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 1گزارش کامل

 روز در «قزاقستان در شورش چرایی و چیستی» کارشناسی_علمی نشست 

 مرکزی اوراسیای مطالعات مرکز سوی از ۱۴۰۰ ماه دی ۲۱ شنبه سه

 ایرانی علمی انجمن و قفقاز مطالعات بنیاد همکاری با تهران دانشگاه

 اربرگز وبینار صورت به( مرکزی اوراسیای کارگروه) ایمنطقه مطالعات

 بین روابط استادیار یارتیشه ماندانا دکتر نشست ششمین و صد در. شد

 تهرش آموختهدانش نوروزی عابد دکتر و طباطبایی عالمه دانشگاه الملل

 رحط به تهران دانشگاه قفقاز و مرکزی آسیای گرایش ایمنطقه مطالعات

 .بود کوالیی الهه دکتر نشست این مدیر. پرداختند خود هایدیدگاه

فراز و  ای در موردطرح مقدمه با کوالیی دکتر نخست نشست این در

های کشورهای بازمانده از شوروی در دوران استقالل و چالشفرودهای 

 دگاهدی طرح به کردند دعوت یاردکتر تیشه از ،سه دهه اخیراین کشورها در 

 کشور :کردند آغاز گونه این را خود سخنرانی یارتیشه دکتر. بپردازند خود

 زاقستانق. است بوده پیشگام اقتصادی توسعه در اخیر دهه سه در قزاقستان

 مسئله .دارد دسترسی گوناگونی منابع به جهان پهناور کشور نهمین عنوانهب

 ینا ازهایی بخش. است ثروت نامتوازن توسعه ،کشور این در تامل قابل

 ابلق بخش کهحالی در پیمودند را توسعه مسیر سرعت به پهناور کشور

 بیست از مترک جمعیت به توجه با. ماند باقیپیشرفت و  تغییر بدون توجهی

 الس آمار کشور، این در نژادی و قومی تنوع و قزاقستان در تنی میلیون

 جمعیت از ٪۱۸ها روس و جمعیت از ٪۶۸ها قزاق که دهدمی نشان ۲۰۲۰

 رهک حتی و ایغورها ،هاازبک از ترکیبی جمعیت بقیه و دهندمی تشکیل را

 و هزار نه حدود ۲۰۲۰ سال در قزاقستان در سرانه درآمد. هستندها ای

 سرمایه جذب با ۲۰۱۵ تا ۲۰۰۰ سال از قزاقستان. بود سال در دالر دویست
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 بدیلت منطقه در ثبات جزیره به توانست دالر میلیارد ۲۷۰ از بیش خارجی

های سرمایه جذب آن دنبال به و کشور سرانه درآمد از حجم این با. شود

 داین انتظار را ایجاد کر کشور، این در کم جمعیت هم طرفی از و خارجی

 و یاقتصاد مشکل اما. شوند مندبهره مطلوبی اقتصادی شرایط از مردم که

 توجهی قابل بخش که طوریهب ،است انکارغیرقابل امری کشور این در فقر

 بسیار آن از اندکی بخش و دنبرمی سرهب مطلق فقر در کشور این مردم از

 .ندسته غنی و ثروتمند

 مردم رفاهی و اقتصادی نارضایتی میزان گویای قزاقستان در اخیر بحران 

( ایران ریال ۵۰۰۰ حدود) تنگه ۵۰ از گاز نرخ افزایش. است کشور این در

 ممرد تا شد تبدیل دستاویزی به( ایران ریال ۱۲۰۰۰ حدودا) تنگه ۱۲۰ به

. یابندب را کشور این در اقتصادی سخت بسیار شرایط به اعتراض فرصت

 شده واقع قزاقستان غربی جنوب در که ۲قشالقنم منطقه در اصلی بحران

 کشورهای با و دارد قرار خزر دریای کرانه در که استان این. شد شروع

 خارجی عامل نفوذ برای زنیگمانه است، مرز هم ازبکستان و ترکمنستان

 ن،چی روسیه،) کشور این همسایگان به توجه با. است کرده بیشتر را

 است وریکش قزاقستان( خزر دریای و ترکمنستان و ازبکستان قرقیزستان،

 قرقیزستان» :یارتیشه دکتر گفته به. است سخت تا حدی آن به دسترسی که

 احتمال و شودنمی محسوب اقتدارگرا که است منطقه این در کشور تنها

 عامل اما .«نیست صفر ،باشند شده وارد کشور این از نیروهایی که این

 3مایع سوخت نرخ یشاافز به مربوط استان این در شورش آغاز درونی

 .کنندمی استفاده آن از جامعه ضعیف اقشار درصد ۹۰ که است

 وضع منتقد که حالی در قزاقستان مردم که کردند اشاره ادامه درایشان 

 نقل به یاردکتر تیشه. کنندمی حمایت توکایف دولت از اما ،هستند کنونی
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 لفارابیا دانشگاه در که طباطبایی، عالمه دانشگاه استاد ایزدی، دکتر آقای از

این  گفت توانمی: ”کردند اضافه هستند فارسی زبان تدریس مشغول

 دمهمق چندین یدهئزا اتفاق این .بود بینیپیش قابل حدی تاها ناآرامی

 طرحم بیشترها رسانه در آن داخلی پیشینه که بود خارج و داخل از متفاوت

 به گرینفوذ سلفی زیر منطقه در جدیدیهای آشوب که است چندی. شد

 منتظر ایدب سو این به افغانستان در طالبان کامل استقرار از. است افتاده راه

 تهناگف. بود مرکزی آسیای در نو موازنه به رسیدن برای جدیدی رخدادهای

 پیامدهای ،هاجنبش این از هادولت یبرخ غیررسمیهای حمایت که نماند

 خنثی قایب و طالبان سیاسی انزوای. است داشته منطقه امنیت برای سنگینی

 حرکت این مرزیبرون خودنمایی در مهمی نقش تواندمی ،قدرت در آن

 افتادن طرخ در ناخواسته یا و خواسته قزاقستان اخیر معترضان. باشد داشته

 ررابب در توکایف دولت امروز قزاقستان در خوشبختانه.هستند دام این در

 یزن روسیه از فرهنگی استقالل خواستار تهبال .کندمی مقاومت جریان این

 کند. می پیچیده دولت برای را کار موضوع خودش این که هست

 سفارت ژانویه، اول درها شورش از پس در زمان کوتاهی :گفتند ایشان

 قزاقستان. است بند ۲۲ شامل که  کرده منتشر مطبوعاتی ای بیانیه قزاقستان

 دوم در را دستگیرشده معترضان از زیادی تعداد که کرده اعالم آشکارا

 محل پلیس، هایاداره تصرف دنبال به دولت، اما. است کرده آزاد ژانویه

 عترضانم دست به  ملی امنیت عالی شورای و پیشین جمهور رییس اقامتگاه

 پیمان سازمان از کمک درخواست به مجبور آلماتی، در ژانویه چهارم در

 ام۲۲ بند در. است درآمده اضطرار حالت به و است شده ۴جمعی امنیت

 تروریستیهای گروه ها از سویاعتراض این که شده عنوان بیانیه این

                                                           
4 CSTO 
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 ودور برای قبولی قابل بهانه این .است شده هدایت و سازماندهی ۵خاموش

 .شد برآورد روسیه رهبری به امنیت جمعیپیمان  صلح پاسدار نیروهای

*** 

 تحوالت” تمرکز بر با را خود سخنرانی نوروزی دکتر آقای ادامه در

 زاقستانق در که مردمی اعتراض: گفتند و کردند آغاز“ قزاقستان در اقتصادی

 مایع گاز. دارد سوخت قیمت ویژه به اقتصادی مسائل در ریشه داد رخ

 از ازگ این نرخ افزایش .است قزاقستان جامعه ضعیف اقشار استفاده مورد

 با وی. شد قشالقنمِ درهایی اعتراض بروز مایه سنت ۲۸ به سنت ۱۴

 ریزیبرنامه از شوروی اتحاد یافتهاستقالل کشورهای پذیریتاثیر به اشاره

 در محصولیتک اقتصاد پیدایش عامل که دوران آن پایین به باال اقتصادی

. داندیم اقتصادی گذار پیمودن در پیشگام را قزاقستان بود، شده کشورها

 شدیم انجام مسکو توسط قزاقستان صنعتیهای فعالیت از ٪۹3 که این با

 اما ،کردمی تامین شوروی اتحاد را کشور این عمومی هزینه ٪۲3 و

ها جمهوری دیگر به نسبت ،ثبات جزیره ایجاد به اصطالح در قزاقستان

 در ازگ و نفت عظیم منابع دلیلموفقیت به  این. است کرده عمل ترموفق

 و خارجی کشورهایهای گذاریسرمایه نتیجه آن، که است کشور این

 . است قزاقستان در ملیتی چندهای شرکت

 وکایفت دولت از کشور این فرهیختگان از بسیاری که کردند اشاره ایشان

 بروز باعث که آنچه .کنندمی حمایت چندشعاعی خارجی سیاست و

 رد. است اقتصادی اصالحات نشدن اجرا به مربوط شده اخیر هایاعتراض

 قالب در ،بود کرده شروع اصالحات چارچوب در قزاقستان که آنچه واقع،

 بصورت سازیخصوصی وها قیمت آزادسازی مانند نئولیبرالهای سیاست

سرمایه و لیبرالیشبه سیاست گیریشکل روند سبب این. شدند اجرا ناقص

                                                           
5 Sleeping cells 
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 روزینو دکتر. کرد فراهم راها نارضایتی بروز هایزمینه و شد رفاقتی داری

 است نآ دنبال به چین: گفتند قزاقستان و چین میان رابطه موضوع طرح با

 برود خشکی سمت به و دهد کاهش دریا راه از را کشور این نیازهای که

 جهت همین به .(است موضوع همین دهندهنشان چین-پاکستان گذرراه)

 . است حساس بسیار چین برای قزاقستان مسئله

*** 

 هوممف و روسیه نقش به را حاضرین توجه کوالیی دکتر نشست ادامه در

: تندکردند و گف جلب شوروی اتحاد یافتهاستقالل کشورهای در استقالل

های سیاستبه  اعتراض در مردمهای شورش ۲۰۰۵ سال در که زمانی

 اشکندت دولت خونین سرکوب با ،ازبکستان در اف کریم اسالم اقتصادی

 یهای اسالمافراطی بیگانگان و با که شدند متهمها ضمعتر ند،شد روبرو

ها جمهوری دیگر در الگوی واکنش این که رفتمی انتظار هستند. ارتباط در

  ندپیو همواره شوروی اتحاد فروپاشی از پسهای سال در. شود تکرارنیز 

 مطرحها تندرو و بیگانگانمداخله  با مردم حقوق و آزادی امنیت، مسئله

 ودهب مناسبی چماق همواره بیرونی عوامل. است شده برخورد آن با و بوده

. شود داده ارجاع تندروهای اسالمی به داخلیهای ناآرامی ،آن بهانه به تا

 ،دارند دولت از مردم که هاییمطالبه انباشت دلیلهب که است این واقعیت اما

 .کندمی پیدا سیاسی نمود اقتصادی شعار هر راحتی به

 هب اعتراضی، جنبش این از بزرگتر تصویری ارائه با کوالیی دکتر

 ستانقزاق در نود دهه ی پایانهاناآرامی و ازبکستان قرقیزستان،های اعتراض

 و یاسیس لیبرالیسم)ها سیاست تغییر پی در: گفتند ایشان. کردند اشاره

 جراا گذشته دهه سه طول در شوروی اتحاد فروپاشی از پس که( اقتصادی

 پیامدهای .شود عملی ثروت و قدرت عادالنه توزیع رفتمی انتظار شد،

 رایب مناسبهای زمینه ایجاد جای به ،بازاری اقتصادهای سیاست به انتقال
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 جدیدیهای گونه به ،قدرت واقعی توزیع و خصوصی بخشهای فعالیت

 .زد دامن شده تحریف و خانوادگی ،رفاقتی داریسرمایه از

 .کرد مطرح را اوراسیاگرایی سیاست قزاقستان دولت ۱۹۹۴ سال از 

 در یدرست به را خودش مناسب، ژئوپولیتیکی موقعیت سبب هب قزاقستان

 جادای و غرب با پیوند در هم و شرق با پیوند در هم که داد قرار مسیر این

 جذب در امروزی قزاقستان در سیاست این آثار. شد ظاهر موفق موازنه

 دریای غرب از انرژی انتقالهای پروژه در. است دیدنقابل خارجی سرمایه

 ورکشاقتصادی  رشد به که شده توجه بسیار قزاقستان نقش به خزر

 .است شدهمنجر  قزاقستان

 برجسته پیمان امنیت جمعی نیروهای ورود اب کشور این در استقالل مفهوم

 یتامن پیمان سازماننقش  چرا است. امروز این پرسش مطرح است که شده

 روز به روز روسیه تمرکز با امنیت حفظ برای ،منطقه این در جمعی

های سالنخستین  در قزاقستان کشور شمالیهای بخش. شودمی ترپررنگ

 اققز قوم بود. روسیه اختیار دردر عمل  ،شوروی اتحاد فروپاشی از بعد

 انیفراوهای تالش اخیر دهه سه در اما. بودند اقلیت در روس قوم به نسبت

قوم  سود هب را قزاق جمعیت نسبت این توانسته قزاقستان و گرفته صورت

 ثبات فظح در روسیه تاثیرگذار نقش شده بازسازی الگوی. دهد تغییر غالب

نیز  یناوکرا با ارتباط در بلکه ،قفقاز و مرکزی آسیای در فقط نه امنیت و

  .شوددیده می

 و یارهتیش دکتر سخنرانی و حضور از کوالیی دکتر نشستاین  پایان در

 .کردند قدردانی و تشکر نوروزی دکتر

 انیپا
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