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مقدمه
جمهوری قزاقستان به دلیل واقع شدن در بخش میانی »اوراسیا« و شمال آسیای مرکزی از 
موقعیتی ژئواستراتژیک برخوردار است. قزاقستان با روسیه و چین مرزهای مشترک و طوالنی 
داشته و از سمت غرب با دریای خزر هم مرز است. لذا به نوعی همسایه دریایی جمهوری اسالمی 
ایران نیز محسوب می شود. قزاقستان کشوری عمومًا هموار است که بخش غربی و مرکزی آن 
را مناطق پست و  بیابانی تشکیل داده و کوهستان های آن در مناطق شرقی و جنوب شرقی واقع 

شده است.]1[

که مردمی از نژاد ترک و مرتبط به اقوام اویغور غرب چین هستند و از لحاظ چهره به  قزاق ها 
مغول ها شباهت دارند، در سال 1991 پس از 6۰ سال زندگی پشت پرده آهنین، به عنوان یک 
ملت پدید آمدند. قزاقستان که به طور رسمی در سال 1936 به عنوان یک جمهوری سوسیالیست 
شوروی به طور کامل شناخته شد، یکی از مهم ترین و در عین حال فروگذاشته شده ترین مکان ها 
در زمان شوروی محسوب می شد. همین قزاقستان جایی بود که ژوزف استالین در پی یکی از 
وحشیانه ترین اقداماتش، هزاران زندانی را به آن منطقه تبعید نمود.]2[ همچنین قزاقستان 
یکی از مکان هایی بود که استالین میلیون ها انسان را از نژادها و قومیت های مختلف در راستای 
سیاست های »جمعی سازی« شوروی، به عنوان میهن جدید، در آن اسکان داد.]3[ قزاقستان 
سایت برنامه آزمایش های هسته ای اتحاد جماهیر شوروی و محل اجرای تصورات و اندیشه های 

بیمارگونه خروشچوف  بود.]۴[

کم پایین  جمعیت قزاقستان در سال 2۰۰5 میالدی حدود 15 میلیون نفر تخمین زده شده که ترا
جمعیت در این کشور را نشان می دهد. میزان جمعیت که در سال 1989 به بیش از 16 میلیون 
نفر رسیده بود، پس از استقالل قزاقستان و مهاجرت های زیاد به کشورهای دیگر به 15 میلیون در 
سال 2۰۰6 کاهش یافت.]5[ اما در ابتدای سال 2۰15 جمعیت قزاقستان 16 میلیون و 2۰۰ هزار 

نفر گزارش شده است.]6[
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جایگاه دین در قزاقستان

قزاق ها مسلمانان سّنی مذهب و پیرو مکتب حنفی هستند و در قلمرو مرکز روحانی آسیای میانه و 

قزاقستان قرار دارند.]7[ جمهوری قزاقستان به لحاظ موقعیت جغرافیایی محل تالقی و مرز سه دین جهانی 

اسالم، مسیحیت و بودیسم است و به همین جهت فرق و مذاهب منشعب از این ادیان فراوان اند. از سوی 

دیگر آزادی ادیان در قزاقستان موجب فعالیت فرقه های نوظهور و بعضًا گمراه کننده گردیده به نحوی که این 

موضوع باعث نگرانی مردم و مسئولین دولتی کشور شده است.]8[ هم اکنون بیش از ۴۰ مذهب و فرقه در 

قزاقستان وجود دارد که در بین آن ها کریشنا، بابتیسم، شاهدان یهوه، احمدی ها و وهابیت تبلیغات گسترده ای 

دارند، جامعه کوچک یهودی و بهائیت نیز با انسجام، حضور کم رنگ خود را جبران می کنند. مذهب ارتدکس 

کثریت مردم مسلمان قزاق است  نسبت به پروتستان و کاتولیک، پیروان بیشتری دارد. فقه حنفی مورد قبول ا

و در حد بسیار کمی نیز پیرو مسلک احمدیه هستند، مذهب شافعی نیز در بین اقلیت چچن ساکن این کشور 

رواج دارد. شیعیان قزاقستان را نیز آذری های آذربایجان و ایران اسالمی تشکیل می دهند.]9[

نقش جمهوری اسالمی ایران در قزاقستان

در دهه های اخیر حضور گسترده جمهوری اسالمی ایران در منطقه آسیای مرکزی خصوصًا قزاقستان 

به طور چشم گیری افزایش یافته، به طوری که سیاستمداران این کشور در مورد ایران به مانند کشوری که 

ایفاکننده نقش بیشتری در جریانات ژئوپلتیک جهانی می باشد، صحبت می کنند. این قدرت فرامنطقه ای 

به طور پیوسته با موضع گیری های ضدآمریکایی که اغلب اوقات نیز با مواضع روسیه همسو می باشد، تأثیر 

ژئوپلتیک خود را افزایش می دهد. قزاقستان همانند سایر کشورهای آسیای مرکزی در سیاست خارجی ایران 

نقشی مهم داشته و همواره مورد توجه جمهوری اسالمی ایران بوده است.]1۰[
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به نظر نگارنده، تمرکز اولیه در خصوص حضور ایران در قزاقستان، بر دیدگاه های تهران استوار است؛ 

این که مسایل امنیتی، سیاسی و حتی اجتماعی این کشور در کنار سایر کشورهای آسیای مرکزی چه تأثیری بر 

ایران دارد و سیاست سازان و متخصصین ایرانی چه برداشتی از قزاقستان و جایگاه ایران در آن دارند، بحثی 

است که شاکله اصلی متن حاضر را تشکیل می دهد؛ چه آنکه قزاقستان در دو برهه زمانی نقشی محوری در 

کرات معارضین و دولت سوریه  کرات هسته ای ایران با دولت های غربی داشته و همچنین در برگزاری مذا مذا

خواهد داشت.

 

بررسی فرایند تعامل ایران با قزاقستان

توسعه اقتصادی در کشور قزاقستان بیش از سایر کشورهای آسیای مرکزی است. علت این امر را باید 

در نقش هم تکمیلی قزاقستان با اهداف استراتژیک اتحاد شوروی سابق در دوران نظام دوقطبی دانست. 

کشور قزاقستان دارای اختالط نژادی بوده و از این طریق توانست به مطلوبیت های اقتصادی و صنعتی 

مؤثری دست یابد. هم اکنون قزاقستان جایگاه ویژه ای در بین کشورهای آسیای مرکزی داراست. قابلیت های 

اقتصادی این کشور نیز بیشتر از سایر کشورهای حوزه آسیای مرکزی است.

که رهبران قزاقستان دارای رویکرد آمریکامحور می باشند.  نکته محوری به نظر نگارنده این است 

ساختار اجتماعی این کشور آمادگی الزم برای توسعه جامعه مدنی و گسترش ظرفیت همکاری گرایی منطقه ای 

را ندارد. در چنین شرایط و روندی می توان نشانه های همکاری گرایی در سطح استراتژیک در روابط قزاقستان 

کشورهای غربی را مورد مالحظه قرار داد. این امر منجر به محدودیت هایی در روابط متقابل جمهوری  با 

اسالمی ایران با قزاقستان است. برای بازسازی چنین روندی می توان از الگوی بازسازی روابط برای تبدیل 

همکاری به مشارکت اقدام نمود. مشارکت گرایی منطقه ای در قالب سازمان همکاری های اقتصادی موسوم 

کو انجام می گیرد. اما تاکنون به نتایج مؤثر و سازنده ای منجر نشده ؛ بنابراین نیاز مشهودی به بازسازی  به ا

الگوی رفتاری وجود دارد.]11[
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گرایی(  سیاست خارجی قزاقستان در تعامالت منطقه ای )همگرایی یا وا

قزاقستان در حال حاضر با نگاهی همگرایانه به تعامالت بین المللی خود می نگرد، چه آنکه در حال 

حاضر این کشور در خیلی از سازمان های بین المللی اعم از اسالمی و غیر اسالمی حضور دارد. قزاقستان عضو 

شورای امنیت و همکاری اروپا، عضو شانگهای و عضو سازمان همکاری های اسالمی است. قزاقستان تالش 

دارد تا اسالم را به عنوان دین مردم تلقی کند نه به عنوان روش حاکمیت دولت. از آنجا که مردم آن از ادیان 

و اقوام مختلف تشکیل شده اند، دولتمردان قزاق تالش می کنند وحدت میان ادیان مختلف در این کشور را 

حفظ نمایند. در این بین تنها تهدید وحدت ملی قزاقستان، گروه های تروریستی هستند. قزاق ها از آن بیم 

دارند که عده ای به نام دین و یا سازمان های تروریستی و منافع خاص در قزاقستان شروع به فعالیت کنند. در 

همین راستا روسیه نیز که به دنبال ثبات در حوزه سنتی نفوذ خود هست، همواره در تالش است تا به احیای 

نفوذ گذشته خود بر منطقه آسیای مرکزی و قزاقستان بپردازد. سیاست های جمهوری اسالمی ایران برای احیای 

پیوند کهن و ژرف تاریخی، فرهنگی و تمدنی خود نیز همکاری هایی را در زمینه های مختلف، از قبیل ارسال 

گردیده تا  کار قرار داده و باعث  تکنولوژی های ساخت وساز نیروگاه آبی و سدسازی و احداث راه آهن در دستور 

جمهوری اسالمی ایران در تحوالت آسیای مرکزی و قزاقستان به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار همواره مطرح 

باشد.]12[

گاهی به قزاقستان می کند،  که  کمک های بالعوض  به نظر نگارنده چین نیز با نفوذ اقتصادی خود و 

به عنوان رقیبی جدید مطرح شده و نقش یک بازیگر مهم را در قزاقستان به خوبی ایفا می کند. بنابراین مجموعه  

این عوامل باعث گردیده تا الگوی از سیاست موازنه قوا میان قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در قزاقستان 

شکل  گیرد که تأثیرات مستقیمی بر سرنوشت قزاقستان دارد.

گذشته و همچنین برگزاری  کرات هسته ای ایران با دولت های غربی در  بحث انجام برخی از مذا

کرات معارضین و دولت سوریه در آینده نیز در همین راستا تعریف شده است و سیاست خارجی قزاقستان را  مذا

به سمت همگرایی منطقه ای در سایه تبعیت از قدرت های فرامنطقه ای نظیر آمریکا و روسیه پیش می برد.



5/  مجموعه مقاالت  -  بهمن ماه  1395|  اندیشکده راهبردی تبیین

 نتیجه گیری

بنا بر آنچه گفته شد، جمهوری قزاقستان نسبت به تحوالت منطقه و جهان سیاستی متعادل را در پیش 

گرفته و به دنبال همگرایی منطقه ای با چشم اندازی به پاسخ های مثبت غرب و روسیه است. بنابراین از 

یک سو سعی کرده منافع روسیه را پیگیری کند و از دیگر سو با جهان آزاد و منافع کشور آمریکا پیوند خورده، 

چنانچه در شرایط عادی به عنوان پاتوقی از منافع شرق و غرب عمل می کند. در واقع قزاقستان تعادلی بین 

منافع آمریکا و روسیه در منطقه ایجاد کرده؛ در قزاقستان از یک سو پایگاه هوایی که موشک های بالستیک 

روسیه از آن پرتاب می شود استقرار یافته و از دیگر سو بزرگ ترین منافع نفتی و اقتصادی را کشورهای اروپایی 

و آمریکایی و حتی چینی در اختیار دارند. در این بین الگوی سیاست خارجی قزاقستان مبتنی بر همزیستی 

مسالمت آمیز و ارتباط با تمام نگاه های سیاسی و منطقه ای در راستای تحقق بخشیدن به منافع ملی قزاقستان 

است.

گستره ماهیت مشارکت جمهوری اسالمی ایران در الگوهای در حال تکوین همکاری های ایران با 

جمهوری قزاقستان نیز به وسیله عوامل مختلفی شکل می گیرند؛ در این خصوص باید بیان داشت که مهم

ترین عوامل استراتژیک مناسبات آینده جمهوری اسالمی ایران و قزاقستان، به روسیه و برخی دیگر از قدرت

های خارجی حاضر در معادالت سیاسی این کشور مانند آمریکا، چین و ترکیه بر می گردد؛ نتایج حاصل از روابط 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و قزاقستان می تواند بر محیط سیاسی و اقتصادی سایر 

کشورهای آسیای مرکزی نیز تأثیرگذار باشد.]13[

به نظر نگارنده، جمهوری اسالمی ایران نیز که به عنوان یک بازیگر استراتژیک نقشی کلیدی در حل 

کرات معارضین و دولت سوریه در قزاقستان، به نوعی  بحران سوریه و حتی عراق ایفا نموده، با قبول انجام مذا

سیاست خارجی قزاقستان را در راستای همگرایی منطقه ای تعریف نموده و در این زمینه نگاهی مثبت به 

تعامالت سازنده این کشور با خود دارد.
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 با این حال باید در نظر داشت که هر نوع همگرایی قزاقستان در تعامالت منطقه ای و فرامنطقه ای خود، 

به منافع ملی این کشور و نقش کلیدی حضور قدرت هایی نظیر آمریکا، روسیه و چین بر می گردد که توضیح 

داده شد.

 در مجموع، به نظر می رسد راهکارهای زیر می تواند به تعمیق گسترش روابط جمهوری اسالمی ایران و 

قزاقستان کمک نماید:

 توسعه همگرایی؛	 

پایدارسازی خصیصه های همگرایی از قبیل مباحث فرهنگی، دینی و تاریخی تمدنی؛	 

پیشگیری از شکل گیری تنش در روابط اقتصادی و سیاسی )به دلیل حضور نیروهای رقیب جمهوری 	 

اسالمی ایران در قزاقستان(، انطباق رفتارها و برنامه های اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر ظرفیت قزاقستان 

و….
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ایران  اسالمی  جمهوری  فعال  حضور  کنونی،  دهه  در 
به طور  قزاقستان،  خصوصًا  مرکزی  آسیای  منطقه  در 
که سیاستمداران  چشم گیری افزایش یافته، به طوری 
که ایفاکننده  کشوری  کشور در مورد ایران به مانند  این 
است،  جهانی  ژئوپلتیک  جریانات  در  بیشتری  نقش 
صحبت می کنند. این امر به نقش کلیدی ایران در مبارزه 
توان  نیز  و  تروریسم در منطقه  و  افراط گرا  گروه های  با 
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران برای حمایت از اقتصاد 

در حال رشد قزاقستان مربوط می شود.


