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 باسمه تعالی

 مدیریت راهبردی تنگناهای امنیتی ایران و ترکیه با تاکید بر منافع ملی فرایند عنوان:

 

 ، 3، حسین سلیمی2رضا امیری مقدم، 1محمد جواد رمضانی نویسندگان:

 

 چکیده:

مهم در ه و ایران و ترکیه دو کشور اسالمی همسایاین پژوهش که برگرفته از رساله دکتری است نشان می دهد، 

شکل گرفته  های امنیتی در رقابت یادیز یرهایعوامل و متغهم زمان دارای زمینه های رقابتی هستند.  , منطقه

 ،یاقتصاد ،یاسیس یها زهیتوان به عوامل و انگ ینقش دارند که مو تنگنای امنیتی ایجاد شده  میان ایران و ترکیه

 نیتی به صورتدر شرایط تنگنای ام کشورهانظریات امنیتی نیز نشان می دهند  اشاره کرد. یکیتیژئوپل , یفرهنگ

و کاهش عدم  یاعتماد یشده توسط سوء تفاهم ها و ب جادیمقابله با عوارض ا یبرا ن راه حلافتیقادر به  یمنطق

ضعیت مدیریت ومی کنند می توانند به  یهمکار گریدیک با  که در آن یسطوح نیستند و صرفا با تکیه بر نانیاطم

ا ضمن تاین پژوهش با روش آمیخته و تکیه بر نظرات خبرگان و تحلیل مضمون آن به دنبال آن است  .برسند

مدیریت راهبردی  تبیین تنگناها و معمای امنیتی بین دو کشور و حفظ و ارتقاء روابط و همکاری ها، فرایندی برای

مذکور بایستی  ی پیشنهاد نماید. نهایتا مشخص گردید فرایندتنگناهای امنیتی میان دو کشور مبتنی بر منافع مل

یاست خارجی شامل شناخت و تبیین تنگنای امنیتی، یافتن جایگاه نقاط تنگناهای امنیتی در سیاست امنیتی و س

راق  و عوامل ج.ا.ا و ترکیه و به صورت کالن در محیط امنیتی دوکشور و منطقه، مشخص نمودن نقاط اشتراک، افت

ی در تنگناهای دی در هر یک از تنگناهای امنیتی میان ایران و ترکیه، احصاء دقیق منافع ملی جمهوری اسالمکلی

 امنیتی با ترکیه و تصمیم گیری و مشخص نمودن راهکارهای مدیریت تنگناهای امنیتی باشد.

 

 تنگنای امنیتی، منافع ملی ، مدیریت راهبردی، سیاست امنیتی کلمات کلیدی:
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 :مقدمه -1

ترکیه در دوره حاکمیت سکوالرها به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا بود و تمرکز سیاست خارجی و سیاست امنیتی 

خود را در همکاری با اتحادیه اروپا می دانست. با روی کار آمدن اسالم گرایان و حزب عدالت و توسعه و پس از 

اروپا را تغییر داد و درصدد احیای جایگاه خود در  بازسازی اقتصادی این کشور، رویکرد خود نسبت به اتحادیه

غرب آسیا برآمد. همزمان نیز به ایفای نقش در آسیای میانه پرداخته و رویای احیای امپراطوری عثمانی را دنبال 

می نماید. طی سال های اخیر و به ویژه پس از تحوالت ناشی از بحران تروریستی در سوریه و عراق، رقابت های 

 ای میان ج.ا.ایران و ترکیه تشدید شده است. منطقه 

 تأمین لزوم روابط میان ایران و ترکیه؛  در آنها تأثیرات و متغیرها تنوع و گستردگی پیچیدگی، درک ضرورت

 این از ویژه های پشتیبانی و حمایت لزوم مرکز و  با مرزی مناطق پیوستگی لزوم روابط؛  های زیرساخت و شرایط

به لحاظ رفع تهدیدات امنیت ملی مواردی هستند که در  توسعه به دستیابی و محدودیت از خروج جهت مناطق

برنامه ریزی برای ارتقاء منافع امنیت ملی مواردی که تنگنای امنیتی وجود دارد بایستی مدنظر قرار گیرند. چرا 

 کپارچهی یعمل و نف یو آزاد یساز نهیبه یتالش برا یکپارچگیانسجام و  در جز یمـل تیامـن یراهبردهاکه 

. بدین ستیقابل دسترس ن یبه اهداف مل یابیبه منظور دست یو خارج یداخل ها و تسلط آنان بر اموردولتـ دیتـهد

جهت باتوجه به ظرفیت های گسترده مستتر در موضوع بایستی این قبیل موضوعات عالوه بر اینکه مورد بررسی 

 زمانی میان مدت نیز با همین سواالت و اهداف مجددا تکرار شوند.دقیق قرار گیرند در دوره های 

 بیان مسئله -1-1

ایران و ترکیه دو کشور اسالمی همسایه و مهم در منطقه هستند و تالش دارند کشور خود را با روش اسالمی اداره 

یکدگیر دارند. هم  کنند. لذا روابط و مناسبات گسترده ای در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی با

های امنیتی  در رقابت یادیز یرهایعوامل و متغزمان دو کشور در سطح منطقه دارای زمینه های رقابتی هستند. 

 یها زهیتوان به عوامل و انگ ینقش دارند که مو تنگنای امنیتی ایجاد شده  میان ایران و ترکیهشکل گرفته 

شکل گرفته های امنیتی  در رقابت یادیز یرهایعوامل و متغ اشاره کرد. یکیتیژئوپل ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس

 ،یاقتصاد ،یاسیس یها زهیتوان به عوامل و انگ ینقش دارند که مو تنگنای امنیتی ایجاد شده  میان ایران و ترکیه

در روابط ایران و ترکیه به لحاظ تضاد منافع ملی در برخی جنبه ها، تهدیدها و  اشاره کرد. یکیتیژئوپل ،یفرهنگ

فرصت های مختلفی پدید آمده است از جمله مسئله روابط با رژیم صهیونیستی، قومیت، گروه های معارض، مسئله 

یک از این  کردی، نوع رویکرد در سیاست خارجی و حضور امنیتی و نظامی منطقه ای در عراق و سوریه که هر

مولفه ها اصطالحا دارای وجوه تنگنای امنیتی نیز می باشند. از سوی دیگر نمی توان با توجه به منافع ملی اجازه 

داد که روابط دو کشور رو به تنش برود. لذا باید الگویی طراحی شود که این تنش ها را مدیریت نماید. مدیریت 
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که منافع ملی جمهوری اسالمی ایران بیش از پیش استحصال نمودن این تنگناهای امنیتی کمک خواهد کرد 

گردیده، از بی سامانی و یا تعارض در مدیریت راهبردی پرهیز شود و هزینه های متوجه امنیت ملی نیز کاهش 

ن راه افتیقادر به  یمنطق در شرایط تنگنای امنیتی به صورت کشورهانظریات امنیتی نیز نشان می دهند  یابد.

نیستند و صرفا  نانیو کاهش عدم اطم یاعتماد یشده توسط سوء تفاهم ها و ب جادیمقابله با عوارض ا یبرا حل

  .می کنند می توانند به وضعیت مدیریت برسند یهمکار گریدیک با  که در آن یسطوح با تکیه بر

بیش از پیش مدیریت نمودن این تنگناهای امنیتی کمک خواهد کرد که منافع ملی جمهوری اسالمی ایران 

استحصال گردیده، از بی سامانی و یا تعارض در مدیریت راهبردی پرهیز شود و هزینه های متوجه امنیت ملی نیز 

این است که تالش نماید تا ضمن تبیین تنگنا و معمای امنیتی بین دو  مقالهلذا مسئله محقق در این  کاهش یابد.

برای مدیریت راهبردی تنگناهای امنیتی میان دو کشور مبتنی  ندیفرایکشور و حفظ و ارتقاء روابط و همکاری ها، 

 بر منافع ملی پیشنهاد نماید. 

 اهمیت تحقیق: -2-1

 یساز میثبات قابل اتکاء در تصم جادیا در مناسب هیرو جادیبه ا هیتوصاز این جهت است که  قیتحق نیا اهمیت

را از  یمل تیو امر امن نجامدیمولد قدرت ب یهاسیدر ماتر یابی تیمثبت امن ندیفرا به که می نماید یمل تیامن

 .و نهادمند سوق دهد یجـامع عـلم تیریمد یسو به و تشتت، ضـعف

 در مجموع اهمیت این تحقیق از این رو است که:

 آینده تحوالت امنیتی در سطح راهبردی در مناسبات میان ایران و ترکیه را برای ما نمایان می کند. -الف

در پرتو آگاهی بر این تحوالت می توان حوزه های تعارضات امنیتی در سطح منافع ملی را میان ایران و ترکیه -ب

 رصد نمود که راهبرد مناسب در مدیریت این تحوالت را به ما نشان خواهد داد.  

را در برخورد با  انجام این تحقیق می تواند زمینه ارتقاءو تعمیق عملکرد دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران-ج

 تحوالت افزایش دهد.

ترکیه طی سال های  کشور .گشاید می ما روی به راای منطقه مطالعات از جدیدی باب ترکیه تحوالت بررسی-د 

 روابط مطالعات اندیشمندان اخیر دستخوش تحوالت گسترده ای در حوزه های سیاسی و امنیتی بوده است که

  هستند. تحوالت این ماهیت شناخت محتاج سخت المللبین
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 ضرورت تحقیق:  -3-1

مرزهای غربی کشور تحت تاثیر مستقیم نقش ترکیه و بازیگری آن در عراق و سوریه و مسئله تروریسم و  -الف

 افزایش تهدیدات ناشی از تقویت گرایش های پان ترکیسم و نوعثمانی گرایی محتمل است.مسئله کردی است و 

تیکی از سوی کشورهای فرامنطقه ای برای مدریت بحران تروریسم در منطقه و طرح های امنیتی و ژئوپلی -ب

اختصاص سرزمین و هویت ارضی به آن در دست پیگیری است که ضروری است طراحی های الزم مبتنی بر امنیت 

 ملی توسط جمهوری اسالمی ایران نیز برای ارتقاء منافعش مورد تدوین قرار گیرد. 

هایی است که درمنطقه ژئوپلتیک غرب آسیا و اوراسیا به شدت مورد طمع  ونفوذ رقبای ترکیه ازجمله کشور -ج

قرار منطقه ای نظیر عربستان و از سوی دیگر مورد نفوذ قدرت های فرامنطقه ای آمریکا، ناتو و رژیم صهیونیستی 

ملی در این کشور و   گرفته که در صورت عدم توجه به تحوالت امنیتی و راهبردهای حفظ و حداکثرسازی منافع

 غفلت از این موضوع می تواند پیامد های امنیتی نا خوشایندی را به دنبال داشته باشد. 

امکان گسترده شدن تعارضات امنیتی و الینحل ماندن معمای امنیتی حاصل از حضور ایران و ترکیه در  -د

 ملی ج.ا.ا را با خطر مواجه می سازد.کشورهای عراق و سوریه وجود دارد که این امر در دراز مدت منافع 

 تعاریف -4-1

بنیادین  هایهدف تعقیبکشور در  آزادی اساساز  عبارت است ملی امنیتدر ساده ترین تعریف،  امنیت ملی :

. در تعریفی (31: 1378)بوزان،  کشور حیاتیسیاسی و  منافع به نسبت خارجاز  جدیو خطر  ترس فقدانو  خود

 گریداند، به عبارت د یم یاتیکه ح ییحفاظت از ارزش ها یملت برا کی ییاست از توانا عبارتامنیت ملی دیگر 

و  نیمردم، سرزم یو ارزش یفرهنگ یشتیو مع یستیز ،یکیزیف تیاز موجود انتیو ص نیکشور در جهت تأم کی

در دوران جنگ و صلح در قبال  یبه اهداف و منافع مل لیو ن بیآن و تعق یساز نهیو ارتقاء و به یاسینظام س

 استیعلم س یاست که اکثر علما یبه حد یمل تیامن تی( اهم12: 1389 ،یی)لک زا یو خارج یداخل داتیتهد

دولت مورد توجه  لیفلسفه تشک ایدولت  یمنظور فلسفه وجود نیتحقق ا یباورند که برا نیالملل بر ا نیو روابط ب

 یپاسدار یکند، برا یم جادیا یفرد یها یآزاد یکه بر پا یودیق یم تمامرغ یدولت را عل سیقرار گرفته و تأس

 (.6: 1384نژاد،  انیالزم دانسته و ضرورت آن را قبول کرده اند )عصار تیامن میاز حر

 مسئولیتو اصوالً جزء  است ایمنی مادیو  روانی تعقیب شامل ملی امنیتگوید: می چنیننیز  ماندل رابرت 

 زندگی شیوهو  شهروندی نظام، هارژیم بقای به نسبت خارجی مستقیم تهدیداتتا از  است ملی هایحکومت

 (52: 1377)ماندل، . آورندعمل به ممانعتخود  شهروندان
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است که منجر به توفیق،  یبا رویکرد اخیر علم و هنر اتخاذ تصمیمات یدانش مدیریت راهبردمدیریت راهبردی: 

ی ( و سازمان را به محیط مربوط م1374)گلوئیک، ویلیام و الرنس آر. جاچ،  شودیادامه حیات یا مرگ مؤسسه م

(. 1390ابراهیم،  ،ی. )حسن بیگکندیم تعیینرا هدایت و عملکرد بلندمدت سازمان را  یداخل یهافعالیت سازد،

تدوین راهبرد  ،یو درون یتحلیل محیط بیرون ،یشامل مشخص کردن مأموریتها و اهداف سازمان یمدیریت راهبرد

سامانه کنترل و مکانیزم  یمتناسب با راهبرد تدوین شده و برقرار یسازمان، ایجاد ساختار سازمان یمطلوب برا

در تعریفی دیگر مدیریت راهبردی فرایندی است که از طریق آن همه منابع  (1992 ل،یمناسب است. )ه یارزیاب

 Ehlers andتدوین شده یکپارچه و هماهنگ می شوند ) و وظایف سازمانی به منظور پیاده سازی راهبردهای

Lazeny, 2004: 1 هنر و علم  کیاستراتژ تیریمد»(. ساموئل نیز مدیریت راهبردی را اینگونه تعریف می کند؛

بلند مدت  یبه هدف ها سازدیچندگانه است که سازمان را قادر م یافهیوظ ماتیتصم یابیاجراء و ارز ن،یتدو

 یکه در جهت حفظ تناسب تمام یمداوم و تکرار یندیبه عنوان فرآ کیاستراتژ تیریمد نیهمچن .ابدیخود دست 

 (Samuel & Paul, 1990, P.5) « باشد یاست؛ م هشد یریاطراف آن هدف گ طیسازمان با مح

های یتبرای مدیریت راهبردی عبارت است از: مجموعه تصمیمات و فعال مقالهتعریف عملیات منتخب در این 

-ای مأموریتمدیریتی که مسئوالن و کارگزاران نظام مقدس ج.ا.ا در سطوح راهبردی، بمنظور تحقق رسالت و اجر

یریت راهبردی ناظر رسانند. در این تعریف مدالمللی و صیانت از منافع ملی به انجام میای و بینهای ملی، منطقه

 به ماهیت است نه فرایند.

است که در آن، تالش  یساختار یمفهوم باور نیا»: دیگویم دهیا نیا گذارهیجان هرتس، پا: تنگنای امنیت 

 یتلق زیدآمیکشورها بالقوه تهد گریو در مقابل، اقدامات مشابه د یدفاع یاقدام شان،تیامن تیتقو یکشورها برا

وضعیتی است که در آن تالش های هر دولت برای افزایش امنیت به  4تنگنای امنیتی .( ,1990Hertz) «شودیم

شکل تناقض آمیزی موجب کاهش امنیت دولت دیگر خواهد شد. در این وضعیت، هر دو بازیگر با آنکه ممکن 

را در کالفی از خصومت در حال افزایش گرفتار می یابند.  خوداست قصد تهدید طرف مقابل را نیز نداشته باشند، 

ای امنیت در این معنا به مفهوم معمای امنیت مطرح شده است. در این میان شدت تنگنای امنیت به عواملی تنگن

چون میزان اعتماد، میزان عدم قطعیت و راهکار تجهیزات نظامی )تدافعی است تا تهاجمی( بستگی دارد. )عبداله 

 (69: 1389خانی،  

ده است که وضعیتی است که در مطالعات انتقادی امنیت نیز مطرح ش 5تنگنای امنیت به مفهوم معضل امنیت

 ,Duffieldموجب شده تا روند توسعه به شکل متناقضی امنیت فرد و جامعه را تحت تاثیر منفی قرار دهد )

(. از آنجا که ابتنای هر سیستم امنیتی موجب ایجاد برخی محدودیت ها می شود، می تواند از سوی 60 :2010
                                                           
4 Security dilemma 
5 Security Impasse 
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عنوان تهدید تلقی شود که نظام اجتماعی اصلی ترین بستر شکل گیری واکنش است. به عنوان سایر سیستم ها به 

مثال رقابت در توسعه امنیت در جنگ سرد موجب شکل گیری تهدیدات بسیاری در نظام اجتماعی و اقتصادی 

ر موضوع تنگنای گردید که نهایتاً این امنیت موجب نقض امنیت و فروپاشی روسیه شد. گسترده ترین مطالعات د

و  6امنیت مرتبط با رابطه میان سیاست داخلی و سیاست خارجی از حیث امنیت است که مفهوم تنگنا، بن بست

 ,Fox, 1999; Macrae, 1998; Stocktonمعضل امنیتی را در ادبیات انتقادی امنیت وارد نموده است )

1998; Bradbury, 1998; Sida, 2005; Weir, 2006.) 

وسط موسسات از مطالعات مرتبط با تنگناهای امنیت در حوزه تامین منافع امنیتی است که عمدتاً ت بخش دیگری

ازخورد و بوابسته به وزارت خارجه و یا دیپلماسی عمومی صورت گرفته است. در این مطالعات به بررسی نحوه 

که در  کته گزارش شده استتامین منافع ایاالت متحده از طریق کمک های خارجی پرداخته شده است و این ن

ه است. مواقعی کمک های خارجی به دولت ها به شکل متناقضی موجب شکل گیری تهدید علیه منافع آمریکا شد

بکارگیری  در این مطالعه به موضوع حمالت خارجی آمریکا نیز اشاره شده است که طی آن حصول امنیت از طریق

را نیز شامل  شده و بلکه تهدیدی جدید علیه امنیت ایاالت متحدهحمله نظامی موجب رفع تهدید و تامین منافع ن

(. تحقیقات مشابهی نیز در خصوص کمک های مالی و Macrae & Leader, 2000: 309–317شده است )

د این کمک سیاسی سازمان ملل برای ایجاد امنیت در مناطق بحرانی صورت گرفته است که نتایج آن نشان می ده

(. نظریه Duffield, 2010: 59ار امنیت نشده اند و در مواردی نزاع ها را گسترش داده اند )ها موفق به استقر

ال شده، در دوفیلد نشان داد که رویکردهایی که برای ایجاد امنیت در مناطق بحرانی از سوی سازمان ملل دنب

ود تبدیل به مقوله توسعه خخدمت اهداف نئولیبرال ها به عنوان یک دستور کار سیاسی قرار داشته و در نتیجه 

از تنگنای امنیت  مقالهمفهوم مدنظر در این  (.Hynek and Chandler, 2013: 54بحران شده است )

نیت وضعیتی است که در آن تالش های هر دولت برای افزایش امنیت به شکل تناقض آمیزی موجب کاهش ام»

 « دولت دیگر خواهد شد

امنیت غیر ممکن است اما می توان آن را کاهش داد. راه حل ایده آل  جرویس معتقد است رفع و حذف تنگنای

برای قدرتِ طرفدار حفظ وضع موجود فرار از وضع طبیعی است، اما این امر غیر ممکن است. تنگنای امنیت را 

یت (. تنگنای امنیت در دو وضعJervis, 1978: 167نمی توان از میان برداشت، اما آن را می توان تقلیل داد )

امنیت بیشتر مربوط به حوزه نظامی است اما وضعیت -امنیت ایجاد می شوند که وضعیت دفاع-امنیت و قدرت-دفاع

بر تنش مداوم بین قدرت های طالب حفظ وضع  است که تالش برای کسب قدرتامنیت به عقیده بوزان -قدرت

                                                           
6 Security bottlenecks 
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 ,Buzan and Waver) للی می داندموجود و تجدید نظر طلب تأکید و آن را ویژگی ثابت هرج و مرج بین الم

2003.) 

 هدف تحقیق -2

 تعیین فرایند مدیریت راهبردی تنگناهای امنیتی ایران و ترکیه

 سوال تحقیق  -3

 فرایند مدیریت راهبردی تنگناهای امنیتی ایران و ترکیه چیست؟

 روش تحقیق -4

)شامل کتاب و  یروش کتابخانه ا. نخست به منظور مرور تجارب از ه استانجام شد ختهیآم کردیبا رو قیتحقاین 

موجود از  تیوضع یبررس یبرا ایمستند،( استفاده شد. ثان یداریوشن یداریاسناد و مدارک و استفاده از منابع د

از  سنجش فرایند نهایی. و ثالثا به منظور دیاستفاده گرد هیثانو یداده ها لیو تحل شیمایپ ،یطیمح لیتحل یالگو

 با نخبگان استفاده شد.  قیروش مصاحبه عم

که شامل کارشناسان و نخبگان و صاحبنظران متخصص در  یو خارج یمصاحبه با خبرگان داخل 14مجموع  در

و  ییو سوابق اجرا یلیتکم التیتحص یکه دارا هیترک  لیو آشنا با مسا یتیو مسائل امن یخارج استیس نهیزم

 هستند صورت گرفت.  یوپژوهش یتیریمد

 یمطمئن و علم یمضمون انجام گرفت که روش لیروش تحل قیحاصل از طر یداده ها لیو تحل هیتجز

)تِم ها( موجود درون داده  یالگو ها انیو ب لیتحل ن،ییمصاحبه ها، تع یاصل یو گزاره ها نیاستخراج مضام یبرا

 شناخت، برای روشی مضمون تحلیل انجام شد. فیتوص یکدگذار MaxQDAها است. با استفاده از نرم افزار 

 که است متنی هایداده تحلیل برای فرآیندی روش این. است های کیفیداده در موجود الگوهای گزارش و تحلیل

  کند.می تبدیل تفصیلی هایی منسجم وداده به را متنوع هایو تحلیل پراکنده هایداده

 : فرایند تحلیل مضمون 1 جدول

 اقدام گام مرحله

 آشنا شدن با متن .1 توصیف متناول: تجزیه و 

 ها )در صورت لزوم(مکتوب کردن داده 

 های مجدد دادهی اولیه و مطالعهمطالعه 

 های اولیهنوشتن ایده 
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ایجاد کدهای اولیه و  .2

 کدگذاری

 ی قالب مضامینپیشنهاد چهارچوب کدگذاری و تهیه 

 ترهای کوچکتفکیک متن به بخش 

 هاهای جالب دادهکدگذاری ویژگی 

جست وجو و شناخت  .3

 مضامین

 تطبیق دادن کدها با قالب مضامین 

 های کدگذاشته متناستخراج مضامین از بخش 

 پاالیش و بازبینی مضامین 

 دوم: تشریح و تفسیر متن

 ی مضامینترسیم شبکه .4

 بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج 

 مرتب کردن مضامین 

 و فراگیر انتخاب مضامین پایه، سازمان دهنده 

 های مضامینترسیم نقشه 

 های مضامیناصالح و تأیید شبکه 

 ی مضامینتحلیل شبکه .5
 تعریف و نامگذاری مضامین 

 توصیف و توضیح شبکه مضامین 

 تدوین گزارش .6 سوم: تركیب و ادغام متن

 ی مضامین و بیان مختصر و صریح آنتلخیص شبکه 

 هاهای جالب دادهاستخراج نمونه 

  نتایج تحلیل با سئواالت تحقیق و مبانی مرتبط کردن

 نظری

 هانوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیل 

 یافته های تحقیق -5

ق مبتنی بر روش تحلیل مضمون از میان مجموعه مصاحبه های اخذ شده مطاببا توجه به سوال مطرح شده، 

فارغ -مهمترین موضوعاتی که در تنگناهای امنیتی میان جمهوری اسالمی ایران و ترکیه فرایند توضیح داده شده، 

های به کار با توجه به تنوع روشمطرح است به شرح مورد بررسی قرار می گیرد.  -از بررسی قطعیت وجود آن

مضامین وجود دارد. های متفاوتی برای بندیرفته در تحلیل مضمون و تنوع دیدگاه صاحب نظران، عناوین و طبقه

استفاده شده است که مضامین فراگیر در  پایه، سازمان دهنده و فراگیربندی مضامین به در این پژوهش از تقسیم

ی شبکه است و مضامین گیرد. مضامین سازمان دهنده واسط مضامین فراگیر و پایهی مضامین قرار میکانون شبکه

شود. لذا هر یک از با ترکیب آنها، مضمون سازمان دهنده ایجاد میپایه نیز مبین نکته مهمی در متن است و 

 اند.بندی شدههای عمیق انجام شده در این پژوهش با روش تحلیل مضمون به این دسته مضامین تقسیممصاحبه

 کدگذاری توصیفی )کدهای پایه(   .1

 کدگذاری تفسیری )کدهای سازمان دهنده(  .2

 دهای فراگیر( کدگذاری فراگیر و یکپارچه ساز )ک .3
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ای از مضامین است که در مرحله اول با مراجعه به متن هریک از رویکردهای احصاء شده دارای شبکه

های انجام شده، کدگذاری توصیفی به صورت دستی انجام شد. بیشتر کدهای توصیفی، برای استخراج مصاحبه

 شود. آنها اشاره میباشند که در ادامه به الگوی مدیریت راهبردی نیز قابل بیان می

در مرحله دوم تحلیل مضمون که کدگذاری تفسیری است، کدها باید معطوف به تنگناهای امنیتی و 

های تفسیری های بالقوه و بالفعل در روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه تعیین شوند. کدگذاریظرفیت

اکتشاف راهبردها از کدهای توصیفی باشند که این بایست به دنبال نیز در همان چارچوب تحلیل مضمون، می

 کند. مسأله، یک امر ذهنی و خالقانه را از پژوهشگر طلب می

 صورت به تفسیری مضامین است، فراگیر و سازیکپارچه کدگذاری که نیز مضمون تحلیل سوم مرحله در

 به توانمی آنها از که یافتیم دست فراگیری کدهای به دهنده،سازمان کدهای میان مستمر تطبیقی مقایسه

 برد. نام نیز پژوهش این کالن راهبردهای

 مضمون لیتحل: 2 شماره جدول

 كدهای توصیفی )پایه(
میزان 

 تکرار

كدهای تفسیری 

 )سازمان دهنده(

كدهای فراگیر و 

 یکپارچه ساز

 9 مبانی نظری سیاست خارجی

چیستی تنگناهای 

 امنیتی

شناخت و تبیین 

 تنگنای امنیتی

 9 مبانی مناسبات دوجانبه خارجی

 4 مالزمه بین منافع ملی و منافع منطقه ای 

 3 اشتراک منافع ملی خود و کشور همسایه

 5 نقش دولت ها در فهم تنگناهای امنیتی 

 4 نقش مهم حاکمیت در شناخت موضوعات تنگناهای امنیتی 

ضرورت آشنایی با واقعیت ها و ظرفیت های کشور همسایه 

 و تعارض منافع 
3 

 6 وابستگی و نیازهای متقابل کشورهای همسایه

تصمیمات و راهبردهای کالن  قیتطب و یرسان روز به لزوم

 نسبت به کشور همسایه در شرایط تعارض منافع
2 

تعارض دستگاه های اجرائی با شرایط  یی برخیآشنا عدم

 منافع و تنگناهای امنیتی
3 

 3 حل معماهای امنیتی موفق و یواقع یهانمونه ارائه عدم
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نبود سیاست روشن و مشخص در نوع جهت گیری کالن و 

 تاکتیکی در قبال کشور همسایه در حوزه های مختلف
2 

عدم برداشت یکسان از منافع ملی در میان دستگاه های 

 سیاست خارجیمختلف متولی عرصه 
5 

چرایی تنگناهای 

 امنیتی

مالزمه بین ایدئولوژی و سیاست خارجی در ج.ا.ا و عدم 

 وجود آن در طرف مقابل
2 

فراگیری عرصه تنگناهای امنیتی در حوزه سیاست خارجی، 

 امنیتی، اقتصادی
2 

 2 عدم تقلیل تنگناهای امنیتی به مسائل ساده

معادالت دوجانبه قابل حل و رفع تنگناهای امنیتی صرفا در 

 نیست
4 

در سیاست خارجی نسبت ترکیه و  یحداقل نگاه وجود

 ظرفیت های آن
2 

و ظرفیت منطقه ای کشور  گاهیجااستفاده مناسب از  عدم

 در حل تنگناهای امنیتی
4 

روابط  اصالح و بیتخر در یاشهیر موضوعات به توجه عدم

 دوجانبه
2 

اشراف نسبت به بازیگران پنهان و دیگر ذینفعان شناخت و 

 در تنگناهای امنیتی
6 

تنگناهای امنیتی حاصل تضاد و تضارب قدرت ها، آسیب ها، 

 فرصت ها و تهدیدات است
3 

از قدرت و عدم بهره مندی از فرصت ها  کردن استفاده سوء

به نفع منافع ملی توسط برخی اشخاص و دستگاه ها در 

 دوجانبهروابط 

2 

های تعاملی و ارتباطی میان دو ضرورت اصالح ساختار شبکه

 کشور متناسب با اهداف راهبردی
4 

تعیین ساز و 

کارهای حل و رفع 

 تنگناهای امنیتی

تصمیم گیری و 

مشخص نمودن 

راهکارهای 

مدیریت 

 تنگناهای امنیتی

لزوم اقناع مردم، رسانه ها و مسئوالن در مسیر حل 

 امنیتیتنگناهای 
5 

شمولیت عام منافع ملی و تعیین مصادیق تحقق آن در بستر 

 حل تنگناهای امنیتی
2 

تبیین و ترویج اندیشه وحدت، همگرایی و تقویت کشورهای 

 اسالمی و جایگاه آن در کشورها
4 
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اهمیت به مخاطبان و تفاوت آن ها در کشورها حریف و 

 موضوعیت زیربنایی داشتن آنها
2 

تعیین مسیرهای ارتباطی مستقیم و خط دو برای رفع سوء 

برداشت ها و سوء تفاهم ها از مواضع رسمی وغیر رسمی 

 دولتمردان

3 

 5 تعریف و تعیین منافع مشترک و الگوهای همکاری

متغیر بودن شیوه تعامل و مدیریت تنگناهای امنیتی و عدم 

 امکان تجویز الگوی مشخص
8 

تعیین چارچوب 

مناسب مدیریت 

 تنگناهای امنیتی

تعریف شروط الزم کافی برای تحقق منافع ملی )سطح 

 حداقلی  و حداکثری برای مذاکره و تعامل(
4 

 4 توجه به زمان و موقعیت در مدیریت تنگناهای امنیتی

تغافل و عدم حساسیت نسبت به برخی خطاها و اشتباهات 

سوء تفاهم و یا طرف مقابل که ممکن است موجب تعمیق 

 تنگناهای امنیتی شود

2 

توجه به چارچوب زمانی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت 

 در مدیریت تنگناهای امنیتی
3 

 5 مندی از منابع موجودبهره

تعیین قالب و 

روش مدیریت 

 تنگناهای امنیتی

خلق فرصت ها و ظرفیت های جدید برای داشتن ابتکار 

 نسبت به حریفعمل و دست برتر 
4 

مناسب حل سوء تفاهمات های ها و روشتبیین شیوه

 متناسب با مقتضیات و متغیرهای محیطی
2 

های حساس در حوزه مناسبات تمرکز مشاغل و پست

 دوجانبه در دست افراد شایسته
2 

های تناسب سیستم و ساختار سیاست خارجی با قابلیت

 ای نوین ارتباطاتی و مناسبات منطقه
3 

 1 توجه به چند بعدی بودن تنگناهای امنیتی 

تداوم و پویایی مدیریت تنگناهای امنیتی متناسب با 

 تحوالت
1 

نهاد سیاست خارجی در مدیریت تبیین لزوم و مشروعیت 

 تنگناهای امنیتی
قانونگذاری برای  2

تنگناهای مدیریت 

 امنیتی

احصاء دقیق 

منافع ملی 

جمهوری اسالمی 
ضرورت برخورد قاطعانه پس از اتمام حجت با موارد تشدید 

 کننده تنگناهای امنیتی و یا تضعیف کننده منافع ملی
3 
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تعیین سازوکار وضع قانون از سوی نهادهای حاکمیتی در 

 تعامل با همسایگان
1 

تنگناهای در 

 امنیتی با تركیه
بقای های اسالمی )به ویژه تا زمان جایگزینی قوانین و شیوه

حفظ عدالت و توسعه( با الگوی تعامل سنتی )مبتنی بر 

 مکاتب امنیتی کالسیک( در تعامالت دوجانبه

3 

ظرفیت سازی برای دستیابی به منابع قانونی پیاده سازی 

 راهبردهای مدیریت تنگناهای امنیتی
4 

ریزی در سیاست توجه به تامین منافع ملی در نظام برنامه

 خارجی
5 

بینی سازو کار تحقق مدیریت تنگناهای امنیتی در پیش

 ساله توسعه 5برنامه های 
2 

اصالح دیدگاه مسئولین و دولتمردان در حوزه منافع ملی، 

 تنگناهای امنیتی و شیوه های مدیریت آن
5 

نرم افزاری بودن شیوه مدیریت تنگناهای امنیتی مبتنی بر 

 توانمندی های سخت و نیمه سخت
2 

 4 تربیت و هدایت گروه های البی برای منافع ج.ا.ا

حمایت از حامیان 

انقالب اسالمی در 

 ترکیه

نقش محوری گروه های دینی، اقتصادی و اجتماعی در 

 پیشبرد مقاصد سیاست خارجی در ترکیه
5 

جلب همکاری نخبگان، هنرمندان و گروه های مختلف 

 کشور هدف در مسیر تامین منافع ملی
4 

مشخص شدن وظایف و حدود دستگاه های مختلف در 

 پیگیری مسیر سیاست خارجی و تحقق منافع ملی در ترکیه
2 

اصالح موانع 

 ساختاری

های متولی دیپلماسی مشخص شدن دقیق وظایف سازمان

 عمومی در ترکیه
3 

سازی رشد و تقویت احزاب و گروه های همسو با زمینه

 منافع ملی ج.ا.ا در ترکیه
2 

 4 تبیین صحیح از ارزش های مشترک میان دو کشور

اصالح موانع نرم 

 افزاری

احیای مراکز مستقل و جدید در شناسایی الگوهای تصمیم 

 گیری، فکری و ساختاری امنیتی در ترکییه
1 

خارج شدن از روحیه کار شکلی، بروکراسی و نمایشی در 

 امنیتیپیگیری تحقق منافع ملی و حل تنگناهای 
3 

تداوم سیاست خصمانه آمریکا و عربستان علیه ج.ا.ا و 

 کارشکنی در مسیر همکاری ایران و ترکیه
5 
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هجمه شدید غرب و ارتجاع منطقه به سیاست های منطقه 

 ای ج.ا.ا 
5 

شناخت و برخورد 

با عوامل سازمان 

مشخص نمودن  یافته بیرونی

نقاط اشتراک، 

افتراق  و عوامل 

كلیدی در هر 

یک از تنگناهای 

امنیتی میان 

 ایران و تركیه

گسترش تحریم های اقتصادی به حوزه همکاری تجاری و 

 اقتصادی دوجانبه
5 

امکان بروز متغیرهای شگفتی ساز )طبیعی و یا برنامه ریزی 

 تنگناهای امنیتیشده( و متاثر کردن مسیر مدیریت 
2 

 3 مرزهای مشترک و ایجاد ناامنی رشد جریان تروریسم در

لزوم اشراف بر برنامه های سرویس های اطالعاتی بیگانه 

 برای ایجاد اختالف میان دو کشور
4 

برنامه ریزی کشورهای فرامنطقه ای برای استفاده از 

 تنگناهای امنیتی ایران و ترکیه به نفع خود
3 

های ارزشهای با انگیزه قومی و ضدامنیتی که گروه

 کنندحاکمیت اسالمی را تهدید می
2 

شناخت و برخورد 

راه اندازی جنگ رسانه ای و یا توهین رسانه ها به مقامات  با عوامل درونی

 عالی کشور ترکیه
3 

مقابله با عوامل درون ساختاری مخل مدیریت تنگناهای 

 امنیتی
شناخت و برخورد  2

با عوامل فردی و 

 سازمان نیافته
شناخت جریان ها و گروه های ذینفع رقیب و مدیریت 

 فعالیت های آن ها در ترکیه و ج.ا.ا
1 

  

 پ.ک.ک
یافتن جایگاه 

نقاط تنگناهای 

امنیتی در 

سیاست امنیتی 

و سیاست 

خارجی ج.ا.ا و 

تركیه و به 

صورت كالن در 

محیط امنیتی 

 منطقه دوكشور و

ارتباط گیری و تعامل تخصصی امنیتی با سران و انشعابات 

 جریان پ.ک.ک و رفع تهدیدات آن علیه ج.ا.ا
3 

 6 مقابله حداکثری سخت و نیمه سخت با عناصر اصلی گروه

داعش/ النصره/ 

گروه های 

تروریستی در 

 سوریه

ر برخورد با طراحی د «یشناستیموقع» و «یشناسفهیوظ»

 های سرویس های اطالعاتی بیگانه 
4 

تضعیف و تجزیه منطقه و  ینقشه با توجه به ضرورت مقابله

اشتراک گذاری مفاهیم و برداشت ها با ترکیه به منظور 

 دستیابی به مفاهمه و نقاط قابل همکاری

2 

عوامل سطح پایین گروهک در  با شدن مواجه تیقابل جادیا

 لبنان و عراق سوریه،
2 

در  هاسازمان ها، نهاد ها،ظرفیت تمام آمدن صحنه به

طرح ها و نقشه های بلندمدت حریف در مدیریت و  شناخت

 استفاده ابزاری از تروریسم

2 
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تثبیت و تقویت عوامل قدرت ساز و تامین کننده منافع ملی 

 در سوریه، لبنان و عراق
6 

بیشتر اقتصادی و سیاسی در تالش به منظور کسب منافع 

 اقلیم در رقابت با ترکیه و وابسته سازی به ج.ا.ا
7 

 اقلیم کردستان

مقابله جدی و موثر با استفاده از ظرفیت های مختلف ایران 

 و ترکیه با طرح استقالل اقلیم
3 

 2 ابزارهای اعمال نفوذ و نقش آفرینی در اقلیم ارتقای

و نرم اقلیم علیه ج.ا.ا و ایجاد  مقابله با تهاجم رسانه ای

 بسترهای رسانه ای و عملیات روانی برای تامین منافع ملی
2 

حفظ و تقویت دولت سوریه )سیاسی، اقتصادی، نظامی و 

 امنیتی(
7 

 سوریه

 3 ممانعت از نقش آفرینی و نفوذ ترکیه در داخل سوریه

و مدیریت نقش آفرینی منطقه ای ترکیه در مسیر گفتگو 

 حل بحران سوریه
3 

استفاده از ظرفیت ترکیه در مهار و مقابله با جریانات حامی 

 عناصر مسلح سوریه در منطقه و غرب
2 

حفظ و تقویت دولت شیعی در عراق )سیاسی، اقتصادی، 

 نظامی و امنیتی(
7 

ممانعت از نقش آفرینی و کاهش سطح نفوذ ترکیه در داخل  عراق

 عراق
2 

 1 از حضور و دخالت نظامی ترکیه در شمال عراقممانعت 

ایجاد مسیر مذاکره و تعامل مستمر با ترکیه در موضوع 

 مدیریت رفتار منطقه ای آمریکا 
3 

ایجاد اهداف و منافع مشترک در مقابله با تحریم های  روابط با آمریکا

 اقتصادی آمریکا
5 

 4 تشدید اختالفات دوجانبه ترکیه و آمریکا

ایجاد مسیر مذاکره و تعامل مستمر با ترکیه در موضوع 

 استقرار موشک های ناتو در این کشور
2 

سپر دفاع موشکی 

 ناتو

ایجاد مسیر مذاکره و تعامل مستمر با ترکیه در موضوع 

 تقویت محور مقاومت )حمایت از حماس و آرمان فلسطین(
4 

 رژیم صهیونیستی
اسالمی )سازمان همکاری( در استفاده از ظرفیت کشورهای 

 مسیر انزوای سیاسی رژیم صهیونیستی
2 

 5 19 330 مجموع كل مضامین:
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مصاحبه عمیق که نتایج و یافته های آن به تکرار رسید نشان می دهد تمامی  12بنابراین تحلیل مجموعه 

مضمون تفسیری  19به مضمون فراگیر و یکپارچه قابل جمع شدن است. مضامین جامع  5مضامین در قالب 

)سازمان دهنده( قابل تقسیم شدن است. نمودار تفکیکی مضامین فراگیر و تفسیر در شکل ذیل قابل مشاهده 

 است:

 

 : تحلیل مضمون مصاحبه ها 1نمودار شماره 

 
 

توصیفی یا پایه قابل تقسیم هستند به گونه ای که به تفکیک  مضمون 97نهایتا مضامین تفسیری نیز به 

مضمون با فراوانی تفکیک شدن در مصاحبه ها تکرار شده است  330در مصاحبه ها قابل شمارش هستند. مجموعا 

  که در قالب نمودار ذیل قابل مشاهده است.

 یلیمدل تفص:  2نمودار شماره 
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ترتیب تکرار نشان دهنده اهمیت آن از نظر جامعه خبرگی است  فهرست کردن مضامین توصیفی )پایه( به

و در مدیریت راهبردی موضوع تنگناهای امنیتی به لحاظ اولویت بایستی مدنظر قرار گیرد. این فهرست به شرح 

 ذیل به ترتیب تکرار و تاکید مصاحبه شوندگان مرتب شده است:

 : فراوانی کدهای تفسیری 3نمودار شماره 
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فراوانی كدهای تفسیری
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شناخت و تبیین تنگنای نشان داد مضامین در بخش های  MaxQdaونه که خروجی نرم افزار همانگ

دارای ارتباط پررنگ تر و تکرار بیشتر است. لذا تکیه اصلی در  امنیتی و مدیریت موارد تنگناهای امنیتی

 مدیریت راهبردی می بایست بر این دو بخش باشد. فرایند

 تجزیه و تحلیل یافته ها: -1-5

کد  5کد تفسیری یا سازمان دهنده است که همگی در  19کد توصیفی پایه،  330خروجی نرم افزار شامل 

مفهوم  5فراگیر یا یکپارچه دسته بندی شده اند. کلیدواژه های اصلی مضامین نشان می دهد که مصاحبه شوندگان 

 اصلی ذیل را مورد اشاره قرار داده اند: 

  ،شناخت و تبیین تنگنای امنیتی 

  یافتن جایگاه نقاط تنگناهای امنیتی در سیاست امنیتی و سیاست خارجی ج.ا.ا و ترکیه و به صورت

 کالن در محیط امنیتی دوکشور و منطقه، 

  مشخص نمودن نقاط اشتراک، افتراق  و عوامل کلیدی در هر یک از تنگناهای امنیتی میان ایران

 و ترکیه،

 قیق منافع ملی جمهوری اسالمی در تنگناهای امنیتی با ترکیه. احصاء د 

  ،تصمیم گیری و مشخص نمودن راهکارهای مدیریت تنگناهای امنیتی 

 اصلی ترین کدهای تفسیری نیز عبارتند از:

  :کدهای تفسیری که برای مدیریت موارد تنگنای امنیتی توسط خبرگان احصاء شده عبارتند از

 سم، اقلیم کردستان، سوریه، عراق، آمریکا، ناتو و رژیم صهیونیستی.مسائل پ.ک.ک، تروری

  کدهای تفسیری که مربوط به شناخت و تبیین امنیتی تنگناهای امنیتی ایران و ترکیه است شامل

 چیستی تنگنای امنیتی و چرایی تنگنای امنیتی است. 

  ی نیز تیامن یکننده کننده تنگناها دیو تشد جادیو رفع عوامل ا رصدکدهای تفسیری مرتبط با

شاخه ذیل است: شناخت و برخورد با عوامل سازمان یافته بیرونی، شناخت و برخورد با  3شامل 

 عوامل درونی و شناخت و برخورد با عوامل فردی و سازمان نیافته.

  تحقق منافع ریدر مس یتیامن ینسبت به حل تنگناها یساز گفتمانکدهای تفسیری مرتبط با 

ی نیز عبارتند از: تعیین سازوکارهای حل و رفع تنگناهای امنیتی، تعیین چارچوب مناسب مل

 مدیریت تنگناهای امنیتی و تعیین قالب و روش مدیریت تنگناهای امنیتی.
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 شاخه است که  4ی نیز شامل تیامن یتنگناها تیریمد ریاز مس تیحما کدهای تفسیری مرتبط با

رای مدیریت تنگناهای امنیتی، حمایت از حامیان انقالب اسالمی در عبارتند از: قانون گذاری ب

 ترکیه، اصالح موانع نرم افزاری و اصالح موانع سخت افزاری.

 یتیامن یتنگناها نیمهمترکد توصیفی پایه تبدیل به شاخص هایی برای سنجش  330بر این اساس نهایتا

احتمال  زانیو م یتیامن یتنگناها ندهیروند آ یبررس،  هیترک یخارج استیو اهداف س هاتیمطلوب، هیو ترک رانیا

 ی گردید.راهبرد تیریمد یها تیاولوو  دادهایوقوع موضوعات و رو

با  تنگناهای امنیتی ذکر احصا گردید، مدیریت راهبردی2بر اساس دریافت نظرات خبرگان که در جدول 

درنظر گرفتن احتماالت آینده و روندهایی که رو به بهبود و یا تیرگی دارند با طی فرایند ذیل می تواند منافع ملی 

 را تامین نماید:

احصاء دقیق منافع ملی جمهوری اسالمی در تنگناهای امنیتی با ترکیه در شورای عالی امنیت ملی  -الف

کشور با مدنظر قرار دادن سیاست های کالن نظام )قانون اساسی، منویات  به عنوان نهاد عالی سیاستگذار امنیتی در

 مقام معظم رهبری و سایر اسناد باالدستی( و با اخذ مشورت از:

  شورای روابط خارجی ج.ا.ا 

 وزارت امور خارجه 

 )ستادکل نیروهای مسلح )با جمع نظرات ارتش و سپاه پاسداران 

 وزارت اطالعات 

  نظاممجمع تشخیص مصلحت 

 )مجلس شورای اسالمی )و کمیسیون های تابعه 

و مدیریت راهبردى  دستیابى به توافق اولیه در خصوص شکل و نحوه اجراى فرآیند برنامه ریزى )طرح ریزى(

به اندازه خود راهبرد داراى اهمیت است،  در پارادایم هاى مختلف با توجه به این که فرآیند دستیابى به راهبرد

 اقدامات به راحتى امکان پذیر نیست. ى از یک الگوى توالى منطقى ازبدون برخوردار

مشخص نمودن نقاط اشتراک، افتراق  و عوامل کلیدی در هر یک از تنگناهای امنیتی میان ایران و  -ب

گسترش تنگناهای امنیتی و تبدیل آن به منازعه و جنگ به وسیله بازدارندگی از توسعه و  ترکیه با هدف جلوگیری

شامل: دفاع اعتمادسازی، شفافیت، کاهش یا افزایش نشانه های پرهزینه و واکنش. عوامل موفقیت شامل سه دسته 

بحرانی، کلیدی و حیاتی است که عوامل بحرانی در وضعیت رقابتی است، عوامل کلیدی، عوامل منحصر به فرد و 

 که هستند هایی محدوده دسته آن یتموفق کلیدی عوامل حیاتی مرتبط با سطح عالی موفقیت هستند. عوامل
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 کلیدی عوامل شناسایی .است آنها به توجه و تمرکز نیازمند آمیز موفقیت رقابت برای جمهوری اسالمی ایران

 کلیدی موفقیت عوامل .شود می موفقیت کسب های زمینه به الزم توجه اعمال از اطمینان به منجر موفقیت

با  دیگر طرف از و اند ضروری اهداف تحقق برای و داشته ارتباط کشور اهداف با طرف یک از که هستند عواملی

 داشته دنبال به را موفقیت تواند می آنها تحقق برای تالش یا و کردن رعایت و باشند می متناسب رقابتی راهبرد

 اصلی ترین تنگناهای امنیتی احصاء شده نیز عبارتند از: باشد.

  پ.ک.کنحوه مواجهه با گروهک، 

  هیدر سور یستیترور یداعش/ النصره/ گروه هامقابله با نحوه، 

  عراق کردستان میاقلنحوه مدیریت مسئله جدایی طلبی در، 

  هیسورنحوه مدیریت بحران، 

  و حفظ و تثبیت امنیت در آن عراقچگونگی مدیریت فرایند سیاسی در، 

 و چگونگی تنظیم آن در قبال ایران کایبا آمرترکیه  روابط، 

  و همکاری های ترکیه با ناتو ناتو یدفاع موشک سپراستقرار، 

  و فعالیت این رژیم در خاک ترکیه. یستیونیصه میرژترکیه با نحوه و میزان روابط 

یافتن جایگاه نقاط تنگناهای امنیتی در سیاست امنیتی و سیاست خارجی ج.ا.ا و ترکیه و به صورت  -ج

و تحلیل مختصات آن با متغیرهایی همچون میزان اولویت آن برای  کالن در محیط امنیتی دوکشور و منطقه

کشور، میزان اهمیت و ارتباط آن با مسائل امنیت ملی، هزینه و فواید آن در چارچوب منافع ملی و نهایتا تاثیر آن 

 بر دیگر سیاست های راهبردی کشور.

تصمیم گیری و مشخص نمودن راهکارهای مدیریت تنگناهای امنیتی بر اساس الگوهای سیاست واقع  -د

 گرایانه رقابتی، امنیتی مشارکتی و هژمونیک نسبت به هر موضوع. 

 نتیجه گیری -6

تنگنای امنیت بیانگر شرایطی است که کشورهای مناطق بحرانی با آن روبرو می شوند و در چنین شرایطی، 

از بازیگران به مازاد قدرت دست یابد، سایر بازیگران احساس ناامنی می کنند. به این ترتیب، احساس  اگر یکی

خطر و ناامنی دائمی در بین رهبران سیاسی و کارگزاران اجرایی کشورهای مختلف در غرب آسیا و به تبع میان 

رایندی که همواره بازتولید گردیده و ج.ا.ایران و ترکیه عامل اصلی بازتولید تنگنای امنیت محسوب می شود. ف

دو اصل جلوه هایی از بحران، بی ثباتی، جنگ و تغییر در شکل بندی های امنیتی را اجتناب ناپذیر می سازد. 

تر نظامی دیگران و عدم قطعیت غیرقابل حل بازیگران را در خصوص قدرتمند شدن و آمادگی افزون خودیاری

العمل را تشدید ین تردید و نگرانی دوجانبه احتمال ایجاد یک چرخه عمل و عکسنماید و ادچار شک و نگرانی می
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که شناخته نشود و به میزان کافی با خواهد نمود که نتیجه آن نیز ناامنی بیشتر است. تنگنای امنیت در صورتی

اگر گردید.  مسلحانه خواهدحتی تا سطح درگیری دیپلماسی و مهارت سیاسی اداره نشود، موجب بروز منازعه 

را بپذیریم،  ارگریز( به سر می برندر یک نظام بین الملل آنارشیک )اقتدها دولتهمه دنظریه واقع گرایان در اینکه 

و این تناقض نظام  اشند، هم پشتیبان آن به امنیت باشندکنند یدتهد توانندهم می ها،ولتددر این صورت 

فاعی ولتی برای امنیت ملی کشورش هزینه های د. هر د می گویند«امنیت  تنگنای»هاست که معموال به آن ولتد

 یدها تهدولتر چشم سایر دد فاع می تواندد هرگونه تسلیح حتی به قصد و هدو تجهیزات نظامی را افزایش می د

 .ه به نظر برسدکنند

 راهکارها: -1-6

توانند نقاط  یم هیو ترک رانیدو کشور ابر اساس نتایج بدست آمده حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه ها 

عوامل  رایشوند ز ییهمگرا شیو باعث افزا تیریکنند و عوامل واگرا را مد ییرا شناسا گریکدی یخیمشترک و تار

 یریو از نفوذ آنها در منطقه جلوگ شدهقدرتمند به منابع سرشار منطقه کوتاه  یشود دست کشورها یهمگرا باعث م

موجب مدیریت تنگناهای امنیتی میان دو کشور و جلوگیری از تبدیل آن به رقابت توانند  یم املعو نیشود که ا

پیشنهادی به منظور مدیریت تنگناهای امنیتی  فرایندراهکارهای ذیل بر اساس  در این راستا .شودمنفی و یا تنازع 

 در روابط میان ج.ا.ا و ترکیه پیشنهاد می شود. 

 همکاری اقتصادی با تركیه: .1

مهمترین دغدغه حزب حاکم در ترکیه در حال حاضر مدیریت بحران اقتصادی در داخل کشور و به ویژه 

مصونیت در برابر تکانه های سیاست خارجی و اعمال فشار آمریکاست. اردوغان مثل جریان کودتای نافرجام در دو 

د بحران اقتصادی، در چند ماه سال گذشته، اکنون نیز کمک کشورهای مختلف به ترکیه برای جلوگیری از تشدی

آینده را از یاد نخواهد برد. هر نوع همکاری اقتصادی با ترکیه می تواند مشوق اردوغان برای تداوم همکاری با ایران 

در موضوع تحریم ها ابدش. در بخش گردشگری، فوالد و پتروشیمی می توان امتیازاتی برای ترکیه قائل شد  در 

 ری آنکارا در دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران شد. ازای آن ها خواهان همکا

 دیپلماسی عمومی با افکار عمومی و نخبگان تركیه .2

و  عیاست و هر دو تمدن وس کیبه هم نزد هیو ترک رانیدو کشور از آنجا که فرهنگ دو کشور ا یکینزد

. گسترش سطح تعامالت با کند یریدو کشور شود و از بروز اختالفات جلوگ ییتواند باعث همگرا یدارند م یمیقد

افکار عمومی ترکیه و به ویژه نخبگان و فعاالن احزاب ترکیه و اطالع رسانی مستمر نسبت به اهداف مثبت و 
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ر رویکردهای همگرایی و همکاری ج.ا.ا نسبت به ترکیه می تواند نقش بسزایی در کاهش ذهینت های منفی و د

 نتیجه فراهم شدن زمینه برای رفع و مدیریت تنگناهای امنیتی در آینده فراهم آورد.

سیاست های مداخله گرانه قدرت های همفکر و مقابله با  یهادولت انیم یقو یائتالف جادیا .3

 در چارچوب منطقه موازنه قوا.  فرامنطقه ای

در منطقه به واسطه تضاد اهداف، سیاست ها مانع شدن در مسیر توسعه نفوذ آمریکا و کشورهای عضو ناتو 

و برنامه های آن ها با منافع ملی ج.ا.ا و استفاده آن ها از ظرفیت های ترکیه که موجب تشدید تنگناهای امنیتی 

 می شود یک ضرورت است.

 : کایآمر یپررنگ كردن بدعهد .4

خصوص به ترامپ نقش به کایبه آمر نانیذهنشان عدم اطم نهیزمدر پس یو جهان یامنطقه گرانیباز یتمام

جنگ به  نیدر ا دیبا رانیرا آغاز کند. ا یایجد یروان اتیموضوع عمل نیا یرو دیبا رانیا رو،نیبسته است؛ ازا

 ک،ینزد ندهیسرشان را خراب کنند، در آپشت یهاپل یتمام کایبا آمر یهمراه واسطهگوشزد کند که اگر به ترکیه

 یآن برا یهابه منطقه و دولت کایمنافع آنها منطقه است؛ اما رفتار و نگاه آمر هیرا بپردازند. پا ییباال نهیهز دیبا

 .خواهد بود نیآفرنهیها هزهمه دولت

 : یمجاز یفضا تیاستفاده از ظرف .5

موضوع در  نیا کنند؛یاستفاده م اریبس یمجاز یاز فضاترکیه و سایر کشورهای منطقه نسل جوان در 

بهره برد  تیظرف نیاز ا توانیوضوح مشاهده شد؛ حال مبه ترکیه و نهایتا کودتای نافرجام در این کشوراعتراضات 

برخی کشورهای  یهااستیگفتمان را جا انداخت که رفتار و س نیا دیگذاشت. با ریتأث وانافکار نسل ج یو رو

که  می شوددر منطقه  یتیامن ینظام یهااستیسعربی علیه جمهوری اسالمی ایران و حتی ترکیه موجب ایجاد 

 یتمام یاقتصاد یبر سطح معاش و روندها میمستق ریتأث همندارد که آن یثباتیو ب یناامن شیجز افزا یاجهینت

 .مردم منطقه خواهد داشت

 : رانیگفتمان منطقه درقبال ا رییتغ .6

اول  تیدر اولو رانیحداقل ا ای ستین زانیم کیبه  اذهان گروه های مختلف ترکیهدر  رانیاز ا دیدرک تهد

ها دولت نیاز ا کیهر یصورت مجزا برابه یقیموضوع متمرکز شود و راهکار دق نیا یرو دیبا رانیآنها قرار ندارد. ا

 رانیا لی. پاشنه آشسدیبنو رهیو غ نیآفرتینقاط حساس ،یهمکار یهاتیشناخت از حوزه منافع، ظرف هیبرپا

 نیا یبرا دیعمل کرده است. با فیضع اریبس یارسانه یسازدر مفهوم یماسال یورو رسانه است. جمه یفضاساز
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منطقه  یکامالً عکس بر افکار عموم ریتأث رایشدت اجتناب کرد؛ زبه فیو ضع اثریحوزه برنامه داشت و از اقدامات ب

 و جهان خواهد گذاشت.

توقف روند مبارزه با تروریسم در مقابله با ابزارها و سیاست های احتمالی غرب و آمریکا برای  .7

 سوریه:

اگر چه آمریکا نشان داده التزام چندانی باقیمانده مخالفان به اصطالح میانه روی سوری ندارد و حتی درباره 

حمایت از نیورهای دموکراتیک سوریه نیز پیام های ضد و نقیضی فرستاده است ولی به اتفاق کشورهای غربی و 

المللی و با بهانه های حقوق بشری درصدد متوقف کردن عملیات ادلب است. در این  بین هایهمراهی سازمان 

ابزارها و سیاست های احتمالی غرب و آمریکا برای توقف روند مبارزه با تروریسم، مانع  دقیقمیان باید با شناخت 

 از تحقق اهداف ایشان شد.

 تحوالت این كشور:حفظ جایگاه نظام سوریه به عنوان اصلی ترین عنصر در  .8

نظام سوریه یکی از ارکان حفظ جایگاه کنونی ایران در عرصه بحران این کشور است و هرگونه اقدامی برای 

در بلند مدت منجر به تضعیف جایگاه ایران خواهد شد.  حل و فصل مسائل این کشور در خارج،کاهش نقش آن و 

یژه در نظر گرفت و رایزنی گسترده تری با آن ها کرد و به همین دلیل باید مطالبات نظام سوریه را به شکل و

 کوشید جایگاه نظام سوریه به عنوان اصلی ترین عنصر در تحوالت سوریه حفظ و بر آن تاکید شود. 

 كاهش و محدودسازی هجمه های رسانه ای میان دوكشور: .9

سانه های کشورها علیه باتوجه به اینکه شخص رئیس جمهور ترکیه نسبت به هجمه ها و گزارشات منفی ر

خود و خانواده اش بسیار حساس است و واکنش های منفی در قبال کشورهای مختلف در این خصوص داشته 

است، ضروری است رسانه های داخلی و رسمی کشور نسبت به کاهش هجمه های رسانه ای علیه ترکیه توجیه و 

تواند تاثیر سوءی بر مناسبات و همکاری های دوکشور کنترل شوند. این گزارشات قطعا ارزش امنیتی نداشته و می 

 و پیگیری مسیر رفع سوء تفاهمات داشته باشد.

 گسترش تعامالت فرهنگی و دینی میان دو كشور:  .10

افزایش تعامالت دینی و فرهنگی میان دو کشور با تکیه بر نهادهای غیردولتی که حساسیت کمتری نسبت 

به آن ها وجود دارد مسیر مناسبی برای کاهش سطح ذهنی احساس تهدید نسبت به دو کشور است. باتوجه به 

نزدیکی زبانی و فرهنگی با فراهم بودن بسترهای الزم برای تعامالت استان های مرزی در شمال غرب به لحاظ 
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ترکیه از این ظرفیت به عنوان فرصت گفتمان سازی و اعتمادسازی می توان استفاده نمود تا مسیر دیپلماسی 

 فرهنگی نیز هموارتر و اثرگذار تر شود.

 بازتنظیم مناسبات با همسایگان مشترک: .11

وری اسالمی ایران و در مقابل جمه برایاختالفات اساسی ترکیه و ارمنستان موجب ایجاد نقش امنیتی 

اختالفات ایران و جمهوری آذربایجان موجب ایفای نقش امنیتی برای ترکیه شده است. گسترش و تحکیم روابط 

با کشورهای آذربایجان  و ارمنستان برای جمهوری اسالمی ایران می تواند ظرفیت های جدیدی را در تنظیم 

 تنگناهای امنیتی با ترکیه فراهم سازد.
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