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پارامترهای سیاسی -امنیتی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری
آذربایجان به ایران؛ با تاکید بر منطقه خودمختار نخجوان


هادی اعظمی - 1محسن سلطانی

2



تاریخدریافت-6233/6/23:تاریخپذیرش 6231/3/36:

چکیده

وابستگیکشورهابههمدیگردرعرصههایمختلف،بروزنژئوپلیتیکیونوعرفتارآنها
در عرصه بینالمللی تاثیر فراوانی دارد .جمهوری خودمختار نخجوان بهعنوان بخشی از
کشورآذربایجان،توسطداالنزنگزورمگریارمنستانازسرزمینمادریجداافتادهاستو
پسازجنگقرهباغ،تنهاراهارتباطزمینیبیننخجوانوجمهوریآذربایجان،استفادهاز
خاکایراناست.باتوجهبهروابطامنیتیوچالشهایفراوانیکهدرطیسالیانگذشتهبین
دولتآذربایجانوایرانبوجودآمدهاستوهمچنینباتوجهبهعدمپیوستگیجغرافیایی
این کشور با واحد برونگان خود (نخجوان) ،که از بزرگترین مشکالت استراتژیکی این
کشورمیباشد،بایدباافزایشسطحوابستگیژئوپلیتیکینخجوانبهایران،نوعروابطدو
کشورآذربایجانوایرانراتغییرداد.ازنگاهکارشناسان،گسترشهمکاریهایمنطقهای
بین استانهای مرزی شمال غربی ایران با نخجوان ،تالش به منظور کاهش نفوذ قدرت
استفادهازاشتراکاتمذهبیبهعنوانیکعامل

منطقهایترکیهدر آذربایجان(نخجوان)،
سیاسیبرایافزایشروابط،موثرترینعواملبرایافزایشوابستگینخجوانبهایراندربعد
سیاسی-امنیتیهستند .
واژگان کلیدی:وابستگیژئوپلیتیکی،آذربایجان،جمهوریخودمختار،نخجوان،ایران
.6دانشیارجغرافیایسیاسیدانشگاهفردوسیمشهدaazami@um.ac.ir
.3دانشجویدکترایجغرافیایسیاسی.دانشگاهفردوسیمشهد(نویسندهمسئول) sorena_698842@yahoo.com
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مقدمه
دراینپژوهشاشارهشدهاستکهداشتنمناطقیتحتعنوانمناطقبرونگان،درنوعرفتار
بینالمللی یک کشور بسیار مهم تلقی میشود و زمینه را برای وابستگی یک کشور به سایر
کشورها؛برایبرقراریارتباطباواحدجداافتادهخود،فراهممیکند.عدمپیوستگیجغرافیاییبا
نخجوانازمهمترینمشکالتژئوپلیتیکیجمهوریآذربایجانپسازمسئلهقرهباغمیباشد.پس
ازجنگ 6311قرهباغوقطعارتباطزمینیمستقیمبیننخجوانوخاکاصلیازطریقخاک
ارمنستان،تنهاراهارتباطزمینیآذربایجانباواحدبرونگانخود،استفادهازفضایسرزمینیایران
است .از زمان استقالل این کشور در  ،6333علیرغم وجود اشتراکات فراوان دینی ،زبانی،
فرهنگیوتاریخی ،چالشهای متعددی بیندو کشوربوجود آمدکه تبعاتی درابعادمختلف
سیاسی،اقتصادی،نظامی-امنیتیوفرهنگیبرایایرانبههمراهداشتهاست.باتوجهبهوابستگی
اینکشوربهایرانبرایبرقراریارتباطبانخجوانونیزبهدلیلعدمدورنمایروشننسبتبه
بهبودروابطآذربایجانوارمنستانوهمچنینمرزکوتاه66کیلومترینخجوانباترکیهکهکامال
درتیررستوپخانهارتشارمنستانقراردارد،لذاافزایشسطحوابستگیژئوپلیتیکینخجوانبه
ایرانبرایایجادتغییریهرچنداندکدرنوعمناسباتجمهوریآذربایجانباهمسایهجنوبی
خوداهمیتدارد.هدفوسوالاصلیپژوهشایناستکهچهمتغیرهاییدرزمینهسیاسی-
امنیتیدرافزایشوابستگیژئوپلتیکینخجوانبهایرانموثرند؟واولویتبندیعواملموثردر
افزایشوابستگیژئوپلتیکینخجوانبهایرانازدیدگاهصاحبنظراناینبحثچگونهاست؟

روش تحقیق
روشتحقیقاینمقالهباتوجهبهماهیتنظریآن،توصیفی-تحلیلیاستکهاطالعاتمورد
نیاز در قالب دو بخش کتابخانهای با مراجعه به منابع معتبر ،کتب ،مقاالت و بخش اطالعات
پرسشنامهایبدستآمدهاست .

چارچوب و مفاهیم نظری
چارچوب نظری :رهیافت سازهانگاری
چارچوبنظریپژوهشمبتنیبرنظریهسازهانگاریهست.ازنظراینرهیافت،همانگونه
که«اریکرینگمار»اشارهمیکند،هویتهامنافعراشکلمیدهندومنافعنیزسرچشمهاقدامها
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هاورفتارهادرسیاستخارجیمیانجامند.بهطورکلیرهیافتسازهانگاریبر

هستندوبهکنش
سهاصلاساسیاستواراست :
الف -ساختارهاینظری،فکریوهنجاریبهاندازهساختارهایمادیاهمیتدارندونقش
موثریدرکنشهایسیاسیایفامیکنند .
ب -هویتهایسیاسی،تاریخی،مذهبیوقومیدرشکلگیریمنافعورفتاربازیگراننظام
بینالمللنقشانکارناپذیریایفامیکنندوشاملایجادمرزهاییاستکهخودراازدیگرانجدا
میکند(.)Smith, 1963: 17یکدولت،دیگرانرامطابقهویتوساختاریکهبرایآنهاقائل
است،درکمیکند( .)Linkalter, 2000: 175
پ -مفروضهسوم،تعاملساختار -کارگزاراست.سازهانگارانبراینباورندکهساختارو
کارگزاردرفرایندیدیالکتیک،یکدیگررابازتولیدمیکنند(.)Price & Reus-smith, 1998: 262
دراینارتباط،قواعد،کارگزارانرابراساسساختارهاوساختارهارابرمبنایکارگزارانتعریف
میکنندوباتغییردرتعداد،نوع،رابطهومحتوایقواعد،ساختارانوکارگزارانبهشکلمستمر
بازتولید میشوند (1989: 7

 .)Onuf,در این تعامل ممکن است نشانههایی رد و بدل شوند،

رویههایی شکل بگیرند و کنشهایی صورت پذیرند که به دشمنی ،احساس تهدید و ایجاد
نگرشیامنیتیمنجرشوند(ونت.)233:6211،درگفتاریسازهانگارانه،آنچهبرداشتهایایران
وجمهوریآذربایجانرادرارتباطباهمشکلدادهومبنایرفتارایندودرروابطمتقابلخود
هویتوساختارایندوکشوربرمیسگرددکهبهنوبهخود

درنخجوانقرارگرفته،عمدتابه 
تحتتاثیرارزشهایایدئولوژیک(بویژهایران)وباورهایحاکمبرسیاستخارجیآنهاقرار
داردوسایرابعادروابطدوطرفرانیزتحتتاثیرخودقرارمیدهد.هویتمذهبیحکومت
ایران و تالشهای فرهنگی -ایدئولوژیک آن در آذربایجان ،در ابتدای استقالل این کشور،
برداشتباکونسبتبهایرانراتغییردادواینکشورروابطخودباایرانرابهعنوانیکدشمنو
تهدید کننده منافع خود پیریزی کرد و این مسئله تا حد زیادی نفوذ ایران را در نخجوان و
همینطورخاکاصلیآذربایجاندرسالیانبعدیمحدودومتاثرساخت .

مفاهیم نظری
جمهوری خودمختار نخجوان

جمهوریخودمختارنخجوان،قسمتبرونگانکشورآذربایجانوواقعدرقسمتجنوبی
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منطقهقفقازوگوشهشمالغربیایرانمیباشدو3333کیلومترمربعوسعتدارد( Zaman, 2015:

.)86طبقآمارسال3363میالدی،نخجوانبالغبر123133نفرجمعیتداشته است(بانکجهانی،
 .)3363ازنظرترکیبقومیتی،ازکلجمعیت؛حدود33/6درصدترک3/63،درصدروستبار
وبقیهراسایرقومیتهامانندکردهاوگرجیهاتشکیلدادهاند) .(Nakhchivan, 2005: 112









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

برونگان (برونبوم)
مناطقبرونگانسرزمینهاییهستندکهتوسطخاککشورهمسایهازکشورمادریخودجدا
افتادهاند.دسترسیبهآنهابرطبقمعاهدهوقرارداداستواعمالتشریفاتگمرکیبهسختی
صورتمیگیرد(فیروزیوسلطانی.)16: 6232،منطقه برونبومازدسترسیبهنزدیکترینبازار
برایمحصوالتخودونیزمنابعانرژیونیرویکاردورمیافتد.تقویتنیروهایجداییطلباز
دیگرمشکالتاینمناطقبرایسرزمینمادریخودمیباشد .

2

خودمختاری
تعریفی که از خودمختاری میتوان ارائه داد عبارت است از الگوی سیاسیای که دارای
ایاستوقوانینومالیاتهاوسیاستهایاقتصادیویژهایرا

حکومتوپارلمانمحلیویژه
داردامادرروابطخارجیوامورمربوطبهدفاع،جنگوصلحتابعحکومتمرکزیمیباشد
1. Exclave
2. Autonomy
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).بهعبارتیخودمختاریبهآزادیمحدودیکواحدسیاسیدراداره
(مجتهدزاده 663:6211،
امورخوداطالقمیشودکهدرزمینهروابطخارجی،جنگودفاعتابعدولتمرکزیاست.
خودمختاریخودبهانواعمختلفیتقسیمبندیشدهاستکهعبارتنداز :

الف -مطالبهای :نظیرکردستانعراق.درایننوعخودمختارییکمنطقهجغرافیایینسبتا
قدرتمندهمراهباساختاراکولوژیکپسازدورهایکشمکشوبااعمالفشاربهدولتمرکزی
خواستارخودمختاریمیشود .
درسایهعقالنیتواندیشهگروهیدرساختارسیاسیبوجودمیآیدوگویای

ب -توافقی:
درک صحیح هیات حاکمه از تفاوتهای جغرافیایی و مقتضیات محلی است .خودمختاری
جمهورینخجوانازآذربایجانازایننمونهمیباشد .

پ -تفویضی :بادرنظرگرفتنمالحظاتاقتصادیوسیاسیودرچارچوبمنافعملیبه
هاییازکشوراعطامیشود.مثلمناطقآزادتجاری(احمدیپورودیگران .)671:6233،


بخش

یافتههای پژوهش
الف :یافتههای کتابخانهای
مهمترین مسائل و تنشهای موجود در روابط جمهوری آذربایجان و ایران

روابطدوکشورهموارهبافرازونشیبهمراهبودهومسائلمختلفیاینروابطرادرابعاد
مختلف ژئواکونومیکی ،ژئوکالچر ،سیاسی و ...تحت شعاع قرار داده است .از هنگام استقالل
جمهوری آذربایجان در سال  6336و از زمان شروع ریاست جمهوری ایلچیبیگ تا دوران
ریاستجمهوریالهامعلیاف،روندیافزایشیازتنشهایسیاسی-امنیتیدرروابطاینکشور
باایرانوجودداشتهواحضارسفرایدوکشوربهوزارتخانههایامورخارجهبهرویهایعادی
تبدیلشده بود.درذیلبهمهمترینعواملیکهبهشکلگیریمناسباتینهچنداندوستانهبیندو
کشورمنجرشدهاستاشارهمیشود :
* عالقهمندیبسیارزیاداینکشوربرایهمکاریباناتووعضویتدرآن(پیشگاهیفردو
موسوی فر .)663 :6213،بویژه  از این منظر که یکی از انگیزههای اصلی گسترش ناتو به
آذربایجان،عالوهبرتحتفشارگذاشتنروسیه،کنترلایرانمیباشد( .)Cafarli, 2014: 4

* عدم امکان مشارکت ایران در پروژههای استخراج انرژی و همچنین انتقال نفت و گاز
آذربایجان توسطشرکتهای چندملیتی ازمسیریبجزمسیرایرانوتقویت رقبایمنطقهای و
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فرامنطقهایایران ازاینطریق .مهمتریناینپروژهها عبارتنداز -6:خطلوله«باکو -تفلیس-
جیهان»کهمهمترینتاثیراینخطلوله،محرومیتایرانازفوایدسیاسیواقتصادیفراوانعبور
اینخطلولهازخاکخودوشتاببخشیبههمکاریهایاستراتژیکترکیهوآذربایجان بوده
است( .(Starr & Cornel, 2005: 26از دیگرپروژههایمهممیتواناز:خطلوله«باکو-تفلیس-
ارزروم»،خطلوله«ناباکو»،کنسرسیومنفتی«قرن»وپروژه«ترانس -آناتولی»نامبرد(موسویو
دیگران.)632:6236،البتهاتخاذچنینتصمیمیبرایانتقالانرژیصادراتیخود ازترکیه،به
دلیلفشاربسیارزیاددولتامریکاودرراستایسیاست(همهچیزمنهایایران)اینکشوربوده
است (ارجمند و دیگران .)71 :6232 ،از پروژه «قرن» در واقع نقطه شروع اختالفات ایران و
آذربایجاننامبردهمیشودکهدرآنایرانبهدالیلیکهدرباالاشارهگردید،کنارگذاشتهشد .
* زمینهسازیبراینفوذقدرتهایفرامنطقهایومنطقهایدرمنطقهقفقازازجملهایاالت
متحدهامریکا،ناتو،ترکیه(احداثپایگاهنظامیدرنخجوانورقابتباایرانوروسیهدرمنطقه
قفقاز) ،اسراییل (ایجاد قرینه لبنان درآذربایجان) ،عربستان سعودی (باهدف گسترش اندیشه
وهابیت)(جوادیودیگران .)636-633:6233،
نمودارذیلمهمتریناهدافاسراییلازحضوردرآذربایجانرانشانمیدهد :

نمودار :2مهمترین اهداف اسرائیل از حضور در آذربایجان (کامران و دیگران.)62-67 :1931،
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* حضورنزدیکقدرتهایفرامنطقهایومنطقهای،بویژهایاالتمتحده،اسرائیلوترکیهدر
آذربایجان،چالشهایجدیامنیتی،اقتصادیوسیاسیرابرایایرانبهوجودآوردهاست.راهبرد
اسرائیلدرآذربایجان،همچونامریکاراهبرد،همهچیزمنهایایراناست( .)Buris, 2003: 17
* وجودجریانملیگرایافراطی ودارایایدههایپانترکی در جمهوریآذربایجانکه
تهدیدی بر تمامیت ارضی ایران محسوب میشود (زهرانی و فرجی لوحه سرا.)667 :6233 ،
موضوعآرمانیآذربایجانبزرگ،هموارهنقشاصلیرادرمناسباتدوکشورداشتهوسایر
منابع تنشراتحتالشعاعخود قرارمیدهد.این آرمان از سوی 3کانون تقویتمیشود-6:
یمسازان امریکا بویژه حزب جمهوریخواه؛ -3
ترکیه؛  -3دولت باکو؛  -2تلآویو؛  -1تصم 
یمیپور.)612 :6231 ،البتهتا زمانی که
شوونیستهای آذری استانهای شمالغربیایران (کر 
حکومتمرکزیایراندرابعادنظامیوسیاسیقدرتمنداست،آذربایجانازطرحاینموضوع
بیشازایرانآسیبپذیراست .

* تحریف رسمی تاریخ و تمامیت ارضی ایران در کتب رسمی جمهوری آذربایجان
( .)Nasibu, 2012: 6
*رقابتدوکشوردرزمینهرژیمحقوقیخزر.آذربایجانادعادارداتحادشورویدر،6373
تمامیخطفرضیبینآستاراتاخلیجحسینقلیرابینجمهوریهایساحلیتقسیمکردهاستلذا
معتقداستکشورهایساحلدریایخزرسهمخودراازیکمنطقهدرامتدادساحلیتاخط
مرکزی(خطیکهفاصلهبرابریازهرساحلدارد)بدستخواهدآورد.باطرحاینادعادررابطه
بارژیمحقوقیخزر،بهایرانآنسهمیازخزرتعلقمیگیردکهزیرخطمابیندونقطهمرزی
خشکیایرانیعنیآستاراتاخلیجحسینقلیاستکهفقط66درصدخزرراشاملمیشودوبه
شدتباخواستایرانمبنیبرمحدوده 33درصدیدرتعارضمیباشد.ضمناینکهتالشهای
آذربایجانبراینظامیکردنخزرنیزازجملهمسائلمهمدراینحوزهمحسوبمیشود(ذکیو
ولیقلیزاده .)333:6232،
ایجادآلودگیزیستمحیطیگستردهدرخزروادعایمالکیتمیادینانرژیایراندردریای

*
خزرازجملهدومیداننفتی«سردارجنگل»و«البرز»ودعوتازشرکتهاینفتیبرایاستخراج
نفت قبل از شکلگیری رژیم حقوقی خزر (کوالیی و اصولی .)13 :6236 ،این مسئله گاه به
برخوردهاییبیندوکشورمنجرشدهاست؛ازجملهدرسال6213دوشرکتبریتیشپترولیوماز
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انگلیسواستاتاویل نروژبااخطارشدیدنیرویهواییایراندستازفعالیتدرمیدانالبرزکه
بهصورتیکطرفهازسویآذربایجانبهایندوشرکتواگذارشدهبود،برداشتند .
*روابطنزدیکایرانباارمنستان،بحرانقرهباغومواضعمتناقضمسئوالنایرانیدرقبالآن
(بیطرفیمتمایلبهارمنستان)،موجببدبینیدولتمردانآذرینسبتبهایرانشدکهدرواقع
انتظار حمایت همهجانبه این کشور از خود در راستای اشتراکات دینی ،زبانی و ...را داشتند
(.)Varun & Fitzgerald, 2012: 25تداومبحرانمذکورمیتواندزمینهسازمداخلهنظامیروسیهبه
حمایتازارمنستانوهمچنینحمایتایاالتمتحدهامریکاوناتوازآذربایجانگرددکهاین
موضوعامنیتملیایرانراهمبهمخاطرهمیاندازد( .(Martirosyan, 2009: 2عالوهبرآنخطر
بروزدرگیریمجدددراینمنطقهو تبعاتیمانند گسترشبیثباتی ،هجومآوارگانجنگیبه
کشورودستاویزشدنبرایحضورسیاسی -امنیتیامریکاواسراییلدرمنطقهرادرپیخواهد
داشت(ذکیوولیقلیزاده .)333:6232،
* پناهدادنبهگروهکهایمعارضوتجزیهطلب.ایناقدامبافشارگستردهالبیصهونیستی
صورتپذیرفتهاستوحتیدرمقطعیبحثانتقالساکناناردوگاهاشرفعراقبهآذربایجان
مطرحشد(طالبی .)1:6233،
نگاهیبهمهمترینمسائلوتنشهایموجودبینایرانوجمهوریآذربایجان،بهوضوحتاثیر
منفی ناشی از تحرکات قدرتهای فرامنطقهای و منطقهای در جمهوری آذربایجان به چشم
میخوردوالبتهدراینبین،دولتمرداناینکشورنیزچنداننسبتبهایجادچالشهایسیاسی-

امنیتیوسرزمینیعلیهایرانبیمیلنیستند.دراینارتباطمنطقه جمهوریخودمختارنخجوان،
بهعنوان بخش جدا افتاده جمهوری آذربایجان و با توجه به وضعیت شبهجنگی با ارمنستان،
همچونگروگانیسیاسینزدایراناستوایرانتمایلداردباافزایشوابستگینخجواندرابعاد
مختلف به خود ،زمینه را برای تغییر رفتارهای سیاسی -امنیتی آذربایجان ،هموار کند .حال به
بررسیوضعیتمهمترینپارامترهایسیاسی-امنیتیموثردراینارتباطپرداختهمیشود .


بررسی پارامترهای سیاسی -امنیتی مؤثر بر وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان
و نخجوان به ایران
الف -بررسی نقش اشتراکات مذهبی به عنوان یک عامل سیاسی در افزایش وابستگی
نخجوان به ایران

اشتراکاتمذهبیازمهمترینمولفههادرتوسعهحوزهنفوذیککشوردرمناطقوکشورهای

پارامترهای سیاسی -امنیتی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان به ایران
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ماورایقلمروخودمحسوبمیشودکهایرانمیتواندازاینعاملبرایتوسعهاثرگذاریخود
درنخجواناستفادهکند.دیناکثریتمطلقمردمنخجواناسالممیباشدوالبتهپیرومذهبتشیع.
دایرهالمعارفبریتانیکاجمعیتشیعیانرا73/1درصداعالمکردهاستامااکثرمنابعپیروانتشیع
راباالی13درصداعالممیکنند(عباسی .)31:6236،
دراینرابطه،مهمتریناستراتژیایرانبراینفوذفرهنگیدرآذربایجانونخجوان،استفادهاز
مولفهمذهببودهوبرایاینمقصود،ازروحانیونیکهآموزشهایکافیدیدهانداستفادهکرده
است(.)Cornel, 2006: 42امادولتمردانآذریاینفعالیتهایایرانراتهدیدیبرایحاکمیت
خودمیدانند.شیوهفرهنگیدیگرایرانبراینفوذدراینکشوربهوسیلهمدارسمذهبیاستکه
در این مدارس قرآن خوانده میشود و ادبیات و ایدئولوژی دولت ایران تدریس میشود
(.)Geybullayeva, 2012: 116البتهفعالیتهایاکثراینمدارسبهدستوردولتآذربایجانلغوشدو
رییسجمهور«علیاف»نیزدریکسخنرانی،رسماازایرانخواستتالشخودبراینفوذمذهبی
درکشورشرامتوقفکند(.)Goble, 2012: 114دیگرراهکارهایایراناستفادهازابزاررسانهای
است،بهعنواننمونهشبکهتلویزیونی«سحر»کهبرایساکنانآذریراهاندازیشدهاست،دارای

برنامههاییبامضامینوارزشهایاسالمی-ایرانیهستند.شبکهسحر3همبهزبانروسیوآذری
بهپخشبرنامهمشغولمیباشد(جوادیارجمندودیگران.)16:6233،باوجوداشتراکاتمذهبی
بینایرانونخجوان،سلطه73سالهکمونیسمدراینمنطقهورواجگستردهسبکزندگیغربیدر
اینمنطقهباتبلیغاتوسیعیبویژهازسویترکیهودرقالبآثارسینماییوتلویزیونیو...انجام
میشودوازهمهمهمترساختارسیاسیسکوالروالئیک،مانعازموفقیتایراندراستفادهازعامل
مذهببرایگسترشنفوذخوددرنخجوانوآذربایجانشدهاست(عیسینژادوبشیریان:6236،
.)1درتحلیلیکلی،علتاصلیعدمتوفیقایراندربهرهگیریازعاملمذهببرایتوسعهنفوذ
خود در نخجوان به اصل کلی اسالمگرایی ایرانی در برابر لیبرال -سکوالریزم آذربایجانیها
برمیگردد(افضلیودیگران.)63:6236،ایناندیشههایمتضادسیاسیحاکمبرکنشگرانایرانیو

آذری،بویژهدرسطوحباالیحکومتیباعثساختیابییکساختارواگرادرروابطدوجانبهآنها
شدهومانعازبهرهگیریایرانازمذهبدرروابطخودبانخجوانشدهاست .
ب -همکاری مشترک در رابطه با جرائم سازمانیافته مانند قاچاق انسان ،تروریسم

هردوکشوردرزمینهقاچاق«موادمخدر،دارو،انسان،کاالومشروباتالکلی»آسیبپذیری
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رندکهاینآسیبپذیریبیشترمتوجهایراناست:قاچاقداروازایرانبهآذربایجان

مشترکدا
جریان دارد ،بهای جانی و مالی مبارزه با مواد مخدر را ایران میپردازد و در نهایت اینکه
آسیبپذیری ورود مشروبات الکلی از آذربایجان ،متوجه ایران است .مبارزه با قاچاق ماهیان

خاویاری نیز میتواند در برنامه همکاریهای طرفین باشد .از آغاز استقالل آذربایجان تا سال
 ،6211در مجموع سه سند همکاری در خصوص مبارزه با مواد مخدر بین دو کشور به امضا
رسیدهاست.پدیدهتروریسموگسترشآندرمنطقه،میتواندعاملافزایشهمگراییایرانو
بخشهایی از دو کشور عراق و
آذربایجان باشد .در حالی که شبهنظامیان تروریستی داعش  ،
سوریه را در اختیار گرفتهاند ،در اختیار گرفتن تجهیزات نظامی و جذب نیرو با اعالم اولین
خالفت سنی ،نشان میدهد که ایران و کشورهای همسایهاش موضوعات مشترکی برای
گفتوگو به جای پرداخت به تفاوتهایشان دارند .در شرایط فعلی نیز همکاریهایی جهت

بازداشتگروههایخرابکاروتروریستهایتندرووجوددارد.درحالحاضرحدود333آذری
توسطتروریستهایداغستانیجذبشدهودرسوریهمیجنگند(سلطانی.)31:6231،گسترش
گرایش اتباع دو کشور به گروههای تروریستی در نتیجه اشاعه تفکرات وهابی ،به افزایش
همکاریدولتهایایرانوآذربایجانمنجرخواهدشد .
پ -استفاده از روابط مطلوب با ارمنستان بهعنوان یک اهرم فشار سیاسی در برابر
آذربایجان و نخجوان

مناسبات ایران ارمنستان در زمینههای مختلف صورت میگیرد .این مناسبات بیشتر به نفع
طرفارمنیاستوتهرانامتیازاتالزمرادریافتنمیکند.گرچهبرخیازکارشناسانبیانمی-
کنندکهاستفادهازالبیارامنهدرامریکا،فوایدزیادیبرایایرانداشتهاست.تاکنون استفادهاز
اینروابطازسویایران بهعنواناهرمفشاریبرآذربایجاننتیجهمثبتیبرایتهراندربرنداشته
استوبامدیریتبهینهای که توسطباکوصورتگرفته ،افکارعمومیدرآذربایجاننسبتبه
روابط تهران–ایروان بسیار منفی شده است (سلیمانی .)3 :6233،بحث پیرامون رابطه ایران و
ارمنستانازاینجهتحائزاهمیتاستکهچگونگیوکیفیتاینرابطهبهعنوانمتغیرمنفیدر

روابطجمهوریآذربایجانباجمهوریاسالمیایراننگریستهمیشود.بهعلتوجودمسئلهقره-

اغواشغالبخشعمدهایازخاکآذربایجانتوسطارمنستان،رابطهایرانوارمنستاندرکانون

ب
توجهاتمقاماتآذریقراردارد.آذریهابههرگونهقراردادهمکاریایرانباارمنستانحساس
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بوده و دولت ایران را به روابط صمیمانه با دشمن آذربایجان (ارمنستان) متهم میکنند .جنگ
ارمنستانوآذربایجانوروابطبینایرانوارمنستانازعواملموثربربیاعتمادیمتقابلبینتهران
وباکوبودهاست ( .(Atai, 2009: 122اینامربرایحضوربیشترایران دراینمنطقهازخاک
آذربایجانمشکلسازمیشود .ضمن اینکهنوعیبدبینینیزدرمیانمناطقآذرینشینایراننیز
نسبتبهاستفادهسیاسیازروابطمطلوبباارمنستانعلیهآذربایجانبوجودخواهدآورد .
ت -مالقاتهای سیاسی در سطوح باال بین دو طرف (ایران-آذربایجان و نخجوان)

درسال6276آقایحیدرعلیافرئیسوقتمجلسعالیجمهوریخودمختارنخجوانبه
تهران سفرکردودر خصوص توسعه روابطکشورمانبااین جمهوری خودمختار ،مذاکرات
مفصلی در تهران صورت گرفت .بهدنبال این مذاکرات ،در  67اسفند  6276سرکنسولگری
جمهوری اسالمی ایران در جمهوری خودمختار نخجوان دایر شد و این نقطه شروع مناسبات
سیاسی ایران با نخجوانِ آذربایجان بود (سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در نخجوان،
.)6233ازاینتاریخبهبعدرفتوآمدهایزیادیدرسطوحباالیسیاسیبیندوطرفانجام
گرفتکهمهمترینآنهااشارهمیشود :

 سفراحمدینژاد،رئیسجمهورایرانبهنخجواندرآذرماه  6211بهمنظورشرکتدرمراسمافتتاحپروژهانتقالگازایرانبهنخجوان .
 سفر طالباف ،رئیس مجلس عالی نخجوان به استان آذربایجان غربی در  6233برایمذاکراتباهیئتهایاستانیدررابطهباارتقایسطحمناسباتسیاسیواقتصادی .
سفرصالحی،وزیرامورخارجهایرانبهنخجواندراسفندماه6233؛شرکتدراجالسسهجانبهایران-ترکیه-آذربایجان(کریمی .)622:6233،
سفرمعاونوزارتخارجهایرانبهنخجواندراسفندماه .6232 سفر وزیر اقتصاد و صنعت نخجوان در خردادماه  6232به منطقه آزاد تجاری ارس درآذربایجانشرقی باهدفبررسیزمینههایتوسعهمراوداتاقتصادی،تجاریوصنعتی بیندو
طرف .
سفر الشادعلیاف ،وزیرکشاورزینخجواندرتاریخخردادماه 6232به استانآذربایجانغربی باهدفاستفاده ازظرفیتهایاستانهایمرزیجمهوریاسالمیایران (سلطانی:6231،
.)31
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افزایشرفتوآمدهادرسطوحباالیسیاسیعالوهبرایجادنزدیکیبیشتربیندوطرف،
منجر به گسترش همکاریها در سایر ابعاد اقتصادی ،فرهنگی و  ...میشود .حضور مقامات
نخجواندرمناسبتهایسیاسیمهمایرانمانندسیوچهارمینوسیوپنجمینجشنسالروز
پیروزی انقالب اسالمی در سرکنسولگری ایران در نخجوان و متقابال حضور سفیر ایران در
مناسبتهای سیاسی مهم آذربایجان و نخجوان ،پالسهای مثبتی برای گسترش روابط دوجانبه
محسوبمیشوند .
ث -بررسی نفوذ سیاسی و اقتصادی -نظامی قدرت منطقهای ترکیه در نخجوان و
آذربایجان
نفوذ سیاسی

کشورترکیهدرحالحاضربهعنوانتنهامتحداستراتژیکآذربایجانشناختهمیشودوشاید

تعبیر«یکملتـدودولت»کهتوسط«حیدرعلیاف»وهماینکنیزتوسطفرزندش«الهامعلی-
اف»بهکارگرفتهمیشود،بهترینجملهدرخصوصروابطباکووآنکاراباشد.درمجموعترکیه
بهدالیلمتعددی،ازجمله.6:پیوستگیقومیووزبانیوتالشهایپانترکیستی؛.3ممانعتاز
نفوذایرانوروسیه؛.2مشارکتدرتولیدنفتآذربایجانوانتقالآنازطریقخاکخود،نفوذ
سیاسیگستردهایدرآذربایجانونخجواندارد(.(Cornel, 1999: 70امامهمترینعاملموثردر
نفوذسیاسیترکیهدرآذربایجان،موضعگیریاینکشوردربحرانقرهباغبود.ترکیهدربحران
قرهباغرسمابهارمنستاناعالمکرد،درصورتیروابطدیپلماتیکبااینکشوربرقرارمیکندکه
اراضیاشغالیقرهباغرابهآذربایجانبرگرداند(زهرانیوفرجی.)663:6233،ترکیهباایناقدام
توانستبهشدتدرافکارعمومیودولتمردانآذربایجاننفوذکند.درحالیکهمواضعایراندر
ارتباطبابحرانذکرشده؛چندانبهنفعآذربایجاننبود .

نفوذ اقتصادی

ایجادبنگاههایتجاریومالیترکیهدرنخجوان ،سبب سرازیرشدنسرمایهدارانترکبهاین
گذاریبخشهایخصوصیترکیهدرمعادنمس ،آلومینیوم ونقره

منطقهبِکرشدهاست .سرمایه
صورتگرفتهاست .ترکها باوسایلنقلیه؛موادمعدنیوباارزشنخجوانراباپرداختبهای
ناچیزوکمترینهزینه ،برداشت میکنندودرصورتبرخوردباموانعقانونی ومرزبانانآذری با
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کمکنمایندگانترکیهدرنخجوان ،با پرداخترشوهمسئلهراحلمیکنند (امیراحمدیان:6213،
.)237امروزههیچبخشاقتصادیدرآذربایجانوجودنداردکهترکیهدرآنسرمایهگذارینکرده
باشد.بیشاز6233شرکتترکیهایدراینکشوربهثبترسیدهوترکیهنزدیکبه63میلیارددالر
درآذربایجان سرمایهگذاریکردهاست.درسال 3361میالدیبراساسگزارشگمرکدولتی
آذربایجان 13/31،درصدحجمتجارتخارجیاینکشوربهایتالیا،اندونزی،اسرائیل،ترکیهو
آلماناختصاصداشتهاست.بنابراینترکیهیکیاز 3شریکتجاریعمدهآذربایجانمحسوب
میشود .در حالی که ایران حتی در بین  23کشور اول شریک تجاری آذربایجان نیز به چشم
نمیخورد(سفارتج.ا.ایراندرباکو).کلحجممالیمبادالتتجاریایرانوآذربایجاندرسال
3361میالدی333میلیوندالربودهاست(گمرکج.ا.ایران .)6232،


جدول  : 4-1مقایسه وصعیت مبادالت تجاری ترکیه وایران با آذربایجان طی سال.2114

واردات
صادرات
شریک مبادالت تجاری ترکیه و ایران با
آذربایجان (میلیون دالر) (میلیون دالر) (میلیون دالر)
تجاری

سال

ترکیه

6711

6311

333

3361میالدی

ایران

333

113

33

3361میالدی

جدول از نگارندگان

 -1نفوذ نظامی– امنیتی ترکیه در نخجوان و آذربایجان

«علیاف»و«اردوغان»درسال3363میالدیدراستانبولتفاهمنامهتشکیل«شورایهمکاری
استراتژیک»امضاکردهاندکهموجبایجادیکساختارتعریفشدهبرایهمکاریهاینظامی-
امنیتیدوجانبهمیشود.برپاییرزمایشهاینظامیمشترکوصادراتسالحازدیگرمحورهای
همکاریهاینظامی -امنیتیدوکشورمیباشد.امضایتفاهمنامهدرسال 6233مبنیبراحداث
پایگاهنظامیترکیهدرنخجوان،گامبلندترکیهبرایحضورنظامیدرآذربایجاناست.تفاهمنامه
احداث این پایگاه همچنین نشان دهنده تمایل باکو به پیوند خوردن سرنوشت دفاعی خود به
ترکیهدربرابرتهدیداتاحتمالیارمنستانمیباشد) .)Peace-ipsc, 25Aug 2010
همچنین طرح ایجاد ارتش مشترک بین آذربایجان و ترکیه که مجلس ملی جمهوری
آذربایجانآخرینمرحلهبررسیایجاد این ارتشرابهپایانرساند (درسال)6236والبتههنوز
اجرایینشدهاست؛زمینهحضورنظامیبیشترترکیهدرآذربایجانرافراهمخواهدکرد( Ccsi, 8

 .)Aug 2013روابطروبهفزایندهترکیه باآذربایجاندربخشنظامیواحتمالاحداثپایگاه
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نظامیدرکنارمرزهای ایرانو ارمنستان درجمهورینخجوان ،میتوانداز یکسوبهتقویت
حضوراینکشوردرمعادالتقفقاز منتهیشودوعمال،نخجوانآذربایجانبیشازآنکهبهایران
وابستهباشدبهترکیه پیوندمیخورد .
گسترش همکاریهای منطقهای بین استانهای مرزی شمالغربی ایران با نخجوان
تاکنونتوافقنامههایمتعددیبینجمهوریخودمختارنخجوانواستانهایمرزیآذربایجان
شرقیوآذربایجانغربیایرانانجامگرفتهاست .اینتوافقهادرزمینههایمتعددکشاورزیو
تفاهمنامهدرخصوصهمکاری
شیالت،صنعتیوفرهنگیبودهاست.ازسال6331بهبعد؛چهار 
تفاهمنامهدرخصوصهمکاریهای
جمهوریخودمختارنخجوان باجمهوریاسالمیایران،پنج 
ایرانوپنجتفاهمنامه هم در

اقتصادیجمهوری خودمختارنخجوان با استان آذربایجان شرقی 
خصوص همکاری اقتصادی و فرهنگی با استان آذربایجان غربی امضا شده است.مواردمتعددی
تفاهمنامههای امضا شده میان دولتهای ملی آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران ،نیز به
از   
جمهوریخودمختارنخجوان مرتبطبودهاست(سلطانی.)33:6231،گسترشاینمراوداتبین
استانهایمرزنشینایرانونخجوان وافزایشسطحروابطاقتصادیوفرهنگی بیناینمناطق،
باعثوابستگیبیشتراینجمهوریبهایرانخواهدشد .


همکاریهای دفاعی -امنیتی ایران و جمهوری آذربایجان
ایرانوجمهوریآذربایجانازسالیانمتمادیدرارتباطبامسائلدفاعیوامنیتی،مناسباتروبه
افزایشیداشتند و اینروابطبهدلیلماهیتتعامالتمنطقهایازاهمیتبسیاریبرخورداراست.
شاخصهایاینتعامالترامیتوانبحرانقرهباغواختالفاتمرزیآذربایجانوارمنستان،توسعه
مناسباتدفاعی،مسالهدریایخزروجلوگیریازنظامیشدنایندریا،حضورایاالتمتحدهو
رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان و تحرکات آنها در حوزه نظامی و امنیتی ،موضوع
ایستگاه راداری قبله (در اختیار روسیه است) و  ،...دانست .حاکمیت فعلی آذربایجان به جهت
تهدیداتیکهازناحیهمخالفانداخلیوخارجیخوداحساسمیکند ،سعی در نزدیکی بیشتر به
امریکاتوسطاسرائیلدارندواینبزرگترینتغییریاستکهپسازدورشدنازتحتحاکمیت
شوروی ،در راهبرد دفاعی -امنیتی آذربایجان قابل بررسی است

)2006: 7

 .(Yunus,امسال

شانزدهمینسالگردروابطمنسجمدفاعیایرانوجمهوریآذربایجاناستوازسال6276امضای
سه سند همکاری امنیتی ،از شاخصهای مهم برقراری روابط امنیتی میان  3کشور بوده است
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(خبرگزاری ایرنا36 ،شهریور .)6232اما همانطور که اشاره شد همکاریهای امنیتی نزدیک
آذربایجانباامریکاواسرائیل،مانعجدیدربرابرگسترشهمکاریهایدفاعی -امنیتیایرانو
آذربایجانمیباشد .
وضعیت اجرای قانون لغو روادید بین ایران و نخجوان (آذربایجان)
ایران از اول فوریه  3363و بر اساس قرارداد دو جانبه  6332با آذربایجان در رابطه با لغو
روادید،بهصورترسمیروادیداخذویزابرایشهرونداناینکشوررابهصورتیکطرفهلغو
کردوشهرونداننخجوانیمیتواننددرصورتمحرزشدنسالمتونداشتنبیماریهایمسری
وصعبالعالج،بهمدت63روزدرایراناقامتداشتهباشند.
البتهبرایورودتوریستهایایرانیبهآذربایجانمشکالتزیادیوجودداردکهمهمترین
آنهاعدمثباتدراجرایقانونلغوروادیدبرایاتباعایرانیدرزمانهایمختلفولغوقرارداد
عدمنیازبهویزادر 3362برایاتباعایرانازسویدولتآذربایجاناستکهدلیل ایناقدام،
کنترل بیشترورودمواد مخدرازایران بهاینکشوراعالم شد.امادر جریان نهمینکمیسیون
اقتصادیدوکشوردر 6232درباکو،مقررشدآذربایجانبرایتوریستهایایرانی،فقطبرای
ورودبهنخجوان،دردوگذرگاهمرزیپلدشت وجلفا روادیدصادرکندامابرایخاکاصلی
آذربایجاناحتیاجبهتهیهویزاخواهدبود(سرکنسولگریایراندرنخجوان.)6231،آذربایجان
درموردلغوروادیدبرایشهروندانایرانیبرایسفربهنخجوانهموارهبافشارهایکشورترکیه
مواجهاستکهخواهانواگذاریچنینامتیازیبهشهروندانترکنیزمیباشدویکیازدالیل
عدمثباتدرطرفآذریدراجرایقانونیادشده،ناشیازهمینموضوعمیباشد.تجربهموفق
کشورهایی کهایناقدام(لغوروادید)راانجامدادهاند ،مارابهایننتیجهرهنمونمیسازدکه
فرصتهاومنافعلغوروادید،بسیاربیشترازمضراتوتهدیداتآنخصوصادربخشتجارتو
بویژهدرحوزهفرهنگیبینایرانونخجوانخواهدشد .
نقش قومیتگرایی و پانآذریسم در مناسبات سیاسی  -امنیتی ایران و نخجوان
(آذربایجان)
آذرینشینبودنبخششمالغربیایرانباعثشدهتاپانآذریسموقومیتگراییدرروابط
بیناینکشوربانخجوانوآذربایجانبسیارتاثیرگذارباشد.البتهاینعاملبیشترازناحیهطرف
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آذریمطرحمیشود .
هویتقومیوملیمتضادایرانونخجوانوآذربایجانبهدرازایتاریخمیرسد.شاهنامه،
نماد فرهنگ ایرانی ،ایران و توران را بزرگترین دشمنان هم معرفی میکند .آذریها خود را
بواسطهجنبشپانترکیسم وپانآذریسم،بخشیازملتترکمیدانند.البتهایننگرشبیشتردر
سطحکارگزاراندولتیآذربایجانوجودداردتاعامهمردماینکشور(بیات.)621:6211،وجود
گرایشهایپانآذریسمبویژهدرآذربایجانوباتحریکشدیدترکیه،عاملیبازدارندهومنفی
درتوسعهروابطدوجانبهایران-آذربایجاناست.بنابراینمفهوم؛ساکنانمناطقآذربایجانایران
ترکبودهوبایدبهآذربایجانشمالیملحقشوند(.)Nassibu, 2012: 3تبلیغاتشدیدمبتنیبر
اندیشهپانآذریسمکهلزوماتحادتمامآذریزبانانرامطرحمیکند،همراهباساختنتصویریاز
جمهوریاسالمیکهبابرترانگاشتنفارسها،حقوقترکهاراپایمالکردهاست،باعثشده
تا همواره موج اتهامات نسبت به ایران مطرح شود .در برخی از کتابهای درسی جمهوری
آذربایجان( ،کتاب تاریخ مقطع پنجم دبستان) ،نقشه جمهوری آذربایجان قسمتهایی از ایران
شامل استانهای آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل ،همدان ،قزوین ،زنجان و گیالن را در بر
میگیرد،ایرانچنیناقدامیراتالشآذربایجانبرایتحریکاحساساتقومیساکنانشمال-

غربخودعلیهحکومتمرکزیمیپندارد .
دولت آذربایجان روز  26دسامبر هر سال را بهعنوان روز وحدت آذریهای جهان تعطیل
رسمیاعالمکردهاستوبعضابودجههاییرابرایپیشبرداهدافقومگرایانهاختصاصمیدهد
که بعنوان نمونه در بودجه سال  3336خود مبلغ  133/333دالر برای پشتیبانی از مراکز
آذربایجانیهادرجهانپیشبینیکردکهشاملحمایتازفعاالنآذریزبانایرانی جداییطلب
نیز میشد (کوالیی.)36 :6213،در اقدامیدیگر ،علیاف رییس جمهورآذربایجان،یکی از
مهمترینفعالیتهایخودراتشکیل«دولتواحدآذربایجان»،متشکلازآذریهایکشورهای
همسایهبرمیشماردودرمقابل،ایراننسبتبههرگونهحرکتدررابطهباوحدتترکهای
جهان حساس بوده و آن را در مورد تمامیت ارضی خود نوعی اقدام خصمانه تلقی میکنند
(.)Gilles, 2008: 45بهطورکلی،قومیتگراییوپانترکیسم،بهعنواناهرمفشاری(حداقلدر
عرصهسیاسیونهدرعرصهعمل)علیهایرانعملکردهاستومقاماتایرانینگرانتاثیراین
مسئلهبراقلیتبزرگآذریزبانانخوددرنواحیهممرزباجمهوریآذربایجانهستند.باتوجه
بهنقشپانآذریسمدرارائهتصویریمنفیازایراندربینافکارعمومینخجوانوآذربایجان،
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تالشبرایمقابلهباآثارسوءایناندیشههابرایایراندررابطهبانخجوانوآذربایجانبااهمیت
تلقیمیشود .


یافتههای پرسشنامهای
مشخصات جامعه آماری
جامعه آماری مرتبط با موضوع این پژوهش ،همگی دارای سطح تحصیالت دکتری و از
اعضایهیاتعلمیدانشگاههای«تهران»«،شهیدبهشتی»«،علوموتحقیقات»«،فردوسیمشهد»،
«تربیتمدرس» دررشتههایعلومسیاسی،روابطبینالمللوجغرافیایسیاسیهستند.الزمبه
ذکر است که تعداد کل جامعه آماری که دارای تخصص در زمینه مسائل قفقاز و جمهوری
آذربایجانبودهاند21،نفرمیباشندودراینبین،تعداد7نفربدالیلی،ازارائهپاسخبهپرسشنامه
خودداریکردهاند .

جدول  :9فراوانی جامعه آماری
N

رشته تحصیلی

سطح تحصیالت

فراوانی

 37

جغرافیایسیاسی 

دکتری 

 66

 37

علومسیاسی 

دکتری 

3

 37

روابطبینالملل 

دکتری 

7

روایی و پایایی پرسشنامه
در این تحقیق ،روایی پرسشنامه با پوشش کامل مبانی نظری و همچنین نظرات اساتید
متخصصدرزمینهروابطبینالملل،علومسیاسیوجغرافیایسیاسیموردبررسیقرارگرفتو
درنهایترواییمحتواییوساختاریآنموردتأییدقرارگرفت .
دررابطهباپایاییپرسشنامه،یکیازروشهایمحاسبهپایایی،ضریبآلفایکرونباخ است.

چنانچهضریبآلفایکرونباخبراییکمقیاسبیشاز 3/7محاسبهگردد،پایاییآنمقیاس
مطلوبارزیابیمیشود.ضریبآلفایکرونباخدراینپژوهش 3/711محاسبهشدکهباالتراز

3/7است؛بنابراینپایاییپرسشنامهمطلوبارزیابیگردیدهاست .
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آزمون نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون «شاپیرو-ویلک»1
دراینپژوهشبرایبررسینرمالبودندادهها،فرضصفرمبتنیبراینکهتوزیعدادههانرمال
%آزمونمیشود؛بنابرایناگرمقدارمعناداریبزرگترمساوی%3باشد،

است،درسطحخطای3
توزیعدادههانرمالخواهدبود .



جدول  :4آزمون نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون «شاپیرو  -ویلک».

بعد مورد بررسی

(شاپیرو – ویلک)

N

معناداری

بعدسیاسی-امنیتی 

3311

 37

 3637



همانطور که مشاهده میشود سطح معناداری در بعد سیاسی -امنیتی باالتر از  %3است،

بنابرایندادههاطبقآزمونشاپیرو-ویلک،نرمالهستند .


میزان تاثیر پارامترهای سیاسی -امنیتی در افزایش وابستگی نخجوان به ایران
دررابطهباپارامترهایسیاسی -امنیتی،میزانتاثیرهرکدامازمتغیرهاوپاسخهایارائهشده
توسطپرسششوندگاندرجدول3ارائهشدهاست :


تالشهای سیاسی برای کاهش نفوذ
قدرتهای منطقهای در آذربایجان فراوانی
(نخجوان)،بویژهترکیه 

استفادهازروابطمطلوبباارمنستانبعنوان
3
یکاهرمسیاسی 
ایجاد و گسترش همکاریهای دفاعی–
2
امنیتی 
1

گسترش همکاریهای منطقهای بین
استانهایمرزیشمالغربیبانخجوان 

همکاریهای مشترک در رابطه با جرائم
3
سازمانیافتهمانندقاچاقانسان،تروریسم 

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

گویه

خیلی کم

ردیف
6

میزان تاثیر بعد مربوطه

میانگین

جدول  :5میانگین و میزان تاثیر متغیرهای سیاسی و امنیتی بر افزایش سطح وابستگی ژئوپلیتیکی نخجوان به ایران

62

63

3

3

3

1.22

فراوانی  7

3

3

3

6
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استفادهازاشتراکاتمذهبیبهعنوانیک
  1عاملسیاسیدرافزایشوابستگینخجوان فراوانی   1.31  6  3  3  61  63
بهایران 
اجرای قانون لغو روادید بین ایران و
7
نخجوان(آذربایجان) 

فراوانی   2.31  1  3  6  66  3

استفاده از نقش قومیتگرایی بعنوان
  1عاملی سیاسی در مناسبات دوجانبه ایران فراوانی   1
ونخجوان(آذربایجان) 
مالقاتهایسیاسیدرسطوحباالبیندو
3
طرف(ایران-آذربایجانونخجوان) 

فراوانی  63

 2.71  1  1  3  7

1

1

6

3

2.33

میانگینکلی 2.71:


اولویتبندی پارامترهای موثر در بعد سیاسی -امنیتی
با توجه به نتایج بدست آمده ،در بین متغیرهای سیاسی -امنیتی؛ گسترش همکاریهای
منطقهایاستانهایمرزیایرانبانخجواندارایبیشترینرتبهمیانگینوهمکاریدرارتباطبا
جرائمسازمانیافتهدارایکمتریناهمیتبودهاند .

جدول  :7اولویتبندی متغیرهای موثردر بعد سیاسی -امنیتی براساس بیشترین «رتبه میانگین» بدست آمده از
آزمون فریدمن.

متغیر
اولویت
گسترشهمکاریهایمنطقهایبیناستانهایمرزیشمالغربیایران
6
بانخجوان 

رتبه میانگین
 1.13

3

تالشهای سیاسی به منظور کاهش نفوذ قدرتهای منطقهای
درآذربایجان(نخجوان)،بویژهترکیه 

 1.22

2

استفاده از اشتراکات مذهبی به عنوان یک عامل سیاسی در افزایش
وابستگینخجوانبهایران 

 1.31

1

اجرایقانونلغوروادیدبینایرانونخجوان(آذربایجان) 

 2.31

3

مالقاتهایسیاسیدرسطوحباالبیندوطرف(ایران-آذربایجانو
نخجوان) .

 2.33
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1

استفاده از نقش قومیتگرایی بعنوان عاملی سیاسی در مناسبات
دوجانبهایرانونخجوان(آذربایجان) .

 2.71

7

ایجادوگسترشهمکاریهایدفاعی-امنیتی 

 2.11

1

استفادهازروابطمطلوبباارمنستانبعنوانیکاهرمفشارسیاسی 

 2.33

3

همکاری مشترک در رابطه با جرائم سازمانیافته مانند قاچاق انسان،
تروریسم 

 3.13

نتیجهگیری
الف :تحلیل کمی (نتایج حاصل از پرسشنامه)

باتوجهبهنتایجبدستآمدهازبخشپرسشنامهایونظراتکارشناسان،افزایشهمکاریهای
منطقهایبیناستانهایشمالغربیایرانبانخجوانبیشترینرتبهمیانگینراکسبکردهوبهتبع،
نظرمیرسددرحال


امنیتیبهخوداختصاصدادهکهبه
بیشترینتاثیررادربینمتغیرهایسیاسی-
حاضر و با وجود همه اشتراکات زبانی ،قومی و مذهبی بین دو سوی ارس ،با وجود تنها 61
توافقنامه ،چندان دروضعیتمطلوبیقرارندارد.دررتبهبعدی موثرترینمتغیرها،تالشبرای
کاهشنفوذقدرتهایمنطقهایدرنخجوانقراردارداماباوجودنفوذسازمانیافتهاقتصادی-
سیاسیترکیهدراینمنطقه،کاربسیاردشواریبهنظرمیرسد.بهرهگیریازاشتراکاتمذهبی

بهعنوان عاملی سیاسی که سومین متغیر موثر سیاسی -امنیتی از نگاه کارشناسان موضوع بوده
است ،به دلیل حاکمیت طوالنیمدت کمونیسم و تاثیرات منفی آن و ساختار سیاسی الئیک
آذربایجانوهمچنیناصلکلیساختاسالمگرایایرانیدربرابرساختارسکوالرآذربایجان،
ضمنایجادواگرایی،نتوانستهاینمولفهرادرعمل،بهعنوانعاملیموثردرافزایشنفوذایراندر

نخجوانتبدیلکند .

ب :تحلیل کیفی

عدمپیوستگیجغرافیاییآذربایجانونبودامکانبرقراریارتباطزمینیباواحدبرونگانخود
(نخجوان)،ازبزرگترینمشکالتاستراتژیکیاینکشورمیباشدوازآنجاکهآذربایجاندر
شرایطخصمانهباارمنستانقرار داردودورنمایروشنیازبهبودروابطباآنکشوردرآیندهای
نزدیک مشاهده نمیشود ،استفاده از موقعیت جغرافیایی برونبوم جمهوری نخجوان ،میتواند
کمک قابل توجهیبرتعادلبخشیو بهبود روابطدو کشورایران وآذربایجانداشتهباشد و
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افزایشوابستگیژئوپلیتیکینخجوانبهایرانازمنظرسیاسی -امنیتیباعثمیشودتادرمواقع
لزوم،رسیدنبههدففوقرابرایایرانمیسرسازد .
دررابطهباپارامترهایموردپژوهش،بهبودوتشویقمردمانمناطقشمالغربیکشوربرای
گسترشارتباطاتبانخجوانوآذربایجانوبهبودخدماتدرمانی -پزشکیبرایطرفآذری
درمراکزدرمانیتبریزوارومیهواجرایمستمرقانونروادیدبرایاتباعطرفمقابلتوسطایران؛
ازاقداماتالزمبرایافزایشمراوداتبیندوسویارسمیتوانندباشند .
درارتباطبااشتراکاتزبانیوقومیتگرایی،باوجودهمگراییعمومیبینمردماندوسوی
مرزایرانونخجوان،مطرحشدنمسائلیمانندآذربایجانبزرگو...مانعبزرگیبرایاستفاده
ایرانازاینمولفهدرروابطخودبامنطقهخودمختارنخجوانبودهاست .
تالشبرایکاهش نفوذ سیاسیترکیه درآذربایجانو نخجوان،در وحله نخست،مستلزم
سرمایهگذاریهای عمده اقتصادی ،افزایش همکاریهای امنیتی و بهبود روابط سیاسی و
جهتگیریمثبتدرارتباطباقرهباغازسویایراناستوهرگونهتالشبرایاستفادهازروابط

مطلوبباارمنستان،تاثیریمعکوسدربهبودروابطباآذربایجانخواهدداشت .
بطورکلی،ماهیتمناسباتسیاسی-امنیتیایران،نخجوانوآذربایجان،نشانمیدهدتاکنون
ایرانموفقنشدهاستمنافعراهبردیخودرابرمحوروابستگیژئوپلیتیکیگسترشدهد.درواقع
روندمناسباتسیاسی-امنیتیایرانبانخجوان،درگیرموانعمهمژئوپلیتیکیمیباشد.موانعیمانند
رویکردهای ناسیونالیستی آذربایجان ،حضور قدرتهای فرامنطقهای و منطقهای ،تبعات بحران
قرهباغ و مهمتر از همه تفاوتهای ساختاری دو سوی ارس ،مهمترین آنها هستند .ذهنیت
خصومتآمیزژئوپلیتیکیناشیازعواملفوقدر نگرشملی تهران -باکو(عمدتا تفاوتهای

ساختاری و تنشهای ناشی از آن) ،روابط ایران -نخجوان را نیز در بعد سیاسی -امنیتی متاثر
ساختهاست .
ازآنجاکهمانعموثربرنفوذسیاسی -اقتصادیایراندرجمهوریآذربایجانونخجوان،
هایساختاریبودهوتغییراینعاملوازمیانبردنآنبهشدتدشواربهنظرمیرسد،لذا

تفاوت
انتظاربروزتغییراتشگرفدرمیزاننفوذایراندرجمهوریخودمختارنخجوان،خوشبینانهو
یاالاقلنیازمندپیمودنراهدشواریمیباشد .
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