی برخوردار است و به همین دلیل ،پروژه تاپ
نخستین گام در واقعیت جدید انرژی اروپا به شمار میرود که برخالف نابوکو از توانایی
ایجاد توازن قوا در مقابل گازپروم روسیه برخوردار است .آریل کوهن )2014( 2نیز بر
این باور است که طراحی و اجرای خطوط لوله تاپ و تاناپ ،پس از بحران اوکراین و
مداخله روسیه در کریمه ،انتخاب و رویکردی استراتژیک برای پایان بخشیدن به سلطه
گازی روسیه و گازپروم بر منابع انرژی اروپا است و از اینرو ،تاپ و تاناپ نقش مهمی
را در آینده امنیت انرژی اروپا ایفا میکنند.
مروری اجمالی بر پیشینه پژوهش نشان میدهد که هر یک از تحلیلهای یاد شده ،یکی
از جنبههای احداث خطوط لوله تاپ و تاناپ را مورد توجه قرار دادهاند و از ارائه تحلیلی
جامع با در نظر گرفتن همه متغیرهای دخیل و با رویکرد رسانهای بازماندهاند؛ لذا برطرف
نمودن این خالء ،بر ضرورت نگارش این مقاله صحه میگذارد.

Ilgar Gurbanov
Ariel Cohen
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خطوط لوله تاپ و تاناپ
از مهمترین ویژگیهای بازار انرژی ،فاصله جغرافیایی میان «عرضهکننده» و «مصرفکننده
انرژی» است که این ویژگی به صورت طبیعی با دو مقوله «انتقال انرژی» و «امنیت انرژی»
پیوند میخورد .منطقه قفقاز به لحاظ توزیع جغرافیایی منابع انرژی و موقعیت جغرافیایی
خاص خود ،ترکیبی از تمام ویژگیهای یاد شده است .جمهوری آذربایجان ،با داشتن
منابع نفت خام و گاز طبیعی ،تنها کشور برخوردار از منابع انرژی در منطقه قفقاز محسوب
میشود .در مقابل ،ارمنستان و گرجستان ،دو کشور فاقد منابع و مصرفکننده انرژی به
شمار میروند .هر چند هر سه کشور به واسطه موقعیت جغرافیایی منطقه قفقاز ،به عنوان
پل ارتباطی آسیا -اروپا ،از ظرفیت باالی انتقال انرژی برخوردار هستند اما سایه سنگین
مسائل و اختالفات سیاسی ،بویژه مناقشه قراباغ و مالحظات ژئوپلیتیکی موجب شده است
عمالً ارمنستان از دایره انتقال انرژی در منطقه قفقاز بیرون بماند و تنها دو کشور جمهوری
آذربایجان و گرجستان در مسیر انتقال انرژی به ترکیه و اروپا قرار گیرند.
از منظری کالن تر ،حذف ارمنستان از این مسیرها به موازات آن حذف ایران و روسیه از
مسیرهای انتقال انرژی حوزه آسیای مرکزی ،خزر و قفقاز صورت میگیرد .این اقدامات
عموماً در چارچوب «سیاست خطوط لوله»1انجام میشود که در دو دهه گذشته از سوی
غرب ،بویژه ایاالت متحده آمریکا ،دنبال شده است .شکلگیری اینوگیت (ترانزیت
بینالدولی نفت و گاز به اروپا)2در سال 1384ش (1995م) ،همکاری کشورهای اتحادیه
اروپا ،ترکیه و کشورهای ساحلی حوزه دریای سیاه و خزر و کشورهای همسایه به استثنای
فدراسیون روسیه و کشورهای بالتیک را در حوزه انتقال انرژی در بر میگرفت .احداث
خطوط انتقال انرژی چون «باکو -تفلیس -جیهان»«3،باکو -تفلیس -ارزروم»«4،نابوکو» و
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Pipeline Politics
)Interstate Oil and Gas Transportation to Europe (INOGATE
3
)Baku˚ Tbilisi˚ Ceyhan (BTC
4
)Baku˚ Tbilisi˚ Erzurum Pipeline (BTE
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خط لوله «ترانس-خزر»1برای انتقال گاز قزاقستان به جمهوری آذربایجان از بستر دریای
خزر ،از نمونههای بارز طراحی و احداث خطوط انتقال انرژی از منطقه قفقاز است که
همواره سه کشور جمهوری آذربایجان ،گرجستان و ترکیه در آن مشارکت داشتهاند و سه
کشور ایران ،روسیه و ارمنستان از آن حذف شدهاند (کوزهگر کالجی.)46 :1395 ،
طرح ساخت خطوط لوله تاپ و تاناپ که منابع گازی میدان شاهدنیز جمهوری آذربایجان
را از مسیر ترکیه و یونان به کشورهایی چون بلغارستان و ایتالیا منتقل میکند ،از جدیدترین
و مهمترین طرحهای انتقال انرژی در سطح منطقه محسوب میشود که در واقع شامل سه
خط لوله مجزا یعنی خط لوله قفقاز جنوبی( 2باکو -تفلیس -ارزروم) ،خط لوله گازی
ترانس آناتولی (تاناپ) و خط لوله گازی ترانس آدریاتیک (تاپ) است که بر اساس
طرحهای پیشبینی شده قرار است به یکدیگر متصل شوند .نقشه شماره  1مسیر این سه
خط لوله انتقال انرژی را نشان می دهد.

نقشه شماره  :1خطوط لوله قفقاز جنوبی،ترانس آناتولی (تاناپ) و ترانس آدریاتیک (تاپ)

)Trans-Caspian Pipeline (TCP
)South Caucasus Pipeline (SCP
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ویژگیها و مالحظات اقتصادی خطوط لوله تاناپ و تاپ

در خط لوله قفقاز جنوبی (باکو -تفلیس -ارزروم) ،شش شرکت بریتیش پترولیوم١بریتانیا

( 28درصد) ،تی .پی .ای .او2.ترکیه ( 19درصد) ،شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان
یعنی سوکار 16/7( 3درصد) ،شرکت پتروناس 4مالزی ( 15/5درصد) ،شرکت لوک اویل

5

روسیه ( 10درصد) و شرکت بازرگانی نفت ایران 10(6درصد) حضور دارند .از بین شش
شرکت یاد شده ،بریتیش پترولیوم از نقش محوری برخوردار است و مسئولیت اجرایی
احداث خط لوله قفقاز جنوبی را بر عهده دارد.
در خط لوله تاناپ ،کنسرسیومی تحت عنوان «شرکت پروژه تاناپ» 7شکل گرفته است
که شرکت سوکار جمهوری آذربایجان ( 58درصد) ،شرکت خطوط نفتی بوتاش8ترکیه
( 30درصد) و شرکت بریتیش پترولیوم بریتانیا ( 12درصد) از سهام آن را در اختیار دارند.
سهم طرف ترک در ابتدا به این میزان نبود بلکه دولت ترکیه در سال 1393ش (2014م)،
سهم خود را به  30درصد افزایش داد .بدین ترتیب که با افزایش  10درصدی سهام شرکت
بوتاش ترکیه در خط لوله تاناپ و خرید  10درصد از سهام شرکت توتال در میدان گازی
شاهدنیز ،از سوی شرکت ملی نفت ترکیه ،این کشور در حال حاضر دومین سهامدار بزرگ
این طرح انتقال انرژی به شمار میرود .شرکت ملی نفت ترکیه در ازای در اختیار گرفتن
 10درصد سهام شرکت فرانسوی توتال در پروژه گازی شاهدنیز جمهوری آذربایجان،
 1/45میلیارد دالر به این شرکت پرداخت میکند .شرکت سهامی نفت ترکیه (تی.پی.آ.
او) نیز در روند احداث این خط لوله با شرکت بوتاش همکاری دارد (شبکه اطالع رسانی
نفت و گاز -شانا 20 ،مهر .)1392
1
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به دلیل مالکیت دولتی شرکت سوکار ،پارلمان جمهوری آذربایجان در مهر 1395ش (30
سپتامبر 2016م) ،قرارداد  9/2میلیارد دالری دولت این کشور با جمهوری ترکیه برای
تأسیس خط لوله گاز تاناپ را به تصویب رساند .دولت باکو نیز برای اجرای طرح ساخت
خط لوله گازی تاناپ ،دریافت پنج میلیارد دالر وام را از طریق انتشار و فروش اوراق
قرضه تضمین شده (به جای وامهای خارجی مستقیم) در نظر دارد که البته این اقدام در
جمهوری آذربایجان با نقدهایی نیز مواجه شده است .در رابطه با ﺗﺄﻣﻳ� مالی خط تاناپ

قرار است شرکت بوتاش ترکیه برای تأمین مالی تاناپ ،دو میلیارد دالر وام جذب کند.
بانک توسعه اروپا نیز در نظر دارد برای اجرای تاناپ ،یک میلیارد یورو وام اختصاص
بدهد .مذاکراتی نیز با بانک جهانی در خصوص دریافت وام در جریان است .الزم به
یادآوری است که تصمیم سایر سازمانهای اعتباری بینالمللی در خصوص تخصیص
اعتبار به جمهوری آذربایجان نیز وابسته به تصمیم بانک جهانی است .اگر بانک جهانی
پاسخ مثبتی در این زمینه بدهد ،سایر مؤسسات مالی نیز میتوانند به این کنسرسیوم
بپیوندند .هزینه کلی احداث خط لوله تاناپ در حدود  11/7میلیارد دالر برآورد شده است
(خبرگزاری آران 8 ،فروردین .)1395
اما در خط لوله تاپ ،شش شرکت شامل شرکت بریتیش پترولیوم بریتانیا ( 20درصد)،
شرکت سوکار جمهوری آذربایجان ( 20درصد) ،شرکت اسنام1ایتالیا ( 20درصد) ،شرکت
فلوگسیس 2بلژیک ( 19درصد) ،شرکت اناگاز 3اسپانیا ( 16درصد) و شرکت اکسپو
سوئیس4از سهامداران ساخت خط لوله تاپ به شمار میروند .هزینه خط لوله تاپ بین
 7تا  10میلیارد دالر برآورد شده است (شانا 20 ،مهر .)1392

1

SNAM
Fluxys
3
Enagás
4
AXPO
2

*۳10پژوهشنامه رسانه بینالملل /سال دوم  /شماره دوم /پاییز 1۳96

مالحظات امنیتی خطوط لوله تاناپ و تاپ
موضوع «امنیت انرژی»  1،به دلیل شرایط شکننده و ناپایدار امنیتی در منطقه قفقاز و مناطق
پیرامون آن ،همواره به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار مورد توجه دولتها و شرکتهای
سرمایهگذار بوده است .موضوع امنیت خطوط لوله در شرایط بسیار پرالتهاب کنونی قفقاز
و غرب آسیا در مقایسه با گذشته ابعاد به مراتب گستردهتری یافته است .پس از بحران
مرداد 1387ش (اوت2008م) که به رویارویی نظامی روسیه و گرجستان انجامید و
پیامدهای منفی شدیدی بر امنیت انتقال انرژی از خاک گرجستان و مناطق جنوبی روسیه
برجای گذاشت و همچنین از سرگیری درگیریها در منطقه قراباغ در روزهای  14تا 17
فروردین 1395ش (2تا 5آوریل 2016م) که از آن به عنوان «جنگ چهار روزه قراباغ»2یاد
میشود ،نگرانیهای جدی را درباره تأمین امنیت سرمایهگذاریهای سنگین شرکتهای
غربی در حوزه انرژی منطقه قفقاز به دنبال داشت .به عنوان مثال ،بنیاد پژوهشی جیمزتاون

٣

در واشنگتن در مقالهای تحلیلی تحت عنوان «جنگ چهار روزه قراباغ ،تهدیدات مرتبط با
امنیت انرژی در مسیر جنوب غربی ناتو را برجسته ساخت» 4به تأثیر منفی رویارویی
نظامی ارمنستان و آذربایجان بر وضعیت انتقال انرژی در سطح منطقه
پرداخت)« .(Gurbanov, May 23, 2016لوک کافی»5،تحلیلگر شبکه الجزیره انگلیسی
نیز در مقالهای با عنوان «ناگورنو -قراباغ یک مناقشه محلی نیست»6،تهدید امنیت انرژی
را موضوعی میداند که موجب میشود ابعاد مناقشه قراباغ از سطح محلی فراتر رود
) .(Coffey, April 6, 2016گذشته از موضوع قراباغ ،تحوالت مهمی چون ناآرامیهای
مناطق کردنشین شرق ترکیه ،بحران سوریه ،فعالیت گروههای تروریستی ،بویژه نقش گروه
1
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داعش در انتقال ،صدور و فروش غیرقانونی نفت خام و موج چند میلیونی مهاجران و
پناهندگان از سوریه به ترکیه ،یونان و ایتالیا ،نگرانیهای جدی را در مورد تأمین امنیت
خطوط انتقال انرژی از مسیر ترکیه ،بویژه دو خط لوله در دست احداث تاپ و تاناپ،
پدید آورده است.
این نگرانی از آنجا ناشی میشود که خطوط انتقال انرژی ترکیه بارها توسط حزب کارگران
کردستان ترکیه ،موسوم به «پ ک ک» ،منفجر شده است که انفجار خط لوله نفتی کرکوک-
جیهان1در جنوب شرقی ترکیه در بهمن 1395ش (فوریه  2016م) از نمونههای بارز آن
به شمار میرود ) .(Rudaw, March 9, 2016شرایط سیاسی و امنیتی حاکم بر مناطق
کردنشین شرق ترکیه به گونهای است که مرکز فرماندهی حزب کارگران کردستان ترکیه
در بیانیهای با هشدار درباره احداث خط لوله گازی اقلیم کردستان عراق به ترکیه اعالم
نمود که عبور خط لوله گاز اقلیم کردستان عراق به ترکیه از مناطق کردنشین این کشور
مشروط به موافقت مردم این منطقه است (خبرگزاری جمهوری اسالمی14 ،اسفند.)1394
در عین حال عملیات تروریستی داعش در نزدیکی اداره پلیس دیار بکر در آبان 1395ش
(نوامبر 2016م) ) (Hurriyet Daily News, November 4, 2016نشان داد که علیرغم
حمایتهای گسترده سیاسی ،نظامی و لجستیکی آنکارا از داعش و گروههای تکفیری ،این
گروهها هر گاه منافعشان اقتضاء کند ،به منافع ترکیه نیز ضربه خواهند زد و خطوط لوله
انتقال انرژی هدف آسان و جذابی برای آنها محسوب میشود.
مجموع مباحث یاد شده به روشنی گویای آن است که شرایط صادرات منابع انرژی از
منطقه قفقاز به بازارهای جهانی در قیاس با دهه  1990میالدی ،به مراتب پیچیدهتر شده
و هزینه های سیاسی ،اقتصادی و امنیتی آن به صورت شایان توجهی افزایش یافته است.
با این وجود ،شدت و دامنه اختالفات سیاسی میان غرب و روسیه ،بویژه وابستگی شدید
اروپا به گاز وارداتی روسیه ،موجب شده است احداث خطوط جدید انتقال انرژی ،به
Kirkuk-Ceyhan pipeline

1
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خصوص خطوط لوله تاپ و تاناپ ،در دستور کار قرار گیرند تا از این طریق بخش مهمی
از سیاست اتحادیه اروپا در تنوعبخشی به منابع تأمین انرژی تحقق یابد .همین امر موجب
شده است منطقه قفقاز با وجود چالشهای مهم امنیتی همچنان بتواند از جایگاه مناسبی
در سیاست کالن اقتصاد انرژی اتحادیه اروپا قرار گیرد که این روند ،جایگاه ترانزیتی
ترکیه در خطوط انتقال انرژی را بیش از گذشته تحکیم خواهد کرد (کوزهگر کالجی،
 .) 47 :1395این در شرایطی است که در مقایسه با مشکالت متعدد امنیتی مسیر قفقاز
جنوبی و نبود توجیه اقتصادی برای آن ،مسیر ایران ،مسیر امن و با صرفه اقتصادی برای
انتقال انرژی میباشد.
فرصتها و چالشهای خطوط لوله تاپ و تاناپ
خطوط لوله تاپ و تاناپ با توجه به مالحظات فنی ،اقتصادی و امنیتی و منافع کشورهای
واقع در طرح ،یعنی جمهوری آذربایجان ،ترکیه و اتحادیه اروپا و نیز با توجه به منافع
بازیگران خارج از این طرح ،یعنی ایران ،آمریکا ،روسیه ،اقلیم کردستان عراق ،رژیم
صهیونیستی و ترکمنستان ،دربردارنده فرصتها و چالشهایی است که شناسایی آنها به
درک هر چه بهتر این خطوط مهم انتقال انرژی کمک شایانی میکند.
الف :نقاط قوت و فرصتهای ناشی از خطوط لوله تاپ و تاناپ
 تنوع بخشی به مسیرهای صادرات گاز طبیعی و کاهش انحصار و جلوگیری از استفادهابزاری و سیاسی روسیه از اهرم انرژی در قبال اروپا و سایر بازیگران؛
 پیوستگی اقتصادی و تجاری کشورهای منطقه با اتحادیه اروپا در یک پهنه وسیعجغرافیایی و افزایش حجم مبادالت در حوزه اقتصاد انرژی؛
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 شکلگیری همکاری مشترک امنیتی میان طرفهای مختلف ذینفع در این طرح انتقالانرژی حول محور «امنیت انرژی» و پیوستگی امنیتی هر چه بیشتر منطقه قفقاز با اتحادیه
اروپا برای مقابله با تهدیدات مشترک؛
 ک مک به رشد و توسعه اقتصادی ،بویژه در کشورهایی چون جمهوری آذربایجان و نیزایران و روسیه (در صورت مشارکت) ،با توجه به وضعیت آشفته و متزلزل کنونی قیمت
جهانی نفت خام؛
 برخالف «سیاست خط لوله» در دو دهه گذشته که مبتنی بر نگاه حذفی با «حاصل جمعصفر» در طراحی و احداث خطوط لوله بوده است ،در روند احداث خطوط لوله تاپ و
تاناپ ،به دلیل کافی نبودن ذخایر حوزه شاهدنیز برای اقتصادی کردن خطوط مذکور ،از
سایر صادرکنندگان نظیر ایران و ترکمنستان نیز برای مشارکت در این طرح انتقال انرژی
دعوت شده است .صرف نظر از چالشهای تحقق این پیشنهاد ،نفس این امر به این دلیل
حائز اهمیت است که به نظر میرسد به تدریج کشورهای منطقه در حال عبور از سیاست-
های حذفی در حوزه انرژی و توجه بیشتر به نقش و مشارکت تمام بازیگران تأثیرگذار
در زمینه اقتصاد انرژی هستند.
ب :نقاط ضعف و چالشهای طرح تاپ و تاناپ
 -1هرچند توسعه میدان گازی شاهدنیز جمهوری آذربایجان از سوی شرکت بریتیش
پترولیوم (بی.پی)١در دست انجام است اما تردیدهای جدی در مورد ظرفیت این میدان
گازی برای تأمین حجم عظیم گاز صادراتی به اروپا از طریق خطوط لوله تاپ و تاناپ
وجود دارد .بخشی از دالیل توجه به کشورهایی چون ایران و ترکمنستان در این پروژه را
همین تردیدها و نگرانیها از کمبود منابع گازی جمهوری آذربایجان تشکیل میدهد زیرا
در مرحله عملیاتی امکان قطع و توقف یا افت فشار در خطوط تاپ و تاناپ وجود خواهد
داشت؛
BP
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 دولت ترکیه کوشش میکند از تقابل میان کریدور جنوبی مورد نظر جمهوری آذربایجانو نیز تاپ و تاناپ با ترکیش استریم (جریان ترکی) که مورد توجه روسیه است ،جلوگیری
کند اما در عمل سایه اختالفات سیاسی روسیه و اتحادیه اروپا بر سر اوکراین میتواند بر
روند عملیاتی شدن این خطوط انتقال انرژی تأثیر منفی برجای بگذارد؛
 عبور خطوط لوله تاپ و تاناپ از  21استان ترکیه که بسیاری از آنها در معرضتهدیدات ام نیتی ناشی از اقدامات تروریستی و خرابکارانه پ.ک.ک ،داعش و فتحالشام
قرار دارند ،از جمله چالشهای جدی پیش روی خطوط لوله تاپ و تاناپ به شمار میرود
که در صورت الحاق رژیم صهیونیستی و اقلیم کردستان عراق به این پروژه ،به طور قابل
توجهی نیز افزایش خواهد یافت؛
 اگر ایران ظرفیت تولید و صادرات گاز طبیعی خود را افزایش ندهد و نیز اگر برخیمالحظات سیاسی و اقتصادی غربیها درباره فضای پس از برجام ،مانع از ملحق شدن
جمهوری اسالمی ایران به پروژههای خطوط لوله تاپ و تاناپ شود ،موضوع توانایی
محدود جمهوری آذربایجان در تأمین گاز مورد نیاز این خطوط ،میتواند روند صادرات
گاز از طریق این خطوط به اروپا را با مشکل مواجه کند.
 -5موضوع مشارکت ترکمنستان و نحوه اتصال شبکه خطوط لوله گاز این کشور به تاناپ
نیز از جمله چالشهای جدی این طرح به شمار میرود .دولتهای ترکمنستان و ترکیه و
همچنین اتحادیه اروپا بر استفاده از مسیر دریای خزر و احیای طرح شکست خورده خط
لوله ترانس خزر تأکید و به آن اصرار دارند اما رژیم حقوقی دریای خزر هنوز حل و فصل
نشده است و آسیب های زیست محیطی جدی این طرح ،آن را با اعتراض شدید ایران و
روس یه مواجه خواهد کرد و بدین ترتیب فضایی پرتنش و منفی را بر روند همکاریهای
موجود در زمینه اقتصاد انرژی حاکم میسازد .بدون موافقت کشورهای ساحلی از جمله
ایران و روسیه ،امکان احداث خط لوله از بستر خزر به لحاظ حقوقی ممکن نیست.
 -6طرح های مطالعاتی اولیه خط لوله تاناپ و تاپ زمانی انجام شد که قیمت هر بشکه
نفت به بیش از صد دالر رسیده بود و جمهوری آذربایجان روی افزایش درآمدهای نفتی
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خود حساب باز کرده بود اما با سقوط قیمت نفت به حدود سی دالر در تابستان 1395ش
(2016م) ،تأمین منابع مالی این طرحها ،با مشکالت متعددی مواجه شده است.
جمهوری اسالمی ایران و خطوط لوله تاپ و تاناپ
ایران با  33/8تریلیون مترمکعب از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی (  18/2درصد از مجموع
ذخایرگاز طبیعی جهان) را در اختیار دارد (شبکه اطالع رسانی نفت و گاز ،شانا21 ،
اردیبهشت  .)1394عالوه بر این ،موقعیت جغرافیایی مناسب و به موازات آن ،وجود
زیرساختهای فنی و اقتصادی موجب شده است ایران از شرایط مناسبی برای شرکت در
طرح های انتقال انرژی در سطح منطقه برخوردار باشد .با این وجود ،عنادورزی غرب،
بویژه ایاالت متحده آمریکا ،با سیاستهای مستقل ایران اسالمی ،موجب شد در چارچوب
«سیاست همه چیز بدون ایران» ،ایران از بسیاری از طرحهای انتقال انرژی کنار گذاشته
شود و یا مسیرهای جایگزین و بسیار پرهزینه و غیر اقتصادی نظیر نابوکو ،باکو -تفلیس
 جیحان و باکو ˚ تفلیس  -ارزروم ،در مناطق پیرامونی ایران ،طراحی و اجرا شود .کنارگذاشتن ایران در عمل موجب ناکامی بسیاری از این طرحها شد زیرا ظرفیت و توان آنها
در تولید و صادرات نفت و گاز ،محدود بود .به عنوان مثال ،ساخت خط لوله انتقال گاز
جمهوری آذربایجان به ترکیه ،موسوم به نابوکو ،یعنی مهمترین طرح مشترک برخی از
کشورهای اروپایی مانند اتریش ،آلمان ،مجارستان ،رومانی و ترکیه با هدف تأمین گاز
اروپا ،در نهایت در پی تحریم گاز ایران ،با شکست همراه شد .کارشناسان دلیل اصلی
شکست طرحهای انتقال گاز را اصرار آمریکا و دولتهای اروپایی به جایگزینسازی گاز
جمهوری آذربایجان با روسیه میدانند .این در حالی است که جمهوری آذربایجان ،در
درازمدت ،گاز کافی برای تأمین نیازهای اتحادیه اروپا ندارد .در طرح نابوکو ،مقامات
جمهوری آذربایجان با اصرار آمریکا و برخی دولتهای اروپایی ،از ترکمنستان درخواست
همکاری کرده بودند .ترکمنستان نیز یا باید گاز خود را از اراضی ایران به جمهوری
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آذربایجان صادر کند و یا از طریق بستر دریای خزر این امکان محقق گردد .بدیهی است
که ایران و روسیه بنابر مالحظات زیست محیطی ،با ساخت این طرح مخالفت میکردند.
آمریکا و دولتهای اروپایی هم ساخت خط لوله انتقال گاز از مسیر ایران را به دلیل
تحریمهای غرب غیرممکن میدانستند (خبر و تفسیر برونمرزی صداوسیما 22 ،فروردین
.)1394
با توجه به چنین تجربهای و نیز با توجه به توافق هستهای ایران با  5+1که منجر به گشایش
نسبی در مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای اروپایی گردید و نیز با عنایت به
این موضوع که جمهوری اسالمی ایران با داشتن بیش از  33تریلیون متر مکعب ذخایر
اثبات شده گاز ،امکان تأمین نیازهای اتحادیه اروپا را به مدت بسیار طوالنی خواهد داشت،
از سال 1395ش (2015م) شاهد آن هستیم که مقامات مختلف جمهوری آذربایجان ،ترکیه
و بسیاری از کشورهای اروپایی ،خواستار مشارکت ایران در توسعه میدان گازی شاهدنیز
و همچنین در عملیات احداث خط لوله تاناپ و تاپ شدهاند .سالتوک دوزیول1،مدیرعامل
پروژه خط لوله تاناپ ،در بیست و سومین کنگره جهانی انرژی در استانبول در مهر
1395ش ( 12اکتبر )2016اظهار داشت:
«خط لوله تاناپ برای استفاده سایر کشورهای عرضه کننده گاز نیز باز
خواهد بود .ترکمنستان ،ایران و کشورهای شرق دریای مدیترانه نیز می-
توانند گاز خود را از این طریق و از قلمروی ترکیه به اروپا صادر کنند.
ایران در دوره اخیر به دنبال بازارهای تازهای برای منابع انرژی خود است.
این کریدور برای گاز ایران ،فرصت است» (خبرگزاری جمهوری اسالمی،
 21مهر .)1395
«رونق عبداهللاف»2،مدیرعامل شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان (سوکار) نیز به
منظور رایزنی در زمینه مشارکت ایران در طرحهای انرژی منطقه ،در تیر 1394ش (جوالی
Saltuk Düzyol
Rovnag Abdullayev

1
2
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 2015م) به تهران سفر و با بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت ایران ،دیدار کرد .متقابالً امیر
حسین زمانینیا ،معاون امور بینالملل و بازرگانی این وزارتخانه نیز به باکو سفر نمود.
مذاکرات متعددی بین دو طرف پیرامون استفاده از خاک جمهوری آذربایجان برای انتقال
گاز ایران به اروپا ،انجام شد« .ناطق علیاف»1،وزیر انرژی جمهوری آذربایجان ،در جریان
سخنرانی خود در کنفرانس نفت و گاز خزر در باکو ،گفته بود ایران با توجه به ذخایر
غنی انرژی خود میتواند در پروژه خط لوله گازی تاناپ ،مشارکت کند« .المان نصیراف»،

2

یک تحلیلگر سیاسی در جمهوری آذربایجان ،در رابطه با مشارکت ایران معتقد است:
«آذربایجان یکی از کشورهایی است که میتواند در زمینه انتقال انرژی به اروپا مفید باشد.
اروپا برای تأمین انرژی خود و قطع وابستگی به روسیه در این خصوص ،نه تنها با
جمهوری آذربایجان حتی با ترکمنستان و ایران نیز خواهان همکاری است (خبرگزاری
آران 25 ،تیر  .)1393مهدی محتشمی ،رئیس دبیرخانه مشترک کمیسیون همکاری تجاری
و اقتص ادی ایران و جمهوری آذربایجان هم درباره با مشارکت ایران در این طرح گفته
است که:
«خط لوله ترانس آدریاتیک (تاپ) میتواند مسیری مطمئن برای صادرات گاز
ایران به اروپا باشد .ایران در حال بررسی مسیرهای مختلف تأمین گاز به دیگر
کشورهاست و خط لوله ترانس آدریاتیک (تاپ) یکی از این مسیرهاست .ایران
درباره تأمین گاز اروپا از طریق جمهوری آذربایجان ،مطالعاتی نیز انجام داده است.
احتمال سرمایهگذاری مشترک ایران با آذربایجان در پروژه خط لوله ترانس
آدریاتیک نیز وجود دارد»( .ایرنا 31 ،مرداد )1394

در حال حاضر ،شرکت ایرانی نیکو ٣در پروژه میدان شاهدنیز جمهوری آذربایجان ده
درصد سهم دارد .مباحثی نیز درباره تمایل ایران به افزایش سهم خود در پروژه فاز دوم
1

Natiq Aliyev
Elman Nasirov
3
)Naftiran Intertrade Company (NICO
2
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توسعه این میدان گازی ،مطرح شده است .گرچه کارشکنیهایی در این خصوص وجود
دارد اما مشارکت عملی ایران در تاپ و تاناپ و صدور گاز از این خطوط به اروپا ،با
مشکالتی جدی مواجه است .یکی از مهمترین مشکالت آن سطح باالی مصرف داخلی
و نبود ظرفیت الزم برای صادرات گاز طبیعی است .نصرتاهلل سیفی ،مدیرعامل اسبق
شرکت ملی صادرات گاز کشور ،معتقد است:
«وقتی مقدار گاز صادراتی ایران به ترکیه تقریباً برابر گاز وارداتی از ترکمنستان
است و حتی واردات ما مقداری بیشتر است ،ما نه تنها صادرکننده گاز نیستیم
بلکه واردکنندهایم ،در حالی که تراز گاز کشورهای همسایه مانند روسیه و قطر،
با مازاد صادرات مواجه است .صرف این که ما دارای ذخایر بزرگی از گاز هستیم
دلیل نمیشود که بتوانیم نقشی ایفا کنیم .وقتی میتوانیم ادعای تعیین قیمت بکنیم
که به همان اندازه هم سهم بازار داشته باشیم .االن سهم ذخایر ایران از ذخایر
جهانی بالغ بر  16درصد است ولی سهم ما از تجارت جهانی زیر  2درصد است
(دنیای اقتصاد 13 ،مهر .)1392
البته نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که اصل تعیین کننده در ساخت خطوط لوله
انتقال انرژی ،داشتن ذخایر کافی برای صادرات است .ایران علیرغم تحریم ،پروژههای
بزرگی برای تقویت زیرساختها ،به منظور افزایش تولید گاز و نفت ،در دست اجرا دارد
و چشمانداز روشنی در این خصوص وجود دارد .بر این اساس ایران میتواند یکی از
صادرکنندگان مهم گاز به اروپا باشد .بویژه این که احداث خطوط لوله انتقال گاز سالها
زمان خواهد برد و زیرساختهای استخراج به موازات آن تقویت خواهد شد.
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نتیجهگیری و پیشنهادهای رسانهای
سیاست «تنوع بخشی» به منابع وارداتی و مقاصد صادراتی از سوی کشورهای وارد کننده
و صادر کننده گاز طبیعی ،به موازات افزایش ناامنی و بحران در غرب آسیا و تشدید
اختالفات روسیه و اروپا ،بویژه در قبال بحران اوکراین و شبه جزیره کریمه ،موجب
افزایش توجه به منابع گازی موجود در مناطق آسیای مرکزی ،خزر و قفقاز شده است.
طراحی و احداث خطوط لوله تاپ و تاناپ (با مسیر جمهوری آذربایجان– ترکیه – جنوب
اروپا) از جمله مهمترین و جدیدترین خطوط انتقال گاز طبیعی مناطق آسیای مرکزی-
خزر و قفقاز به بازارهای جهانی مصرف است که به دلیل مالحظات سیاسی ،امنیتی،
ژئوپلیتیکی و نیز مشکالت فنی ،مالی و اقتصادی از جنبههای مختلف دارای اهمیت است.
اگر طرح احداث این خطوط لوله کامالً عملیاتی شود ،تحول مهمی در عرصه صادرات
انرژی در کل منطقه ایجاد خواهد شد .اما عملیاتی شدن خطوط لوله یاد شده بدون
مشارکت ایران صرفه اقتصادی نخواهد داشت چرا که جمهوری آذربایجان گاز کافی برای
اقتصادی کردن تاپ و تاناپ در دراز مدت ندارد .ضمن اینکه این طرح با چالشهای
جدی امنیتی مواجه است.
این مقاله با این پرسش شکل گرفت که «پیامد و تأثیر عملیاتی شدن پروژههای تاپ و
تاناپ بر معادالت انرژی منطقه چیست؟» مطالعه و بررسی که در این مقاله صورت گرفت،
گویای تأیید فرضیه اصلی مطرح شده است که عبارت بود از:
«عملیاتی شدن پروژههای تاپ و تاناپ موجب تشدید رقابتهای ژئواکونومیک و
ژئوپلیتیکی در منطقه میشود» .در واقع ،طراحی پروژههای تاپ و تاناپ از سوی غرب،
بر بستر رقابت جمهوری آذربایجان با روسیه در سهیم شدن در کریدور جنوبی انتقال
انرژی به اروپا و تشدید اختالفات اروپا با روسیه در قبال موضوع اوکراین ،شکل گرفته
است که در مجموع ،این وضعیت گویای تشدید رقابتهای ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی
در منطقه است.
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در این مقاله ،پرسش فرعی نیز مطرح شده است مبنی بر این که آیا عملیاتی شدن
پروژههای تاپ و تاناپ در راستای منافع ایران و یا در تعارض با آن است؟ آیا امکان
مشارکت ایران در این طرحها وجود دارد؟ با توجه به مطالعهای که در این مقاله صورت
گرفته است ،میتوان گفت انتظار عبور تمام خطوط انتقال انرژی منطقه از مسیر ایران،
انتظار منطقی نیست .از یک سو ،معدودی از کشورهای منطقه از مزیتهای نسبی خاص
خود در زمینه تولید یا انتقال انرژی برخوردار هستند و دیدگاهها و منافع مورد نظر خود
را در این زمینه دنبال میکنند .از سویی دیگر ،مالحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی قدرتهای
فرامنطقهای نیز بر نوع رویکرد کشورهای منطقه و مسیرهای انتقال انرژی تأثیرگذار است.
بنابراین ،مناسب است در بعد رسانهای و برونمرزی مشکالت متعدد این خطوط لوله و
مزیت های ایران برای انتقال انرژی تبیین شود .به موازات آن ،با توجه به ظرفیتهای
کشورمان ،به موضوع امکان مشارکت ایران در این خطوط ،در صورت رفع مشکالت
آنها ،پرداخته شود .به نظر میرسد در طرح انتقال انرژی تاناپ و توسعه میدان شاهدنیز
جمهوری آذربایجان نیز شرایط به مراتب فراهمتر است و با توجه به دعوتی که از ایران
برای مشارکت در این طرح ها از سوی مقامات جمهوری آذربایجان ،ترکیه و اتحادیه اروپا
به عمل آمده ،الز م است با افزایش ظرفیت تولید و صادرات ،از شرایط پدید آمده در
فضای سیاسی و اقتصادی پس از برجام ،برای ورود به طرحهای کالن اقتصاد انرژی
منطقه ،استفاده نمود تا منافع ملی ایران تأمین شود .به عالوه ایران برای مشارکت در تاناپ
و تاپ میتواند از طریق خاک ترکیه اقدام کند و برای انتقال گاز خود به خاک جمهوری
آذربایجان نیازی ندارد.
با توجه به مباحث مطرح شده در این مقاله ،راهبردها و رویکردهای کالن رسانهای برای
دستگاه دیپلماسی عمومی با محوریت برونمرزی صداوسیما میتواند درباره خطوط لوله
تاپ و تاناپ ،عبارتند از:
 -1رویکرد کالن رسانه ای ایران در رابطه با خطوط لوله تاپ و تاناپ باید ترکیبی از
مؤلفه های مختلف از جمله تبیین مشکالت متعدد فنی ،مالی ،سیاسی و امنیتی این خطوط،
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تأکید بر نبود ذخایر کافی در جمهوری آذربایجان برای اقتصادی کردن تاپ و تاناپ و
ظرفیتهای ایران برای مشارکت در این خطوط باشد.
 -2تبیین فرصتهای جدید همکاری ایران و اروپا پس از برجام ،همچنین معرفی امکانات
و تواناییهای فنی و اقتصادی ایران در صنعت گاز به پیشبرد دیپلماسی انرژی ایران کمک
میکند .پیشنهاد میشود در تبلیغات و برنامهسازیها ،برخی از موضوعات بیشتر مورد
تأکید قرار گیرند از جمله درخواستی که مقامات جمهوری آذربایجان ،ترکیه و اتحادیه
اروپا از ایران برای مشارکت در طرح تاناپ .همچنین بر این محور تأکید شود که همکاری
ایران و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی ،نشانهای مثبت است از این که منطقه قفقاز و نیز
اروپا روند سنتی و مخرب «سیاست خط لوله» را که بر «بازی با حاصل جمع صفر» و
حذف ایران از مسیرهای انتقال انرژی مبتنی بود ،کنار گذاشتهاند.
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نگاهی به آثار و تحقیقات تولیدی واحد پژوهشهای کاربردی
برونمرزی در سال 1۳96
در مصاحبه با مدیر واحد پژوهشهای کاربردی

واحد پژوهشهای کاربردی معاونت برونمرزی دهها پژوهش با محوریت پژوهشهای
معطوف به برنامهسازی و پژوهشهای معطوف به اصالح (آسیبشناسی) ،تکمیل و آرایش
رسانههای برونمرزی را در سال  1396تولید کرده است یا در دست انتشار دارد.
دکتر احمد کاظمی مدیر پژوهشهای کاربردی اعالم کرد این پژوهشها در حوزههای
مختلف مأموریتهای برونمرزی و در دو قالب «پژوهشهای برنامهای» و «مجموعه
راهبردهای پژوهشی رسانهای و کاربردی» میباشند.
به گفته مدیر پژوهشهای کاربردی ،براساس نیازسنجی صورت گرفته از شبکههای
تلویزیونی و رادیویی برونمرزی ،درباره اغلب تحوالت مهم جهانی ،پژوهشهای برنامهای
با استفاده از پژوهشگران برجسته و اساتید دانشگاه انجام شده یا در دست انتشار است که
عناوین تعدادی از آنها عبارتند از« :واکاوی اهداف طرح ناتوی عربی در منطقه غرب
آسیا»« ،مخاطرات حضور گروه تروریستی منافقین در آلبانی و منطقه بالکان»« ،نقش
الحشدالشعبی در شکست تروریستها در عراق»« ،همهپرسی جدایی اقلیم کردستان از
عراق ( 25سپتامبر  )2017و تاثیر آن بر منطقه»« ،بررسی ابعاد و تبعات پدیده مهاجرت
کاری از آسیای مرکزی به روسیه»« ،اهداف و پیامدهای توسعه روابط جمهوری آذربایجان
با عربستان سعودی» و «راهبردهای رسانهای گفتمانسازی دینی متناسب با بافت فرهنگی
در حوزه بالکان»
دکتر کاظمی افزود :در کنار تحلیل و تشریح راهبردی تحوالت منطقهای ،جهانی و واکاوی
نقش بازیگران؛ سناریوپردازی با رویکرد آینده پژوهشی و ارائه توصیههای متعدد رسانهای
در ابعاد ایجابی ،ترویجی و سلبی و ایدههای برنامهسازی در قالب یک فصل مستقل؛
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محورهای اصلی «پژوهشهای برنامهای» را تشکیل میدهند .بر این اساس نیز تعدادی از
پژوهشهای سال جاری با محوریت چشمانداز تحوالت بینالمللی میباشند که میتوان
به پژوهشهای «چشمانداز بحران دو کره»« ،چشمانداز رویارویی چین و آمریکا با تأکید
بر هدفگذاری چین برای حضور مؤثر در عرصه بینالملل»« ،راهکارهای رسانهای
برونمرزی برای افزایش توجه به موضوع فلسطین در سطح جهانی (با تاکید برجهان
اسالم)» و «تحرکات تکفیریها و چشماندازهای معادالت قدرت در لیبی» اشاره کرد.
جانشین مدیر مسئول پژوهشنامه رسانه بینالملل با اشاره به جملهای از مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) درباره نسل کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار که فرمودهاند« :برای حمایت
از مسلمانان میانمار از جایگاه حقوقی وارد شوید» ،تاکید کرد در تحلیل تحوالت و برای
تاثیرگذاری بر مخاطب جهانی نیز باید از مستندات حقوق بینالملل بهره جست ،بر این
اساس نیز تعدادی از پژوهشهای سال 96با رویکرد حقوق بینالمللی میباشند که عناوین
آنها عبارتند از« :نسلکشی مسلمانان روهینگیا در میانمار (مسئولیت کشورهای اسالمی و
سازمانهای بینالمللی از منظر حقوق بینالملل)»« ،ابعاد نقض حقوق شیعیان بحرین از
منظر حقوق بینالملل»« ،جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت عربستان سعودی در یمن
از منظر حقوق بینالملل»« ،قطع پخش شبکههای تلویزیونی از ماهوارهها از منظر حقوق
بینالملل» و «آسیبشناسی سند آموزش  2030از منظر حقوق بینالملل».
مدیر واحد پژوهشهای کاربردی با تاکید بر اینکه برای تقویت هرچه بیشتر ضریب نفوذ
رسانه برونمرزی در عرصه بینالمللی و نیز رسیدن به اهداف و جایگاه رسانهای مطابق
سند چشم انداز  20ساله جمهوری اسالمی ایران؛ نیاز به آسیب شناسی ،تکمیل و توسعه
آرایش رسانه برونمرزی است ،افزود بر این اساس پژوهشهای تولیدی ،تنها معطوف به
پژوهش برنامهای نبوده و پژوهشهای معطوف به اصالح (آسیبشناسی) ،تکمیل و آرایش
رسانهای برونمرزی در سال  1396در دستور کار بوده و در این روند عالوه بر پژوهش،
دهها نشست اندیشهورزی نیز برگزار شده است .
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وی با تاکید بر اینکه موضوع آسیبشناسی ،تکمیل و توسعه آرایش رسانه برونمرزی در
حکم ابالغی مقام معظم رهبری به ریاست محترم سازمان تاکید شده است ،افزود در این
راستا پژوهش و مطالعات تاسیس تعدادی از شبکهها یا ساختارها ،انجام شده است که
میتوان به «امکانسنجی تأسیس هوسا تی وی»« ،امکانسنجی توسعه زبانهای سایت
اینترنتی شبکه بینالمللی العالم»« ،امکانسنجی توسعه زبانهای سایت اینترنتی شبکه
بینالمللی پرس تی وی» و «واکاوی فعالیت پارس تودی و ارائه راهکارهایی برای آینده»
اشاره کرد.
دکتر کاظمی افزود :با همین رویکرد ،پژوهشهای «آسیبشناسی ترجمه در بخشهای
خبری العالم ،الکوثر و شبکه رادیویی عربی در بازه زمانی سه ماه»« ،نتایج ادغام رادیوها و
تلویزیونهای آذری ،کردی ،بوسنی و اردو» و «دستاوردهای رادیوهای برونمرزی در
حوزه پخش و فضای مجازی» (با رویکرد آینده پژوهانه و تمرکز بر راهکارهای تقویت
انتقال پیام و افزایش ضریب نفوذ رادیوهای برونمرزی) در دست انجام میباشد.
وی با تاکید بر اینکه پیش بینی چالشهای آتی برونمرزی در عرصههای ساختاری از
منظر پژوهشی در بالندگی رسانه برونمرزی به عنوان قرارگاه مقدم جبهه جنگ نرم اهمیت
دارد ،افزود بر این اساس پژوهش «چالشهای تامین نیروی انسانی در معاونت برونمرزی
و چشمانداز آن» به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه تهیه شده است.
مدیر واحد پژوهشهای کاربردی با اشاره به اینکه نگاه ویژه و پژوهش محور ریاست
محترم سازمان و معاون محترم برونمرزی ،نقش موثری در توسعه تحقیقات داشته است،
افزود :حسب دستور ریاست محترم سازمان مبنی بر تهیه اطلسی به منظور شناسایی
ابزارهای انتقال پیام در کشورهای هدف ،بخش اول این اطلس در دست تهیه میباشد که
در آن ابزارهای انتقال پیام در بسترهای مختلف از جمله  ،ITماهواره ،شبکههای کابلی،
خانگی و فرکانس به صورت نمایه اطالعاتی در اختیار برنامهریزان برونمرزی قرار
میگیرد.
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دکتر کاظمی با تاکید براینکه رصد و سنجش نقاط قوت و ضعف رقبای رسانه برونمرزی
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ،افزود :پژوهشی با عنوان «بررسی رسانههای برون-
مرزی در کشورهای مختلف جهان» ،منتشر شد که طی آن رسانههای برونمرزی دوازده
کشور از منظر نحوه فعالیت و شیوههای پیام رسانی ،ساختار ،بودجه ،میزان حمایتهای
دولتی ،نیروی انسانی ،توسعه زبانی ،میزان مخاطبان ،اهداف ،عوامل اثرگذاری و تجارب
آنها برای رسانههای برونمرزی مورد بررسی قرار گرفت و یافتههای پژوهش ،وضعیت
ویژه آنها بویژه از نظر بودجه و ساختار را نشان میدهد.
*نگاهی به محورهای تعدادی از پژوهشهای انتشاریافته یا
در دست انتشار سال :96
• پژوهش «چشمانداز بحران دو کره»
نگارش پژوهش «چشمانداز بحران دو کره» توسط بهنام خسروی انجام شده و نظارت
علمی آن بر عهده دکتر محسن عبدالهی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و محمدمهدی
غفاری کارشناس مسائل شبه جزیره کره بوده است .این پژوهش  166صفحه و شامل 6
فصل میباشد .تشریح تحوالت از زمان جدایی دو کره تا سال  2017میالدی؛ بررسی نقش
بدعهدیهای مستمر آمریکا در تشدید بحران در شبه جزیره کره؛ واکاوی چرایی رویکرد
کره شمالی از طریق بازدارندگی اتمی؛ تبیین مواضع ،اهداف و منافع بازیگران دخیل در
بحران کره؛ چشمانداز بحران دو کره و سناریوهای محتمل و متغیرهای تاثیرگذار بر آن از
جمله ارکان اصلی این پژوهش را تشکیل میدهند.
• پژوهش «چشمانداز رویارویی چین و آمریکا»
پژوهش «چشمانداز رویارویی چین و آمریکا با تأکید بر هدفگذاری چین برای حضور
مؤثر در عرصه بینالملل» توسط دکتر زهرا محمودی در  136صفحه و مشتمل بر  6فصل
به رشته تحریر درآمده و دکتر مجتبی مقصودی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی
نظارت علمی آن را بر عهده داشته است.در این پژوهش به موضوعات مختلفی از جمله:
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واکاوی راهبردهای سیاست خارجی و اقتصادی چین در برابر آمریکا؛ ارزیابی روابط چین
و آمریکا در قالب همکاری؛ نگرانیهای واشنگتن و پکن از درهم تنیدگی روابط تجاری
با یکدیگر؛ ابعاد رقابتها و رویاروییهای استراتژیک چین و آمریکا؛ اَشکال و اهداف
آمریکا از مداخله در امور داخلی چین و منظومه امنیتی آن؛ رقابت پکن و واشنگتن در
امور نظامی و سایبری؛ اختالفات چین و امریکا در :مسائل حقوق بشری ،موضوعات
منطقهای و جهانی از جمله کره شمالی ،پروندههای تحت بررسی شورای امنیت سازمان
ملل متحد ،مباحث زیست محیطی ،حضور در فضا و قطب شمال؛ تحلیل سناریوهای
مرتبط با چشمانداز رویارویی چین و امریکا و تأثیر آینده روابط چین و امریکا بر ایران
پرداخته شده است.
• پژوهش «واکاوی اهداف طرح ناتوی عربی در منطقه غرب آسیا»
پژوهش «واکاوی اهداف طرح ناتوی عربی در منطقه غرب آسیا» در  160صفحه و 7
فصل تهیه شده است .دکتر نورالدین اکبری کار نویسندگی و دکتر حاکم قاسمی ،دانشیار
علوم سیاسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،نظارت علمی آن را بر عهده داشتهاند.
نگاهی به پیشینه ایده تشکیل ارتش مشترک عربی و علل شکست آنها؛ تبیین دالیل و
اهداف و چگونگی شکلگیری ناتوی عربی در منطقه غرب آسیا؛ تبیین اهداف بازیگران
منطقهای و فرامنطقهای بویژه عربستان سعودی و آمریکا از طرح ناتوی عربی؛ تبیین
چالشها ،موانع و چشمانداز طرح ناتوی عربی؛ واکاوی مبانی فکری آمران و عامالن
اجرای طرح ناتوی عربی؛ تشریح کارکرد ویژه طرح ناتوی عربی برای رژیم صهیونیستی؛
ارائه بحثی درباره جمهوری اسالمی ایران و طرح ناتوی عربی ،محورهای اصلی این
پژوهش را تشکیل میدهند.
• پژوهش «مخاطرات حضور گروهک تروریستی منافقین در آلبانی و منطقه بالکان»
پژوهش «مخاطرات حضور گروهک تروریستی منافقین در آلبانی و منطقه بالکان» در 85
صفحه و  7فصل منتشر شده است .مهدی دهرویه کار نویسندگی و دکتر مرتضی اصفهانی
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نظارت پژوهش «مخاطرات حضور گروهک تروریستی منافقین در آلبانی و منطقه بالکان»
را بر عهده داشتهاند .تبیین روند شکلگیری ،ماهیت و عملکرد گروه تروریستی منافقین؛
واکاوی نقش و اهداف آمریکا در فرایند انتقال اعضای گروه تروریستی منافقین به آلبانی؛
رویکرد دوگانه غرب در قبال تروریسم؛ تشریح آسیبهای حضور گروه تروریستی
منافقین در آلبانی برای این کشور و منطقه بالکان؛ واکاوی راهبردهای گروه تروریستی
منافقین برای توجیه حضور خود در آلبانی؛ بررسی مسئله انتقال گروه تروریستی منافقین
به آلبانی از منظر رسانههای کشور آلبانی ،منطقه بالکان؛ تبیین مشابهتهای فکری و رفتاری
فرقه های تروریستی منافقین و داعش از جمله مهمترین ارکان این پژوهش میباشند.
• پژوهش «ابعاد و تبعات پدیده مهاجرت کاری از آسیای مرکزی به روسیه»
«ابعاد و تبعات پدیده مهاجرت کاری از آسیای مرکزی به روسیه» عنوان پژوهش دیگری
از واحد پژوهشهای کاربردی برونمرزی است که با قلم ولی کوزهگر کالجی و با نظارت
علمی دکتر سید اسداهلل اطهری استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی انجام شده
است .عوامل و زمینههای شکلگیری پدیده مهاجرت کاری در آسیای مرکزی؛ وضعیت
مهاجرت کاری از کشورهای آسیای مرکزی به روسیه؛ رویکرد فدراسیون روسیه در قبال
پدیده مهاجرت کاری از آسیای مرکزی؛ نتایج و پیامدهای پدیده مهاجرت کاری از آسیای
مرکزی به روسیه در ابعاد سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و خانوادگی؛
جمهوری اسالمی ایران و پدیده مهاجرت کاری از آسیای مرکزی به روسیه ارکان اصلی
این پژوهش را تشکیل میدهند.
• پژوهش «ابعاد نقض حقوق شیعیان بحرین از منظر حقوق بینالملل»
پژوهش «ابعاد نقض حقوق شیعیان بحرین از منظر حقوق بینالملل» توسط دکتر سیدرضی
عمادی به رشته تحریر درآمده و دکتر سیدمجید مهاجرانی نظارت علمی آن بر عهده داشته
است .بررسی نقض حقوق مردم بحرین از منظر حق تعیین سرنوشت؛ بررسی جنایتهای
آلخلیفه از منظر اسناد حقوق بینالملل بشر؛ مداخله نظامی عربستان سعودی در بحرین
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از منظر حقوق بینالملل و مسئولیت مجامع بینالمللی در قبال نقض حقوق مردم بحرین
ارکان محوری این پژوهش محسوب میشوند.
• پژوهش «نسلکشی مسلمانان روهینگیا در میانمار از منظر حقوق بینالملل»
پژوهشگران «نسلکشی مسلمانان روهینگیا در میانمار (مسئولیت کشورهای اسالمی و
سازمانهای بینالمللی از منظر حقوق بینالملل)» پیرمحمد مالزهی و الهام آخوندان و
ناظر علمی آن دکتر محمدحسین رمضانی قوامآبادی ،دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه
شهید بهشتی میباشد .شناخت تاریخی و جغرافیای انسانی میانمار و مسلمانان روهینگیا؛
تعاریف و مصادیق نسلکشی بر اساس اسناد و رویه بینالمللی و بررسی تطبیقی وضعیت
مسلمانان روهینگیا با اسناد مذکور؛ بررسی نقض تعهدات دولت میانمار در قبال وقوع
نسلکشی؛ پیامدهای جنایات ارتکابی بودائیان علیه قوم روهینگیا؛ ریشهیابی علل سکوت
برخی از کشورها و رسانهها در قبال نسلکشی مسلمانان روهینگیا؛ علل رویکرد انفعالی
سازمانهای بینالمللی در قبال نسلکشی مسلمانان روهینگیا؛ مسئولیت دولت میانمار،
شورای امنیت سازمان ملل ،سازمان همکاریهای اسالمی و کشورهای اسالمی در قبال
نسلکشی در میانمار بخشهای اصلی این پژوهش میباشند.
• پژوهش «جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت عربستان سعودی در یمن از منظر
حقوق بینالملل»
پژوهش «جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت عربستان سعودی در یمن از منظر حقوق
بینالملل» با نویسندگی مجتبی ابراهیمی و نظارت علمی دکتر رضا موسیزاده ،دانشیار
حقوق بینالملل دانشکده روابط بینالملل وزرات امور خارجه و احمد کاظمزاده کارشناس
ارشد مسائل عربستان سعودی تهیه شده است .اهداف حمله عربستان سعودی به یمن،
روند مداخله نظامی نامشروع و غیر قانونی عربستان سعودی و ائتالف به رهبری ریاض
در یمن از منظر حقوق بینالملل؛ تعاریف و مصادیق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت
و نسلکشی در اسناد بینالمللی و تطبیق آنها با مصادیق وقوع این جنایات در یمن؛
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مسئولیت بینالمللی دولت های عربستان سعودی و هم پیمانانش در حمله به یمن و
مسئولیت فروشندگان و دولتهای حامی فروش سالح به عربستان سعودی؛ مسئولیت
کیفری بین المللی سران عربستان سعودی در تهاجم به یمن از منظر حقوق بینالملل؛
مسئولیت نهادهای بینالمللی و در رأس آنها شورای امنیت در قبال جنایات انجام گرفته
در یمن؛ مجازات و محکومیت جنایات مشابه در دادگاههای بینالمللی فصول اصلی این
پژوهش را تشکیل میدهند.
• پژوهش «نقش الحشدالشعبی در شکست تروریستها در عراق»
نگارش پژوهش «نقش الحشدالشعبی در شکست تروریستها در عراق» توسط محمدرضا
عرب انجام شده است .نظارت علمی این پژوهش بر عهده دکتر حسن عابدینی و ویرایش
ادبی و محتوایی آن بر عهده سهراب قربانی حصاری بوده است .تبیین نقش الحشدالشعبی
در شکست تروریستهای تکفیری در عراق؛ واکاوی زمینههای تشکیل الحشدالشعبی و
ترکیب نیروهای آن؛ تشریح موفقیتها و دستاوردهای الحشدالشعبی در حوزههای
مختلف؛ تبیین پیروزیهای الحشدالشعبی بر تروریسم تکفیری و نقش آن در وحدت شیعه
و سنی در عراق؛ محوریابی ادعاهای بیاساس رسانههای جبهه مرتجع عربی و غربی علیه
الحشدالشعبی از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.
• پژوهش «همهپرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق ( ۲۵سپتامبر  )۲017و تاثیر آن
بر منطقه»
پژوهش «همهپرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق ( 25سپتامبر  )2017و تاثیر آن بر
منطقه» توسط محمدعلی دستمالی به رشته تحریر در آمده و حسن بهشتیپور نظارت
علمی آن را بر عهده داشته است.
تبیین پیشینه تجزیهطلبی و نقش قدرتهای استعماری؛ بهانههای بیاساس اقلیم کردستان
عراق برای جداییطلبی؛ تبیین اختیارات و امتیازات گسترده اقلیم در قالب قانون اساسی
عراق؛ مواضع و رویکرد بازیگران؛ چشمانداز و سناریوهای محتمل؛ مخالفتهای داخلی
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در اقلیم کردستان عراق با جداییطلبی؛ نقش مرجعیت دینی در حل بحران؛ اهمیت عراق
یکپارچه در تضمین امنیت و رفاه ساکنان آن از جمله کُردهای عراق؛ تاکید منشور سازمان
ملل و قواعد آمره حقوق بینالملل بر حفظ تمامیت ارضی کشورها؛ شکست
تروریستهای تکفیری و توطئه واشنگتن در شعلهور کردن بحران جدید منطقهای برای
تضمین امنیت رژیم صهیونیستی؛ هماهنگی عراق  -ایران  -ترکیه و سوریه برای مقابله با
جداییطلبی از جمله ارکان این پژوهش را تشکیل میدهند.
• پژوهش «راهکارهای رسانهای برونمرزی برای افزایش توجه به موضوع فلسطین
در سطح جهانی»
پژوهش راهکارهای رسانه ای برونمرزی برای افزایش توجه به موضوع فلسطین در
سطح جهانی (با تاکید برجهان اسالم) توسط دکتر سلمان رضوی نگاشته شده است و
احمد سروش نژاد کارشناس ارشد مسائل فلسطین و دکتر محمدقلی میناوند استادیار
دانشگاه صداوسیما نظارت علمی آن را بر عهده داشتهاند.
فلسطین در صدر تحوالت ()1987-2007؛ علل و عوامل سقوط رسانهای فلسطین
(سطح فلسطینی ،سطح اسرائیلی ،سطح منطقهای ،سطح فرا منطقهای)؛ سناریوهای محتمل
درباره افزایش یا کاهش توجه به موضوع فلسطین ،راهکارها و محورهای رسانهای-
پیشنهادی برای برجسته سازی موضوع فلسطین (با تاکید بر کشورها و سازمانها جهانی
و منطقهای) از جمله بخشهای اصلی این پژوهش میباشند.
• پژوهش «تحرکات تکفیریها و چشمانداز معادالت قدرت در لیبی»
پژوهش «تحرکات تکفیریها و چشمانداز معادالت قدرت در لیبی» به نویسندگی توسط
دکتر مهدی محمدنیا استادیار دانشگاه آیتاهلل العظمی بروجردی و با نظارت علمی دکتر
جعفر قنادباشی کارشناس ارشد مسائل آفریقا و سفیر سابق ایران در لیبی در دست انتشار
می باشد .نظریه ی دولت ورشکسته و مصادیق آن در لیبی ،معادالت قدرت در لیبی و
جایگاه گروه های تکفیری نظیر داعش در آن ؛ چرایی رقابت و جنگ قدرت میان گروههای
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سلفی تکفیری و نوع نگاه آنها به دولت لیبی؛ پیامدهای منطقهای و جهانی حضور گروههای
تکفیری در لیبی؛ چشمانداز گروههای تکفیری در لیبی با توجه به شکست آنها در عراق
و سوریه مباحثی کانونیای است که پژوهش مذکور آنها را پوشش میدهد.
• پژوهش «راهبردهای رسانهای گفتمان سازی دینی متناسب با بافت فرهنگی در
حوزه بالکان»
پژوهش «راهبردهای رسانهای گفتمانسازی دینی متناسب با بافت فرهنگی در حوزه
بالکان» توسط محسن سوهانی در دست نگارش است و نظارت علمی آن بر عهده دکتر
محمدقلی میناوند استادیار دانشگاه صداوسیما میباشد.
بررسی ویژگیهای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی منطقه بالکان؛ راهبردهای گفتمانسازی
شبکههای رقیب در منطقه بالکان و مصادیق برنامه ای آنها؛ راهبردها و تکنیکهای
رسانهای گفتمانسازی دینی؛ محورها و مصادیق تولید برنامهها بر مبنای گفتمان دینی
متناسب با بافت فرهنگی منطقه بالکان بخشهای اصلی این پژوهش را تشکیل میدهند.
• پژوهش «قطع یکجانبه پخش شبکههای تلویزیونی مستقل از ماهوارهها از منظر
حقوق بینالملل»
«قطع یکجانبه پخش شبکههای تلویزیونی مستقل از ماهوارهها از منظر حقوق بینالملل»
عنوان پژوهشی است که توسط مجتبی ابراهیمی و با نظارت علمی دکتر سیدبشیر حسینی
استادیار دانشگاه صداوسیما در دست تهیه است .اصول و قواعد بینالمللی حاکم بر
ماهوارهها با تأکید بر سازمان ارتباطات راه دور و حقوق ارتباطات؛ دالیل غیرقانونی قطع
پخش شبکهها از منظر حقوق بینالملل عمومی و عرفی با تأکید بر قطع شبکههای ایران؛
مسئولیت بینالمللی کشورها و سازمانهای بینالمللی در قبال قطع پخش شبکههای
تلویزیونی؛ چشمانداز قطع احتمالی پخش ماهوارهای شبکههای تلویزیونی برونمرزی
صداوسیما؛ ارائه راهکارهای رسانهای و حقوقی ارکان اصلی این پژوهش را تشکیل
میدهند.
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• پژوهش «اهداف و پیامدهای توسعه مناسبات جمهوری آذربایجان با عربستان
سعودی و سایر کشورهای عربی»
پژوهش «اهداف و پیامدهای توسعه مناسبات جمهوری آذربایجان با عربستان سعودی و
سایر کشورهای عربی» توسط برهان حشمتی و با نظارت علمی دکتر احمد کاظمی در
دست انجام است .واکاوی چارچوب نظری حاکم بر مناسبات باکو – ریاض؛ ابعاد ،اهداف
و دستاوردهای جمهوری آذربایجان از توسعه مناسبات با عربستان سعودی؛ ابعاد ،اهداف
و دستاوردهای عربستان سعودی از توسعه مناسبات با جمهوری آذربایجان ،پیامدهای
گسترش مناسبات باکو و ریاض بر قفقاز ،جمهوری آذربایجان و مردم این کشور از جمله
بخشهای اصلی پژوهش مناسبات جمهوری آذربایجان و عربستان سعودی میباشد.
*عناوین تعدادی از پژوهشهای معطوف به آسیب شناسی ،تکمیل
و توسعه آرایش رسانهای برونمرزی
• «امکان سنجی تأسیس هوسا تی وی»
• «امکان سنجی تأسیس العالم سوریه»
• «امکان سنجی توسعه زبانهای سایت اینترنتی شبکه بینالمللی پرس تی وی»
• «امکانسنجی توسعه زبانهای سایت اینترنتی شبکه بینالمللی العالم»
• «واکاوی فعالیت پارس تودی و ارائه راهکارهایی برای آینده»
• «نتایج ادغام رادیوها و تلویزیونهای آذری ،کردی ،بوسنی و اردو»
• «چالشهای تأمین نیروی انسانی در معاونت برونمرزی و چشمانداز آن در سه سال
آینده»
• پژوهش «دستاوردهای رادیوهای برونمرزی در حوزه پخش و فضای مجازی» (با
رویکرد آینده پژوهانه و تمرکز بر راهکارهای تقویت انتقال پیام و افزایش ضریب
نفوذ رادیوهای برونمرزی)

*۳۳6پژوهشنامه رسانه بینالملل /سال دوم  /شماره دوم /پاییز 1۳96

• «تهیه نمایه و شناسایی ابزارهای انتقال پیام در کشورهای قفقاز ،آسیای مرکزی و
ترکیه»
• «آسیبشناسی ترجمه در بخشهای خبری العالم ،الکوثر و شبکه رادیویی عربی در
بازه زمانی سه ماه»
• «امکانسنجی پخش کانال کردی سحر از ستاپ باکس»

