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امنیتی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری  -پارامترهای سیاسی

 خودمختار نخجوان با تاکید بر منطقه آذربایجان به ایران؛


 2محسن سلطانی - 1هادی اعظمی


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

 چکیده
هایمختلف،بروزنژئوپلیتیکیونوعرفتارآنهاوابستگیکشورهابههمدیگردرعرصه

بین عرصه بهدر نخجوان خودمختار جمهوری دارد. فراوانی تاثیر ازالمللی بخشی عنوان
جداافتادهاستوکشورآذربایجان،توسطداالنزنگزورمگریارمنستانازسرزمینمادری

باغ،تنهاراهارتباطزمینیبیننخجوانوجمهوریآذربایجان،استفادهازپسازجنگقره
هایفراوانیکهدرطیسالیانگذشتهبینخاکایراناست.باتوجهبهروابطامنیتیوچالش

غرافیاییدولتآذربایجانوایرانبوجودآمدهاستوهمچنینباتوجهبهعدمپیوستگیج
)نخجوان( خود برونگان واحد با این،اینکشور مشکالتاستراتژیکی بزرگترین از که

کشورمیباشد،بایدباافزایشسطحوابستگیژئوپلیتیکینخجوانبهایران،نوعروابطدو
ازنگاهکارشناسان، تغییرداد. ایهایمنطقهگسترشهمکاریکشورآذربایجانوایرانرا

است مرزیانبین تالششمالهای نخجوان، با ایران قدرتغربی کاهشنفوذ منظور به
درمنطقه ایترکیه اشتراکاتمذهبیبهآذربایجان)نخجوان(، از عنوانیکعاملاستفاده

سیاسیبرایافزایشروابط،موثرترینعواملبرایافزایشوابستگینخجوانبهایراندربعد
امنیتیهستند.-سیاسی

 

 وابستگیژئوپلیتیکی،آذربایجان،جمهوریخودمختار،نخجوان،ایرانواژگان کلیدی:
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 مقدمه 
دراینپژوهشاشارهشدهاستکهداشتنمناطقیتحتعنوانمناطقبرونگان،درنوعرفتار

میبین تلقی مهم بسیار سایرالمللییککشور به وابستگییککشور برای را زمینه و شود

کند.عدمپیوستگیجغرافیاییباایبرقراریارتباطباواحدجداافتادهخود،فراهممیکشورها؛بر

باشد.پسنخجوانازمهمترینمشکالتژئوپلیتیکیجمهوریآذربایجانپسازمسئلهقرهباغمی

قرهباغوقطعارتباطزمینیمستقیمبیننخجوانوخاکاصلیازطریقخاک6311ازجنگ

تنهاراهارتباطزمینیآذربایجانباواحدبرونگانخود،استفادهازفضایسرزمینیایرانارمنستان،

 در کشور این استقالل زمان از علی6333است. زبانی،، دینی، فراوان اشتراکات وجود رغم

چالش تاریخی، مختلففرهنگیو ابعاد تبعاتیدر آمدکه بوجود کشور هایمتعددیبیندو

امنیتیوفرهنگیبرایایرانبههمراهداشتهاست.باتوجهبهوابستگی-دی،نظامیسیاسی،اقتصا

اینکشوربهایرانبرایبرقراریارتباطبانخجوانونیزبهدلیلعدمدورنمایروشننسبتبه

کیلومترینخجوانباترکیهکهکامال66بهبودروابطآذربایجانوارمنستانوهمچنینمرزکوتاه

افزایشسطحوابستگیژئوپلیتیکینخجوانبهدر تیررستوپخانهارتشارمنستانقراردارد،لذا

همسایهجنوبی تغییریهرچنداندکدرنوعمناسباتجمهوریآذربایجانبا ایرانبرایایجاد

هدفوسوالاصلیپژوهشایناستکهچهمتغیرهاییدرزمینهسیاسی -خوداهمیتدارد.

موثرند؟واولویتامنیتیدرافزا بندیعواملموثردریشوابستگیژئوپلتیکینخجوانبهایران

 نظراناینبحثچگونهاست؟افزایشوابستگیژئوپلتیکینخجوانبهایرانازدیدگاهصاحب

 

 روش تحقیق
تحلیلیاستکهاطالعاتمورد-روشتحقیقاینمقالهباتوجهبهماهیتنظریآن،توصیفی

ق در بخشکتابخانهنیاز معتبرالبدو منابع به مراجعه با بخشاطالعات،ای مقاالتو کتب،

ایبدستآمدهاست.پرسشنامه

 

 چارچوب و  مفاهیم نظری
 انگاریچارچوب نظری: رهیافت سازه

همانگونه ازنظراینرهیافت، انگاریهست. چارچوبنظریپژوهشمبتنیبرنظریهسازه

هادهندومنافعنیزسرچشمهاقدامهامنافعراشکلمیکند،هویترهمیاشا«اریکرینگمار»که
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انگاریبرانجامند.بهطورکلیرهیافتسازههاورفتارهادرسیاستخارجیمیهستندوبهکنش

سهاصلاساسیاستواراست:

قشساختارهاینظری،فکریوهنجاریبهاندازهساختارهایمادیاهمیتدارندون-الف

کنند.هایسیاسیایفامیموثریدرکنش

گیریمنافعورفتاربازیگراننظامهایسیاسی،تاریخی،مذهبیوقومیدرشکلهویت-ب

کنندوشاملایجادمرزهاییاستکهخودراازدیگرانجداالمللنقشانکارناپذیریایفامیبین

طابقهویتوساختاریکهبرایآنهاقائل(.یکدولت،دیگرانرامSmith, 1963: 17کند)می

(.Linkalter, 2000: 175کند)است،درکمی

تعاملساختار-پ سازه-مفروضهسوم، انگارانبراینباورندکهساختاروکارگزاراست.

(.Price & Reus-smith, 1998: 262کنند)کارگزاردرفرایندیدیالکتیک،یکدیگررابازتولیدمی

ارتباط،قواعد،کارگزارانرابراساسساختارهاوساختارهارابرمبنایکارگزارانتعریفدراین

کنندوباتغییردرتعداد،نوع،رابطهومحتوایقواعد،ساختارانوکارگزارانبهشکلمستمرمی

می )بازتولید نشانهOnuf, 1989: 7شوند است ممکن تعامل این در شوند،(. بدل و رد هایی

کنشرویه و بگیرند شکل ایجادهایی و تهدید احساس دشمنی، به که پذیرند صورت هایی

هایایرانانگارانه،آنچهبرداشت(.درگفتاریسازه6211:233نگرشیامنیتیمنجرشوند)ونت،

وجمهوریآذربایجانرادرارتباطباهمشکلدادهومبنایرفتارایندودرروابطمتقابلخود

بهدر عمدتا برمینخجوانقرارگرفته، ایندوکشور نوبهخودسهویتوساختار به گرددکه

هایایدئولوژیک)بویژهایران(وباورهایحاکمبرسیاستخارجیآنهاقرارتحتتاثیرارزش

نیزتحتتاثیرخودقرارمی هویتمذهبیحکومتداردوسایرابعادروابطدوطرفرا دهد.

تال و فرهنگیشایران کشور،-های این استقالل ابتدای در آذربایجان، در ایدئولوژیکآن

عنوانیکدشمنوبرداشتباکونسبتبهایرانراتغییردادواینکشورروابطخودباایرانرابه

پی خود منافع کننده وتهدید نخجوان در را ایران زیادینفوذ حد تا اینمسئله و ریزیکرد

اصلیآذربایجاندرسالیانبعدیمحدودومتاثرساخت.همینطورخاک



 مفاهیم نظری
  جمهوری خودمختار نخجوان

جمهوریخودمختارنخجوان،قسمتبرونگانکشورآذربایجانوواقعدرقسمتجنوبی
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 :Zaman, 2015کیلومترمربعوسعتدارد)3333باشدومنطقهقفقازوگوشهشمالغربیایرانمی

بانکجهانی،)است نفرجمعیتداشته123133میالدی،نخجوانبالغبر3363آمارسال(.طبق86

تباردرصدروس63/3درصدترک،6/33ازنظرترکیبقومیتی،ازکلجمعیت؛حدود. (3363

.(Nakhchivan, 2005: 112)اندهاتشکیلدادههاوگرجیهامانندکردوبقیهراسایرقومیت


















 .(https://maps.google.com) : موقعیت جغرافیایی جمهوری خودمختار نخجوان1قشه ن

 

 1بوم( برونگان )برون
هاییهستندکهتوسطخاککشورهمسایهازکشورمادریخودجداسرزمینمناطقبرونگان

استواعمالتشریفاتگمرکیبهسخافتاده وقرارداد برطبقمعاهده دسترسیبهآنها تیاند.

بومازدسترسیبهنزدیکترینبازاربرون(.منطقه6232:16گیرد)فیروزیوسلطانی،صورتمی

طلبازافتد.تقویتنیروهایجداییبرایمحصوالتخودونیزمنابعانرژیونیرویکاردورمی

باشد.دیگرمشکالتاینمناطقبرایسرزمینمادریخودمی



 2خودمختاری
خ از که سیاسیودمختاریمیتعریفی الگوی عبارتاستاز داد ارائه دارایتوان ایکه

ایراهایاقتصادیویژههاوسیاستایاستوقوانینومالیاتحکومتوپارلمانمحلیویژه

باشدداردامادرروابطخارجیوامورمربوطبهدفاع،جنگوصلحتابعحکومتمرکزیمی
                                                                                                                                               
1. Exclave 
2. Autonomy 
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 به6211:663)مجتهدزاده، عبارتیخودمختاریبهآزادیمحدودیکواحدسیاسیدراداره(.

جنگودفاعتابعدولتمرکزیاست.امورخوداطالقمی شودکهدرزمینهروابطخارجی،

بندیشدهاستکهعبارتنداز:خودمختاریخودبهانواعمختلفیتقسیم

یکمنطقهجغرافیایینسبتانظیرکردستانعراق.درایننوعخودمختاریای: مطالبه -الف 

ایکشمکشوبااعمالفشاربهدولتمرکزیقدرتمندهمراهباساختاراکولوژیکپسازدوره

شود.خواستارخودمختاریمی

آیدوگویایدرسایهعقالنیتواندیشهگروهیدرساختارسیاسیبوجودمیتوافقی: -ب

تفاوت از حاکمه هیات درکصحیح جغرافیایی خودمختاریهای است. محلی مقتضیات و

باشد.جمهورینخجوانازآذربایجانازایننمونهمی

درنظرگرفتنمالحظاتاقتصادیوسیاسیودرچارچوبمنافعملیبهتفویضی: -پ با

(.6233:671،شود.مثلمناطقآزادتجاری)احمدیپورودیگرانهاییازکشوراعطامیبخش

 

 های پژوهشیافته
 ایهای کتابخانهف: یافتهال

  های موجود در روابط جمهوری آذربایجان و ایرانترین مسائل و تنشمهم
درابعاد فرازونشیبهمراهبودهومسائلمختلفیاینروابطرا روابطدوکشورهموارهبا

استقالل هنگام از است. داده قرار تحتشعاع سیاسیو... ژئوکالچر، مختلفژئواکونومیکی،

 سال در آذربایجان 6336جمهوری ریاستجمهوری شروع زمان از دورانبیگایلچیو تا

امنیتیدرروابطاینکشور-هایسیاسی،روندیافزایشیازتنشافالهامعلیریاستجمهوری

ایرانوجودداشتهواحضارسفرایدوکشوربهوزارتخانه ایعادیهایامورخارجهبهرویهبا

گیریمناسباتینهچنداندوستانهبیندوبود.درذیلبهمهمترینعواملیکهبهشکلتبدیلشده

شود:کشورمنجرشدهاستاشارهمی

فردومندیبسیارزیاداینکشوربرایهمکاریباناتووعضویتدرآن)پیشگاهیعالقه* 

فر، 6213موسوی انگیزه663: از یکی که منظر این از  بویژه اص(. بههای ناتو گسترش لی

(.Cafarli, 2014: 4باشد)آذربایجان،عالوهبرتحتفشارگذاشتنروسیه،کنترلایرانمی

پروژه* در مشارکتایران امکان گازعدم نفتو انتقال همچنین هایاستخراجانرژیو

تقویترقبایمنطقهآذربایجانتوسطشرکت ایرانو مسیریبجزمسیر وایهایچندملیتیاز
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مهمتریناینپروژهفرامنطقه اینطریق. از ایایران عبارتنداز: -6ها -تفلیس-باکو»خطلوله

کهمهمترینتاثیراینخطلوله،محرومیتایرانازفوایدسیاسیواقتصادیفراوانعبور«جیهان

بودههایاستراتژیکترکیهوآذربایجاناینخطلولهازخاکخودوشتاببخشیبههمکاری

-تفلیس-باکو»تواناز:خطلولههایمهممیدیگرپروژهازStarr & Cornel, 2005: 26). است)

نامبرد)موسویو«آناتولی-ترانس»وپروژه«قرن»،کنسرسیومنفتی«ناباکو»،خطلوله«ارزروم

 6236دیگران، البتهاتخاذچنینتصمیمیبرایانتقالانرژیصادراتیخود632: به(. ازترکیه،

دلیلفشاربسیارزیاددولتامریکاودرراستایسیاست)همهچیزمنهایایران(اینکشوربوده

 دیگران، و 6232است)ارجمند :71 پروژه از قرن»(. و« اختالفاتایران شروع نقطه واقع در

د،کنارگذاشتهشد.شودکهدرآنایرانبهدالیلیکهدرباالاشارهگردیآذربایجاننامبردهمی

قفقازازجملهایاالتایومنطقههایفرامنطقهسازیبراینفوذقدرتزمینه*  ایدرمنطقه

متحدهامریکا،ناتو،ترکیه)احداثپایگاهنظامیدرنخجوانورقابتباایرانوروسیهدرمنطقه

سعود عربستان درآذربایجان(، لبنان قرینه )ایجاد اسراییل اندیشهقفقاز(، گسترش )باهدف ی

(.636-6233:633وهابیت()جوادیودیگران،

دهد:نمودارذیلمهمتریناهدافاسراییلازحضوردرآذربایجانرانشانمی


 (.62-67: 1931: مهمترین اهداف اسرائیل از حضور در آذربایجان )کامران و دیگران،2نمودار
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ای،بویژهایاالتمتحده،اسرائیلوترکیهدرمنطقهایوهایفرامنطقهحضورنزدیکقدرت* 

وجودآوردهاست.راهبردهایجدیامنیتی،اقتصادیوسیاسیرابرایایرانبهآذربایجان،چالش

.(Buris, 2003: 17)چیزمنهایایراناستاسرائیلدرآذربایجان،همچونامریکاراهبرد،همه

داوجودجریانملی* جمهوریآذربایجانکههایپانرایایدهگرایافراطیو ترکیدر

محسوبمی ایران تمامیتارضی بر تهدیدی سرا، فرجیلوحه )زهرانیو 6233شود :667.)

سایر داشتهو مناسباتدوکشور در نقشاصلیرا همواره موضوعآرمانیآذربایجانبزرگ،

تحت تنشرا میمنابع قرار ازالشعاعخود اینآرمان تقویتمی3سویدهد. کانون -6شود:

 -3ترکیه؛ تل-2دولتباکو؛ حزبجمهورییمتصم-1آویو؛ بویژه امریکا سازان -3خواه؛

یمیکرهایشمالغربیایران)هایآذریاستانشوونیست 6231پور، زمانیکه612: تا البته .)

جانازطرحاینموضوعحکومتمرکزیایراندرابعادنظامیوسیاسیقدرتمنداست،آذربای

پذیراست.بیشازایرانآسیب

آذربایجان* جمهوری رسمی کتب در ایران ارضی تمامیت و تاریخ رسمی تحریف

(Nasibu, 2012: 6.)

،6373رقابتدوکشوردرزمینهرژیمحقوقیخزر.آذربایجانادعادارداتحادشورویدر*

هایساحلیتقسیمکردهاستلذالیرابینجمهوریتمامیخطفرضیبینآستاراتاخلیجحسینق

ازیکمنطقهدرامتدادساحلیتاخط معتقداستکشورهایساحلدریایخزرسهمخودرا

مرکزی)خطیکهفاصلهبرابریازهرساحلدارد(بدستخواهدآورد.باطرحاینادعادررابطه

گیردکهزیرخطمابیندونقطهمرزیقمیبارژیمحقوقیخزر،بهایرانآنسهمیازخزرتعل

تاخلیجحسینقلیاستکهفقط شودوبهدرصدخزرراشاملمی66خشکیایرانیعنیآستارا

هایباشد.ضمناینکهتالشدرصدیدرتعارضمی33شدتباخواستایرانمبنیبرمحدوده

شود)ذکیوینحوزهمحسوبمیآذربایجانبراینظامیکردنخزرنیزازجملهمسائلمهمدرا

(.6232:333ولیقلیزاده،

محیطیگستردهدرخزروادعایمالکیتمیادینانرژیایراندردریایایجادآلودگیزیست* 

هاینفتیبرایاستخراجودعوتازشرکت«البرز»و«سردارجنگل»خزرازجملهدومیداننفتی

شکل از نفتقبل خزر حقوقی رژیم گیری اصولی، و 6236)کوالیی به13: گاه مسئله این .)

ازبریتیشپترولیومدوشرکت6213برخوردهاییبیندوکشورمنجرشدهاست؛ازجملهدرسال
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نروژبااخطارشدیدنیرویهواییایراندستازفعالیتدرمیدانالبرزکهاویلاستاتانگلیسو

ندوشرکتواگذارشدهبود،برداشتند.طرفهازسویآذربایجانبهایصورتیکبه

باغومواضعمتناقضمسئوالنایرانیدرقبالآنروابطنزدیکایرانباارمنستان،بحرانقره*

ایرانشدکهدرواقع)بی موجببدبینیدولتمردانآذرینسبتبه ارمنستان(، طرفیمتمایلبه

حمایتهمه راستانتظار در خود از کشور این داشتندجانبه را و... زبانی اشتراکاتدینی، ای

(Varun & Fitzgerald, 2012: 25تداومبحرانمذکورمی.)سازمداخلهنظامیروسیهبهتواندزمینه

وناتوازآذربایجانگرددکهاین حمایتازارمنستانوهمچنینحمایتایاالتمتحدهامریکا

عالوهبرآنخطرMartirosyan, 2009: 2).)اندازدموضوعامنیتملیایرانراهمبهمخاطرهمی

تبعاتیمانندگسترشبی و اینمنطقه در درگیریمجدد آوارگانجنگیبهبروز هجوم ثباتی،

امنیتیامریکاواسراییلدرمنطقهرادرپیخواهد-کشورودستاویزشدنبرایحضورسیاسی

(.6232:333ولیقلیزاده،وذکی)داشت

طلب.ایناقدامبافشارگستردهالبیصهونیستیهایمعارضوتجزیههدادنبهگروهکپنا* 

صورتپذیرفتهاستوحتیدرمقطعیبحثانتقالساکناناردوگاهاشرفعراقبهآذربایجان

(.6233:1مطرحشد)طالبی،

هوضوحتاثیرهایموجودبینایرانوجمهوریآذربایجان،بنگاهیبهمهمترینمسائلوتنش

تحرکاتقدرت از ناشی فرامنطقهمنفی منطقههای و چشمای به آذربایجان جمهوری در ای

-هایسیاسیخوردوالبتهدراینبین،دولتمرداناینکشورنیزچنداننسبتبهایجادچالشمی

ایرانبی دراینارتباطمنطقهامنیتیوسرزمینیعلیه ارنخجوان،جمهوریخودمختمیلنیستند.

افتادهبه بخشجدا شبهعنوان وضعیت به توجه با و آذربایجان ارمنستان،جمهوری با جنگی

همچونگروگانیسیاسینزدایراناستوایرانتمایلداردباافزایشوابستگینخجواندرابعاد

رفتارهایسیاسی برایتغییر را زمینه خود، ک-مختلفبه هموار بهامنیتیآذربایجان، حال ند.

شود.امنیتیموثردراینارتباطپرداختهمی-بررسیوضعیتمهمترینپارامترهایسیاسی


امنیتی مؤثر بر وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان  -بررسی پارامترهای سیاسی
 و نخجوان به ایران

بررسی نقش اشتراکات مذهبی به عنوان یک عامل سیاسی در افزایش وابستگی  -الف
 نخجوان به ایران

هادرتوسعهحوزهنفوذیککشوردرمناطقوکشورهایاشتراکاتمذهبیازمهمترینمولفه
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تواندازاینعاملبرایتوسعهاثرگذاریخودشودکهایرانمیماورایقلمروخودمحسوبمی

رومذهبتشیع.باشدوالبتهپیدرنخجواناستفادهکند.دیناکثریتمطلقمردمنخجواناسالممی

درصداعالمکردهاستامااکثرمنابعپیروانتشیع1/73جمعیتشیعیانرابریتانیکاالمعارفدایره

(.6236:31کنند)عباسی،درصداعالممی13راباالی

دراینرابطه،مهمتریناستراتژیایرانبراینفوذفرهنگیدرآذربایجانونخجوان،استفادهاز

انداستفادهکردههایکافیدیدهدهوبرایاینمقصود،ازروحانیونیکهآموزشمولفهمذهببو

دولتمردانآذریاینفعالیتCornel, 2006: 42است) اما تهدیدیبرایحاکمیتها(. یایرانرا

دانند.شیوهفرهنگیدیگرایرانبراینفوذدراینکشوربهوسیلهمدارسمذهبیاستکهخودمی

م این میدر خوانده قرآن میدارس تدریس ایران دولت ایدئولوژی و ادبیات و شودشود

(Geybullayeva, 2012: 116البتهفعالیت.)یاکثراینمدارسبهدستوردولتآذربایجانلغوشدوها

نیزدریکسخنرانی،رسماازایرانخواستتالشخودبراینفوذمذهبی«افعلی»جمهوررییس

ای(.دیگرراهکارهایایراناستفادهازابزاررسانهGoble, 2012: 114رامتوقفکند)درکشورش

اندازیشدهاست،دارایکهبرایساکنانآذریراه«سحر»عنواننمونهشبکهتلویزیونیاست،به

همبهزبانروسیوآذری3ایرانیهستند.شبکهسحر-یاسالمیهاهاییبامضامینوارزشبرنامه

(.باوجوداشتراکاتمذهبی6233:16باشد)جوادیارجمندودیگران،بهپخشبرنامهمشغولمی

سالهکمونیسمدراینمنطقهورواجگستردهسبکزندگیغربیدر73بینایرانونخجوان،سلطه

...انجاماینمنطقهباتبلیغاتوسیعیبویژهازسویترکیهودرقالبآثارسینماییوتلویزیونیو

شودوازهمهمهمترساختارسیاسیسکوالروالئیک،مانعازموفقیتایراندراستفادهازعاملمی

:6236مذهببرایگسترشنفوذخوددرنخجوانوآذربایجانشدهاست)عیسینژادوبشیریان،

ایتوسعهنفوذگیریازعاملمذهببر(.درتحلیلیکلی،علتاصلیعدمتوفیقایراندربهره1

اسالم کلی اصل به نخجوان در لیبرالخود برابر در ایرانی آذربایجانی-گرایی هاسکوالریزم

یمتضادسیاسیحاکمبرکنشگرانایرانیوها(.ایناندیشه6236:63گردد)افضلیودیگران،برمی

روابطدوجانبهآنهایابییکساختارواگرادرآذری،بویژهدرسطوحباالیحکومتیباعثساخت

گیریایرانازمذهبدرروابطخودبانخجوانشدهاست.شدهومانعازبهره
 

 یافته مانند قاچاق انسان، تروریسمهمکاری مشترک در رابطه با جرائم سازمان -ب

پذیریآسیب«موادمخدر،دارو،انسان،کاالومشروباتالکلی»هردوکشوردرزمینهقاچاق
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قاچاقداروازایرانبهآذربایجانرندکهاینآسیبمشترکدا پذیریبیشترمتوجهایراناست:

دارد، میجریان ایران را مخدر مواد با مبارزه مالی و جانی اینکهبهای نهایت در و پردازد

آذربایجان،آسیب از مشروباتالکلی ماهیانپذیریورود قاچاق با مبارزه است. ایران متوجه

میخاویارین همکارییز برنامه در سالتواند تا آذربایجان استقالل آغاز از باشد. هایطرفین

امضا6211 به کشور بیندو مخدر مواد با خصوصمبارزه همکاریدر سند سه مجموع در ،

تواندعاملافزایشهمگراییایرانورسیدهاست.پدیدهتروریسموگسترشآندرمنطقه،می

باشد. شبهدرآذربایجان حالیکه نظامیان وبخش،داعشتروریستی عراق کشور دو از هایی

گرفته اختیار در را اولیناند،سوریه اعالم با جذبنیرو و تجهیزاتنظامی گرفتن اختیار در

می نشان سنی، همسایهخالفت کشورهای و ایران که برایدهد مشترکی موضوعات اش

تفاوتگفت پرداختبه جای به دارندهایشوگو همکاری.ان نیز شرایطفعلی جهتدر هایی

آذری333هایتندرووجوددارد.درحالحاضرحدودهایخرابکاروتروریستبازداشتگروه

(.گسترش6231:31جنگند)سلطانی،درسوریهمیهایداغستانیجذبشدهوتوسطتروریست

گروه به کشور دو اتباع نتیجهگرایش در تروریستی افزایشاشاعههای به وهابی، تفکرات

هایایرانوآذربایجانمنجرخواهدشد.دولتهمکاری

 
عنوان یک اهرم فشار سیاسی در برابر  استفاده از روابط مطلوب با ارمنستان به -پ

 آذربایجان و نخجوان

 امختلفصورتمییهازمینهدر ارمنستان ایرانمناسبات نفعنیگیرد. به مناسباتبیشتر

-گرچهبرخیازکارشناسانبیانمیکند.طرفارمنیاستوتهرانامتیازاتالزمرادریافتنمی

استفادهازکنندکهاستفادهازالبیارامنهدرامریکا،فوایدزیادیبرایایرانداشتهاست.تاکنون

اندربرنداشتهبهعنواناهرمفشاریبرآذربایجاننتیجهمثبتیبرایتهر ایراناینروابطازسوی

افکارعمومیدرآذربایجاننسبتبه،توسطباکوصورتگرفتهکهایاستوبامدیریتبهینه

تهران 6233سلیمانی،است)شدهمنفیبسیارایروان–روابط و(.3: ایران رابطه پیرامون بحث

رمنفیدرعنوانمتغیارمنستانازاینجهتحائزاهمیتاستکهچگونگیوکیفیتاینرابطهبه

-شود.بهعلتوجودمسئلهقرهروابطجمهوریآذربایجانباجمهوریاسالمیایراننگریستهمی

ذربایجانتوسطارمنستان،رابطهایرانوارمنستاندرکانونآایازخاکاغواشغالبخشعمدهب

منستانحساسهابههرگونهقراردادهمکاریایرانباارتوجهاتمقاماتآذریقراردارد.آذری
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دشمنآذربایجان با روابطصمیمانه به را دولتایران و متهممیبوده جنگ)ارمنستان( کنند.

اعتمادیمتقابلبینتهرانارمنستانوآذربایجانوروابطبینایرانوارمنستانازعواملموثربربی

است باکوبوده ایرانAtai, 2009: 122).)و بیشتر ازخاکاینامربرایحضور اینمنطقه در

نشینایراننیزاینکهنوعیبدبینینیزدرمیانمناطقآذریضمنشود.سازمیآذربایجانمشکل

نسبتبهاستفادهسیاسیازروابطمطلوبباارمنستانعلیهآذربایجانبوجودخواهدآورد.

 
 جوان(آذربایجان و نخ-های سیاسی در سطوح باال بین دو طرف )ایرانمالقات -ت

رئیسوقتمجلسعالیجمهوریخودمختارنخجوانبهافحیدرعلیآقای6276سالدر

تهران اینجمهوریخودمختارسفرکرد روابطکشورمانبا مذاکرات،ودرخصوصتوسعه

گرفت صورت تهران در مفصلی هب. این مذاکراتدنبال در ،67 سرکنسولگری6276اسفند

ج در جمهوریاسالمیایران دایر نخجوان مناسباتمهوریخودمختار شروع نقطه این و شد

نخجوان، در ایران اسالمی جمهوری )سرکنسولگری بود آذربایجان نخجوانِ با ایران سیاسی

ازاینتاریخبهبعدرفتوآمدهایزیادیدرسطوحباالیسیاسیبیندوطرفانجام(.6233

شود:گرفتکهمهمترینآنهااشارهمی

رئیسجمهورایرانبهنخجواندرسف- بهمنظورشرکتدر6211آذرماهراحمدینژاد،

مراسمافتتاحپروژهانتقالگازایرانبهنخجوان.

- افطالبسفر در غربی آذربایجان استان به نخجوان رئیسمجلسعالی برای6233،

یواقتصادی.هایاستانیدررابطهباارتقایسطحمناسباتسیاسمذاکراتباهیئت

؛شرکتدراجالسسه6233سفرصالحی،وزیرامورخارجهایرانبهنخجواندراسفندماه-

(.6233:622آذربایجان)کریمی،-ترکیه-جانبهایران

.6232سفرمعاونوزارتخارجهایرانبهنخجواندراسفندماه-

- خردادماه در صنعتنخجوان و اقتصاد وزیر تجاریارسدرمنطقبه6232سفر آزاد ه

بیندوهایتوسعهمراوداتاقتصادی،تجاریوصنعتیباهدفبررسیزمینهآذربایجانشرقی

طرف.

استانآذربایجانبه6232درتاریخخردادماهوزیرکشاورزینخجوان،افالشادعلیسفر-

هایمرزیجمهوریاسالمیایرانهایاستانازظرفیتاستفادهباهدفغربی :6231)سلطانی،

31.) 
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افزایشرفتوآمدهادرسطوحباالیسیاسیعالوهبرایجادنزدیکیبیشتربیندوطرف،

گسترشهمکاریمنجر اقتصادی،به ابعاد سایر در میفرهنگها ... و مقاماتحضورشود.ی

لروزهایسیاسیمهمایرانمانندسیوچهارمینوسیوپنجمینجشنسانخجواندرمناسبت

در ایران سفیر حضور متقابال و نخجوان در ایران سرکنسولگری در اسالمی انقالب پیروزی

نخجوان،مناسبت و هایمثبتیبرایگسترشروابطدوجانبهپالسهایسیاسیمهمآذربایجان

شوند.محسوبمی

 

ای ترکیه در نخجوان و نظامی قدرت منطقه -بررسی نفوذ سیاسی و اقتصادی -ث

 یجانآذربا
 نفوذ سیاسی

شودوشایدعنوانتنهامتحداستراتژیکآذربایجانشناختهمیکشورترکیهدرحالحاضربه

-الهامعلی»اینکنیزتوسطفرزندشوهم«افحیدرعلی»کهتوسط«یکملتـدودولت»تعبیر

مجموعترکیهشود،بهترینجملهدرخصوصروابطباکووآنکاراباشد.دربهکارگرفتهمی«اف

.ممانعتاز3ترکیستی؛هایپان.پیوستگیقومیووزبانیوتالش6بهدالیلمتعددی،ازجمله:

.مشارکتدرتولیدنفتآذربایجانوانتقالآنازطریقخاکخود،نفوذ2نفوذایرانوروسیه؛

همترینعاملموثردر.امامCornel, 1999: 70))ایدرآذربایجانونخجوانداردسیاسیگسترده

باغبود.ترکیهدربحرانگیریاینکشوردربحرانقرهنفوذسیاسیترکیهدرآذربایجان،موضع

کندکهباغرسمابهارمنستاناعالمکرد،درصورتیروابطدیپلماتیکبااینکشوربرقرارمیقره

(.ترکیهباایناقدام6233:663ی،باغرابهآذربایجانبرگرداند)زهرانیوفرجاراضیاشغالیقره

توانستبهشدتدرافکارعمومیودولتمردانآذربایجاننفوذکند.درحالیکهمواضعایراندر

ارتباطبابحرانذکرشده؛چندانبهنفعآذربایجاننبود.


 نفوذ اقتصادی

دارانترکبهاینهسرازیرشدنسرمایسببهایتجاریومالیترکیهدرنخجوان،ایجادبنگاه

ونقرهومینیآلومهایخصوصیترکیهدرمعادنمس،گذاریبخشهیسرمامنطقهبِکرشدهاست.

پرداختبهایهاترکصورتگرفتهاست. با ارزشنخجوانرا وسایلنقلیه؛موادمعدنیوبا با

باومرزبانانآذریکنندودرصورتبرخوردباموانعقانونیمیبرداشتناچیزوکمترینهزینه،
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:6213امیراحمدیان،)کنندپرداخترشوهمسئلهراحلمیباکمکنمایندگانترکیهدرنخجوان،

گذارینکرده(.امروزههیچبخشاقتصادیدرآذربایجانوجودنداردکهترکیهدرآنسرمایه237

میلیارددالر63بههنزدیکترکیوایدراینکشوربهثبترسیدهشرکتترکیه6233بیشازباشد.

درسالسرمایهدرآذربایجان میالدیبراساسگزارشگمرکدولتی3361گذاریکردهاست.

 ترکیهو31/13آذربایجان، اسرائیل، اندونزی، ایتالیا، به درصدحجمتجارتخارجیاینکشور

بنابراینترکیهیکیاز ذربایجانمحسوبشریکتجاریعمدهآ3آلماناختصاصداشتهاست.

بینمی حتیدر ایران حالیکه در چشم23شود. به نیز شریکتجاریآذربایجان اول کشور

خورد)سفارتج.ا.ایراندرباکو(.کلحجممالیمبادالتتجاریایرانوآذربایجاندرسالنمی

(.6232میلیوندالربودهاست)گمرکج.ا.ایران،333میالدی3361


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

 سال
 واردات

 )میلیون دالر(

 صادرات
 )میلیون دالر(

مبادالت تجاری ترکیه و ایران با 
 آذربایجان     )میلیون دالر(

شریک 
 تجاری

 ترکیه 6711 6311 333 میالدی3361

 ایران 333 113 33 میالدی3361

 ندگانجدول از نگار
 

 امنیتی ترکیه در نخجوان و آذربایجان –نفوذ نظامی  -1

شورایهمکاری»نامهتشکیلمیالدیدراستانبولتفاهم3363درسال«اردوغان»و«افعلی»

-نظامیهایموجبایجادیکساختارتعریفشدهبرایهمکاریکهاندامضاکرده«استراتژیک

هاینظامیمشترکوصادراتسالحازدیگرمحورهایود.برپاییرزمایششدوجانبهمیامنیتی

مبنیبراحداث6233نامهدرسالباشد.امضایتفاهمامنیتیدوکشورمی-هاینظامیهمکاری

نامهپایگاهنظامیترکیهدرنخجوان،گامبلندترکیهبرایحضورنظامیدرآذربایجاناست.تفاهم

 بهاحداثاینپایگاه سرنوشتدفاعیخود خوردن پیوند به تمایلباکو دهنده همچنیننشان

(.(Peace-ipsc, 25Aug 2010باشدترکیهدربرابرتهدیداتاحتمالیارمنستانمی

 که ترکیه و آذربایجان بین مشترک ارتش ایجاد طرح جمهوریهمچنین ملی مجلس

باینآذربایجانآخرینمرحلهبررسیایجاد (والبتههنوز6236)درسالهپایانرساندارتشرا

 Ccsi, 8)اجرایینشدهاست؛زمینهحضورنظامیبیشترترکیهدرآذربایجانرافراهمخواهدکرد

Aug 2013.) فزاینده به آذربایجاندربخشنظامیواحتمالاحداثپایگاه ترکیهروابطرو با
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تقویتتواندازمی،ورینخجواندرجمه ارمنستانوایراننظامیدرکنارمرزهای یکسوبه

 ایرانبیشازآنکهبهآذربایجاننخجوان،وعمالمنتهیشود قفقازحضوراینکشوردرمعادالت

.خوردپیوندمی ترکیهوابستهباشدبه
 

 غربی ایران با نخجوانهای مرزی شمالای بین استان های منطقهگسترش همکاری
هایمرزیآذربایجانتعددیبینجمهوریخودمختارنخجوانواستانهایمتاکنونتوافقنامه

هایمتعددکشاورزیوهادرزمینهاینتوافقشرقیوآذربایجانغربیایرانانجامگرفتهاست.

درخصوصهمکارینامهتفاهمچهار؛بعدبه6331ازسالشیالت،صنعتیوفرهنگیبودهاست.

یهاهمکاریخصوصدرنامهتفاهمپنجایران،اسالمیجمهوریبا مختارنخجوانجمهوریخود

نخجواناقتصادیجمهوریخود پنجتفاهمشرقیآذربایجاناستانبا مختار درهمنامهایرانو

ی.مواردمتعدداستشدهامضاغربیآذربایجاناستانبافرهنگیواقتصادیهمکاریخصوص

 به،انایراسالمیجمهوریوملیآذربایجانهایلتدومیانشدهامضاهاینامهتفاهماز نیز

بینگسترشاینمراودات(.6231:33سلطانی،)استمرتبطبوده مختارنخجوانجمهوریخود

بیناینمناطق، وافزایشسطحروابطاقتصادیوفرهنگینشینایرانونخجوانهایمرزاستان

خواهدشد.باعثوابستگیبیشتراینجمهوریبهایران


 امنیتی ایران و جمهوری آذربایجان -های دفاعیهمکاری
مناسباتروبه،مسائلدفاعیوامنیتیدرارتباطبامتمادیزسالیانایرانوجمهوریآذربایجانا

ایازاهمیتبسیاریبرخورداراست.اینروابطبهدلیلماهیتتعامالتمنطقهوافزایشیداشتند

باغواختالفاتمرزیآذربایجانوارمنستان،توسعهتوانبحرانقرهمالترامیهایاینتعاشاخص

مناسباتدفاعی،مسالهدریایخزروجلوگیریازنظامیشدنایندریا،حضورایاالتمتحدهو

موضوع امنیتی، و نظامی حوزه در تحرکاتآنها و آذربایجان جمهوری در صهیونیستی رژیم

راداریقبله است)ایستگاه روسیه اختیار (در جهت.دانست...،و به حاکمیتفعلیآذربایجان

بهبیشترنزدیکیدرسعیکند،تهدیداتیکهازناحیهمخالفانداخلیوخارجیخوداحساسمی

ترینتغییریاستکهپسازدورشدنازتحتحاکمیتبزرگاینودارنداسرائیلتوسطامریکا

دفاعی راهبرد در استبررسقابلآذربایجانامنیتی-شوروی، امسال(Yunus, 2006: 7).ی

امضای6276سالگردروابطمنسجمدفاعیایرانوجمهوریآذربایجاناستوازسالشانزدهمین

امنیتی همکاری سند سه شاخص، از میان امنیتی روابط برقراری مهم اس3های بوده تکشور
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 ایرنا، ام(6232شهریور36)خبرگزاری همکاری. شد اشاره که همانطور نزدیکا امنیتی های

مانعجدیدربرابرگسترشهمکاری واسرائیل، امریکا امنیتیایرانو-هایدفاعیآذربایجانبا

باشد.آذربایجانمی
 

 وضعیت اجرای قانون لغو روادید بین ایران و نخجوان )آذربایجان( 
 فوریه اول از اساسقرارداد3363ایران بر و جانبه لغو6332دو با رابطه آذربایجاندر با

طرفهلغوروادید،بهصورترسمیروادیداخذویزابرایشهرونداناینکشوررابهصورتیک

هایمسریتواننددرصورتمحرزشدنسالمتونداشتنبیماریکردوشهرونداننخجوانیمی

 باشند.روزدرایراناقامتداشته63،بهمدتوصعبالعالج

هایایرانیبهآذربایجانمشکالتزیادیوجودداردکهمهمترینالبتهبرایورودتوریست

هایمختلفولغوقراردادآنهاعدمثباتدراجرایقانونلغوروادیدبرایاتباعایرانیدرزمان

ایناقدام،برایاتباعایرانازسویدولتآذربایجاناستکهدلیل3362عدمنیازبهویزادر

مواد جریاننهمینکمیسیونکنترلبیشترورود در اما شد. اعالم اینکشور ایرانبه از مخدر

هایایرانی،فقطبرایدرباکو،مقررشدآذربایجانبرایتوریست6232اقتصادیدوکشوردر

اصلیروادیدصادرکندامابرایخاکجلفاوپلدشتورودبهنخجوان،دردوگذرگاهمرزی

خواهدبود) (.آذربایجان6231سرکنسولگریایراندرنخجوان،آذربایجاناحتیاجبهتهیهویزا

درموردلغوروادیدبرایشهروندانایرانیبرایسفربهنخجوانهموارهبافشارهایکشورترکیه

زدالیلباشدویکیامواجهاستکهخواهانواگذاریچنینامتیازیبهشهروندانترکنیزمی

تجربهموفقباشد.عدمثباتدرطرفآذریدراجرایقانونیادشده،ناشیازهمینموضوعمی

)لغوکشورهایی انجامدادهروادید(کهایناقدام بهایننتیجهرهنمونمیاند،را را سازدکهما

شتجارتوبسیاربیشترازمضراتوتهدیداتآنخصوصادربخ،هاومنافعلغوروادیدفرصت

خواهدشد.نخجوانفرهنگیبینایرانودرحوزهبویژه
 

امنیتی ایران و نخجوان  -آذریسم در مناسبات سیاسی گرایی و پاننقش قومیت

 )آذربایجان(
گراییدرروابطآذریسموقومیتغربیایرانباعثشدهتاپاننشینبودنبخششمالآذری

گذارباشد.البتهاینعاملبیشترازناحیهطرفیجانبسیارتاثیربیناینکشوربانخجوانوآذربا
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شود.آذریمطرحمی

شاهنامه،هویتقومیوملیمتضادایرانونخجوانوآذربایجانبهدرازایتاریخمی رسد.

معرفیمی هم دشمنان بزرگترین را توران و ایران فرهنگایرانی، آذرینماد راکند. خود ها

دانند.البتهایننگرشبیشتردر،بخشیازملتترکمیآذریسمپانوترکیسمپانبشبواسطهجن

(.وجود6211:621سطحکارگزاراندولتیآذربایجانوجودداردتاعامهمردماینکشور)بیات،

آذریسمبویژهدرآذربایجانوباتحریکشدیدترکیه،عاملیبازدارندهومنفیهایپانگرایش

آذربایجاناست.بنابراینمفهوم؛ساکنانمناطقآذربایجانایران-عهروابطدوجانبهایراندرتوس

(.تبلیغاتشدیدمبتنیبرNassibu, 2012: 3ترکبودهوبایدبهآذربایجانشمالیملحقشوند)

یریازکند،همراهباساختنتصوزبانانرامطرحمیآذریسمکهلزوماتحادتمامآذریاندیشهپان

پایمالکردهاست،باعثشدهها،حقوقترکجمهوریاسالمیکهبابرترانگاشتنفارس هارا

کتاب از برخی در شود. مطرح ایران اتهاماتنسبتبه موج همواره جمهوریتا هایدرسی

جمهوریآذربایجانقسمت نقشه پنجمدبستان(، )کتابتاریخمقطع ایرانآذربایجان، هاییاز

 استانشامل همدان، اردبیل، غربی، و شرقی آذربایجان برهای در را گیالن و زنجان قزوین،

-گیرد،ایرانچنیناقدامیراتالشآذربایجانبرایتحریکاحساساتقومیساکنانشمالمی

پندارد.غربخودعلیهحکومتمرکزیمی

 به26دولتآذربایجانروز را سال هر وحدتآذریدسامبر تعطیلعنوانروز هایجهان

دهدگرایانهاختصاصمیهاییرابرایپیشبرداهدافقومرسمیاعالمکردهاستوبعضابودجه

 سال بودجه در نمونه بعنوان 3336که مبلغ مراکز333/133خود از پشتیبانی برای دالر

طلبجداییبینیکردکهشاملحمایتازفعاالنآذریزبانایرانیهادرجهانپیشآذربایجانی

 مینیز 6213شد)کوالیی، :36 اقدامیدیگر، در یکیازرییسافعلی(. آذربایجان، جمهور

هایکشورهای،متشکلازآذری«دولتواحدآذربایجان»هایخودراتشکیلمهمترینفعالیت

برمی وحدتترکهمسایه با رابطه ایراننسبتبههرگونهحرکتدر یهاشماردودرمقابل،

تلقیمی خصمانه اقدام نوعی تمامیتارضیخود مورد در را آن و حساسبوده کنندجهان

(Gilles, 2008: 45بهطورکلی،قومیت.)عنواناهرمفشاری)حداقلدرگراییوپانترکیسم،به

عرصهسیاسیونهدرعرصهعمل(علیهایرانعملکردهاستومقاماتایرانینگرانتاثیراین

مرزباجمهوریآذربایجانهستند.باتوجهزبانانخوددرنواحیهمهبراقلیتبزرگآذریمسئل

آذریسمدرارائهتصویریمنفیازایراندربینافکارعمومینخجوانوآذربایجان،بهنقشپان
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ااهمیتهابرایایراندررابطهبانخجوانوآذربایجانبتالشبرایمقابلهباآثارسوءایناندیشه

شود.تلقیمی



 ایهای پرسشنامهیافته
 مشخصات جامعه آماری

از همگیدارایسطحتحصیالتدکتریو اینپژوهش، موضوع آماریمرتبطبا جامعه

،«فردوسیمشهد»،«علوموتحقیقات»،«شهیدبهشتی»،«تهران»هایاعضایهیاتعلمیدانشگاه

دررشته«تربیتمدرس» بهروابطبینهایعلومسیاسی، الزم المللوجغرافیایسیاسیهستند.

کلجامعه تعداد استکه جمهوریذکر و مسائلقفقاز زمینه دارایتخصصدر آماریکه

پاسخبهپرسشنامهنفربدالیلی،ازارائه7باشندودراینبین،تعداد نفرمی21اند،آذربایجانبوده

اند.خودداریکرده


 ی جامعه آماری: فراوان9جدول 

N فراوانی سطح تحصیالت رشته تحصیلی 

66دکتریجغرافیایسیاسی37

3دکتریعلومسیاسی37

7دکتریالمللروابطبین37
 

 روایی و پایایی پرسشنامه
هم و نظری مبانی کامل پوشش با پرسشنامه روایی تحقیق، این اساتیددر نظرات چنین

ملل،علومسیاسیوجغرافیایسیاسیموردبررسیقرارگرفتوالمتخصصدرزمینهروابطبین

درنهایترواییمحتواییوساختاریآنموردتأییدقرارگرفت.

است.آلفایکرونباخهایمحاسبهپایایی،ضریبدررابطهباپایاییپرسشنامه،یکیازروش

پایاییآنمقیاسمحاسبهگ7/3چنانچهضریبآلفایکرونباخبراییکمقیاسبیشاز ردد،

محاسبهشدکهباالتراز711/3شود.ضریبآلفایکرونباخدراینپژوهشمطلوبارزیابیمی

است؛بنابراینپایاییپرسشنامهمطلوبارزیابیگردیدهاست.7/3
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  «1ویلک-شاپیرو»ها با استفاده از آزمون  آزمون نرمال بودن داده
هانرمالها،فرضصفرمبتنیبراینکهتوزیعدادهبودندادهدراینپژوهشبرایبررسینرمال

%باشد،3ترمساویشود؛بنابرایناگرمقدارمعناداریبزرگ%آزمونمی3است،درسطحخطای

هانرمالخواهدبود.توزیعداده


 «.ویلک -شاپیرو »ها با استفاده از آزمون  : آزمون نرمال بودن داده4جدول 

 معناداری N ویلک( –شاپیرو ) رسیبعد مورد بر

373637 3311امنیتی-بعدسیاسی


میهمان مشاهده که سیاسیطور بعد در معناداری سطح -شود از باالتر است،3امنیتی %

ویلک،نرمالهستند.-هاطبقآزمونشاپیروبنابراینداده


 ن به ایرانامنیتی در افزایش وابستگی نخجوا -میزان تاثیر پارامترهای سیاسی

هایارائهشدهامنیتی،میزانتاثیرهرکدامازمتغیرهاوپاسخ-دررابطهباپارامترهایسیاسی

ارائهشدهاست:3شوندگاندرجدولتوسطپرسش


 : میانگین و میزان تاثیر متغیرهای سیاسی و امنیتی بر افزایش سطح وابستگی ژئوپلیتیکی نخجوان به ایران5جدول 

ف
ردی

 

 میزان تاثیر بعد مربوطه                                   
 گویه

ی زیاد
خیل

 

زیاد
ط 

متوس
 

کم
 

ی کم
خیل

 

ن
میانگی

 

6 

نفوذتالش کاهش برای سیاسی های
منطقهقدرت درهای آذربایجانای

)نخجوان(،بویژهترکیه
 22.1 3 3 3 63 62 فراوانی

3
استفادهازروابطمطلوبباارمنستانبعنوان

یکاهرمسیاسی
 33.2 6 3 3 3 7فراوانی

2
همکاری گسترش و دفاعیایجاد –های

امنیتی
 11.2 3 3 1 63 3فراوانی

1
همکاری منطقهگسترش بینهای ای

غربیبانخجوانهایمرزیشمالاستان
 13.1 3 3 3 1 61فراوانی

3
جرائمهمکاری با رابطه هایمشترکدر

قاچاقانسان،تروریسمسازمانیافتهمانند
 13.3 63 1 7 1 3فراوانی

                                                                                                                                               
1. Shapiro - Wilkie 
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1
استفادهازاشتراکاتمذهبیبهعنوانیک
عاملسیاسیدرافزایشوابستگینخجوان

بهایران
636133631.1فراوانی

7
و ایران بین روادید لغو قانون اجرای

نخجوان)آذربایجان(
36663131.2فراوانی

1
نقش از بعنوانقومیتاستفاده گرایی

ایران مناسباتدوجانبه در سیاسی عاملی
ونخجوان)آذربایجان(

1731171.2فراوانی

3
هایسیاسیدرسطوحباالبیندومالقات

 33.2 3 6 1 1 63فراوانیآذربایجانونخجوان(-طرف)ایران

71.2میانگینکلی:



 امنیتی -سیاسیبندی پارامترهای موثر در بعد اولویت
سیاسی متغیرهای بین در آمده، بدست نتایج به توجه همکاری-با گسترش هایامنیتی؛

وهمکاریدرارتباطباهایمرزیایرانبانخجواندارایبیشترینرتبهایاستانمنطقه میانگین

اند.یافتهدارایکمتریناهمیتبودهجرائمسازمان


بدست آمده از « میانگینرتبه »امنیتی براساس بیشترین  -ی موثردر بعد سیاسیبندی متغیرها: اولویت7جدول 

 آزمون فریدمن.

 رتبه میانگین متغیر اولویت

6
غربیایرانهایمرزیشمالایبیناستانهایمنطقهگسترشهمکاری

بانخجوان
13.1

3
قدرتتالش نفوذ کاهش منظور به سیاسی منطقههای ایهای

ن)نخجوان(،بویژهترکیهدرآذربایجا
22.1

2
از افزایشاستفاده عنوانیکعاملسیاسیدر اشتراکاتمذهبیبه

وابستگینخجوانبهایران
31.1

31.2اجرایقانونلغوروادیدبینایرانونخجوان)آذربایجان(1

3
آذربایجانو-هایسیاسیدرسطوحباالبیندوطرف)ایرانمالقات

نخجوان(.
33.2
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1
قومیت نقش از مناسباتاستفاده در سیاسی عاملی بعنوان گرایی

دوجانبهایرانونخجوان)آذربایجان(.
71.2

11.2امنیتی-هایدفاعیایجادوگسترشهمکاری7
33.2استفادهازروابطمطلوبباارمنستانبعنوانیکاهرمفشارسیاسی1

3
جر با رابطه مانندقاچاقانسان،ائمسازمانهمکاریمشترکدر یافته

تروریسم
13.3

 

 گیرینتیجه
 الف: تحلیل کمی )نتایج حاصل از پرسشنامه(

هایایونظراتکارشناسان،افزایشهمکاریباتوجهبهنتایجبدستآمدهازبخشپرسشنامه

راکسبکردهوبهتبع،میانگینغربیایرانبانخجوانبیشترینرتبههایشمالایبیناستانمنطقه

رسددرحالنظرمیامنیتیبهخوداختصاصدادهکهبه-بیشترینتاثیررادربینمتغیرهایسیاسی

همه وجود با و حاضر تنها وجود با سویارس، مذهبیبیندو قومیو 61اشتراکاتزبانی،

بعدیموثرت رتبه در ندارد. چنداندروضعیتمطلوبیقرار تالشبرایرینمتغیرتوافقنامه، ها،

-یافتهاقتصادیایدرنخجوانقراردارداماباوجودنفوذسازمانهایمنطقهکاهشنفوذقدرت

کاربسیاردشواریبه بهرهنظرمیسیاسیترکیهدراینمنطقه، اشتراکاتمذهبیرسد. گیریاز

سیاسیبه موثر متغیر سومین عاملیسیاسیکه ن-عنوان از بودهامنیتی موضوع کارشناسان گاه

حاکمیتطوالنی دلیل به الئیکاست، سیاسی ساختار و آن تاثیراتمنفی و مدتکمونیسم

گرایایرانیدربرابرساختارسکوالرآذربایجان،آذربایجانوهمچنیناصلکلیساختاسالم

درافزایشنفوذایراندرعنوانعاملیموثرضمنایجادواگرایی،نتوانستهاینمولفهرادرعمل،به

نخجوانتبدیلکند.



 ب: تحلیل کیفی

عدمپیوستگیجغرافیاییآذربایجانونبودامکانبرقراریارتباطزمینیباواحدبرونگانخود

بزرگترینمشکالتاستراتژیکیاینکشورمی از کهآذربایجاندر)نخجوان(، ازآنجا باشدو

ایداردودورنمایروشنیازبهبودروابطباآنکشوردرآیندهشرایطخصمانهباارمنستانقرار

نمی بروننزدیکمشاهده موقعیتجغرافیایی از استفاده میشود، جمهورینخجوان، تواندبوم

تعادل باشدوکمکقابلتوجهیبر آذربایجانداشته ایرانو کشور روابطدو بهبود بخشیو
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شودتادرمواقعامنیتیباعثمی-نبهایرانازمنظرسیاسیافزایشوابستگیژئوپلیتیکینخجوا

لزوم،رسیدنبههدففوقرابرایایرانمیسرسازد.

غربیکشوربرایدررابطهباپارامترهایموردپژوهش،بهبودوتشویقمردمانمناطقشمال

یطرفآذریپزشکیبرا-گسترشارتباطاتبانخجوانوآذربایجانوبهبودخدماتدرمانی

درمراکزدرمانیتبریزوارومیهواجرایمستمرقانونروادیدبرایاتباعطرفمقابلتوسطایران؛

توانندباشند.ازاقداماتالزمبرایافزایشمراوداتبیندوسویارسمی

گرایی،باوجودهمگراییعمومیبینمردماندوسویدرارتباطبااشتراکاتزبانیوقومیت

زایرانونخجوان،مطرحشدنمسائلیمانندآذربایجانبزرگو...مانعبزرگیبرایاستفادهمر

ایرانازاینمولفهدرروابطخودبامنطقهخودمختارنخجوانبودهاست.

مستلزم نخست، وحله در نخجوان، آذربایجانو در سیاسیترکیه تالشبرایکاهشنفوذ

اقتصادیگذاریسرمایه عمده همکاریهای افزایش و، سیاسی روابط بهبود و امنیتی های

باغازسویایراناستوهرگونهتالشبرایاستفادهازروابطگیریمثبتدرارتباطباقرهجهت

مطلوبباارمنستان،تاثیریمعکوسدربهبودروابطباآذربایجانخواهدداشت.

دهدتاکنونجوانوآذربایجان،نشانمیامنیتیایران،نخ-بطورکلی،ماهیتمناسباتسیاسی

ایرانموفقنشدهاستمنافعراهبردیخودرابرمحوروابستگیژئوپلیتیکیگسترشدهد.درواقع

باشد.موانعیمانندامنیتیایرانبانخجوان،درگیرموانعمهمژئوپلیتیکیمی-روندمناسباتسیاسی

ق حضور منطقههایفرامنطقهدرترویکردهایناسیونالیستیآذربایجان، تبعاتبحرانایو ای،

تفاوتقره همه از مهمتر و ذهنیتباغ هستند. آنها مهمترین ارس، سوی دو ساختاری های

نگرشملیتهرانخصومت عواملفوقدر ژئوپلیتیکیناشیاز تفاوت-آمیز هایباکو)عمدتا

تنش روابطایرانساختاریو آن(، ر-هایناشیاز بعدسیاسینخجوان در نیز امنیتیمتاثر-ا

ساختهاست.

کهمانعموثربرنفوذسیاسی اقتصادیایراندرجمهوریآذربایجانونخجوان،-ازآنجا

رسد،لذانظرمیهایساختاریبودهوتغییراینعاملوازمیانبردنآنبهشدتدشواربهتفاوت

راندرجمهوریخودمختارنخجوان،خوشبینانهوانتظاربروزتغییراتشگرفدرمیزاننفوذای

باشد.یاالاقلنیازمندپیمودنراهدشواریمی
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 هایمجلس.مرکزپژوهش
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-( موسوی، محمدرضا، و مرتضی نورمحمدی، و مجید 6236عباسی، ویژگی»(، هایتاثیر
ایران روابطبا «ژئوپلیتیکیجمهوریآذربایجانبر بین، تحقیقاتسیاسیو پایالمللیفصلنامه یز،،

.63شماره
)عیسی- فاطمه، بشیریان، و محمد سید 6236نژاد، و«(، ایران روابط ژئوپلیتیک تحلیل

.36،مجموعهمقالتچهارمینهمایشعلمیجغرافیا،اردیبهشت»آذربایجان
-( محسن، مرتضیوسلطانی، 6232فیروزی، سراب:مفاهیماساسیدرجغرافیایسیاسی(، ،
سراب.
حضوراسرائیلدرقفقازوتاثیر»(،6233نومتقی،افشینورشیدی،مصطفی،)کامران،حس-

.31،شماره3،دورهجغرافیا،«آنبرامنیتملیجمهوریاسالمیایران
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نامهکارشناسیارشد،دانشگاهتبریز.،پایانایرانوجمهوریآذربایجانجمهوریاسالمی
)کریمی- یداهلل، 6231پور، مناسباتایرانو(، نگرشیبه نخستدرخدمتصلح، جغرافیا؛

،تهران:انتخاب.همسایگان
غییرروابطامنیتیشدهایرانوجمهوریچگونگیت»(،6236کوالیی،الههواصولی،قاسم،)-

.63،شماره3،دورهمطالعاتاوراسیایمرکزی،«آذربایجان
،بهار،شمارهفصلنامهژئوپلیتیک،»ج.ا.ایرانوژئوپلیتیکقفقازجنوبی«(،6213کوالیی،الهه،)-
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فصلنامهمطالعاتآسیایمرکزیو،«خطوطلولهانرژیبرژئوپلیتیکمنطقهآسیایمرکزیوقفقاز
.13شماره،زمستان،قفقاز
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