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 21/2/1331تاریخ پذیرش:

 چکیده
المللی تاثیر فراوانی دارد. روابط ایران و وع رفتار آنها در عرصه بینبر وزن ژئوپلیتیک و ن ،وابستگی کشورها به همدیگر

عنوان  نخجوان بههایی مواجه بوده است. با چالش ،که این کشور به استقالل رسید0991جمهوری آذربایجان از ابتدای 
باغ، تنها  پس از جنگ قرهبخشی از کشور آذربایجان، توسط داالن زنگزورمگری ارمنستان از سرزمین مادری جدا افتاده و 

های فراوانی که  با توجه به روابط امنیتی و چالش راه ارتباط زمینی بین نخجوان وآذربایجان، استفاده از خاک ایران است.
با توجه به عدم پیوستگی جغرافیایی این کشور  ،وجود آمده و همچنین در طی سالیان گذشته بین دولت آذربایجان و ایران به

ترین مشکالت استراتژیک این کشور است، باید با افزایش سطح وابستگی  که از بزرگ نخجوان() رونگان خودبا واحد ب
تحلیلی و با -ژئوپلیتیک نخجوان به ایران، نوع روابط دو کشور آذربایجان و ایران را تغییر داد. مقاله حاضر با روش توصیفی

ثیر متغیرهای گوناگون در بعد اقتصادی بر ابندی و بیان میزان ت ررسی، اولویتای، به ب ای و پرسشنامه استفاده از منابع کتابخانه
افزایش حمل و نقل زمینی از طریق خاک ایران، بهبود  با توجه به نتایج، افزایش وابستگی نخجوان به ایران پرداخته است.

ش ثرترین عوامل برای افزایؤم ، ازهای نیروگاهیهای ارتباطی، افزایش حجم سوآپ نفت و گاز و توسعه فعالیتزیرساخت
 اند.بوده وابستگی نخجوان به ایران

 خودمختار، نخجوان، ایران وابستگی ژئوپلیتیک، جمهوری، های کلیدی: واژه
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 مقدمه  -1

عنوان مناطق برونگان، در نوع رفتار  بادر این پژوهش اشاره شده است که داشتن مناطقی 

شود و زمینه را برای وابستگی یک کشور به سایر می المللی یک کشور بسیار مهم تلقیبین

پیوستگی جغرافیایی نا کند.افتاده خود فراهم میبرای برقراری ارتباط با واحد جداکشورها، 

باغ  أله قرهمسئوپلیتیک جمهوری آذربایجان پس از از مهمترین مشکالت ژ ،با نخجوان

ستقیم بین نخجوان و خاک اصلی باغ و قطع ارتباط زمینی م قره 1311پس از جنگ  .است

از طریق خاک ارمنستان، تنها راه ارتباط زمینی آذربایجان با واحد برونگان خود، استفاده از 

وجود اشتراکات  با، 1330از زمان استقالل این کشور در  فضای سرزمینی ایران است.

وجود آمد که  ههای متعددی بین دو کشور بفراوان دینی، زبانی، فرهنگی و تاریخی، چالش

همراه  امنیتی و فرهنگی برای ایران به-یتبعاتی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظام

داشته است. با توجه به وابستگی این کشور به ایران برای برقراری ارتباط با نخجوان و از 

شود و آنجا که دورنمای روشنی نسبت به بهبود روابط آذربایجان و ارمنستان دیده نمی

که کامال در تیررس توپخانه ارتش  -کیلومتری نخجوان با ترکیه 11مرز کوتاه  ،چنینهم

افزایش سطح وابستگی ژئوپلیتیک نخجوان به ایران، برای ایجاد  -ارمنستان قرار دارد

های مهم ایران  تغییری هرچند اندک در نوع روابط سیاسی خود با دولت همسایه در اولویت

 -ست که چه متغیرهایی در زمینه اقتصادیا صلی مقاله اینال اؤس هدف و قرار دارد.

ثر ؤبندی عوامل ماولویت ثرند وؤافزایش وابستگی ژئوپلتیک نخجوان به ایران  م تجاری در

از دیدگاه صاحبنظران این بحث چگونه نخجوان به ایران  در افزایش وابستگی ژئوپلتیک

 است؟

 

 روش تحقیق -2

ثر در افزایش وابستگی ؤبندی متغیرهای اقتصادی متحقیق حاضر به بررسی و سطح

 -پرداخته است. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفیجمهوری نخجوان به ایران  ژئوپلتیک



 

 23/ پلیتیکی جمهوری ...ئوژبندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش  بررسی و سطح

ثر در افزایش وابستگی ؤابتدا به شناسایی عوامل اقتصادی م ،این پژوهشدر  تحلیلی است.

با مطالعات  در آغازتا که در این راس ،ژئوپلتیک نخجوان به ایران پرداخته شده است

ای، که سپس با استفاده از اطالعات پرسشنامه ثر بر آن تعیین وؤای، متغیرهای مکتابخانه

نفر از کارشناسان خبره این مبحث هستند، به بررسی میزان  22اعضای گروه نمونه شامل 

 اخته شده است.تاثیر متغیرهای اقتصادی در افزایش وابستگی نخجوان به ایران پرد

های در تحلیل داده ساخته و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تعیین شد. پرسشنامه محقق

کار  ههای استنباطی نظیر فریدمن بآزمون ،چنیناستفاده و هم spssافزار ای از نرمپرسشنامه

 گرفته شده است. 

 

 چارچوب نظری و پیشینه تحقیق -3

 . چارچوب نظری: 1-3

 انگاری رهیافت سازه

ها منافع را شکل کند، هویت اشاره می« اریک رینگمار»گونه که  نظر این رهیافت، همان از

ها و رفتارها در سیاست خارجی  ها هستند و به کنشدهند و منافع نیز سرچشمه اقدام می

 انگاری بر سه اصل اساسی استوار است: سازهرهیافت  انجامند.می

اندازه ساختارهای مادی اهمیت دارند ساختارهای نظری، فکری و هنجاری به  -الف

 کنند.های سیاسی ایفا میثری در کنشؤو نقش م

گیری منافع و رفتار مذهبی و قومی در شکل ،تاریخی ،های سیاسیهویت -ب

شامل ایجاد مرزهایی است که که کنند الملل نقش انکارناپذیری ایفا میبازیگران نظام بین

یک دولت دیگران را مطابق هویت و (. Smith, 1963: 17د)نکنخود را از دیگران جدا می

 (. Linkalter, 2000:175کند)ساختاری که برای آنها قائل است، درک می
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انگاران بر این باورند که سازه کارگزار است.-مفروضه سوم، تعامل ساختار -ج

 ,Price & Reus)کنندکارگزار در فرایندی دیالکتیک، یکدیگر را بازتولید می ساختار و

 (. از نظر اونف: 262 :1998

قواعد، کارگزاران را بر اساس ساختارها و ساختارها را بر مبنای کارگزاران 

و با تغییر در تعداد، نوع، رابطه و محتوای قواعد، ساختاران و  کنندتعریف می

  (.Onuf, 1989:7)شوندکارگزاران به شکل مستمر بازتولید می

ایدئولوژیک -های فرهنگی هویت مذهبی حکومت ایران و تالش انگارانه، در گفتاری سازه

، برداشت باکو نسبت به ایران را تغییر داد و این کشور آذربایجان  آن در ابتدای استقالل

له تا حد أریزی کرد و این مس کننده منافع خود پی عنوان تهدید روابط خود با ایران را، به

طور خاک اصلی آذربایجان در سالیان بعدی  زیادی نفوذ ایران را در نخجوان و همین

 محدود و متأثر ساخت.

هایی رد و بدل ممکن است نشانه ،کندگونه که ونت اشاره می همان ،در این تعامل

هایی صورت پذیرند که به دشمنی، احساس تهدید و هایی شکل بگیرند و کنششوند، رویه

 (. 313 :1311)ونت، بینجامندایجاد نگرشی امنیتی 

 

 جمهوری خودمختار نخجوان

جمهوری خودمختار نخجوان، قسمت برونگان کشور آذربایجان و واقع در قسمت جنوبی 

تا  14/110نظر موقعیت جغرافیایی، در از .استمنطقه قفقاز و گوشه شمال غربی ایران 

کیلومتر 1100عرض شمالی واقع شده است و  12/330تا 10/310طول شرقی و 1/140

میالدی، بالغ  2011طبق آمار  (. نخجوانZaman, 2015:86)دمربع وسعت دار

از نظر ترکیب قومیتی، از کل . (2011بانک جهانی، )است جمعیت داشتهنفر 133100بر
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 تبار و بقیه را سایردرصد روس 11/0درصد ترک، 1/33جمعیت این جمهوری حدود 

 .(Nakhchivan, 2005:112) اندها تشکیل دادهها و گرجیها مانند کرد قومیت

  

                                                             
 .(https://maps.google.com): موقعیت جغرافیایی جمهوری خودمختار نخجوان 3-1نقشه 

 

 1بوم( برونگان)برون

هایی هستند که توسط خاک کشور همسایه از کشور مادری خود سرزمیناطق برونگان من

اد است و اعمال تشریفات گمرکی دسترسی به آنها بر طبق معاهده و قرارد ،اندهجدا افتاد

بوم از دسترسی به  برون منطقه (.1333:11)فیروزی و سلطانی،گیردسختی صورت می به

تقویت  افتد.ترین بازار برای محصوالت خود و نیز منابع انرژی و نیروی کار دور می نزدیک

 .استمشکالت این مناطق برای سرزمین مادری خود  طلب از دیگرنیروهای جدایی

 

                                                      

1. Exclave 
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 1خودمختاری

ای شود که دارای حکومت و پارلمان محلی ویژهای  گفته میخودمختاری به الگوی سیاسی

اما در روابط خارجی و  ؛ای داردهای اقتصادی ویژهها و سیاست است و قوانین و مالیات

 (. 112: 1314)مجتهدزاده،استت مرکزی امور مربوط به دفاع و جنگ و صلح تابع حکوم

 خودمختاری به انواع مختلفی تقسیم بندی شده که عبارتند از:

  ؛ای: نظیر کردستان عراقمطالبه -

 ؛تاری جمهوری نخجوان از آذربایجانخودمخمانند  توافقی: -

 (. 121: 1330پور و دیگران، ضی: مثل مناطق آزاد تجاری)احمدیتفوی -

 

  حقیق. پیشینه ت 2-3

بخشی به روابط سیاسی دو  در رابطه با نقش نخجوان در تعادلدر ارتباط با پیشینه تحقیق و 

که به  پیشیناما برخی آثار  یست؛های زیادی در دسترس ننوشته ،کشور ایران و آذربایجان

 عبارتند از: ،دارندارتباط موضوع کنونی  اب ای گونه

بررسی نقش موقعیت برونگان » عنوان بانامه مقطع کارشناسی ارشد پایان -الف

، نوشته محسن «جمهوری خودمختار نخجوان در مناسبات ژئوپلیتیک ایران و آذربایجان

 ،های گوناگون اقتصادیلفهؤنویسنده در این اثر به بررسی تاثیر م .1331اردیبهشت، سلطانی

ن و در سطحی توریستی و فرهنگی بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیک نخجوا ،امنیتی ،سیاسی

 فراتر، جمهوری آذربایجان به ایران پرداخته است.

نوشته « آذربایجان و رویکرد خروج آهسته نخجوان از وابستگی به ایران»مقاله  -ب

 اوراسیا. -مرکز مطالعات ایران: 1332اردیبهشت  ،فرزاد رمضانی

                                                      

1. Autonomy 



 

 22/ پلیتیکی جمهوری ...ئوژبندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش  بررسی و سطح

ایران و  ثر بر سیاست خارجی در روابطؤهای ژئوپلیتیک مبافت و ژنوم » مقاله -ج

 .فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم ،1331پاییز ،نوشته امید آزادی «جمهوری آذربایجان

که حوزه ژئوپلیتیک قفقاز یکی از مناطق مهم تمدن بشری و درمیان  بیان شدهاین مقاله در 

برای مجموع کشورهای این منطقه، جمهوری آذربایجان دارای اعتبار ژئوپلیتیک و امنیتی 

 .است ایران

 ای های کتابخانه یافته -4
 ها در روابط جمهوری آذربایجان و ایران  ترین مسائل و تنشمهم. 1-4

کنون، همواره با فراز و نشیب همراه بوده و از ابتدای استقالل آذربایجان تا روابط دو کشور

تحت  این روابط را در ابعاد مختلف ژئواکونومیک، ژئوکالچر، سیاسی و... گوناگونیمسائل 

ان گیری مناسباتی نه چندترین عواملی که به شکل در ذیل به مهم شعاع قرار داده است.

 شود:اشاره می ،دوستانه بین دو کشور منجر شده

زیاد این کشور برای همکاری با ناتو و عضویت در آن  مندی بسیارعالقه*

های اصلی ی از انگیزهویژه  از این منظر که یک هب؛ (113: 1313فرد و موسوی فر،)پیشگاهی

گسترش ناتو به آذربایجان، عالوه بر تحت فشارگذاشتن روسیه، کنترل ایران 

 (.Cafarli, 2014:4)است

انتقال نفت و  ،استخراج انرژی و همچنین های طرحعدم امکان مشارکت ایران در  *

ای مسیری بجز مسیر ایران و تقویت رقب های چندملیتی ازگاز آذربایجان توسط شرکت

خط لوله  -1ها عبارتند از: طرحترین این  ای ایران از این طریق. مهمای و فرامنطقهمنطقه

اید سیاسی و ترین تاثیر این خط لوله، محرومیت ایران از فو ، که مهم«جیهان -تفلیس -باکو»

 راهبردیهای بخشی به همکاری شتاب این خط لوله از خاک خود واقتصادی فراوان عبور 

توان  های مهم میطرحدیگر  ازStarr & Cornel, 2005:26). آذربایجان بوده است) ترکیه و

 طرحو « قرن»، کنسرسیوم نفتی «ناباکو»خط لوله  ،«ارزروم -تفلیس -باکو»از: خط لوله 
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اتخاذ چنین تصمیمی برای  ،البته (.113: 1331)موسوی و دیگران، نام برد« آناتولی -ترانس»

خود از ترکیه، به دلیل فشار بسیار زیاد دولت آمریکا و در راستای  انتقال انرژی صادراتی

پروژه  (.21: 1333)ارجمند و دیگران،ای ایران( این کشور بوده استسیاست)همه چیز منه

در آن به ایران که  ،شود می یدهدر واقع نقطه شروع اختالفات ایران و آذربایجان نام« قرن»

 د، کنار گذاشته شد. شه اشار ها به آن دالیلی که در باال

از جمله  ؛ای در منطقه قفقازای و منطقههای فرامنطقهسازی برای نفوذ قدرتزمینه* 

رقابت با ایران و  ایاالت متحده آمریکا، ناتو، ترکیه)احداث پایگاه نظامی در نخجوان و

 سعودیآذربایجان (، عربستان  روسیه در منطقه قفقاز(، اسراییل)ایجاد قرینه لبنان در

 (. 102-101: 1330ابیت( )جوادی و دیگران،)باهدف گسترش اندیشه وهّ

 دهد:ترین اهداف اسراییل از حضور در آذربایجان را نشان می نمودار ذیل مهم

 
)نمودار از نگارندگان براساس کامران و ترین اهداف اسرائیل از حضور در آذربایجان مهم :4-1نمودار

 (.24-22: 1330دیگران،
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ویژه ایاالت متحده، اسرائیل  به ؛ای ای و منطقه های فرامنطقه ضور نزدیک قدرتح*

وجود  های جدی امنیتی و اقتصادی و سیاسی را برای ایران به و ترکیه در آذربایجان، چالش

چیز منهای ایران  آورده است. راهبرد اسرائیل در آذربایجان، همچون آمریکا راهبرد همه

 .(Buris, 2003:17)است

ترکی در جمهوری های پانگرای افراطی و دارای ایدهوجود جریان ملی *

شود )زهرانی و فرجی لوحه آذربایجان که تهدیدی بر تمامیت ارضی ایران محسوب می

موضوع آرمانی آذربایجان بزرگ، همواره نقش اصلی را در مناسبات دو  (.112: 1332سرا،

 پنجاین آرمان از سوی  دهد. خود قرار می شعاع سایر منابع تنش را تحت ،کشور داشته

سازان آمریکا  یمتصم -1 ؛آویو تل -3 ؛دولت باکو -2 ؛ترکیه -1شود:  کانون تقویت می

های شمال غربی ایران  های آذری استان شوونیست -1 ؛خواه ویژه حزب جمهوری به

د نظامی و تا زمانی که حکومت مرکزی ایران در ابعا ،(. البته113: 1331پور،  یمیکر)

 پذیر است. سیاسی قدرتمند است، آذربایجان از طرح این موضوع بیش از ایران آسیب

تحریف رسمی تاریخ و تمامیت ارضی ایران درکتب رسمی جمهوری آذربایجان  *

(Nasibu,2012:6.) 

آذربایجان ادعا دارد اتحاد شوروی  :رقابت دو کشور در زمینه رژیم حقوقی خزر *

تقسیم  را های ساحلیفرضی بین آستارا تا خلیج حسینقلی جمهوری تمامی خط1320در 

ساحلی سهم خود از خزر را از یک منطقه امتداد  است هر کشور لذا معتقد ؛کرده است

دست خواهد آورد. با  هب ساحلی تا خط مرکزی)خطی که فاصله برابری از هر ساحل دارد(

گیرد که تعلق می ایران آن سهمی از خزردر رابطه با رژیم حقوقی خزر، به  ،طرح این ادعا

یعنی آستارا تا خلیج حسینقلی است، که فقط  ؛زیر خط مابین دو نقطه مرزی خشکی ایران

درصدی 20شدت با خواست ایران مبنی بر محدوده  که به درصد خزر را شامل می شود11
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از جمله های آذربایجان برای نظامی کردن خزر نیز ضمن اینکه تالشاست؛ در تعارض 

 (.112: 1333شود)ذکی و ولیقلیزاده،مسائل مهم در این حوزه محسوب می

 های دانمحیطی گسترده در خزر و ادعای مالکیت می -آلودگی زیست ایجاد* 

و دعوت از « البرز»و « سردار جنگل»از جمله دو میدان نفتی  ؛انرژی ایران در دریای خزر

گیری رژیم حقوقی خزر)کوالیی و شکل های نفتی برای استخراج نفت قبل ازشرکت

له گاه به برخوردهایی بین دو کشور منجر شده است؛ از جمله أ(. این مس11: 1331اصولی،

دو شرکت بریتیش پترولیوم از انگلیس و استات اویل نروژ با اخطار شدید  1310 در سال

سوی آذربایجان به طرفه از  صورت یک نیروی هوایی ایران از فعالیت در میدان البرز که به

 برداشتند. دست این دو شرکت واگذار شده بود، 

والن ایرانی ؤباغ و مواضع متناقض مس یک ایران با ارمنستان، بحران قرهروابط نزد *

طرفی متمایل به ارمنستان(، موجب بدبینی دولتمردان آذری نسبت به ایران در قبال آن)بی

این کشور از خود در راستای اشتراکات دینی، جانبه  ، انتظار حمایت همهشد که در واقع

تواند (. تداوم بحران مذکور میVarun & Fitzgerald, 2012: 25را داشتند) زبانی و...

حمایت ایاالت متحده  ،ت از ارمنستان و همچنینحمای مداخله نظامی روسیه به ساززمینه

مخاطره  ران را هم بهموضوع امنیت ملی ای آمریکا و ناتو از آذربایجان گردد که این

خطر بروز درگیری مجدد در این منطقه و  ،عالوه بر آن Martirosyan, 2009:2.).)اندازد می

ثباتی، هجوم آوارگان جنگی به کشور و دستاویز شدن برای مانند: گسترش بی ،تبعاتی

 و ذکی)پی خواهد داشتآمریکا و اسراییل در منطقه را درامنیتی  -حضور سیاسی

 (. 111 :1333ده،ولیقلیزا

طلب. این اقدام با فشار گسترده البی  های معارض و تجزیهپناه دادن به گروهک*

اشرف  صهونیستی صورت پذیرفته است و حتی در مقطعی بحث انتقال ساکنان اردوگاه

 (.4: 1332)طالبی،عراق به آذربایجان مطرح شد
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فرهنگی موجود در امنیتی و اقتصادی و  -ترین مسائل سیاسی مهم 1-1در جدول 

 روابط آذربایجان و ایران آورده شده است:

 
 های موجود در روابط آذربایجان و ایران ترین چالش مهم :7-9جدول 

 ها در چهارچوب ژئوپلیتیک بندی چالش الگوی تقسیم
 امنیتی-های  سیاسیچالش های ژئوکالچریچالش های ژئواکونومیکچالش
ی ها سازی برای نفوذ قدرتزمینه

ای، تعارض منافع ای و فرامنطقهمنطقه

دو کشور درباره رژیم حقوقی دریای 

خزر، ادعای مالکیت میادین انرژی 

 توسط آذربایجان دریای خزر ایران در

 

 سکوالریسم، نفوذ آذریسم،پان

ای و های منطقه قدرت

ای، تحریف تاریخ و فرامنطقه

تمامیت ارضی ایران در کتب 

 رسمی

 

ای و منطقههای  نفوذ قدرت

 -ای، بحران ناگورنوفرامنطقه

محیطی -باغ، آلودگی زیست قره

دریای خزر)سالمت بهداشتی 

های شمالی ایران،  ساکنان استان

رژیم حقوقی خزر، پناه دادن به 

های معارض و  گروه

طلب، وجود جریان  تجزیه

 گرای افراطیسکوالر و ملی

  نمودار از نگارندگان()

 

 یرهای اقتصادی مؤثر بر وابستگی ژئوپلیتیک نخجوان به ایرانترین متغ بررسی مهم

طور کامل برای تامین گاز مصرفی خود به ایران وابسته  نخجوان به: صادرات گاز -الف

است. گاز مورد نیاز مصرفی این جمهوری از طریق انعقاد قرارداد مبادله انرژی بین ایران و 

 در گرفت.دی بین دو کشور مورد توافق قراریالم 2001که در سال  شودآذربایجان تامین می

ساله ، روزانه یک میلیون متر مکعب گاز طبیعی آذربایجان از مسیر ایران به  21این توافق 

نخجوان انجام -شود و مسیر این انتقال از خط لوله سلماسنخجوان تحویل داده می

میلیون  210میلیارد و  میالدی بیش از یک 2013تا  2001ایران در بازه زمانی  گیرد. می

بیشترین حجم  که مترمکعب گاز جمهوری آذربایجان را به نخجوان سوآپ کرده است
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میلیون مترمکعب در سال  312سوآپ گاز آذربایجان از طریق ایران به نخجوان به میزان 

-U.S. Energy Information Administration, 2015:1) میالدی انجام شده است 2012

عنوان حق معاوضه،  یل گرفته شده در منطقه آستارا بهاز حجم گاز تحو درصد11 .(13

و معادل بقیه گاز دریافتی از جمهوری آذربایجان در منطقه جلفا به  شده توسط ایران کسر

ذکر است که در  شایان. (1332شرکت ملی گاز ایران، )شود داده مینخجوان تحویل 

میالدی،  2011گاز به نخجوان تا سال  دو کشور متعهد شدند میزان سوآپ 1333مرداد

فراتر از یک  33افزایش و به یک میلیارد متر مکعب در سال برسد که این هدف در سال 

 (.4: 1333نرسید)لباف،  میلیون متر مکعب در روز

أله نخجوان فاقد منابع زیرزمینی انرژی است و به دلیل مس: صادرات برق به نخجوان -ب

ذکر است که در  شایان .استانرژی آذربایجان به این جمهوری قطع باغ، خطوط انتقال  قره

مورد نیاز این  بحران ذکر شده، انتقال برق ایران به نخجوان نقش مهمی در تامین الکتریسیته

 جمهوری داشت.

ایران طبق قرارداد دوجانبه بین ایران و دولت آذربایجان، میزان صادرات روزانه برق 

(. با استناد به آخرین آمار ارائه 22: 1311)محمدی، کیلووات است میلیون 1/1به نخجوان 

میلیون کیلووات ساعت برق  به  41، ایران 1332، در سال »توانیر»شده توسط شرکت 

« پارس ساختار»های اخیر و با انعقاد قرارداد با شرکت  سال طی .نخجوان صادر کرده است

هزار منات، میان  410میلیون و  1با ارزش کیلوواتی  110کیلومتری و  21ایران، خط برق 

در  (.1: 1332)رضایی، کشیده شده است نیروگاه مدول و نیروگاه توربین گازی نخجوان،

هایی در زمینه تولید برق بادی و خورشیدی در نخجوان به همچنین طرح ،سالیان اخیر

ر فوق، از میزان های اشاره شده دانجام رسیده است که همراه با به سرانجام رسیدن طرح

 وابستگی نخجوان به برق وارداتی از ایران کاسته خواهد شد.
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و  «پلدشت»بخش عمده تجارت بین ایران و نخجوان از دو گمرک مرزی : تجارت -ج

 1/1گیرد. متوسط حجم ساالنه تجارت با نخجوان از گمرک جلفا، به صورت می «جلفا»

دالر 11211143از نظر ارزش مالی،  1331سال در  میلیون دالر در سال بوده و این مقدار

های قبل از خود بود که شاهد افزایش سه برابری نسبت به میانگین ارزشی تجارت در سال

بوده و  1331دالر در سال 111103ارزش مالی واردات از نخجوان،  ،همچنین بوده است.

با جمهوری نخجوان مقایسه ارقام فوق بیانگر تراز مثبت عملکرد گمرک مذکور در تجارت 

گرفته از گمرک صنم بالغی به جمهوری نخجوان در سال  میزان صادرات صورت است.

شامل: محصوالت کشاورزی، ، دالر1322124کاال به ارزش مالی کیلوگرم  1031213، 31

 (.1331سالنامه آماری گمرک،تولیدات داخلی بوده است) غذایی، البسه و مواد

غرب کشور، رقم تجارت ویژه شمال هاقتصادی ایران و ب های باالیبا وجود پتانسیل

های گمرکی، لغو قانون روادید محدودیت رسد. نظر می همیلیون دالری ناچیز ب 2ساالنه 

تر تولیدات شده باالتر و کیفیت پایین سط پارلمان آذربایجان، قیمت تمامبرای اتباع ایرانی تو

حضور تجاری ضعیف ایران در نخجوان شده  ایرانی نسبت به رقبا از جمله ترکیه، باعث

 است.

 

تجارت چمدانی به نخجوان از طریق دو گمرک مرزی پلدشت و : تجارت چمدانی -د

  در تعریف، به تجارت خرد و کوچک که معموال در حد صندوق .گیردجلفا صورت می

ود شود که با وج گفته می« تجارت چمدانی»عقب یک ماشین و یا چند چمدان بار است، 

کوچک بودن نسبت به تجارت کالن کشورها ساالنه چندین میلیون دالر ارزآوری 

در حال حاضر صادرات چمدانی ایران به نخجوان از  (.41: 1331دیگران، دارد)صادقی و

طریق دو گمرک یاد شده وضعیت مطلوبی ندارد و مقایسه این دو مبادی رسمی با سایر 

میلیون 22کند. از کل ارزش له را تایید میأمس گمرکات فعال در صادرات چمدانی، این
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 تنهارفته  هم )آخرین آمار رسمی ارائه شده( روی1331دالری صادرات چمدانی در سال

(. شکل زیر 1331)سالنامه آماری گمرک،دارداختصاص درصد آن به این دو گمرک 2

 . ستا 1331مقایسه وضعیت گمرکات همجوار نخجوان از نظر تجارت چمدانی در سال 
 

 
 میلیون 22: مقایسه دو بازارچه مرزی جلفا و پلدشت با سایر گمرکات کشور از کل 4-2نمودار

 نگارندگان(.از . نمودار 1334سالنامه آماری گمرک،)1334دالر ارزش صادرات چمدانی سال

 

نامه  موافقت شتهجمهوری اسالمی ایران در مجموع : توافقنامه ترجیحات تجاری -ه

با سایر کشورها دارد که در ارتباط با نخجوان،  (in force)تجارت ترجیحی در حال اجرا 

نویس اولیه توافقنامه ترجیحات تجاری، دولت آذربایجان هنوز جوابی با وجود تبادل پیش

ای را به طرف ایرانی اعالم نکرده مبنی بر مخالفت و یا موافقت خود با چنین توافقنامه



 

 75/ پلیتیکی جمهوری ...ئوژبندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش  بررسی و سطح

نامه ترجیحات  که در ارتباط با موافقترا ترین تعریفی  اتاق بازرگانی ایران، رایج است.

های تجارت ترجیحی و آزاد که در زبان نامه چنین آورده است: موافقت ،تجاری وجود دارد

کشورها المللی میان های بینتوافق ،شناخته شده است و در واقع PTA 1عنوان  باانگلیسی 

افزایش حجم تجارت میان کشورهای طرف تجاری  ،در نتیجه یل تجارت ومنظور تسه به

المللی برای ها تسهیالتی را در فرایند تجارت بین ها، دولتنامهدر این قبیل موافقت است.

سعیدی و دیگران، )شوندمورد سایر کشورها قائل نمی که در آورند یکدیگر به وجود می

های غیرنفتی برای تجارت با همسایگان را در بخش یهای فراوانایران مزیت (.101: 1333

توسعه و در صورت اجرای توافقنامه ترجیحات تجاری بین ایران و آذربایجان،  دارد

، باعث افزایش حضور تجاری های صادراتکاهش هزینه ،صادرات غیرنفتی و همچنین

 ایران در نخجوان خواهد شد.

 در شمال غرب کشور بازارچه های مرزی و مناطق آزاد تجاری -و

هایی برای جذب تکنولوژی، ارز مناطق آزاد تجاری فرصت :مناطق آزاد تجاری و صنعتی -

در حال حاضر تنها منطقه  آورند.وجود می هخارجی و تسهیل در صدور صادرات داخلی ب

آزاد تجاری و صنعتی کشور که در مرز مشترک با جمهوری نخجوان و آذربایجان قرار 

منطقه آزاد ارس در شمالغرب ایران در نقطه صفر مرزی، در  .استه آزاد ارس منطق ،دارد

مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته 

محدوده منطقه آزاد ارس شامل  2/1/1311ت وزیران در تاریخ أبر اساس مصوبه هی است.

، محدوده 11/3/1312براساس مصوبه جدید در  شد کههکتار از اراضی منطقه می 3200

شهرستان جلفا و خداآفرین افزایش  دوهایی از هزار هکتار، شامل بخش 11این منطقه به 

 ترین اهداف ایجاد منطقه آزاد ارس عبارتند از: یافت. مهم

 ؛ایثر در ترتیبات منطقهؤحضور م -

                                                      

1  . Preferential Trade Agreements 
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  ؛ایجاد تمهیدات برای گسترش خدمات ترانزیتی -

ویژه در زمینه  هب ؛های منطقه ه تولیدات صنعتی و معدنی با توجه به مزیتتوسع -

  ؛تامین انرژی

    ؛(22: 1312)موسایی و عزیزیانی فر،  انتقال فناوری -

ویژه از منطقه نخجوان آذربایجان و  هتوسعه گردشگری و جذب توریست )ب -

 (.Abriz,2012 :200های همسایگی با این جمهوری( )استفاده از مزیت

های مرزی به عنوان یکی بازارچه :های مرزی ایران به نخجوان وضعیت صادرات از بازارچه -

ای است محصور در نقطه صفر مرزی یا های مهم در ایجاد اشتغال، محوطهاز اهرم

های منعقد بین ایران و کشورهای همجوار ایجاد شده و نامه هایی است که طبق تفاهم مکان

: 1331کند )فالحتی و دیگران،واردات کاال را با برخی تسهیالت میسر می امکان صادرات و

. پس از استبالغی   رز مشترک با نخجوان، بازارچه صنم(. بازارچه مرزی فعال ایران در م3

بادالت های تاریخی بین دو سوی ارس، باب مو پیوند1331فروپاشی شوروی در 

رفع این مشکل و برقراری امنیت در مراودات  لذا درراستای قانونی کاالها گشوده شد.غیر

 (.Alipour & norieva, 2009 :598)دشبازارچه مذکور بازگشایی  1321تجاری، در سال 

به  1331بالغی به نخجوان در سال   صادرات کاال از بازارچه مرزی صنمارزش 

است.  بوده و تولیدات غذاییهای ساختمانی دالر و عمدتا شامل لبنیات، سنگ1322000

دالر بوده  312000، 1333سال  ذکر است ارزش صادرات کاال از بازارچه مذکور در شایان

برای بهبود صادرات از این بازارچه به  (.1331و1333)سالنامه آماری گمرک، است

نخجوان، کنترل کیفی کاالهای صادراتی، گسترش دانش تجاری تاجران بومی، ارائه 

 از بازرگانان معافیت برای های دوجانبهنامه حلی، موافقتهای صادراتی به تاجران م مشوق

 تولید سوی مرز دو از یکی داخل در که برای کاالهایی عوارض گمرکی و حقوق پرداخت

 .استشود، ضروری  می



 

 72/ پلیتیکی جمهوری ...ئوژبندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش  بررسی و سطح

سازی به معنی استاندارد: های تولیدی در کاالهای صادراتیاهمیت رعایت استاندارد -ز

داشتن کیفیت و خواص فیزیکی شیمیایی بیان  حجم و ودقت در تولید کاال از نظر وزن 

شده قبل از تولید است. رعایت استاندارد از دالیل اصلی اطمینان مشتریان به کاالهای 

ابتدا  ،بدین منظور شود. امل استانداردهای داخلی کشور نمیخارجی است و این فقط ش

از استاندارهای مورد استفاده باید با شناسایی کاالهای مورد نیاز مردم نخجوان و اطالع 

های مناسب رقابت در با قیمتر جهت تولیدات صادراتی با کیفیت و دولت آذربایجان؛ د

های اولیه استقالل در این مورد باید از تجربیات تلخی که در سال بازار نخجوان، بهره برد.

ورها در های آسیای مرکزی و در زمینه صادرات کاالهای نامرغوب به این کشجمهوری

: 1331)سلطانی،وجود آمد، استفاده شود هنتیجه عدم نظارت کافی بر کاالهای صادراتی ب

توجهی  استفاده از ابزارهای نامناسب برای معرفی محصول یکی از دالیل بی (.32

اندرکاران فعال در صادرات آموزش دست .های خارجی به محصوالت داخلی است مشتری

 ، ایجادی استانداردهای دو کشور ایران و آذربایجان به یکدیگرسازنزدیک کاال به نخجوان،

تبلیغات  های مناسب درمرزی، استفاده از شیوه گمرک در کنترل کیفیهای آزمایشگاه

 متناسبمردم نخجوان  فرهنگ مصرف و اخالقیاستاندارهای که با نحوی  هکاالهای ایرانی ب

االهای با کیفیت پایین را به نخجوان صادر باشد و جلوگیری از فعالیت تجاری افرادی که ک

  ثری برای ارتقای استاندارد کاالهای ایرانی خواهند بود.ؤهای مکنند، گاممی

نقل، پس از  در رابطه با حوزه ارتباطی و حمل و :نقل های ارتباطی و حمل و زیرساخت -ح

اصلی، استفاده از مسیر باغ، تنها راه ارتباط زمینی بین نخجوان با سرزمین  وقوع بحران قره

های ارتباطی متعددی به انجام رسیده و یا در حال انجام طرح ،و در این راستا استایران 

 ترین آنها عبارتند از: است که مهم

  ؛2002نخجوان، در -باکو-افتتاح خط اتوبوسرانی نخجوان *

 ؛2011تهران در اکتبر -تبریز-اندازی خط اتوبوسرانی نخجوانراه* 
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  نخجوان« تختی شاه»و « جلفا»»ری و مجتمع گمرکی های ادااث ساختماناحد *

 ؛(42 :1331دیگران، و خلیلی)

 .اردوباد به درخواست جمهوری آذربایجان -مینجوان آهن طرح احداث راه *

ها در رودخانه ارس نیز نقشی مهم در توسعه روابط حمل و نقل داشته احداث پل

ی تسهیل در ارتباط زمینی بین ایران و نخجوان، بر روی چندین پل  برا ،اکنون هماست. 

 :ده استشارس احداث 

 ؛2002پلدشت در سال  -تختی  المللی شاهاندازی پل بین راه -1

 ؛جلفا-احداث پل جلفا -2

  ؛تختی شاه –پل پلدشت  -3

 برداری قرار گرفت.مورد بهره 1332نخجوان  که در  -پل جدید جلفا  -1

های هوایی نیز کریدور هوایی ایران در امتداد مرز شمالی، دو قسمت  در رابطه با راه

 (.13: 1331)سلطانی، کندجمهوری آذربایجان را به هم متصل می

ارتباط نخجوان و آذربایجان از طریق جاده جلفا به خداآفرین انجام  ،در حال حاضر

نخجوان و از طریق ، بین آذربایجان و شود و طبق آمار ارائه شده توسط گمرک ایرانمی

 (.1331)سالنامه آماری گمرک،نفر مسافر در حال تردد هستند 1100خاک ایران، روزانه 

طور منظم بین نخجوان و  وابستگی به ایران، پروازهایی به منظور کاهش هدولت آذربایجان ب

انجام خدمات  ،برقرار کرده و همچنین (THY)استانبول از طریق خطوط هوایی ترکیه 

-ایغدیر -آهن قارص استان ایگدیر ترکیه و پروژه راه هایی ازرانی توسط شرکتاتوبوس

اهیمت بهبود  (.Zaman, 2015:88)استنخجوان از دیگر اقدامات این کشور 

تواند عاملی در  میهای ارتباطی بین ایران و نخجوان از این منظر اهمیت دارد که  زیرساخت

قدرت  یصادراتی به این منطقه و ارتقا جهت کاهش بهای تمام شده کاالها و خدمات



 

 71/ پلیتیکی جمهوری ...ئوژبندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش  بررسی و سطح

طور کلی وابستگی بیشتر نخجوان به  هو ب توریسم، گسترش ، رشد تجارترقابت با ترکیه

 ایران گردد و از نظر سیاسی بسیار سودمند خواهد بود.

هایی که تاکنون در بخش کشاورزی ترین همکاری مهم :های کشاورزی وضعیت همکاری-ط

 عبارتند از:  شته،نخجوان وجود دا بین ایران و جمهوری 

های زراعی جمهوری  نخجوان  توسط  هکتار از زمین 100کشت رفتنزیر  -

موجب آن محصول  . که به1330ه روغنی کلزا از سال منظور کاشت دان لدشتی بهکشاورزان پ

توسط  ،شود این مزارع که توسط کشاورزان و با دانش فنی کارشناسان ایرانی کاشته می

 .نخجوان به صورت تضمینی خریداری خواهد شد دولت

عمده این  .خجوان توسط ایرانماهی در منابع آبی ن هزار قطعه بچه 20رهاسازی -

 200نیز تعداد 1331در سال  .بیگ هد است و ماهیان شامل کپور معمولی، آمور، فیتوفاک

 های داخلی نخجوان رها شدند. هزار قطعه بچه ماهیان گرمابی در آب

زمینی، ذرت و احداث واحدهای دامداری  ها در زمینه کشت سیبمکاریه -

های  ای مرزی شمال غربی ایران و همکاریه صنعتی و مرغداری، بین نخجوان و استان

 (. 1331مشترک در زمینه تولید گیاهان دارویی)سرکنسولگری ایران در نخجوان، 

ی نخجوان به ایران و تولیدهزار تن محصول چغندرقند  10تفاهمنامه واردات  -

از این میزان چغندر  تبدیل آن به شکر در کارخانه قند خوی در آذربایجان غربی. و فرآوری

دست خواهد آمد که مجددا به جمهوری نخجوان صادر  ههزار تن شکر ب 1وارد شده حدود 

خواهد شد و با واردات این محصول و صادرات شکر تولیدی به این جمهوری، نزدیک به 

 هزار دالر نیز عاید ایران خواهد شد. 100میلیون و یک 

هکتار از اراضی نخجوان توسط کشاورزان  1200کشت محصول چغندر قند در  -

های ها در زمینه توسعه سامانهتن محصول در سال. همکاری12000ایرانی با برداشت 
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با آفات آبیاری تحت فشار، واحدهای پرورش ماهی، باغبانی و تولید نهال و مبارزه 

 کشاورزی بین استان آذربایجان غربی و نخجوان وجود دارد.

های ایران در زمینه تولید ادوات کشاورزی و کشت محصوالت پیشرفت رغم علی

روابط دوجانبه در حیطه  ؛باغی و کشاورزی، و نیاز روزافزون نخجوان به این محصوالت

عنوان نمونه صادرات  هل اخیر، بسا 10ای که در طی  گونه هب ؛کشاورزی مطلوب نبوده است

بوده است که تعداد بسیار  1311و آن هم در سال  دستگاه 20 تنهاتراکتور به نخجوان، 

 (.11: 1331)سلطانی، استناچیزی 

های گمرکی، عامل مهمی در کاهش سطح مراودات محدودیت :ارائه تسهیالت گمرکی -ی

ربط را برای  والن ذیؤهای مستالش که استتجاری، توریستی و... بین ایران و نخجوان 

 توان اشاره کرد به:ترین این مشکالت می از مهم طلبد.رفع و کاهش این مشکالت می

متر به نخجوان و  30/1های ایرانی با ارتفاع بیش ازممنوعیت عبور کامیون -

این ممنوعیت مشکالتی را در صادرات برخی تولیدات صنعتی بزرگ به  که آذربایجان،

 آورد.وجود می هوان بنخج

کیلومتری برای شهروندان  11طرفه قانون عدم نیاز به روادید تا شعاع  لغو یک -

 ایرانی برای ورود به نخجوان توسط پارلمان آذربایجان.

های ناشی از آن بودن فعالیت گمرکات مرزی دو کشور و معطلینروزی شبانه -

وان، واردات هایی گمرک جمهوری نخج در چند سال اخیر در دوره (.1: 1312)زارعی، 

منظور کنترل و متعادل  ویکرد در ظاهر بهشدت محدود کرده است. این ر کاال از ایران را به

تواند در راستای کاهش وابستگی  اما می ؛شود میکردن بازار این جمهوری اعمال 

ی آذربایجان)نخجوان( به ایران در حوزه اقتصادی و رویکردی سیاسی باشد)رمضان

 (.3: 1332بونش،



 

 19/ پلیتیکی جمهوری ...ئوژبندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش  بررسی و سطح

 استانداردهای به استثنای مجوز هرگونه اخذ از خدمات و کاالها معافیت صادرات

 فعالیت تنظیم ساعات خریداران، درخواست مورد المللبین تجارت مرسوم در اجباری

 ستاد تشکیل مرز، گمرکات ایرانی در های بانک شعب ایجاد با نخجوان، مرزی گمرکات

 و گمرکات مرزبانی، ازجمله ؛فرامرزی تجارت با مرتبط اجرایی های هدستگا هماهنگی کلیه

 خروج و ورود فعالیت حداکثر کردن و تسهیل منظور به های شمال غربی استان راهداری

 مرزی واحد مدیریت مرزی و اعمال گمرکات شدن روزی شبانه مرزی و صفر نقطه از کاال

 ثر باشد.ؤگمرکی م تواند در رفع برخی موانع ایران می گمرک توسط

توان بدیهی است بدون داشتن روابط پولی و بانکی مناسب، نمی :روابط پولی و بانکی -ک

در زمینه روابط پولی و بانکی  مراودات باالی اقتصادی را در روابط دوجانبه انتظار داشت.

 ترین آنها عبارتند از: بین ایران و آذربایجان، مشکالت چندی وجود دارد که مهم

 LC گشایش بدون و بانکی سیستم از خارج کشور دو بین بازرگانی مبادالت -

 شود. می انجام

های تر از قطعنامهها علیه ایران در سطح گستردهمشارکت آذربایجان در تحریم -

ی آذربایجان های جمهور توانند در بانکایرانی نمی که شهروندان  طوری هب ؛شورای امنیت

 .حساب بانکی باز کنند

 .مصادره کردن دهها میلیون دالر از سرمایه ایرانیان از طریق لغو امتیاز رویال بانک -

 (. 122: 1332تعطیلی نمایندگی کمیته امداد امام خمینی )اولی نسب، -

-های بانکی و برقراری سوئیفت بین بانکرود با رفع تحریمدر این ارتباط انتظار می

جم روابط پولی و بانکی بین ایران و طرف آذری ، ح1331های ایرانی و خارجی در اواخر 

 افزایش یابد.
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 ایاطالعات پرسشنامه .2-4

جامعه آماری مرتبط با موضوع پژوهش کنونی، همگی دارای سطح  مشخصات جامعه آماری:

علوم و »، «شهیدبهشتی» ،«تهران»های تحصیالت دکتری و از اعضای هیات علمی دانشگاه

الملل های علوم سیاسی، روابط بینو از رشته «تربیت مدرس»، «دفردوسی مشه»، «تحقیقات

 و جغرافیای سیاسی هستند.

 
 های تحصیلی انی جامعه آماری در هریک از شاخه: فراو4-2جدول 

N فراوانی  سطح تحصیالت رشته تحصیلی 

 11  دکتری جغرافیای سیاسی 22

 3  دکتری علوم سیاسی 22

 2  دکتری المللروابط بین 22

 (جدول از نگارندگان)

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

 انادتاس هاینظر ،چنینل مبانی نظری و همدر این تحقیق، روایی پرسشنامه، با پوشش کام

الملل و علوم سیاسی و جغرافیای سیاسی، بررسی و متخصص در زمینه روابط بین

ایایی پرسشنامه، یکی از در رابطه با پ .شدروایی محتوایی و ساختاری آن تأیید  ،درنهایت

های محاسبه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ است. چنانچه ضریب آلفای کرونباخ برای  روش

شود. ضریب  محاسبه گردد، پایایی آن مقیاس مطلوب ارزیابی می 2/0یک مقیاس بیش از 

یی پایا ،است؛ بنابراین 2/0د که باالتر از شمحاسبه  244/0آلفای کرونباخ در این پژوهش 

 ده است.شپرسشنامه مطلوب ارزیابی 

 



 

 13/ پلیتیکی جمهوری ...ئوژبندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش  بررسی و سطح

  «1ویلک -شاپیرو»ها با استفاده از آزمون  آزمون نرمال بودن داده

ها  مبتنی بر اینکه توزیع داده را ها فرض صفر در این پژوهش برای بررسی نرمال بودن داده

 یا تر اگر مقدار معناداری بزرگ ،بنابراین .کنیم % آزمون می1در سطح خطای  ،نرمال است

 ها نرمال خواهد بود.  توزیع داده % باشد، 1مساوی

 
 «ویلک -شاپیرو »ون ها با استفاده از آزم : آزمون نرمال بودن داده4-3جدول 

 معناداری    N ویلک( –شاپیرو ) بعد مورد بررسی  

 0110    22      0323        بعد اقتصادی   

(نگارندگان از جدول)  

 

 ؛% است1سطح معناداری در بعد اقتصادی باالتر از  ،شود می طور که مشاهده همان

 ویلک، نرمال هستند. -ها طبق آزمون شاپیرو داده ،بنابراین

 

 میزان تاثیر متغیرهای اقتصادی در افزایش وابستگی نخجوان به ایران

 هایدر رابطه با بخش اقتصادی و تجاری، میزان تاثیر هرکدام از متغیرهای این بعد و پاسخ

 ارئه شده است: 1-1شوندگان در جدولارائه شده توسط پرسش

 

 

 

 

 
 

                                                      

1. Shapiro - Wilkie 
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 : میانگین و میزان تاثیر متغیرهای اقتصادی و تجاری بر افزایش4-4جدول 

 وابستگی نخجوان به ایران در آینده 

)جدول از نگارندگان(   

 

ف
ردی

 

 میزان تاثیر بعد مربوطه                              

 گویه                

خیلی زیاد
 

زیاد
 

م
ط

توس
 

کم
خیلی کم 

 

میانگین
 

1 
های مرزی و مناطق گسترش فعالیت بازارچه

 غرب ایرانآزاد تجاری موجود در شمال
 1 1 0 1 11 2 فراوانی

 3. 32 0 2 4 11 1 فراوانی ارائه تسهیالت گمرکی 2

 1 0 0 4 11 4 فراوانی های خصوصی توسعه تجارتایجاد تشکل 3

1 

توسعه  افزایش حجم سوآپ نفت و گاز و

های نیروگاهی و تولید انرژی در فعالیت

 نخجوان

 1. 11 0 0 1 12 11 فراوانی

 3. 42 1 2 3 4 10 فراوانی اجرای توافقنامه ترجیحات تجاری 1

 1. 13 1 3 2 3 12 فراوانی ی سطح روابط پولی و بانکیارتقا 4

2 
افزایش حمل و نقل زمینی از طریق خاک 

 ایران
 1. 20 0 0 1 4 20 فراوانی

1 
های  الزم در کاالهای رعایت استاندارد

 صادراتی به نخجوان 
 1. 11 0 0 4 11 10 فراوانی

 3. 13 0 3 3 11 1 فراوانی افزایش حجم تجارت چمدانی  3

10 
های ارتباطی زمینی مانند بهبود زیرساخت

 ریل و جاده
 1. 13 0 0 0 11 14 فراوانی

11 
مشترک  هایایجاد صنایع تبدیلی و طرح

 کشاورزی
 1 1 فراوانی

1

2 
2 1 11 .3 

 1. 01میانگین کلی:    



 

 15/ پلیتیکی جمهوری ...ئوژبندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش  بررسی و سطح

 ثر در بعد اقتصادی و تجاریؤبندی متغیرهای م اولویت

های ارائه شده، در بین متغیرهای اقتصادی و دست آمده و براساس پاسخ هبا توجه به نتایج ب

ایران دارای بیشترین رتبه میانگین و تجارت تجاری؛ افزایش حمل و نقل زمینی از خاک 

 اند.  بودهچمدانی دارای کمترین اهمیت 

 
 

 ثردر بعد اقتصادی و تجاری براساس ؤبندی متغیرهای م: اولویت4-5جدول 

 دست آمده از آزمون فریدمن هب« رتبه میانگین »بیشترین 

 رتبه میانگین متغیرها اولویت

 1. 21 ریق خاک ایرانافزایش حمل و نقل زمینی از ط 1

 2. 21 های ارتباط زمینی مانند جاده و ریلبهبود زیرساخت 2

3 
های نیروگاهی و افزایش حجم سوآپ نفت و گاز و توسعه فعالیت

 تولید انرژی در نخجوان
33 .2 

 4. 43 ارائه تسهیالت گمرکی 1

 4. 21 ارتقای سطح روابط پولی و بانکی 1

 4. 21 زم در کاالهای صادراتی به نخجوانرعایت استانداردهای ال 4

 1. 12 های مرزی و مناطق آزاد تجاری ایرانگسترش فعالیت بازارچه 2

 1. 11 های خصوصی توسعه تجارتایجاد تشکل 1

 1. 20 اجرای توافقنامه ترجیحات تجاری 3

 1. 20 افزایش حجم تجارت چمدانی 10

 1. 02 شاورزیهای مشترک کایجاد صنایع تبدیلی وطرح 11

 )جدول از نگارندگان(

 

 گیری نتیجه – 5

عدم پیوستگی جغرافیایی آذربایجان و نبود امکان برقراری ارتباط زمینی با واحد برونگان 

و از آنجا که آذربایجان  استخود)نخجوان(، از بزرگترین مشکالت استراتژیک این کشور 
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ی روشنی از بهبود روابط با آن کشور در در شرایط خصمانه با ارمنستان قرار دارد و دورنما

بوم جمهوری شود، استفاده از موقعیت جغرافیایی برونای نزدیک مشاهده نمیآینده

بخشی و بهبود روابط دو کشور ایران و  درخورتوجهی بر تعادلتواند کمک نخجوان، می

ن در ابعاد آذربایجان داشته باشد و افزایش میزان وابستگی ژئوپلیتیک نخجوان به ایرا

ویژه اقتصادی باعث خواهد شد تا در مواقع لزوم، رسیدن به هدف فوق را برای  هب ؛مختلف

دهد تاکنون ایران ماهیت مناسبات اقتصادی ایران و نخجوان نشان می ایران میسر سازد.

 موفق نشده است منافع راهبردی خود را بر محور وابستگی ژئوپلیتیک گسترش دهد.

تجاری ایران با نخجوان، درگیر موانع مهم ژئوپلیتیک -ناسبات اقتصادیروند م ،درواقع

ای و های فرامنطقه. موانعی مانند رویکردهای ناسیونالیستی آذربایجان، حضور قدرتاست

ترین  های ساختاری دو کشور، مهمتفاوت ،تر از همه باغ و مهم ای، تبعات بحران قرهمنطقه

-ژئوپلیتیک ناشی از عوامل فوق در نگرش ملی تهرانآمیز ذهنیت خصومت آنها هستند.

نخجوان  -های ناشی از آن(، روابط اقتصادی ایرانهای ساختاری و تنشباکو)عمدتا تفاوت

 را نیز در بعد اقتصادی و تجاری، متاثر ساخته است.

کارگیری اقداماتی همچون کاهش حجم سوآپ  هدر رابطه با مسائل اقتصادی، ب

الملل براحتی پذیرفته عنوان یک ابزار در برابر آذربایجان در حقوق بین هب ،انرژی به نخجوان

؛ اما اگر آوردوجود می هایران ب تبعاتی را برای ،المللی بودهنیست و خالف معاهدات بین

، ، انجام گیردهمچون عدم دریافت حق سوآپ و ... آمیزیهای مسالمت با راههمین سیاست 

های سه پارامتر افزایش حمل و نقل زمینی، بهبود زیرساخت .تآثار مفیدتری خواهد داش

اند که عنوان سه اولویت نخست بیان شده هب ،ارتباطی و افزایش حجم سوآپ نفت و گاز

رسیدن به این  . برایاهمیت بودن سایر ابعاد ژئواکونومیک نیست البته این امر دلیل بر کم

 ؛های صادراتیو گمرکی، گسترش فعالیتمنظور باید از طریق ارائه تسهیالت قانونی 

ویژه از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی شمال غرب کشور، بهبود کیفیت کاالهای  هب



 

 12/ پلیتیکی جمهوری ...ئوژبندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش  بررسی و سطح

های صادراتی توسط دولت به صادرکنندگان، کاهش مبلغ دریافتی از صادراتی، ارائه مشوق

ه نخجوان و های ارتباطی کشور بعنوان حق سوآپ انرژی، بهبود کیفیت جاده هنخجوان ب

آذربایجان، و تالش برای اجرای قانون ترجیحات تجاری با این کشور، اعتماد سازی 

 اقتصادی و... صورت پذیرد. 
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