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چکیده
ها در نوع رفتار آنهاي مختلف، بر وزن ژئوپلیتیکی ووابستگی کشورها به همدیگر در عرصه

عنوان بخشی از کشور آذربایجان، جمهوري خودمختار نخجوان به.المللی تأثیر فراوانی داردعرصه بین
باغ، تنها راه دري جدا افتاده است و پس از جنگ قرهتوسط داالن زنگزورمگري ارمنستان از سرزمین ما

با توجه به روابط امنیتی و .ارتباط زمینی بین نخجوان و جمهوري آذربایجان، استفاده از خاك ایران است
وجود آمده است و هاي فراوانی که در طی سالیان گذشته بین دولت آذربایجان و ایران بهچالش

که از )نخجوان(تگی جغرافیایی این کشور با واحد برونگان خودهمچنین با توجه به عدم پیوس
ترین مشکالت استراتژیکی این کشور است، باید با افزایش سطح وابستگی ژئوپلیتیکی نخجوان به بزرگ

تحلیلی و با - مقاله حاضر با روش توصیفی. ایران، نوع روابط دو کشور آذربایجان و ایران را تغییر داد
بندي و بیان میزان تأثیر متغیرهاي گوناگون اي، به بررسی، اولویتاي و پرسشنامهبع کتابخانهاستفاده از منا

با توجه به نتایج .توریستی بر افزایش وابستگی نخجوان به ایران پرداخته است- در بعد فرهنگی
- رمانیارائه خدمات دهاي اجراي قانون لغو روادید براي اتباع آذري، بهبودآمده؛ مؤلفهدستبه

بهداشتی، اشتراکات زبانی، مذهبی و نهادهاي فرهنگی مشترك داراي بیشترین تأثیر و دو مؤلفه پیشینه 
تاریخی مشترك و روابط علمی و دانشگاهی داراي کمترین تأثیر بر افزایش وابستگی نخجوان به ایران 

.انددر بعد فرهنگی و توریستی بوده
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مقدمه 
المللی یک کشور بسیار مهم داشتن مناطقی تحت عنوان مناطق برونگان، در نوع رفتار بین

شود و زمینه را براي وابستگی یک کشور به سایر کشورها، براي برقراري ارتباط با تلقی می
کیلومتر مربع توسط داالن 5500منطقه نخجوان با وسعت .ندکواحد جدا افتاده خود فراهم می

1988زنگزور کشور ارمنستان از خاك اصلی آذربایجان دور افتاده است و پس از جنگ 
باغ و قطع ارتباط زمینی مستقیم بین نخجوان و خاك اصلی از طریق خاك ارمنستان، تنها راه قره

عدم پیوستگی .استفاده از فضاي سرزمینی ایران استارتباط زمینی این منطقه با سرزمین مادري، 
ترین تنگناهاي ژئوپلیتیکی و امنیتی جمهوري آذربایجان پس از جغرافیایی با نخجوان از مهم

اي، اي و منطقههاي فرامنطقهدر سالیان اخیر و البته با تحریک قدرت. باغ استمسئله قره
در روابط ایران و دولت ... تی، اقتصادي وهاي متعددي در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتنش

در چنین شرایطی ایران .وجود آمده و آثار سوئی بر منافع ملی ایران داشته استآذربایجان به
با .باید از ابزارهاي در دسترس خود، براي بهبود و تغییر نوع روابط با دولت همسایه استفاده کند

برقراري ارتباط به ایران و ازآنجاکه دورنماي توجه به وابستگی آذربایجان و نخجوان براي 
11شود و همچنین مرز کوتاه روشنی نسبت به بهبود روابط آذربایجان و ارمنستان دیده نمی

کیلومتري نخجوان با ترکیه نیز کامالً در تیررس توپخانه ارتش ارمنستان قرار دارد، لذا باید با 
، نوع رفتارهاي سیاسی دولت آذربایجان در قبال افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی نخجوان به ایران

ترین متغیرهاي است که مهمسؤال اصلی مقاله کنونی این. ایران را تا حد امکان تغییر داد
اند و در بین هر توریستی مؤثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی نخجوان به ایران کدام- فرهنگی

رار دارند؟ پژوهش کنونی با استفاده از اطالعات کدام از این متغیرها، کدام عوامل در اولویت ق
افزار نرماستخراج نتایج حاصله با استفاده ازاي و اطالعات حاصل از تکمیل پرسشنامه وکتابخانه
بندي هرکدام از ابعاد مختلف مؤثر بر و استفاده از آزمون فریدمن، به اولویتSPSSآماري 

.داخته استافزایش سطح وابستگی نخجوان به ایران پر

روش تحقیق
که اطالعات ،تحلیلی است-توجه به ماهیت نظري آن، توصیفیروش تحقیق این مقاله با

کتب، مقاالت و بخش ،اي با مراجعه به منابع معتبرمورد نیاز در قالب دو بخش کتابخانه
.دست آمده استاي بهاطالعات پرسشنامه
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چارچوب نظري و پیشینه تحقیق
انگاريرهیافت سازه

ها منافع را شکل کند، هویتاشاره می» اریک رینگمار«گونه که از نظر این رهیافت، همان
.انجامندها و رفتارها در سیاست خارجی میها هستند و به کنشدهند و منافع نیز سرچشمه اقداممی

:انگاري بر سه اصل اساسی استوار استرهیافت سازه
اندازه ساختارهاي مادي اهمیت دارند و نقش ، فکري و هنجاري بهساختارهاي نظري- 1

.کنندهاي سیاسی ایفا میمؤثري در کنش
گیري منافع و رفتار بازیگران نظام هاي سیاسی، تاریخی، مذهبی و قومی در شکلهویت- 2

زیگران هویت به مفهوم وضعیت شبیه بودن به برخی با.کنندالملل نقش انکارناپذیري ایفا میبین
شامل ایجاد مرزهایی است که خود را از دیگران جدا و تفاوت داشتن از دیگران است و

ها قائل یک دولت دیگران را مطابق هویت و ساختاري که براي آن). Smith, 1963: 17(کند می
ها بر اساس تصوري که از خالصه آنکه دولت). Linkalter, 2000: 175(کند است، درك می

ها محصول این پردازند و رفتارهاي خارجی آندارند، به تعریف منافع خود میهویت خود 
.برداشت از منافع ملی است

انگاران بر این باورند که ساختار وسازه.کارگزار است- اصل سوم، تعامل ساختار- 3
:Price & Reus-smith, 1998(کنند کارگزار در فرایندي دیالکتیک، یکدیگر را بازتولید می

قواعد، کارگزاران را بر اساس ساختارها و ساختارها را بر مبناي کارگزاران : از نظر اونف). 262
کنند و با تغییر در تعداد، نوع، رابطه و محتواي قواعد، ساختارها و کارگزاران به تعریف می

). Onuf, 1989: 7(شوند شکل مستمر بازتولید می
ایدئولوژیک -هاي فرهنگیکومت ایران و تالشانگارانه، هویت مذهبی حدر گفتاري سازه

آن در آذربایجان ابتداي استقالل، برداشت باکو نسبت به ایران را تغییر داد و این کشور روابط 
ریزي کرد و این مسئله تا حد کننده منافع خود، پیعنوان یک دشمن و تهدیدخود با ایران را به

خاك اصلی آذربایجان در سالیان بعدي محدود و طورزیادي نفوذ ایران را در نخجوان و همین
.متأثر ساخت

هایی ردوبدل شوند، کند ممکن است نشانهگونه که ونت اشاره میدر این تعامل همان
پذیرند که به دشمنی، احساس تهدید و ایجاد هایی صورتهایی شکل بگیرند و کنشرویه

هاي ایران و جمهوري ن آنچه برداشتبنابرای؛)359: 1384ونت، (نگرشی امنیتی منجر شوند 
آذربایجان را در مورد نخجوان شکل داده و مبناي رفتار این دو در روابط متقابل خود در 

نوبه خود تحت گردد که بهنخجوان قرار گرفته، عمدتاً به هویت و ساختار این دو کشور برمی
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د و سایر ابعاد روابط دو طرف ها قرار دارها و باورهاي حاکم بر سیاست خارجی آنتأثیر ارزش
ها را در قبال ها، منافع، اهداف و مواضع آنهویت این دولت.دهدرا نیز تحت تأثیر خود قرار می

.کندهم مشخص می

جمهوري خودمختار نخجوان
جمهوري خودمختار نخجوان، قسمت برونگان کشور جمهوري آذربایجان و واقع در 

کشور 1شمال غربی ایران است که توسط داالن زنگزورقسمت جنوبی منطقه قفقاز و گوشه
تا 46/440ازنظر موقعیت جغرافیایی، نخجوان در.ارمنستان از خاك اصلی جدا افتاده است

سازمان جغرافیایی (عرض شمالی واقع شده است 47/390تا50/380طول شرقی و8/460
).1389نیروهاي مسلح، 

نفر جمعیت داشته 439800میالدي، بالغ بر2015سال این جمهوري طبق آمار، در ابتداي 
از نظر ترکیب رسد وکیلومتر مربع می5500مساحت این منطقه به ). 2015بانک جهانی، (است 

درصد روس تبار و بقیه 15/0درصد ترك، 1/99قومیتی، از کل جمعیت این جمهوري حدود 
.(Nakhchivan, 2005: 112)ده است ها تشکیل داها و گرجیها مانند کردقومیترا سایر

.)https://maps.google.com(موقعیت جغرافیایی جمهوري خودمختار نخجوان : 1نقشه 

2)بومبرون(برونگان

غرافیدان سیاسی در رابطه با تعریف مناطق برونگان به تعریفی که دره میرحیدر، نخستین ج
داند که توسط خاك کشور کنیم که برونگان را مناطقی میایران ارائه کرده است استناد می

1. Zngzvr Corridor
2. Exclave
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ها نیاز به ترتیبات خاصی اند و در نتیجه براي ادارة آنهمسایه از سرزمین اصلی خود جدا افتاده
).28: 1386میرحیدر، (است 

دسترسی به این مناطق .آوردوجود میبهمناطق برونگان براي کشور مادر مشکالت فراوانی 
بوم منطقۀ برون.گیردسختی صورت میطبق معاهده و قرارداد است و اعمال تشریفات گمرکی به

.افتدترین بازار براي محصوالت خود و نیز منابع انرژي و نیروي کار دور میاز دسترسی به نزدیک
.اطق براي سرزمین مادري خود استطلب از دیگر مشکالت این منتقویت نیروهاي جدایی

آذربایجان نمونۀ این مناطق است که با خاك جمهوري خودمختار نخجوان در کشور
. ارمنستان از بدنۀ اصلی کشور خود جدا مانده است

1خودمختاري

اي که داراي توان ارائه داد عبارت است از الگوي سیاسیتعریفی که از خودمختاري می
اي را هاي اقتصادي ویژهها و سیاستاي است و قوانین و مالیاتویژهحکومت و مجلس محلی

دارد اما در روابط خارجی و امور مربوط به دفاع و جنگ و صلح تابع حکومت مرکزي است
عبارتی خودمختاري به آزادي محدود یک واحد سیاسی در اداره یا به). 112: 1386مجتهدزاده، (

.مینه روابط خارجی و جنگ و دفاع تابع دولت مرکزي استشود که درزامور خود اطالق می
:اند ازبندي شده است که عبارتخودمختاري خود به انواع مختلفی تقسیم

این نوع خودمختاري یک منطقه جغرافیایی نسبتاً در. نظیر کردستان عراق:ايمطالبه:1
اعمال فشار به دولت اي کشمکش و با قدرتمند همراه با ساختار اکولوژیک پس از دوره

.شودمرکزي خواستار خودمختاري می
آید و گویاي وجود میدر سایه عقالنیت و اندیشه جمعی در ساختار سیاسی به:توافقی: 2

خودمختاري .مقتضیات محلی استهاي جغرافیایی ودرك صحیح هیئت حاکمه از تفاوت
.جمهوري نخجوان از آذربایجان از این نمونه است

نظر گرفتن مالحظات اقتصادي و سیاسی و در چارچوب منافع ملی به با در:ضیتفوی:3
).178: 1390،احمدي پور و دیگران(مثل مناطق آزاد تجاري .شودهایی از کشور اعطا میبخش

پیشینه تحقیق
بررسی نقش موقعیت برونگان جمهوري «نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان پایان- 1

، نوشته محسن سلطانی در »ن در مناسبات ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجانخودمختار نخجوا
1. Autonomy
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سیاسی و - هاي گوناگون اقتصادينویسنده در این اثر به بررسی تأثیر مؤلفه.1394اردیبهشت
توریستی و فرهنگی بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی نخجوان و در سطحی فراتر، جمهوري - امنیتی

.ته استآذربایجان به ایران پرداخ
نوشته فرزاد » آذربایجان و رویکرد خروج آهسته نخجوان از وابستگی به ایران«مقالۀ - 2

در این .اوراسیا به چاپ رسیده است-در مرکز مطالعات ایران1392رمضانی که در اردیبهشت 
مقاله به مجموعه اقداماتی که جمهوري آذربایجان براي کاهش وابستگی نخجوان به ایران در 

ونقل گسترش حملاقدام دارد، اشاره کرده است؛ از جمله تشدید مقررات گمرکی،دست 
گسترش روابط بازرگانی با ترکیه و احداث خط لوله ترانس آناتولی و ترکیه با نخجوان،

.سوآپ گاز بین ترکیه و آذربایجان

هاي پژوهشیافته
ايهاي کتابخانهیافته: الف
در روابط جمهوري آذربایجان و ایران هاي موجودترین مسائل و تنشمهم

باغ با ارمنستان، به سمت تقابل ویژه بعد از جنگ قرهروابط ایران و جمهوري آذربایجان، به
ترین عمده.اندحرکت کرده و روند مثبتی نداشته است و دالیل متعددي در این امر دخالت داشته

ن در ابعاد مختلف ژئواکونومیکی، ژئوکالچر مسائلی که در سالیان گذشته از ناحیه کشور آذربایجا
:اند ازبرانگیز قلمداد شده عبارتامنیتی، که از نظر ایران اقداماتی چالش- و سیاسی

هاي استخراج انرژي و همچنین انتقال نفت و گاز عدم امکان مشارکت ایران در پروژه- 
اي و و تقویت رقباي منطقهجز مسیر ایرانمسیري بههاي چندملیتی ازآذربایجان توسط شرکت

- تفلیس-باکو«خط لوله -1: اند ازها عبارتترین این پروژهمهم. اي ایران از این طریقفرامنطقه
ترین تأثیر این خط لوله، محرومیت ایران از فواید سیاسی و اقتصادي فراوان ، که مهم»جیهان

ستراتژیک ترکیه و هاي اشتاب بخشی به همکاريعبور این خط لوله از خاك خود و
خط لوله : توان ازهاي مهم، میاز دیگر پروژه.)Starr & Cornel, 2005, 26(آذربایجان بود 

نام » آناتولی- ترانس«و پروژه » قرن«کنسرسیوم نفتی ،»ناباکو«، خط لوله »ارزروم- تفلیس-باکو«
ل انرژي صادراتی البته اتخاذ چنین تصمیمی براي انتقا).153: 1391موسوي و دیگران، (برد

چیز همه(خود از ترکیه به دلیل فشار بسیار زیاد دولت آمریکا و در راستاي سیاست معروف 
سازد خاطرنشان می).74: 1393جوادي ارجمند و دیگران، (این کشور بوده است )منهاي ایران

افع ملی که اتخاذ چنین تصمیماتی، خود بخشی از اختیارات هر کشوري و در راستاي پیگیري من
که بین ممکن است برخی همسایگان خود را با چالش مواجه سازد؛اما دراینآن کشور است،
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این چالش در ارتباط با ایران، از دست دادن منافع مالی و سیاسی فراوان عبور خطوط انتقال 
در واقع نقطه شروع اختالفات ایران و » قرن«از پروژه .انرژي از خاك خود بوده است

شود که در آن ایران به دالیلی که در باال اشاره گردید، کنار گذاشته شد ان نام برده میآذربایج
هاي فراوانی که این کشور در تأمین نیازهاي و این در صورتی بود که با توجه به کمک

.باغ داشت، انتظار چنین رفتاري را از دولت آذربایجان نداشتجمهوري نخجوان در جنگ قره
اي در منطقه قفقاز از جمله ایاالت اي و منطقههاي فرامنطقهبراي نفوذ قدرتسازي زمینه- 

رقابت با ایران و روسیه در احداث پایگاه نظامی در نخجوان و(متحده آمریکا، ناتو، ترکیه
با هدف گسترش (، عربستان سعودي)ایجاد قرینه لبنان در آذربایجان(، اسرائیل)منطقه قفقاز

گسترش نفوذ هرکدام از کشورهاي ).102-101: 1390جوادي و دیگران، ()اندیشه وهابیت
. شودیادشده باعث محدود شدن میدان عمل ایران در ماوراي مرزهاي شمال غربی خود می

:دهدترین اهداف اسرائیل از حضور در آذربایجان را نشان می،  مهم1نمودار 

ذربایجانترین اهداف اسرائیل از حضور در آمهم: 1نمودار
).72- 76: 1390نمودار از نویسندگان بر اساس کامران و دیگران، (

ویژه ایاالت متحده، اسرائیل و ترکیه در اي، بهاي و منطقههاي فرامنطقهحضور نزدیک قدرت
راهبرد . وجود آورده استهاي جدي امنیتی و اقتصادي و سیاسی را براي ایران بهآذربایجان، چالش

طور به). Buris, 2003: 17(چیز منهاي ایران استر آذربایجان، همچون امریکا راهبرد همهاسرائیل د
کند و باغ متهم میکلی باید گفت دولت آذربایجان، ایران را به همکاري با ارمنستان در بحران قره

هاي این کشور براي کشاندن پاي تابد، لذا بخشی از تالشهمکاري نزدیک دو کشور را برنمی
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.ارمنستان است- اسرائیل به منطقه، تقابل با روابط نزدیک ایران
فرد و پیشگاهی(زیاد این کشور براي همکاري با ناتو و عضویت در آن مندي بسیارعالقه-

هاي المللی و اتحادیههاي بینعالقه یک کشور به عضویت در سازمان).119: 1389موسوي فر، 
هایی در عصر حاضر بدون توجه به ست اما چنین عضویتآن کشور اطور طبیعی حقمختلف به

طور مستقیم و غیرمستقیم از تبعات آن تأثیر ویژه همسایگانی که بهمنافع کشورهاي دیگر و به
ویژه اینکه الزم به ذکر است به.خواهند پذیرفت، بدون شک خالی از ایجاد تنش نخواهد بود

قرار دادن هوري آذربایجان، عالوه بر تحت فشارهاي اصلی گسترش ناتو به جمیکی از انگیزه
.روسیه، کنترل ایران است

آذریسم که ترکیسم و پانهاي پانگراي افراطی و داراي ایدهوجود جریان سکوالر و ملی- 
موضوع ).117: 1392زهرانی و دیگران، (شود تهدیدي بر تمامیت ارضی ایران محسوب می

نقش اصلی را در مناسبات دو کشور داشته و سایر منابع تنش آرمانی آذربایجان بزرگ، همواره
-2ترکیه -1: شودکانون تقویت می5دهد و این آرمان از سوي را تحت الشعاع خود قرار می

هاي شوونیست-5خواه ویژه حزب جمهوريسازان امریکا بهیمتصم- 4آویو تل- 3دولت باکو 
البته تا زمانی که حکومت ). 183: 1394پور، ییمکر(هاي شمال غربی ایران آذري استان

مرکزي ایران در ابعاد نظامی و سیاسی قدرتمند است، آذربایجان از طرح این موضوع بیش از 
هاي هاي ضعف در تهران، شوونیستمحض ظاهر شدن نشانهپذیر است ولی بهایران آسیب

کننده، در عنوان هدایتر بهدهی شده اولیه و چهارکانون دیگعنوان هسته سازمانآذري به
.برداري خواهند بوداندیشه بهره

در این رابطه .کتب رسمی این کشورتحریف رسمی تاریخ و تمامیت ارضی ایران در-
حتی برخی از مؤسسان جمهوري آذربایجان سخن از استقبال مردم خطه آذربایجان ایران براي 

یکی از این مؤسسان، در زاده،محمدامین رسولعنوان نمونهبه.رانندپیوستن به این کشور می
گذاري خطه آذربایجان ایران تحت عنوان آذربایجان جنوبی، از تأسیس یک اي ضمن ناممقاله

).Nasibu, 2012: 6(آذریسم استقبال کرده است ترکیسم و پانکشور مشترك بر اساس پان
ائل به تقسیم کلی دریاي خزر و آذربایجان ق. رقابت دو کشور در زمینه رژیم حقوقی خزر- 

1970توجه به اینکه ادعا دارد اتحاد شوروي در تبدیل آن به مناطق ملی کشورهاست و با
هاي ساحلی تقسیم کرده است لذا تمامی خط فرضی بین آستارا تا خلیج حسینقلی جمهوري

خط مرکزيساحلی سهم خود از خزر را از یک منطقه امتداد ساحلی تا معتقد است هر کشور
درنتیجه با طرح این ادعا در .دست خواهد آوردبه) خطی که فاصله برابري از هر ساحل دارد(

رابطه با رژیم حقوقی خزر، به ایران آن سهمی تعلق گیرد که زیرخط مابین دو نقطه مرزي 
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که شوددرصد خزر را شامل می11خشکی ایران یعنی آستارا تا خلیج حسینقلی است، که فقط 
: 1389ملکی، (درصدي در تعارض است 20شدت با خواست ایران در خزر مبنی بر محدوده به

138.(
محیطی گسترده در خزر و ادعاي مالکیت میادین انرژي ایران در آلودگی زیستایجاد- 

هاي درون و دعوت از شرکت» البرز«و » سردار جنگل«دریاي خزر از جمله دو میدان نفتی 
کوالیی و (گیري رژیم حقوقی خزر اي براي استخراج نفت قبل از شکلنطقهاي و برون ممنطقه

این مسئله گاه به برخوردهایی بین دو کشور منجر شده است؛ از جمله در ).85: 1391اصولی، 
دو شرکت بریتیش پترولیوم از انگلیس و استات اویل نروژ با اخطار شدید نیروي 1380سال

طرفه از سوي آذربایجان به این صورت یکدر میدان البرز که بههوایی ایران دست از فعالیت 
آذربایجان و هایی مقطعی را بین ایران واین امر تنش. دو شرکت واگذار شده بود، برداشتند

.وجود آوردترکیه و حتی روسیه به
هاي خود در منطقه باغ که باعث شده تا ایران از بسیاري از فرصتاستمرار بحران قره-

طوري روم بماند، مرزهاي ایران با آذربایجان و ارمنستان دچار تغییرات خطرناکی شده بهمح
باغ طلبان قرهکیلومتر آن در دست جدایی120کیلومتري با آذربایجان حدود765که از مرز 

هاي اقتصادي در این منطقه که ایران در آن ذینفع است که این روند تأثیر خاصی بر طرح
ساز مداخله نظامی تواند زمینههمچنین تداوم بحران مذکور میاشته است؛است برجاي گذ

روسیه به حمایت از ارمنستان، ایاالت متحده امریکا و ناتو در حمایت از آذربایجان گردد که 
خطر بروز ).Martirosyan, 2009: 2(اندازد این موضوع امنیت ملی ایران را هم به مخاطره می

ثباتی، هجوم آوارگان جنگی به منطقه و تبعاتی مانند گسترش بیدرگیري مجدد در این 
هاي تکفیري را کشور، تقویت حضور کشورهاي متخاصم در منطقه و حتی حضور گروه

.خواهد داشت
این اقدام با فشار گسترده البی . طلبهاي معارض و تجزیهپناه دادن به گروهک- 

بحث انتقال ساکنان اردوگاه اشرف عراق به حتی در مقطعی .صهیونیستی صورت پذیرفته است
).6: 1392طالبی، (آذربایجان مطرح شد 

امنیتی و اقتصادي و فرهنگی موجود در روابط - هاي سیاسیترین چالشمهم،2در نمودار 
:آذربایجان و ایران ذکر شده است
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)گاننویسند(نمودار از.هاي موجود در روابط آذربایجان و ایرانترین چالشمهم: 2نمودار 

الگوي تقسیم بندي چالشهاي موجود در روابط آذربایجان و ایران
امنیتی- هاي  سیاسیچالشچالش هاي ژئوکالچريهاي ژئواکونومیکیچالش

سازي براي نفوذ زمینه
اي و هاي منطقهقدرت

اي، تعارض منافع دو فرامنطقه
کشور درباره رژیم حقوقی 
دریاي خزر، ادعاي مالکیت 

یادین انرژي ایران دردریاي م
خزرتوسط آذربایجان

پان آذریسم، سکوالریسم، 
اي و هاي منطقهنفوذ قدرت

اي، تحریف تاریخ فرامنطقه
و تمامیت ارضی ایران در 

.کتب رسمی

اي و هاي منطقهنفوذ قدرت
اي، بحران فرامنطقه

باغ، آلودگی قره- ناگورنو
زیست محیطی دریاي خزر

ساکنان سالمت بهداشتی (
هاي شمالی ایران، استان

رژیم حقوقی خزر، پناه 
هاي معارض دادن به گروه

و تجزیه طلب، وجود 
جریان سکوالر و 

.گراي افراطیملی

توریستی مؤثر بر وابستگی ژئوپلیتیکی نخجوان به ایران- ترین متغیرهاي فرهنگیبررسی مهم
جوان به ایرانبررسی نقش اشتراکات مذهبی در افزایش وابستگی نخ*

ها در توسعه حوزه نفوذ یک کشور در مناطق و ترین مؤلفهاشتراکات مذهبی از مهم
تواند از این عامل براي توسعه شود که ایران میکشورهاي ماوراي قلمرو خود محسوب می

دین اکثریت مطلق مردم نخجوان اسالم است و البته .اثرگذاري خود در نخجوان استفاده کند
عنوان شود که بهآمارهاي متفاوتی از جمعیت شیعیان این جمهوري ارائه می. هب تشیعپیرو مذ

درصد اعالم کرده است اما اکثر منابع 4/70المعارف بریتانیکا جمعیت شیعیان را یرةدانمونه 
).94: 1391عباسی، (کنند درصد اعالم می80پیروان تشیع را باالي 
ایران براي نفوذ فرهنگی در آذربایجان و نخجوان، استفاده از ترین استراتژيدر این رابطه، مهم

اند استفاده کرده هاي کافی دیدهمؤلفه مذهب بوده و براي این مقصود، از روحانیونی که آموزش
هاي ایران را تهدیدي براي حاکمیت ، اما دولتمردان آذري این فعالیت)Cornel, 2006: 42(است 

وسیله مدارس مذهبی است که دیگر ایران براي نفوذ در این کشور بهشیوه فرهنگی. دانندخود می
شود شود و ادبیات و ایدئولوژي دولت ایران تدریس میدر این مدارس قرآن خوانده می

)Geybullayeva, 2012: 116 .(هاي اکثر این مدارس به دستور دولت آذربایجان لغو البته فعالیت
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رسماً از ایران خواست تالش خود براي نفوذ ز در یک سخنرانی،نی» افعلی«جمهور گردید و رئیس
از دیگر راهکارهاي ایران استفاده از ابزار ). Goble, 2012: 114(مذهبی در کشورش را متوقف کند 

که هم در نخجوان و هم در خاك اصلی » صداي اسالم«عنوان نمونه، روزنامه اي است؛ بهرسانه
که » سحر«گیرد و یا شبکه تلویزیونیط ایران مورد حمایت قرار میشود توسآذربایجان منتشر می

ایرانی - هاي اسالمیارزشهایی با مضامین واندازي شده است، داراي برنامهبراي ساکنان آذري راه
جوادي ارجمند و (هم به زبان روسی و آذري به پخش برنامه مشغول است 2شبکه سحر .هستند

هاي آذري از نخجوان براي تحصیل علوم دینی به ل حاضر برخی طلبهدر حا). 61: 1392دیگران، 
آیند که آمار دقیقی از تعداد آنان وجود ندارد اما دولت آذربایجان همواره هاي علمیه ایران میحوزه

ها در بازگشت به آذربایجان تأکید کرده است که از واگذاري هرگونه مشاغل دولتی به آن
ساله کمونیسم در 70وجود اشتراکات مذهبی بین ایران و نخجوان، سلطه با .خودداري خواهد کرد

ویژه از سوي این منطقه و رواج گسترده سبک زندگی غربی در این منطقه با تبلیغات وسیعی که به
تر ساختار سیاسی کامالً شود و از همه مهمانجام می... ترکیه و در قالب آثار سینمایی و تلویزیونی و 

الئیک، مانع از موفقیت ایران در استفاده از عامل مذهب براي گسترش نفوذ خود در سکوالر و 
در تحلیلی کلی علت اصلی عدم ).4: 1391نژاد و بشیریان، عیسی(نخجوان و آذربایجان شده است 

گیري از عامل مذهب براي توسعه نفوذ خود در نخجوان به اصل کلی توفیق ایران در بهره
: 1391افضلی و دیگران، (گردد ها برمیسکوالریزم آذربایجانی- نی در برابر لیبرالگرایی ایرااسالم

ویژه در سطوح ها و تصورات متضاد سیاسی حاکم بر کنشگران ایرانی و آذري، بهاین اندیشه).10
ها شده و تقابل دو طرف باالي حکومتی باعث ساخت یابی یک ساختار واگرا در روابط دوجانبه آن

.گیري ایران از مذهب در روابط خود با نخجوان شده استداده و مانع از بهرهرا شدت 

بررسی نقش پیشینه تاریخی مشترك در افزایش وابستگی نخجوان به ایران*
هاي ایرانی قرار زمان ساسانیان همواره تحت سیطره حکومتاز نظر تاریخی، نخجوان از

میالدي و پس از 19اجاریه بر ایران در اوایل قرنداشته است اما در زمان فرمانروایی سلسلۀ ق
و در نتیجه مفاد عهدنامۀ ترکمنچاي، از 1827ژوئن26در هاي ایران و روسیه،پایان جنگ

پیشینه تاریخی مشترك خود به .در قلمرو دولت امپراتوري روسیه قرار گرفتایران منتزع و
.ایران و نخجوان منجر شده استهاي فرهنگی و آداب و رسوم مشترك بین ایجاد سنت

گذار روابط سیاسی نزدیکی بین کشورها باشد اما این امر در تواند پایهاشتراکات تاریخی می
جمهوري (تکرار ایران شمالی .چندان نمود پیدا نکرده است) نخجوان(رابطه بین ایران و آذربایجان

از روشنفکران ایران به ایجاد فضاي از سوي برخی مقامات سیاسی و برخی ) آذربایجان و نخجوان
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... Crisis Group(اعتمادي بین ایران و آذربایجان کمک بسیار زیادي کرده است بی , در ).7 :2008
این کشور هرگونه تعلق تاریخی به ایران و اینکه تا زمان انعقاد قراردادهاي ترکمنچاي و گلستان، 

حتی مناطق آذري نشین شود واند انکار مین بودهتمام مناطق نخجوان و آذربایجان بخشی از ایرا
مقامات این کشور معتقدند تأکید بر تعلق تاریخی نخجوان و .دانندایران را نیز متعلق به خود می

هاي درسی گرفته تا برخی اظهارات دولتمردان آذربایجان به ایران در سطوح مختلف از کتاب
این مسئله معموالً در اکثر کشورهایی که در . ن استایرانی، تهدید علیه حاکمیت ملی آذربایجا

اند رواج دارد و تا تکمیل هویت سیاسی زمانی طوالنی بخشی از خاك یک کشور دیگر بوده
ترین مانع در راه مهم). 101: 1394سلطانی، (مختص به خود، روابطی توأم با احتیاط خواهند داشت 

ن و نخجوان، تقابل ناشی از هویت تاریخی دو کشور استفاده از پیوندهاي تاریخی در روابط ایرا
هرچند تا حدود بسیاري (ها از الحاق دوباره سرزمینشانترس آذري.ایران و آذربایجان است
به ایران در روح قانون اساسی این کشور رسوخ کرده و هرگونه تالش ) غیرممکن و محال است

اي نفوذ در نخجوان با دشواري مواجه ساخته گیري از عامل تاریخ مشترك را برتهران براي بهره
هایی طوالنی از این امر به سابقه تعلق آذربایجان به ایران در دوره).9: 1391افضلی و دیگران، (است 

.اند تاریخ را به نحو دیگري بازنویسی کنندگردد و کارگزاران دولتی سعی کردهتاریخ برمی

)آذربایجان(نخجوان-اسبات ایرانآذریسم در منگرایی و پاننقش قومیت*
گرایی در آذریسم و قومیتآذري نشین بودن بخش شمال غربی ایران، باعث شده تا پان
البته این عامل بیشتر از ناحیه . روابط بین این کشور با نخجوان و آذربایجان بسیار تأثیرگذار باشد

. شودطرف آذري مطرح می
شاهنامه، . رسدوان و آذربایجان به درازاي تاریخ میهویت قومی و ملی متضاد ایران، نخج

از همان ابتدا قوم .کندترین دشمنان هم معرفی مینماد فرهنگ ایرانی، ایران و توران را بزرگ
واسطه ها خود را بهآذري.اندعنوان رقباي یکدیگر در منطقه حضور داشتهترك و ایرانی به

البته این نگرش بیشتر در سطح .داننداز ملت ترك میآذریسم، بخشی ترکیسم و پانجنبش پان
وجود ).138: 1388بیات، (کارگزاران دولتی آذربایجان وجود دارد تا عامه مردم این کشور 

ویژه در آذربایجان و با تحریک شدید ترکیه، عاملی آذریسم بهترکیسم و پانهاي پانگرایش
بنابراین مفهوم، ساکنان آذربایجان است؛- یرانبازدارنده و منفی در توسعه روابط دوجانبه ا

). Nassibu, 2012: 3(مناطق آذربایجان ایران ترك بوده و باید به آذربایجان شمالی ملحق شوند 
کند، زبانان را مطرح میيآذرآذریسم که لزوم اتحاد تمام تبلیغات شدید مبتنی بر اندیشه پان

ها را ها، حقوق تركکه با برتر انگاشتن فارسهمراه با ساختن تصویري از جمهوري اسالمی 
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در برخی از .پایمال کرده است، باعث شده تا همواره موج اتهامات نسبت به ایران مطرح شود
، نقشه جمهوري )کتاب تاریخ مقطع پنجم دبستان(هاي درسی جمهوري آذربایجان، کتاب

رقی و غربی، اردبیل، همدان، هاي آذربایجان شهایی از ایران شامل استانآذربایجان قسمت
عنوان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد گیرد، از این اقدام بهقزوین، زنجان و گیالن را در برمی

ایران چنین اقدامی را تالش آذربایجان براي تحریک .برندبدبینی بین دو کشور نام می
.پندارداحساسات قومی ساکنان شمال غرب خود علیه حکومت مرکزي می

هاي جهان تعطیل عنوان روز وحدت آذريدسامبر هر سال را به31لت آذربایجان روز دو
دهد گرایانه اختصاص میهایی را براي پیشبرد اهداف قومرسمی اعالم کرده است و بعضاً بودجه

دالر براي پشتیبانی از مراکز 400000خود مبلغ2001عنوان نمونه در بودجه سال که به
طلب بینی کرد که شامل حمایت از فعاالن آذري زبانان ایرانی جداییر جهان پیشها دآذربایجانی

جمهور کنونی آذربایجان، اف رئیسدر اقدامی دیگر، الهام علی). 91: 1389کوالیی، (شد نیز می
هاي ، متشکل از آذري»دولت واحد آذربایجان«هاي خود را تشکیل ترین فعالیتیکی از مهم

شمارد و در مقابل، ایران نسبت به هرگونه حرکت در رابطه با وحدت برمیکشورهاي همسایه 
هاي جهان حساس بوده و آن را در مورد تمامیت ارضی خود نوعی اقدام خصمانه تلقی ترك

حداقل (عنوان اهرم فشاريترکیسم، بهگرایی و پانطور کلی قومیتبه). Gilles, 2008: 45(کند می
علیه ایران عمل کرده و ماهیتی ضد ایرانی در روابط این ) عرصه عملدر عرصه سیاسی و نه در

مقامات ایرانی نگران تأثیر این مسئله بر اقلیت بزرگ آذري زبانان .کشور با آذربایجان داشته است
زا در عنوان عنصري تنشمرز با جمهوري آذربایجان هستند و این عامل بهخود در نواحی هم

آذریسم در ارائه تصویري منفی از ایران در با توجه به نقش پان. شده استروابط دو کشور متجلی 
ها براي ایران در بین افکار عمومی نخجوان و آذربایجان، تالش براي مقابله با آثار سوء این اندیشه

.شودرابطه با نخجوان و آذربایجان با اهمیت تلقی می

دانشگاهی ایران و نخجوان-وضعیت روابط علمی*
همکاري و ارتباطات علمی از ابزارهاي ضروري ایجاد تفاهم بیشتر بین کشورهاست و یکی 

هایی است نامهالمللی، تعداد موافقتهاي علمی بینترین معیارهاي تعیین میزان همکارياز مهم
ن ارتباط تبادل استاد و دانشجو و ایجاد در همی. شودها منعقد میها و دانشگاهکه بین دولت

تواند موجب ارتقاي هاي ایران و نخجوان میدانشگاههاي زبان فارسی و ترکی آذري درکرسی
.هاي علمی دو طرف شودهمکاري

نخجوان خودمختارمیان جمهوري دانشگاهی-علمیدر بخش هاییهمکاريدر حال حاضر
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هایی بین مراکز علمی دو طرف منعقد نامهتاکنون تفاهمو وجود داردو جمهوري اسالمی ایران
:اند ازها عبارتترین آنشده است که مهم

در خصوص تبریزهاي تهران و دانشگاه دولتی نخجوان با دانشگاهنامه همکاري تفاهم- 1
.تبادالت علمی و فرهنگی، انجام تحقیقات و انتشار مقاالت مشترك و بازدیدهاي علمی مشترك

نخجوان دولتیدانشگاهبادانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی اري علمیهمک- 2
).1393سرکنسولگري ایران در نخجوان، (

هاي علمی مشترك بین آکادمی علوم نخجوان و مراکز برنامههمکاري براي اجراي- 3
دخانه رصدخانه مراغه و رص(هاي تبادل نسخ خطی، نجوم دانشگاهی جمهوري اسالمی در زمینه

.شناسی، علوم طبیعی و زیست)باتابات
دانشگاه علوم تبادل استاد و دانشجوي پزشکی میان نخجوان وهمکاري در زمینه- 4

).14: 1390طالبی، (و همکاري مشترك در زمینه چاپپزشکی تبریز
تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه دولتی نخجوان توسط اساتید ایرانی، که - 5
مظفري استادیار دانشگاه علیرضا دکتر در طول روابط ایران و نخجوان، بارنخستینارتباطدراین

اند که در حال آغاز کردهدولتی نخجواندانشگاهم در2015در سال ارومیه، تدریس زبان فارسی را 
آذربایجانی - نفر در رشته آموزش زبان فارسی و مترجمی زبان فارسی28در مجموع حاضر و

توانایی ).1393وابسته فرهنگی ایران در نخجوان، (ه دولتی نخجوان در حال تحصیل هستند دانشگا
وجود ، اطالعاتفنّاوريو هاي نوین و پیشرفته مانند نانو، بایوفناوريهاي پزشکی،حوزهدر ایران 
تجربیات استادان و،پارك علم و فناوري موجود در کشور34و همچنینبنیاندانششرکت 3300

: 1394سلطانی، (تواند مورد استفاده گسترده جمهوري آذربایجان قرار گیرد دانشمندان ایرانی می
با وجود اشتراکات فراوانی که بین ناحیه شمال غربی ایران و نخجوان وجود دارد اما تا رسیدن ). 113

نبه تأثیرگذار هاي علمی دو طرف به میزانی که بتواند در مناسبات سیاسی دوجابه سطحی از همکاري
هاي در این رابطه افزایش بورسیه دانشجویان نخجوانی در دانشگاه. باشد، راه زیادي مانده است

هاي علمی دوجانبه منجر تواند به گسترش همکاريهاي تبریز و ارومیه میویژه دانشگاهکشور و به
.شود

شده به ساکنان نخجواندرمانی ارائه-خدمات توریستی*
بهبود منظوربهاز محیط زندگی فرد به مکان دیگر یافتهسازمانالمت سفري س،گردشگري

رشد بودن گردشگري درمانی و بهداشتی با روبه.استروحی مجدد سالمت جسمی وبازیابیو
هاي روشهاي طبیعی وداراي اهمیت باالیی بوده و عالوه بر جاذبهدر صنعت گردشگري،
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زیرا که صادرات خدمات ت؛توجه بیشتر قرار گرفته اسبه دالیل اقتصادي مورد،درمانی
با این زمینه به بررسی . کشور استنفوذ اقتصادي براي تقویت شدهشناختهپزشکی یک اصل 

ویژه شمال غرب کشور در زمینه توریستی موجود در ایران و به- ترین امکانات پزشکیمهم
.شودجذب توریسم درمانی از نخجوان پرداخته می

امکانات و خدمات پزشکی پیشرفته در شهر تبریز، زبان مشترك بین مناطق شمال غربی وجود
هاي ایران و نخجوان و عدم وجود مشکل در برقراري ارتباط براي ساکنان نخجوانی، وجود چشمه

هاي سهند و سبالن، اقداماتی از طرف هاي کوهدرمانی و آب گرم متعدد و استثنایی در دامنهآب
هاي شمال هاي گردشگري سالمت که با مشارکت بیمارستانجمله برگزاري نمایشگاهایران از 

رایگان خدمات درمانی به گردشگران غربی کشور در مرز مشترك با نخجوان، ایجاد شده و به
اند هاي درمانی از نخجوان به ایران مؤثر بودهدهد در گسترش ورود توریستورودي ارائه می

هاي پایین خدمات درمانی در ایران نسبت اما در کنار همه موارد فوق، هزینه؛)86: 1394سلطانی، (
تر است، در جذب توریسم درمانی از نخجوان بسیار مؤثر بوده درصد پایین50به سایر کشورها که 

).176: 1391دلگشایی و دیگران، (است 

وضعیت تعداد مسافران ورودي از نخجوان به ایران* 
هزار نفر از دو مبدأ ورودي 85تعداد 1393شود در سال دیده می3ر نمودار طور که دهمان

ها ترین دلیل سفر آناند که مهماصلی جلفا و صنم بالغی پلدشت و از نخجوان وارد ایران شده
).1393سالنامه آماري گمرك، (توریستی است -به ایران، عمدتاً درمانی

).1393(نقلیه ورودي از نخجوان به ایران از طریق دو مبدأ ورودي اصلی جلفا و پلدشت آمار مسافران و وسایل :  3نمودار 
).1393ایران، .ا.سالنامه آماري گمرك ج: (منبع
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هاي ورودي به کشور و افزایش زمان ماندگاري آنان الزم منظور افزایش تعداد توریستبه
:است اقداماتی چند صورت پذیرد

رو براي اتباع نخجوان براي تردد در خاك کشور و عدم نیاز به لغو تشریفات کاپتاژ خود- 
تالش براي اجراي کامل توافقنامه تردد آسان مسافران با روادید براي مسافرت به دو طرف و

.کشور آذربایجان براي تسهیل در ورود تبعه نخجوان به ایران
رسانی به آگاهیشور وویژه در شمال غرب کپزشکی به- بهبود وضعیت ارائه خدمات درمانی- 

.هاي درمانی بیشتر از تبعه خارجیمنظور پرهیز از اعمال تبعیض و اخذ تعرفهجامعه پزشکی به
هاي فوق تخصصی و هاي بخش خصوصی براي ایجاد بیمارستانتالش براي استفاده از پتانسیل- 

که در ) JCI)Joint Commission Internationalالمللی درمانی نظیرتالش براي کسب استانداردهاي بین
).Kazemi, 2007(اي نشده است حال حاضر هیچ مرکز خدمات درمانی ایرانی موفق به اخذ چنین رتبه

.تفریحی و سیاحتیهاي گردشگري و مراکزساخت پارك- 
هاي دیداري و شنیداري مطبوعات و سایر رسانه،یماصداوساي استفاده از ظرفیت رسانه- 

.ویژه مناطق شمال غربی کشورهاي گردشگري بهشتر جاذبهبراي معرفی بی
با مقایسه جمعیت نخجوان و تعداد نفرات ورودي که از این منطقه و از دو گذرگاه رسمی 

شود که امکانات فعلی پزشکی ایران و همچنین اند، این نتیجه حاصل میوارد ایران شده
هاي ویژه توریستت در جذب توریست و بههاي طبیعی و انسانی، تا حدودي توانسته اسجذابیت

درمانی از نخجوان، موفق عمل کند اما الزم است براي افزایش زمان ماندگاري و همچنین 
.رضایتمندي بیشتر آنان اقدامات فوق صورت گیرد

براي تسهیل عبور ) آذربایجان(وضعیت اجراي قانون لغو روادید بین ایران و نخجوان*
مرزي مسافران

هاي در مسیر توسعه همکاريهاگامترینابتداییروادید مسافرتی مابین کشورها از جمله لغو 
یک منطقه را به کشورهاي،بعد، آزادي مهاجرت و اقامتهايگامدر . رودمیاي بشمار منطقه

.سازدمیرا به خطوط نمادین جغرافیایی تبدیل هاآنمرزهاي عمالًساخته و ترنزدیکیکدیگر 
با آذربایجان در رابطه با لغو روادید، 1993و بر اساس قرارداد دوجانبه 2010از اول فوریه ایران

طرفه لغو کرد و صورت یکصورت رسمی روادید اخذ ویزا براي شهروندان این کشور را بهبه
و هاي مسريتوانند در صورت محرز شدن سالمت و نداشتن بیماريشهروندان نخجوانی می

.ایران اقامت داشته باشندروز در15، به مدت سل و ایدز،CوBهمچون هپاتیت العالجصعب
ترین هاي ایرانی به آذربایجان مشکالت زیادي وجود دارد که مهمالبته براي ورود توریست
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هاي مختلف و لغو قرارداد ها عدم ثبات در اجراي قانون لغو روادید براي اتباع ایرانی در زمانآن
براي اتباع ایران از سوي دولت آذربایجان است که دلیل این اقدام، کنترل 2013به ویزا در عدم نیاز

مشترك اقتصادي گروهاما در جریان نهمین مخدر از ایران به این کشور اعالم شد؛بیشتر ورود مواد
انی، هاي ایردر باکو، مقرر شد در شهریور همان سال آذربایجان براي توریست1393در دو کشور

فقط براي ورود به نخجوان، در دو گذرگاه مرزي پلدشت و جلفا روادید صادر کند و نیازي به 
اما براي خاك اصلی آذربایجان احتیاج به تهیه مراجعه به تهران و تبریز براي اخذ ویزا نخواهد بود؛

ادید براي آذربایجان در مورد لغو رو).1393سرکنسولگري ایران در نخجوان، (ویزا خواهد بود 
شهروندان ایرانی براي سفر به نخجوان همواره با فشارهاي کشور ترکیه مواجه است که خواهان 
واگذاري چنین امتیازي به شهروندان ترك است و یکی از دالیل عدم ثبات در طرف آذري در 

لغو (که این اقدام تجربه موفق کشورهایی.باشداجراي قانون یادشده، ناشی از همین موضوع می
بسیار ،ها و منافع لغو روادیدسازد که فرصتما را به این نتیجه رهنمون می،انددادهرا انجام ) روادید

در حوزة فرهنگی بین ایران و ویژه بهدر بخش تجارت و خصوصاًبیشتر از مضرات و تهدیدات آن 
با کشورهاي ترکیه،روادید عبور راقبالًایران اینکههمچنین، با توجه به .خواهد بودنخجوان

ها کسب کرده لذا با آگاهی از اي موفق در این حوزهلغو کرده است و تجربه... سنگاپور و ئال،وونز
.استکردهينتایج این امر اقدام به لغو روادید براي اتباع آذر

نقش اشتراکات زبانی نخجوان و ناحیه شمال غربی ایران* 
در روابط علمی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي حالدرعیناد و زبان وسیله تفهیم و تفاهم بین افر

هاي ایران عامل زبان مشترك با آذري.هاي مختلف، ایفاگر نقشی اساسی استمیان کشورها و ملت
تسهیل کند و در تواند ارتباطات فرهنگی، اقتصادي، تجاري، اجتماعی و دانشگاهی بینابین رامی

هاي کاري دولت خودمختار نخجوان، مقدمه خوبی براي همکاريصورت داشتن برنامه مناسب و هم
آذریسم و در رابطه با اشتراکات زبانی، دامن زدن به مسئله پان).100: 1391عباسی، (باشد دو طرف 

تفکر تشکیل آذربایجان بزرگ از سوي نهادهاي دولتی و غیردولتی آذربایجان، خود عاملی 
. ز زبان مشترك در تعمیق ارتباطات بین دو همسایه شده استگیري ابازدارنده و منفی در بهره

مورد جمهور کنونی آذربایجان، دراف رئیسبرانگیز، از جمله اظهارنظر الهام علیاقداماتی تأمل
زبانان کشورهاي همسایه، براي ایران اقداماتی در ، متشکل از آذري»دولت واحد آذربایجان«تشکیل 

). Gilles, 2008: 45(شود از جانب دولت آذربایجان تلقی میجهت تضعیف وحدت ملی خود 
هاي ایران و آذربایجان و نخجوان ناگفته نماند که مسائل فوق صرفاً موجب تنش در روابط دولت

کننده در تقویت همگرایی افکار عمومی طور کلی زبان مشترك ترکی آذري عاملی تعیینشده اما به
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هاي ظرفیتاز تمامی گفت که ایران اید ب. یران در شمال غرب استنخجوان با بخشی از بدنه ملت ا
اما تکیه کشور ترکیه بر بهره نبرده استنخجوان و آذربایجانبراي افزایش رابطه با زبان مشترك

زبان، موفق تر کشورهاي تركعامل زبان مشترك ترکی و البته با هدف ایفاي نقش برادر بزرگ
این در حالی است ). 15- 14: 1382الندو، (آذري را به خود جلب کندشده است تا نظر دولتمردان 

آذربایجان اختالف بسیار ناچیزي با زبان آذري در ایران دارد، نخجوان و زبان ترکی آذري در که 
.باشندبسیار متفاوت از زبان ترکی استانبولی میهاهر دوي این گویشآنکهحال

بین ایران و نخجوان» هاسمن«وضعیت نهادهاي فرهنگی مشترك و *
ها و تهیه آثار فرهنگی مشترك توسط نهادهاي فرهنگی خصوصی از جمله تهیه فیلم

در رابطه .تواند در دستور کار قرار گیردهاي مشترك درباره آداب و رسوم مشترك، میمجموعه
الیت در جمهوري هاي مرزي براي فعبا نهادهاي فرهنگی، باید از ظرفیت نهادهاي موجود در استان

نهاد سازمان مردم198عنوان نمونه در استان آذربایجان شرقی در حدودبه.نخجوان استفاده کرد
ها از سوي طرف آذري هاي آناجتماعی وجود دارد که در صورت تسهیل فعالیت- فرهنگی

نند کمیته نهادهایی ما).102: 1394سلطانی، (فعالیت کنند ) نخجوان(توانند در این جمهوريمی
با شراکت دولت خودمختار نخجوان، توانایی ... امداد، مؤسسات خیریه، سوادآموزي و مذهبی و 

نگرش انجام اقدامات فرهنگی مناسبی را دارند؛ اما دولت آذربایجان به دالیل مختلف،
هاي فرهنگی ایرانی در قلمرو خود ندارد و هاي نهاداي نسبت به فعالیتبینانهخوش
ه اهل بیت یحسین«ایجاد محدودیت براي فعالیت هایی انجام داده است؛ از جملهيگیرسخت
... در نخجوان و ، تعطیلی نهاد کمیته امداد»جامعه المصطفی«مدیر نمایندگی ، اخراج »ایرانیان

اشتراکات فرهنگی موجود بین دو سوي ارس، باعث گرایش غالب در ).15: 1390طالبی، (
شده است و همین موضوع باعث بدبینی دولت آذربایجان به هرگونه فعالیت سوي ایراننخجوان به

بخشی دیگر از . فرهنگی نهادهاي دولتی و خصوصی ایرانی در این منطقه از خاك خود شده است
شود که باعث ایجاد نگرشی امنیتی به این نگرانی نیز به ساختار انقالبی حکومت ایران مربوط می

هاي فرهنگی شده است دور انقالب خود به آذربایجان از طریق فعالیتایران در ارتباط با ص
).71: 1388چابکی، (

ايهاي پرسشنامهیافته: ب
مشخصات جامعه آماري-1

همگی داراي سطح تحصیالت دکتري و جامعه آماري موردنظر و مرتبط با پژوهش کنونی،
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» فردوسی مشهد«، »بهشتیشهید«، »تربیت مدرس«، »تهران«هاي اعضاي هیئت علمی دانشگاهاز
الملل هاي جغرافیاي سیاسی، علوم سیاسی و روابط بیندر رشته» علوم و تحقیقات تهران«و

:دهد، فراوانی جامعه مورد نظر را نشان می1جدول .هستند
تحصیلیهاي فراوانی جامعه آماري در هریک از رشته: 1جدول 

NداNانیفراوسطح تحصیالترشته تحصیلی
1111دکتريجغرافیاي سیاسی2727
777دکتريعلوم سیاسی2727
999دکتريالمللروابط بین2727

)جدول ازنویسندگان(

روایی و پایایی پرسشنامه-2
. شده استر سنجش روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفادهمنظودر این تحقیق به

چنین نظرات اساتید راهنما و مشاور صورت که روایی پرسشنامه با پوشش کامل مبانی نظري همبدین
و سایر اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت روایی محتوایی و ساختاري آن مورد 

هاي محاسبه پایایی، ضریب آلفاي با پایایی پرسشنامه، یکی از روشدر رابطه.تأیید قرار گرفت
محاسبه گردد، پایایی 7/0چنانچه ضریب آلفاي کرونباخ براي یک مقیاس بیش از . کرونباخ است

محاسبه گردید 766/0ضریب آلفاي کرونباخ در این پژوهش . شودآن مقیاس مطلوب ارزیابی می
.ین پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده استاست؛ بنابرا7/0که باالتر از 

»1ویلک- شاپیرو«ها با استفاده از آزمون آزمون نرمال بودن داده-3
هاي جامعه آماري موردمطالعه در این پژوهش ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، ویژگی

ها نرمال بودن دادههاي آماري ابتدا باید آزمونقرارگرفته است و پیش از استفاده از آزمون
شود باید از ها انجام میانجام شود زیرا قبل از هرگونه آزمونی که با فرض نرمال بودن داده

ها فرض صفر مبتنی بر براي بررسی نرمال بودن داده. ها اطمینان حاصل شودنرمال بودن داده
براین اگر مقدار کنیم؛ بناآزمون می% 5ها نرمال است را در سطح خطاي اینکه توزیع داده
باشد در این صورت دلیلی براي رد فرض صفر مبنی بر اینکه % 5تر مساوي معناداري بزرگ

در این پژوهش . ها نرمال خواهد بوددیگر توزیع دادهعبارتها نرمال است وجود ندارد؛ بهداده
.شده استها استفادهویلک براي نرمال بودن داده- از آزمون شاپیرو

1. Shapiro - Wilkie
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»ویلک-شاپیرو «ها با استفاده از آزمون زمون نرمال بودن دادهآ: 2جدول 
معناداريN)ویلک–شاپیرو (ابعاد چهارگانه

9442727.153.توریستی- بعد فرهنگی 

)جدول از نویسندگان(

بنابراین است،% 5شود سطح معناداري براي تمامی ابعاد باالتر از طور که مشاهده میهمان
.ویلک، نرمال هستند- ها طبق آزمون شاپیروداده

توریستی-متغیرهاي مؤثر در بعد فرهنگی -4
آمده، مربوط به اجراي دستمؤثرترین متغیر در بعد فرهنگی و توریستی با توجه به میانگین به

قانون لغو روادید براي اتباع آذربایجان و نخجوان است و کمترین تأثیر را متغیر روابط علمی و 
خورد میانگین پایینی است که نیز به چشم می3توجهی که در جدول نکته جالب.دانشگاهی دارد

. متغیر پیشینه تاریخی مشترك دارد
میانگین و میزان تأثیر متغیرهاي فرهنگی و توریستی برافزایش سطح وابستگی ژئوپلیتیکی نخجوان به ایران: 3جدول 

ف
ردی

میزان تأثیر بعد مربوطه
گویه

خیلی زیاد
زیاد

متوسط
کم

خیلی کم
میانگین

2. 08125296فراوانیدانشگاهی-روابط علمی 1
2. 4666592فراوانیآذریسمپانهايتالش براي مقابله با اشاعه اندیشه2
2. 4675596فراوانیپیشینه تاریخی مشترك3
3. 3794403فراوانیهاسمننهادهاي فرهنگی مشترك وایجاد4
3. 7439403فراوانیاشتراکات مذهبی5

اشتراکات زبانی با ناحیه شمال6
3. 9853270فراوانیغربی ایران

به اتباع بهداشتی–بهبود ارائه خدمات درمانی 7
151فراوانی).نخجوانی(آذري 

020048 .4

اجراي قانون لغو روادید براي اتباع8
151فراوانیآذري ساکنان نخجوان

101048 .4
3. 13: میانگین کلی

)جدول از نویسندگان(
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توریستی با استفاده از آزمون فریدمن- بندي متغیرهاي مؤثر در بعد فرهنگیاولویت-5
آمده از طریق آزمون فریدمن، دستهاي بهدر بعد فرهنگی و توریستی و با توجه به رتبه میانگین

اولویت نخست را به خود اختصاص داده است » قانون لغو روادید براي اتباع آذري و نخجوان«متغیر
بهداشتی و اشتراکات زبانی با ناحیه شمال غربی ایران پس _و دو عامل بهبود ارائه خدمات درمانی 

پیشینه تاریخی مشترك و روابط علمی و دانشگاهی آذریسم، هاي پاناشاعه اندیشه.از آن قرار دارند
.رابطه با طرف آذري مطرح هستندداراي کمترین رتبه میانگین و اولویت، در

آمده از آزمون دستگین بههاي فرهنگی و توریستی با استفاده از رتبه میانبندي متغیراولویت: 4جدول 
فریدمن

رتبه میانگینمتغیراولویت
8. 19ن لغو روادید براي اتباع آذري و نخجواناجراي قانو1
7. 96).نخجوان(بهداشتی به اتباع آذري–بهبود ارائه خدمات درمانی 2
6. 56اشتراکات زبانی با ناحیه شمال غربی ایران3
4. 81اشتراکات مذهبی4
4. 72هاایجاد نهادهاي فرهنگی مشترك و سمن5
4. 61آذریسمهاي پانعه اندیشهتالش براي مقابله با اشا6
4. 60پیشینه تاریخی مشترك7
4. 46دانشگاهی-روابط علمی 8

)جدول از نویسندگان(

گیرينتیجه
اصلی جمهوري آذربایجان با جمهوري خودمختار بین خاكبرقراري ارتباط زمینی 

و صرفاً از طریق خاك ایران با کشور ارمنستان، ممکن نبوده باغمناقشه قرهواسطه، بهنخجوان
عدم پیوستگی جغرافیایی آذربایجان و نبود امکان برقراري ارتباط زمینی با واحد .استمقدور

ترین مشکالت استراتژیکی و امنیتی این کشور است و از بزرگ، )نخجوان(برونگان خود
وشنی از بهبود روابط ازآنجاکه آذربایجان در شرایط خصمانه با ارمنستان قرار دارد و دورنماي ر

شود و همچنین با توجه به طول مرزي بسیار ناچیز اي نزدیک مشاهده نمیبا آن کشور در آینده
بررسی ).آن هم در تیررس توپخانۀ ارمنستان قرار داد(کیلومتري نخجوان با ترکیه است که 11

دهد انگاري، نشان میروابط ایران و آذربایجان در ارتباط با نخجوان از دیدگاه رهیافت سازه
هایی داشته و در مجموع ها از یکدیگر، فراز و نشیبکه روابط دو کشور بر اساس فهم آن
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حاکی از وجود بدبینی و روابطی سرد در نخجوان است و نشان از همگرایی ندارد و به سمت 
موقعیت استفاده از.هاي ساختاري کشیده شده استنگاهی امنیتی و واگرایانه ناشی از تفاوت

جمهوري خودمختار نخجوان و افزایش وابستگی این جمهوري به ایران در بومبرونجغرافیایی 
در بعد . تواند در تغییر نوع روابط با جمهوري آذربایجان بسیار تأثیرگذار باشدابعاد مختلف، می

ساکنان بهداشتی براي - توریستی، دو مؤلفۀ لغو روادید و بهبود ارائه خدمات درمانی- فرهنگی
نظران بیشترین میزان تأثیرگذاري را بر روابط ایران و نخجوان دارد که نخجوان، از نظر صاحب

طور که اشاره شد تعداد زیادي از اتباع اي نیز مطابقت زیادي دارد و همانهاي کتابخانهبا یافته
اجراي بات دراما عدم ثشوند؛خدمات درمانی ایران وارد کشور میاین جمهوري براي استفاده

.شودویژه از سوي دولت آذربایجان، مشکلی عمده محسوب میاین قانون به
مدت کمونیسم و تأثیرات منفی آن و در رابطه با اشتراکات مذهبی، به دلیل حاکمیت بلند

گراي ایرانی در برابر ساختار دینی آذربایجان و همچنین اصل کلی ساخت اسالمساختار سیاسی بی
عنوان عاملی مؤثر در افزایش ربایجان، ضمن ایجاد واگرایی، نتوانسته این مؤلفه را بهسکوالر آذ

در ارتباط با اشتراکات زبانی با وجود همگرایی عمومی بین . نفوذ ایران در نخجوان تبدیل کند
مانع ... مردمان دو سوي مرز ایران و نخجوان، مطرح شدن مسائلی مانند آذربایجان بزرگ و 

در . اي استفاده ایران از این مؤلفۀ در روابط خود با منطقه خودمختار نخجوان بوده استبزرگی بر
ها گونه مراکز و فعالیت آنها نیز، دولت آذربایجان به اینهاي فرهنگی و سمنهاي نهادراه فعالیت

.ها جلوگیري کرده استنخجوان نگاه مثبتی ندارد و از ادامه حضور آندر
دانشگاهی و پیشینه - نظران موضوع، دو مؤلفه روابط علمینظر صاحبدر این پژوهش از

دانشگاهی دو طرف طبق -روابط علمی. تاریخی مشترك، کمترین میزان تأثیرگذاري را داشتند
اي نیز با وضعیت مطلوب فاصله دارد و در ارتباط با پیشینه تاریخی عواملی هاي کتابخانهیافته

به نخجوان و آذربایجان و همچنین تأکید بر تعلق تاریخی این » مالیایران ش«مانند تکرار عنوان 
تر از همه تقابل ناشی از هویت تاریخی دو کشور ایران دو منطقه به ایران در ادوار گذشته و مهم

و آذربایجان موجب بدبینی مقامات این کشور به ایران شده و مؤلفه مذکور را در روابط ایران و 
در نگاهی کلی با وجود تأثیرگذاري .به عاملی منفی تبدیل کرده استنخجوان و آذربایجان

هاي فرهنگی بر افزایش وابستگی نخجوان به ایران، اما بررسی کلی وضعیت کنونی مؤلفه
هاي فرهنگی در روابط ایران و نخجوان، بیانگر وضعیت مطلوبی نیست و براي هرکدام از مؤلفه

هاي فرهنگی در واقع پیشرو و موتور مؤلفه. وجود داردرسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادي
المللی و ایجاد وابستگی هستند و نیل بدان، تالش بسیار محرکه نفوذ کشورها در عرصه بین

.طلبدهاي کالن ملی را میریزان سیاستبرنامه
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