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 همقدم

 کشورهای میان در نزدیکی شرکای روسیه و قزاقستان

 نوع حتی برخی که نحوی به هستند، شوروی بازمانده

 متحطد  کشطورهای  روابطط  نوع به را آنها نزدیک روابط

کنند. بنابراین وقتطی مسطکو مطراکراه سطه      می تشبیه

ایران و ترکیه درباره سوریه را به آستانه -روسیهجانبه 

بططرد و از آن بططه ننططوان مططراکراه آسططتانه یططاد کططرد،  

مشخص بود که این اقدام نالوه بر اهداف اصلی، یطک  

هدف جنبی نیز دارد و آن انطای انتبطار سیاسطی بطه    

قزاقستان است کطه نطه تنهطا در رونطد احیطای روابطط       

ده بطود، بلکطه در   روسیه و ترکیه نقش مثبت ایفطا کطر  

سال های اخیطر نشطان داده بطود، مطی توانطد شطریک       

بزرگی برای روسیه در آسیای مرکزی باشطد. رطرا کطه    

قزاقستان ثروتمندترین کشور آسیای مرکزی محسوب 

می شود که ترتیباه منطقه ای روسیه با حضطور ایطن   

کشور قوه و جدیت بیشتری می گیرد. اما از رند ماه 

اختالفاه میطان مسطکو و آسطتانه     پیش نشانه هایی از

تواند ادامه مطراکراه   رسد می ظهور کرد که به نظر می

 سه جانبه در آستانه را تحت تاثیر قرار دهد.  

 صطل   هطای  رزمطایش هطا    مورد اخیر از این نشانه

 در "2017 – دشططت نقططاب" المللططی بططین جویانططه

 جامعطططه انضطططای و نطططاتو شطططرکت بطططا قزاقسطططتان

 دلخوری موضوناه از یکی بهاست که  المنافع مشترک

 مرکططزی آسططیای دربططاره نگرانططی و آسططتانه از هطا روس

 روابطط  تطاری   بطه  توجطه  بطا  البتطه  1. است شده تبدیل

 گفطت  تطوان مطی  شطوروی،  فروپاشطی  از پس ایمنطقه

 و روسطیه  بطه  مرکزی آسیای کشورهای دوگانه رویکرد

 تطازه  موضطوع  رهگطرر  ایطن  از منافعشان تامین و غرب

 و روسطیه  مناسطباه  نزدیکطی  بطه  توجطه  بطا  اما نیست،

 رطه  کطه  است این سوال اخیر، های سال در قزاقستان

 دوگانطه  رویکرد به آستانه دوباره شیفت موجب ینوامل

 .است شده غرب با رابطه به توسل و

 قزاقسطتان  رویکرد نوع اهمیت به نظر گزارش این

 روسطیه  جایگاه و نقش بر آن تاثیر و مرکزی آسیای در

 شطده  تنظطی   ایمنطقطه  روندهای کل در و منطقه در

 .است

                                                           
1  . http:// www. ng. ru/ politics/ 2017-08- 09/ 1_ 

7047_ kazahstan.html 
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 های سردی روابط  نشانه

در دو مططاه اخیططر حططداقل دو نشططانه از امکططان وجططود  

کططدوره و نارضططایتی در روابططط روسططیه و قزاقسططتان  

تواند به شناخت  مشاهده شده است که تحلیل آنها می

آسطیای  ای در  و روند منطقطه  نوامل مه  در این رابطه

 کمک کند. مرکزی

جدیدترین نشانه از احتمال وجود اختالف در ( 1

رابطه روسیه و قزاقستان که بازتاب رسطانه ای داشطت،   

 در نطاتو  مشطارکت  بطا  2017 – دشطت  نقاب رزمایش

 دارد نمطومی  جلوه یک قزاقستان بود. اما این رزمایش

 و 1992 سطال  از قزاقسطتان  و نطاتو  میطان  روابط به که

 یططورو همکططاری شططورای بططه کشططور یططنا پیوسططتن

 همکطاری  تاکنون، زمان آن از. گرددمی باز آتالنتیک_

 وجطود  قزاقسطتان  و نطاتو  میان ای گسترده نسبتا هایی

 رزمطایش  همچطون  مطواردی  به توان می از جمله دارد 

 حطاف   واحطدها   آمادگى بهبود منظور به ساالنه های

 بطرای  مشطارکت  در رطارروب برنامطه   صل  قزاقستان،

2صل 
 (PfP) های مکانیزم از اشاره کرد. این برنامه یکی 

 بطزر   بازمانطدگان  بطا  امنیتطی  های همکاری برای ناتو

 به جطز روسطیه محسطوب    سابق شوروی جماهیر اتحاد

هطای نطاتو و    ها نیز در واکنش به برنامه شود. روس می

غططرب در جهططت نفططوس بططه آسططیای مرکططزی و قفقططاز،  

امنیتطی و اقتاطادی از   -های مختلط  سیاسطی   مکانیزم

جمله سازمان شانگهای، پیمان امنیت دسته جمعطی و  

اتحادیه اقتاادی اوراسیا را همزمان با ایجاد شبکه ای 

انطد کطه    طراحی کطرده از روابط با کشورهای منطقه را 

بطه  باشد.  همواره قزاقستان یکی از انضای مه  آنها می

ر قزاقستان برای روس نباره دیگر برگزاری رزمایش د

ها موضوع جدید نیست، امطا احتمطاال در ایطن مقططع     

                                                           
2. Partnership for Peace 

ها نشان دهنطده وجطود نوامطل اخطتالف      واکنش روس

برانگیز دیگری است که نگرانطی روس هطا نسطبت بطه     

 رویکرد قزاقستان به ناتو را تشدید کرده است.

نشانه دیگر به موضوع مخالفطت قزاقسطتان بطا    ( 2

 باز می گطردد. گفتنطی اسطت   انزام صلحبان به سوریه 

پس از رنطد دور مطراکراه کطاهش منطاطق تطنش در      

ها امیطد زیطادی بطه آن بسطته بودنطد،       آستانه که روس

مسططکو پیشططنهاد مشططارکت نیروهططای حططاف  صططل    

 خارجه امور قزاقستان در سوریه را مطرح کرد اما وزیر

 حطاف   نیروهای شرکت امکان شدید لحن با قزاقستان

دانسطت و   منتفطی  را سوریه نملیاه در قزاقستان صل 

 امکطان  مطورد  در کسطی  هطی   بطا  انالم کرد قزاقسطتان 

 3.کرد نخواهد مراکره سوریه به نظامی نیروهای ارسال

دهطد همطه    البته بررسی نوامل این مخالفت نشان مطی 

آن منحار به اختالف در روابطط روسطیه و قزاقسطتان    

شد. در نیست و شاید این موضوع تنها یکی از نوامل با

کل برای این مقاومت قزاقستان در برابر انزام نیرو بطه  

سوریه دو دسته نوامل داخلی و خارجی را مطی تطوان   

 سکر کرد 

دربطاره منطابع و دالیطل داخلطی      عوامل داخلی:

مخالفت قزاقستان با حضور نیروهطای ایطن کشطور بطه     

ننوان صلحبان در سوریه، موضوناه مختلفطی مططرح   

تی دلیل این مخالفت را لزوم حضور شود. منابع دول می

نیروهای قزاقستان در مناطق پرتنش این کشطور سکطر   

اند. اما کارشناسان به فشارهای داخلطی از سطوی    کرده

افکططار نمططومی، پارلمططان و رهبططران مططرهبی سططنی    

قزاقسططتان نیططز اشططاره دارنططد. بططر ایططن اسططاس دولططت  

قزاقستان به دو دلیل نمده داخلی از قطرار گطرفتن در   

                                                           
3. https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/ 
news/ astana- syria- talks- show- kazakhstans- 
political- independence-from-moscow/ 

https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/
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برابر افکار نمومی خودداری مطی کنطد  اول اینکطه بطا     

نشططان دادن اسططتقالل سیاسططت خططارجی ایططن کشططور 

تمایلی به تکرار انتراضاه نمومی که یکبار بطه دلیطل   

اصالحاه ارضی توافق شده با رین پیامدهای سیاسی 

زیادی داشته، ندارد. دوم اینکطه قزاقسطتان در آسطتانه    

اختیطاراه نظربطای     اصالحاه قانون اساسی و افزایش

 قرار دارد و دولت نیازمند جلب نظر نمومی است.

در حالی که قزاقستان در زمطان   عوامل خارجی:

حضور ناتو در افغانستان به این کشور نیرو انزام کطرده  

بود برخی کارشناسان مخالفت آستانه با انزام نیرو بطه  

سططوریه را یططک نشططانه دیگططر از اختالفططاه فزاینططده    

های فرامطرزی رطه    قزاقستان با روسیه درباره ماموریت

اما در اینباره نیز 4دانند.  در سوریه و ره در قره باغ می

دالیل پراکنده ای می توان سکر کطرد. از جملطه اینکطه    

مخالفت قزاقستان با حضور در منطقطه مطورد مناقشطه    

جمهوری آسربایجطان و ارمنسطتان احتمطاال بطه دلیطل      

خططودداری آسططتانه از قرارگططرفتن در میططان دو بططازیگر 

دیگر یعنی ترکیه و روسیه بوده است. در همین حطال  

لفت درباره حضور نیروهای قزاق در سوریه نیز این مخا

نالوه بر نوامل داخلطی، بطه دلیطل پرهیطز از ورود بطه      

جنگ رندملیتی سوریه و گسترش دامنه تروریس  به 

قزاقستان است کطه جطزو کشطورهای مسطتعد در ایطن      

 زمینه است.

با بررسی این دالیل و نوامل مقطعی فاصله بطین  

نوامل دیگری در پس  رسد مسکو و آستانه، به نظر می

کنطد و   این نوامل وجود دارد کطه آنهطا را تقویطت مطی    

 بیشتر دوجانبه است.

                                                           
4. https:// www. rferl. org/ a/ qishloq- ovozi- csto- 
kazakhstan- russia-nazarbaev/28661553.html 

 گسل های اصلی

نکته حائز اهمیتی که آدرس گسطل جدیطد در روابطط    

دهطد مطی تطوان در اظهطاراه      روسیه و قزاقستان را می

اخیر نظربای  یافت، جطایی کطه تحطری  هطای آمریکطا      

نگطران کننطده بطر مطی     نلیه روسطیه را بطرای آسطتانه    

به نظر کارشناسان نیز تحری  های غرب نلیه  5شمارد.

روسططیه بططه کشططورهای وابسططته بططه ویطط ه بططالروس و  

قزاقستان آسیب وارد مطی کنطد. قزاقسطتان بطه انطدازه      

بالروس به روسطیه وابسطته نیسطت و صطادراه آن بطه      

درصد کل صادراه این کشور را تشکیل  7روسیه تنها 

ن صادراه اصلی قزاقستان به روسطیه  می دهد. مهمتری

میلیطارد دالر، سطوخت    1.5شامل سنگ معدن حدود 

میلیطون   773میلیون دالر و آهن و فوالد  7٨5معدنی 

دالر است. اما قزاقسطتان در زمینطه صطادراه انطر ی و     

 30مسایل مطالی و بطانکی بطه روسطیه وابسطته اسطت.       

م درصد صادراه انر ی قزاقستان از طریق روسیه انجطا 

هطا نلیطه    می شود و آستانه نگطران اسطت کطه تحطری     

روسیه انتقطال نفطت ایطن کشطور از طریطق خطط لولطه        

. ضمن اینکطه  را تحت تاثیر قرار دهد 6کنسرسیوم خزر

های نفتی آمریکایی که در قزاقسطتان فعالیطت    کمپانی

بانطک هطای روسطی     7.کنند، تحت فشار قرار گیرند می

راران بطزر  در  از سطرمایه گط   VTBسبربانک و بانطک  

پرو ه های نظی  صنعتی قزاقستان هسطتند و روسطیه   

درصد انتبار بازار قزاقستان را تامین مطی کنطد.    12.6

واحد پول قزاقستان نیز به طور مستقی  به روبل ٨تنگ

                                                           
5. https:// www. interfax. kz/? lang= eng&int_ id= 
21&news_id=26350 
6. the Caspian Pipeline Consortium ("CPC") 

7. http:// www. nasdaq. com/ article/ kazakhstan- 
allays- us-energy-firms-concerns-on-us-sanctions-

cm829892 
8. Tenge 
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روسیه وابسته است و تضعی  روبطل اثطر مسطتقی  بطر     

تنگ دارد و این یک رویداد اجتناب ناپریر اسطت. ایطن   

ست که در اوایل سال جاری نیطز قزاقسطتان   در حالی ا

 9درصدی ارزش تنگ را تجربه کرده اسطت.  20کاهش 

نالوه بر آن قزاقستان که نضو مجمع کشورهای نضطو  

اوپک و غیراوپک اسطت، موافطق فریطز نفتطی نیسطت و      

درخواست های مسکو از آستانه در اینباره را فشطار بطر   

تلقطی مطی    قزاقستان در زمینه کنترل صادراه به اروپا

 10کند. 

امططا اتهامططاتی کططه روس هططا بططه قزاقسططتان وارد  

 خطاک  در گوینطد  هطا مطی   کنند بزرگتر اسطت. روس  می

 بطرای  کطه  هست آمریکایی نظامی تأسیساه قزاقستان

 خططر  المنافع مشترک جامعه کشورهای دیگر و روسیه

در دیطدار   روسیه دفاع وزیر شویگو سرگئی. دارد بالقوه

 تأسطیس  مسطئله و بررسی  فدراسیون شورای انضای با

، ایطن  گرجستان و قزاقستان در آمریکا بیولو یک مراکز

تعبیطر   بیولو یطک  سالحتولید  مراکزمراکز را به ننوان 

آمریکططایی  مرکطز روس نیطز   کارشناسططان. اسطت کطرده  

 و بزر  تحلیلی اطالناتی منبع را قزاقستان در موجود

 و بطر آن هسطتند کطه    نامنطد  مطی  کالن تحقیقی پایگاه

 دیگطر  و روسطیه  ضرر به پایگاه این که نیست ضمانتی

نالوه  11کند. ن اقدام المنافع مشترک جامعه کشورهای

به دنبال  2017بر این گفتنی است که در ماه جوالی 

دیدار مقاماه نظطامی قزاقسطتان و ایطااله متحطده در     

واشنگتن، دو کشور توافقنامه همکاری نظامی موجطود  

هطا   تمدیطد کردنطد. روس   2022ود را تطا سطال   بین خ

                                                           
9. https://worldview.stratfor.com/article/sanctions-

hit-russia-belarus-and-kazakhstan-share-potential-

economic-risks 
10. http://kazworld.info/?p=64089 

11. http:// www. ng. ru/ politics/ 2017-08-09/ 1_ 

7047_kazahstan.html 

هطا زمینطه رضطایت     نگران آن هستند کطه ایطن توافطق   

قزاقستان برای ایجاد پایگاه دریایی آمریکطا در دریطای   

خزر را فراه  کند. برخی کارشناسطان روسطی نیطز بطا     

تحلیططل اینکططه ایططااله متحططده قاططد دارد بططه تططدری  

نی مسکو صطحه  قزاقستان را از روسیه دور کند، بر نگرا

 12می گرارند.

 جمعبندی

واقعیت این اسطت کطه یکطی از مهمتطرین پیامطدهای      

تضططعی  اقتاططادی روسططیه بططه واسطططه تحططری  هططای 

پیوسته اتحادیه اروپا و آمریکا، کاهش انتبطار سیاسطی   

مسکو در میطان کشطورهای آسطیای مرکطزی و قفقطاز      

جنوبی خواهد بود که به کمطک بطین المللطی نیازمنطد     

زاقستان در میان کشطورهای منطقطه، نسطبتا    هستند. ق

کشور ثروتمندی است اما مساله این است کطه آسطتانه   

به صدور انر ی وابسته است. در رنین شطرایطی و بطا   

توجه بطه سیاسطت تمامیطت خطواه روسطیه در زمینطه       

صادراه انر ی و در حالی که بطازیگران متعطدد رطون    

 مهط   بطازیگران  و ترکیطه  اتحادیه اروپطا،  رین، آمریکا،

، کننطد  مطی  زیطادی  توجطه  قزاقسطتان  بطه  جهانی دیگر

ایطن سطوال    قزاقستان سیاستمداران اسهان در احتماال

شططود کططه رططرا بایططد نقططش پیططرو بططرای    طططرح مططی

های روسطیه داشطته باشطند. ضطمن اینکطه در       سیاست

حدود دو دهه و نی  گرشته پس از فروپاشی شطوروی  

سیاسطت هطای    از تبارها انطالم کطرده اسط    آستانهنیز 

 احتطرام  فقطدان  و همگرایی زمینه در روسیه جهت دار

. الزم به سکطر  است ناراضی قزاقستان حاکمیت حق به

 هطزار  هفطت  از بیش مرکزی آسیای در قزاقستاناست 

 مطرز  تطرین  ططوالنی  کطه  دارد روسطیه  بطا  مرز کیلومتر

                                                           
12. https://sputniknews.com/politics/201707301056 
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 از بسططیاری و شططود مططی محسططوب جهططان خططاکی

و بطر ایطن    شود نمی محافظت جدی ه  آن های بخش

اسطاس یکطی از نگرانطی هطای آسطتانه همطواره تططالش       

روسططیه بططرای ضططمیمه سططاختن ایططن کشططور و یططا     

هایی از آن به خاک خود بوده است. بطه نبطاره    بخش

دیگططر مانورهططای سططاالنه قزاقسططتان بططا نططاتو و توافططق  

همکاری های نظامی و امنیتی با آمریکطا یطک راهبطرد    

شطود. از سطوی    د ارزیطابی مطی  برای مقابله با این تهدی

دیگر به رغ  اینکه پرو ه های اقتاادی رین و آمریکا 

در آسیای مرکزی نیز هنوز برای قزاق ها بازده زیطادی  

نداشته اند اما آستانه تمایل دارد که بطه مسطکو نشطان    

 دهد گزینه های متنونی در این زمینه در اختیار دارد.

اقسطتان  در کل اگر سردی در روابط روسطیه و قز 

تشدید شود، باید منتظر تضعی  پیمان امنیت دسطته  

اما بطه نظطر نمطی رسطد     جمعی و اتحادیه اوراسیا بود. 

مسکو تمایلی به شکل گیری تنش در رابطه با آسطتانه  

باشد. به همین دلیل احتمطاال اگطر رفتطار ضطد روسطی      

جدی از سوی قزاقستان و یا آمریکا به واسطه استفاده 

رخ ندهد، روسیه بیشتر متمایل بطه  از خاک قزاقستان 

اداره ایططن رابطططه و اختالفططاه خواهططد بططود، رنانچططه  

واکنش محافظه کارانه روس ها به رخدادهای اخیر نیز 

دهد. بطه نبطاره دیگطر در محافطل      همین را نشان می

رسمی روسی انتطرا  جطدی بطه اقطداماه قزاقسطتان      

نشده اما محافل فکری و کارشناسی روسیه بطه شطده   

دهند.  ت به اقداماه قزاقستان حساسیت نشان مینسب

با این حال بایطد گفطت یکطی از پایطه هطای مطراکراه       

رود  در واقع انتظار میموسوم به آستانه متزلزل شده و 

ننوان مطراکراه آسطتانه از زبطان سیاسطتمداران روس     

 .کمتر شنیده شود

در ایططن میططان موضططوع مهطط  بططرای ایططران قطعططا 

ا به منطقه است. در واقع اگطر  کشیده شدن پای آمریک

این گسل در روابط آنقطدر شطکافته شطود کطه آمریکطا      

بتوانططد از آن بهططره بططرداری بیشططتر در حططد و انططدازه  

هطای مسططکو یعنطی تاسططیس پایگطاه نظططامی و     نگرانطی 

دریایی در منطقه داشته باشد، قطعا امنیت ایطران نیطز   

بطه  گیرد. بر این اساس ایطران بایطد    تحت تاثیر قرار می

 دنبال تدابیر بازدارنده باشد. 


