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Introduction & Background The collapse of the Soviet Union and the formation of new republics 
have further enhanced the geo-economic position of Iran in the region and the world. The Republic 
of Kazakhstan is enclosed in the land, and it needs short and reliable communication routes to open 
water for supplying diverse demands and supplying its oil and gas to world markets. The geostrategic 
position of Iran in the heart of the Middle East region is a valuable but po-tential reality that can create 
diverse geopolitical and geopolitical capacities and, as a result, increase national income, development 
and even security for the country. But the causes and factors such as the vacuum of power resulting from 
the collapse of the Soviet Union, regional geopolitical rivalry, the important position of Iran near the 
intersection of Asia and Europe, the existence of large reserves of energy in the region and the desire of 
Central Asian countries to the presence of foreign powers, The presence of major powers in Central Asia 
has created serious barriers to Iran’s more effective presence in the region. Aims: This article seeks to 
answer the question of what role Kazakhstan can play in the presence of Iran in Central Asia.
Methodology This applied research has been done by descriptive-analytical method and its data have 
been compiled by library method. By providing other statistics and other documents, Kazakhstan’s 
geo-Kazakhstani weight in Central Asia and the role that can be played in facilitating penetration and 
presence Iran has estimated in the region.
Conclusion The result of the research shows that Kazakhstan plays a key role in geo-economic relations. 
Islamic Republic of Iran has Central Asia and can cre-ate the potential and potential for Iran to enter 
Central Asia.
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 ژئواکونومیک مناسبات ایران با قزاقستان تبیین

 9/9/69:پذیرش نهایی                                       1/2/69دریافت مقاله: 

10.29252/geores.33.2.22 :DOI  

 چکیده 

 ازپیش یشبن، جهاومنطقه ان را در یرئواکونومیکی ا، موقعیت ژجدید های یجمهور یریگ شکلروی و پاشی شووفر مقدمه:

به د خو و گازنیز عرضه نفت ع و متنوی تأمین تقاضاهاای برو ست اخشکی ر در محصون قستااقزری ست. جمهوا ه بخشیدء تقاار

قلب ژئواستراتژیک ایران در ست. موقعیت اد منزنیاهای آزاد  آبمطمئن به و  کوتاه یارتباطی به مسیرها، جهانیی هازاربا

و  ژئوپلیتیکده ژئواکونومیک، گسترو  ع متنو های یتظرف تواند یم است که ای  هما بالقواشمند ارزقعیت ، وامیانهورمنطقه خا

پاشی وفررت ناشی از قد خألن ملی چواعوو ها  مینهزما اکند. د یجار اکشوای منیت براحتی و توسعه ، مد ملیدرآیش افزا یجهدرنت

در نیا ژی دنر، وجود ذخایر بزرگ اپاو اروسیا آیکی تقاطع دنز، جایگاه مهم ایران در یا منطقه یتیکژئوپلهای  روی، رقابتشو

ی شده مرکزی سیاهای بزرگ در آ حضور قدرت خارجی، باعث  یها قدرتر حضوی به مرکزی سیای آهارتمایل کشومنطقه و 

 ست.آورده ا به وجودان در این منطقه یرامؤثرتر ر ضوحای بری جدو موانع 

تواند در حضور هر چه بیشتر ایران در آسیای مرکزی  است که قزاقستان چه نقشی می سؤالمقاله پاسخ به این  هدف اهداف:

 داشته باشد. 

آن به روش  یازموردنهای  داده است.تحلیلی -توصیفی ،روش ازنظر و کاربردیهدف  ازنظراین پژوهش  ها: مواد و روش

با ارائه آمار و ارقام و مستندات دیگر، وزن ژئواکونومیک قزاقستان در آسیای مرکزی و مقاله  .است شده یگردآورای  کتابخانه

 تواند در زمینه تسهیل نفوذ و حضور ایران در منطقه داشته باشد را برآورد کرده است.  نقشی که می

تواند ظرفیت  ایران با آسیای مرکزی دارد و می مهوری اسالمیدر مناسبات ژئواکونومیکی جقزاقستان نقش کلیدی  گیری: نتیجه

 و پتانسیل ورود ایران به کشورهای آسیای مرکزی را ایجاد کند. 

 : ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، آسیای مرکزی، ایران و قزاقستان واژگان کلیدی

 مقدمه

ها بر سر منابع کمیاب یا نایاب زمین از زمان پیدایش نخستین اجتماعات بشری در جریان  رقابت و کنش کشورها و گروه

های  جویانه تا تالش های همکاری ای شکل و ویژگی خاصی داشته است. در یک طیف متنوع از کنش بوده است و هر دوره

آن جنگ جهانی دوم است.  ترین بزرگترین و  است که خشن شده دهمشاههای مختلف تاریخی  آمیز و خشن، در دوره خصومت
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های سیاسی و دیپلماتیک داده است و در زمان  آمیز جای خود را به رقابت های خشونت های اخیر تالش شود که در دهه ادعا می

ها  و البته موضوع رقابتآورند  به دستآمیزی  های مسالمت کنند منافع خود را از راه های کوچک و بزرگ تالش می ما قدرت

آوردن منافع اقتصادی و کنترل بازارهای مالی و تجاری دنیاست. پس از تحوالت  به دستهم دیگر نه تصرف سرزمین که 

است که بیانگر تأثیرپذیری منافع ملی از  قرارگرفتهها اقتصاد در رتبه نخست  آغازین قرن بیست و یکم، در استراتژی ملی دولت

 خأل. (Amirahmadian, a2018)اقتصادی دارد  یوسو سمتاست و روابط سیاسی و استراتژی ملی کشورها، منافع اقتصادی 

یک  یریگ شکل یجهدرنتو ها  رتسایر قدورود موجب روی شود تحااپاشی وفراز پس ی مرکزی سیاه در آمدآ به وجودرت قد

کسب ر منظو بهای منطقهافرو  یا منطقهی ها رتقدن قابت میارمبتنی بر ن ین گفتمااست. ه امنطقه شددر  یتیکژئوپلن گفتما

بر  .(Dadandish, 2007) حوزه نفوذ استتوسعه ژی و نراتسلط بر منابع ، یمنیتی اهاربه ساختا یده شکل، ئوپلیتیکی ژها یبرتر

ر حضوای برای منطقهافرو  یا منطقهی ها رتقابت قدربستر ی مرکزی سیاروی، آپاشی شووفراز پس های  سالسر اسراین پایه، 

قابلیت با توجه به  .حال(Koolaee & Ebrahimi, 2012) ستده ابو ها یجمهورین دی اقتصاو اعرصه سیاسی ذ در نفوو 

های آزاد،  آببه ن قستااشتن قزاسترسی ندف و دمصری هازارباژی به نرل انتقاهای ا ان در فراهم آوردن راهیراسالمی ری اجمهو

در همچنین و  یافته استقاللزه تای هارکشودر خلی دانع اموت و برخی مشکالد جواست. و یجادشدهاای ایران بری فرصت جدید

است. مشارکت جمهوری اسالمی ایران در الگوهای در حال  یجادشدهاد فاصله بزرگی ضع موجوطلوب و وان بین وضعیت میرا

ها رابطه ایران با  ن ترین آ گیرد که یکی از مهم وسیله عوامل مختلفی شکل می های منطقه آسیای مرکزی به تکوین همکاری

ک مناسبات آینده جمهوری اسالمی ایران با منطقه به رابطه قزاقستان است. عوامل استراتژی ازجملهکشورهای بزرگ این منطقه 

های خارجی حاضر در معادالت سیاسی این کشور مانند آمریکا، چین و ترکیه  قزاقستان، روسیه و برخی دیگر از قدرت

تواند بر محیط  نتایج حاصل از روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و قزاقستان می چراکهاست.  خورده گره

مقاله نقش . در این (Mohammadi & Motaghi, 2006)سیاسی و اقتصادی سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز تأثیرگذار باشد 

 است.  فتهقرارگر یموردبررسجایگاه ژئواکونومیک قزاقستان در مناسبات با ایران جهت تسهیل نفوذ در منطقه آسیای مرکزی 

 روش پژوهش

نیز به روش  یازموردنها و اطالعات  تحلیلی است. داده -روش، توصیفی  ازلحاظماهیت، کاربردی و  ازنظرپژوهش حاضر 

ای )مدارک و اسناد مکتوب مانند  است. در این راستا، نخست با استفاده از منابع کتابخانه شده یو گردآورای فراهم  کتابخانه

، شده یگردآوری، مجالت تخصصی و مقاالت( و نیز از اطالعات شبکه جهانی )اینترنت( اطالعات الزم کتب داخلی و خارج

 ها شده است.  تحلیلی، اقدام به تحلیل و بررسی داده -سپس با استفاده از روش توصیفی 

 چارچوب نظری

ومیک با هر تعریف و برداشتی، همواره شود، اما به گفته لوتواک، ژئواکون اصطالح ژئواکونومیک امروزه بسیار استفاده می

رسد که بعد  موضوعی تجربی و ساده به نظر می مسئلهبرخی این . برای (Luttwak, 1990) المللی بوده است بخشی از زندگی بین

دانند که ریشه در لیبرالیسم اقتصادی قرن بیستم  می ای یافته گسترشمشخصی برای آن وجود ندارد و آن را تجارت  ژئوپلیتیک

کنند. کندی ادعا کرده است که نخستین بار اصطالح ژئواکونومیک جدید در  آن را یک نوع تجارت تعبیر می درواقعدارد، و 

ام نویسد: تم منتشر شد، طرح شد. وی می 4699که در سال  "های بزرگ ظهور و سقوط قدرت"کتاب پل کندی با عنوان 

های  تغییرات عمده در معادالت قدرت نظامی جهان، از تغییر در توازن تولید ناشی شده است و پیدایش و فروپاشی امپراتوری

است، که در آن پیروزی همیشه با  شده یتتثبهای بزرگ  های عمده قدرت المللی از نتایج جنگ مختلف و کشورها در سیستم بین
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نویسد: ژئواکونومیک ممکن است به دو روش متفاوت  . سانجایا می(Kennedy, 1989) منابع مادی رفته است ترین بزرگ

 ژئوپلیتیکپیامدهای  یگرد عبارت به) ژئوپلیتیکه بین سیاست اقتصادی و تغییرات در قدرت ملی و عنوان رابط تعریف شود: به

نویسد:  سولبرگ می. (Baru, 2012) عنوان پیامدهای اقتصادی روندهای ژئوپلیتیک و قدرت ملی های اقتصادی(؛ یا به پدیده

ن دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار است. ای باهدفهای فضایی، فرهنگی و استراتژیک منابع  ژئواکونومیک مطالعه جنبه

طور مداوم با مسائل رقابتی جهانی  ، که بهیتیچندملهای  مبحث در زمینه نهادهای استراتژیک بزرگ، مانند کشورها و شرکت

ژئواکونومیک عمدتاً مربوط  که ینامتفاوت است. نخست  ژئوپلیتیکدرگیرند، مرتبط است. ژئواکونومیک از دو بعد اساسی با 

ها عمدتاً توسط  بازیگران، فعالیت ازنظرهای اقتصادی است. دوم  بلکه مربوط به فعالیتهای سیاسی و نظامی نیست،  به فعالیت

 یجهدرنتدهند؛  ها هم آن را انجام می شود که لزوماً کشور نیستند، بلکه بخش خصوصی و شرکت بازیگرانی انجام می

. بلکویل و هریس (Solberg Søilen, 2012) است که در آن دولت بازیگر اصلی است ژئوپلیتیکتر از  ژئواکونومیک پیچیده

نظامی نویسند: بدون تعریف کاربردی خاص از ژئواکونومیک، بعضی از نویسندگان تمایل دارند تا روی قدرت ژئوپلیتیک یا  می

ادغام »تری از ژئواکونومیک ارائه دهند و آن را  برای اهداف اقتصادی متمرکز شوند. برخی دیگر تمایل دارند تا تعریف کلی

، برخی حال ینبااروشن باشد، مبهم است.  که آن، تعریف کنند؛ این تعریف بیشتر از «و استراتژی ژئوپلیتیکالمللی،  اقتصاد بین

بررسی تعاریف  این دو پس از بحث و.  یددارندتأکمیک در درجه اول بر تجارت و حفاظت از صنایع دیگر در تعریف ژئواکونو

اند: ژئواکونومیک استفاده از ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد  ها از ژئواکونومیک، این اصطالح را چنین تعریف کرده و برداشت

 ژئوپلیتیکها بر اهداف  های اقتصادی دیگر ملت کنش تأثیری سودمند و ژئوپلیتیکآوردن منافع  به دستو دفاع از منافع ملی و 

تمرکز  -3متفاوت است؛ ژئوپلیتیکژئواکونومیک با  -4اند:  یک کشور است. این تعریف را با پنج نکته توضیحی همراه کرده

های  تالش -2 هداف است؛به معنای سخن نگفتن درباره ماهیت خود ا ژئوپلیتیککاربرد ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد 

همه کشورها در ظرفیت خود برای  ینکها مثلتواند اشکال مختلفی داشته باشد و درست  نمایی می ژئواکونومیک در قدرت

کند که یک  وجود دارد که تعیین می« یا استعدادهای ژئواکونومیک»های ساختاری  برابر نیستند. مشخصه باهمریزی قدرت  طرح

در ژئواکونومیک مواردی وجود دارد که مرزهای  -1 تا چه اندازه کارآمد است؛ ژئوپلیتیکابزارهای  کشور در استفاده از

تعریف کرده باشیم، مواردی هستند که ناگزیر بر روی  دقت بهپارامترهای مختلف را تا چه اندازه  که ینامشخصی ندارد. فارغ از 

 تصادی خارجی یا مرکانتلیسم و تفکر اقتصادی لیبرال متفاوت استژئواکونومیک از سیاست اق -5مرز هستند و مبهم هستند؛ 

(Blackwill & Harris, 2016).  فضا بر جریان کاالها و تولیدات و نیز توانایی فضایی که در فرآیند توسعه  تأثیربعضی

شمارند. عناصر فضایی شامل موقعیت جغرافیایی، توزیع  شود را در راستای ژئواکونومی می می کاربرده بههای اقتصادی  فعالیت

های ریلی و ارتباطی و  بندی تولیدی، ساختار ویژگی شبکه راه ها و قطب قعیت گذرگاهمنابع طبیعی و انسانی، مو

توان  با یک نگرش کلی می .(Valigholizadeh, 2015) باشد های الزم برای استخراج و انتقال منابع و غیره می گذاری سرمایه

گفت که ژئواکونومی ترکیبی از اقتصاد، تاریخ و سیاست است و یک علم کاربردی برای ارزیابی و محاسبه عوامل و عناصر 

ای است  توان گفت که ژئواکونومی تکنولوژی ماهرانه می درنهایتسنجی قومی و غیره است و  فرهنگی و روان -فضایی تاریخی 

کلی شناسایی و  باهدفارجی و اقدامات استراتژیکی در فضای ژئواکونومیکی برد منافع اقتصاد ملی در عرصه خ برای پیش

هایی که سهم و مشارکت اقتصاد ملی را در عرصه تولیدات جهانی و توزیع درآمد  ترین الگوها و موقعیت کارگیری پرمزیت به

م علوده وارد گسترم با مفهورا کونومی ائوژیم راداپا 4661لسادر  4ادوارد لوتواک. (Hafez Nia, 2006)کند  میجهانی بیمه 

 گرفته شکلد قتصارت و اقد، فیااترکیب سه عنصر جغراز کونومی ائوژ درواقع. (Luttwak, 1990) دسیاسی کرو فیایی اجغر

 (. 4)شکل اقتصاد داده است به د را خوی جاده، ئوپلیتیک بودر ژسیاست که عاملی مهم  رسد یمبه نظر و ست ا

                                                           
1Edvard N. Luttwak  
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 واکونومیئل مفهومی ژمد -0 شکل

استراتژی جدید  شدن مطرحجمهوری آن با  45و اعالم استقالل  4664فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 

ئوپلیتیک م در ژین مفهوا شدن مطرحبا . (Akbarian, 2003) که در مقابل استراتژی نظامی بود، همراه گردید 4ژئواکونومیک

ح مطرز گاو یت نفت ربا محوژی نرایع منابع مولد زیعنی توی، یگردبعد د، از جنگ سردوران ف فیایی برخالامناطق جغر

. در گیرند یمار قر موردتوجههستند ر آن یا محل عبوژی نردارای ایکم مناطقی که و بیست ن قردر  یگرد عبارت بهیدند. دگر

کونومی که ائوژتعیین مناطق در . (Ezzati, 2001) آید یم حساب بهها  یتژاستراین وتدار در تأثیرگذی متغیرژی نر، احاضرل حا

تژیک استرائوژنقش منطقه ن هماده میانه گسترورخاز بان بیست و یکم دارد، تژیک قراسترائوی ژهاوکاملی هم با قلمرق نطباا

گفت که  توان یم درواقع. (Ezzati, 2008) واقع استمنطقه آن مرکز در نیز ان یرص داده و اختصاد ابه خون را جهاس حسا

ین در است که ا واردشدهجهانی م نظان شددی قتصاایا زار آزاد باد قتصاا شدن یجهاندوران جدید به  یا تجربهدر جهانی م نظا

و سرمایه ن ست که جریاآن ا باشد یمنچه مهم آهستند.  ییبسزاهمیت ز دارای اگاو نفت ویژه  بهیلی فسهای  تسوخن میا

د را خوی جاد جنگ سرن ست که با پایازون انامور کونومیکی بسیاائور ژتجدید ساختا گستردهی متغیرهان میاات آن در تأثیر

ژئواکونومی به اثرگذارترین . (Johnston, Teilor, & Wats, 2004) ستب داده اجنو -ل بستگی شمای از واجدیدل شکاابه 

های  گیری ای و جهانی برای مطالعه و بررسی تصمیم عوامل یا زیربنای سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی در محیط کشوری، منطقه

است.  شده یلتبدای و جهانی  دهنده به ژئوپلیتیک نوین منطقه شکل در ساختارها و اثرگذاری این عوامل  سیاسی و رقابت قدرت

المللی است. برخالف دوران جنگ  های عصر ژئواکونومی، اهمیت یافتن اقتصاد در عرصه تعامالت بین ترین ویژگی یکی از مهم

های ژئوپلیتیکی جهان پس از جنگ سرد،  سرد که در آن تقسیم ژئوپلیتیکی جهان عمدتاً جنبه ایدئولوژیک داشت، در کنش

 تعامالت جهانی گردیده است. یها در عرصههای جدید  بندی ز تحوالت و صفهای اقتصادی مبنای بسیاری ا شاخص

  3جفری کمپ 2نظریه بیضی استراتژیک انرژی

ای دارد و به دلیل اهمیت یافتن  جفری کمپ در ادبیات جغرافیای سیاسی، جایگاه ویژه دیدگاه بیضی استراتژیک انرژی

جهانی نفت و بیش  شده ثابتدرصد ذخایر  91است. به اعتقاد جفری کمپ حدود  شده مطرحمسائل ژئواکونومیک )نفت و گاز( 

شکل از جنوب روسیه و قزاقستان تا عربستان سعودی و امارات  مرغ تخمای  درصد از منابع گاز طبیعی آن در داخل منطقه 11از 

کشورهای  ازجملهانرژی رو به رشد آسیا  های ارتباط خاصی با این مسئله دارد، نیازمندی چه آناست.  محصورشدهمتحده عربی 
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بر اساس نظریه بیضی استراتژیک انرژی، منابع عظیم نفت و . (Kamp & Harcavi, 2007) چین، هند و جنوب شرقی آسیا است

 بر اساسرود، که  ( به شمار می4حوزه مستقل گازی جهان )پارس جنوبی و گنبد شمالی ترین بزرگ ازجمله فارس یجخلگاز در 

فارس با  از حیث منابع نفتی ،خلیج .یاردارنداختگاز جهان را در  شده اثبات یرذخادرصد  45بیش از  ییتنها به 3149آمار سال 

مخزن نفتی  ترین بزرگدهد،  شده را تشکیل می درصد از ذخایر شناخته 91 یباًتقرمیلیارد بشکه ذخیره نفت، که  951داشتن حدود

 .(EIA, 2016) کند درصد از نفت جهان را تولید می 36میلیون بشکه نفت، جمعاً  3/49ای که با تولید روزانه  گونه جهان است؛ به

 & Golshani) شود ترین منابع انرژی جهان را شامل می و سیبری، یکی از مهم فارس یجخلبدین ترتیب، دریای خزر پس از 

Sohrabi, 2012) های غربی منطقه آسیای مرکزی و سه کشور ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان را نیز در  قسمت. این بیضی

ر قزاقستان به دلیل موقعیت ویژه کشو . بنابراین در نظریه بیضی استراتژیک انرژی، کشورهای آسیای مرکزی بهگیرد یبرم

نفت و گاز اهمیت باالیی داشته و جایگاه این  توجه قابلجغرافیایی و قرارگیری در محور دریای خزر و همچنین دارا بودن منابع 

 انرژی است.  ژئوپلیتیککشور در این منطقه در بیضی استراتژیک انرژی، ناشی از اهمیت آن در 

 شناسی محیط

 ایرانجمهوری اسالمی 

ن تسلط دارد و نفت جهاه گلوگا، تنگه هرمزان بر یراست. ا فارس خلیجزه حور کشو ترین مهمتژیکی استرظ ابه لحاان یرا

نیز و ست ردار اطبیعی برخوز گاو منابع غنی نفت از . همچنین دهد یمجنوبی پیوند ی و مرکزی سیاآبه را میانه ورخا

فریقا ل آشما"کل منطقه . در (Ramazani, 2009) رود شمار میمناسب به ی صنعتی یربناو دارای زمنطقه ر ترین کشو پرجمعیت

، محیطی، نسانیی اها نتمامی بنیاد خلی خوداسطح در ست که ری اتنها کشوان یرن، اکش تا پاکستاامراز  "میانهورخاو 

ست که ری اتنها کشوان یرا. (Sarie’olghalam, 2017) داردتولید ن و تمند شدرقدای بررا منابع طبیعی و فیا اجغر، مینزسر

خایر ذبشکه رد میلیا 491شتندابا ان یردارد. ا فارس یجخلدریای عمان و به ی مرکزی سیال انرژی از آنتقاای ابرای  هیژت ومکاناا

طبیعی ز خایر گاذمکعب ت فون تریلیو 5/22با و ست ر اول اکشور چهادرصد کل منابع نفتی جهان در شمار  41معادل نفتی 

 .(EIA, 2017) ر داردختیام دوم را در امقا، سیهاز روبعد 

  میلیون بشکه در روز( برحسبمیزان تولید، صادرات و واردات نفت ایران ) -0جدول 

 سال واردات صادرات مصرف تولید

 3149 941/22 میلیون 213/4  633/4 199/1

 (The World Fact book, 2016): منبع

 بیلیون فوت مکعب( برحسبمیزان تولید، صادرات و واردات گاز ایران )  -7جدول 

 سال واردات صادرات مصرف تولید

9/491 411  29/9 55/6 3149 

 (The World Fact book, 2016)منبع: 

 جمهوری قزاقستان

و شمال آسیای مرکزی از موقعیتی ژئواستراتژیک برخوردار  "اوراسیا"در بخش میانی  شدن واقعجمهوری قزاقستان به دلیل 

 ینوع هبمرز است. لذا  است. قزاقستان با روسیه و چین مرزهای مشترک و طوالنی داشته و از سمت غرب با دریای خزر هم

                                                           
1 North Field 
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شود. قزاقستان کشوری عموماً هموار است که بخش غربی و مرکزی آن  همسایه دریایی جمهوری اسالمی ایران نیز محسوب می

 ,Mirhosseini) است شده واقعهای آن در مناطق شرقی و جنوب شرقی  را مناطق پست و بیابانی تشکیل داده و کوهستان

طور کامل شناخته شد، یکی از  عنوان یک جمهوری سوسیالیست شوروی به به 4629ر سال طور رسمی د قزاقستان که به. (2010

لیل دکه به ن قستاا. قز(Hashemi, 2004) شد ها در زمان شوروی محسوب می ترین مکان شده   فروگذاشته حال یندرعو  ترین  مهم

هماهنگی ری و گازمهمی مانند سا های یژگیوبا ، ستا شده واقعتنش و چالش ر از سرشا یا منطقهرو در تندهای  وهگرد جوو

کند.  یفا میا المللی ینبو  یا منطقهح سطورا در ساسی انقش ، سیاسیت ثباو شمند ارزمنابع طبیعی رداری از برخوادی و نژو قومی 

 411ود شتن حدروی و داشود تحاا یا هستهات تجهیزت و تسلیحاه تولیدکننده و ندزمین سارچها عنوان بههمچنین ر ین کشوا

 های یشآزمابا بستن سایت ن قستااست که قزدآوری ابه یازم لبته الاست. ردار ابرخوای  هیژوهمیت ادی از انژو قومی وه گر

، تمیت اتسلیحاه ندزسا یها کارخانهدی نابوو  4669در سال  یا هسته یها کالهکهمه ل نتقا، ا4664ل ساد در خو یا هسته

 یها سالحدرات بر صارت به نظاط نین مربواقوو شته دابرم گا یا هستهح خلع سال یسو بهطلبانه داوست که ری اشونخستین ک

منابع طبیعی بین دن و معا ازنظرن قستاا. قز(Ahmadi Lafouraki & Mirrazavi, 2004) ستده اتصویب کررا  یا هسته

ر غنی به شمار بسیاز گاو فت ن، سنگ لغازمنابع  ازنظرر ین کشوم اول را دارد. امقا )سیهاز رو)غیر  4سود هممستقل ی هارکشو

روی را شود تحااصد نفت در 9وسنگ  لغازصد در 51وم، صد کردر 61ر ین کشواست که احاکی  4661ر سالما. آآید یم

م نیوت و اورافسفا، نیکلب، سر، منگنز، طاله، نقر، روی، به مس توان یمن قستاایگر منابع معدنی مهم قزاز دست. ده اتأمین کر

 د. کرره شاا

 

 یمرکزی سیان در آقستااموقعیت قزنقشه  -0شکل 

(Caucasuss Studies Institute, 2011) 

خایر ذ ازنظر. هزار تن اورانیوم، جایگاه اول دنیا در این زمینه را به دست آورد 31/595با صادرات بیش از  3149در سال 

ب محسوورزی کشا یها فرآوردهه کننددرصاه و تولیدکنندر ین کشون دارد. اجهام چهاردهم را در مقا 3149در سال طال نیز 

ود حددر ست. ده ابوردار برخوای  هیژوهمیت از احاضر ل حادر چه و  درگذشتهچه ن قستااقزد قتصاای ابرت . تولید غالشود یم

ر ختیار را در انفت خز شده کشف یرذخاکه باالترین ن قستااقزص دارد. ختصام ابه کشت گند ورزیکشا های ینزماز نیمی 

 991و  میلیون یکروزانه با تولید ن قستاا. قزکند یمداری بر هبهرمخزن  91خود تنها از  استفاده قابلن مخز 491ود حددارد، از 

در روز در بشکه ار هز 311ان ین میزی دارد. از امرکزی سیاآ های یجمهوریگر ن دمیام اول را در مقاهزار بشکه نفت در روز 
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رد میلیا 299ز از مکعب گات فون تریلیو 95حتمالی اخایر ذشتن دابا ن قستاا. قزشود یمدر بقیه صاو  شده کشور مصرفخل دا

ی سیاآمنطقه ر لین کشوای که او گونه رسیده است. به 3149در سال مکعب ت فوبیلیون  29/34به  3141در سال مکعب ت فو

و میانه ورخارج از خا شده شناختههای نفتی  در قزاقستان یکی از حوزه 4شاقاننفتی کازه ست. حوزی اخایر گاذ ازنظری مرکز

 3142تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی تا سال  35ای که از این حوزه نفتی  گونه به. رود یمجهان به شمار پنجمین بشکه نفت 

رو شد  هبرداری برسد که با مشکل نشتی در خط لوله انتقال روب به بهره 3142 ان قرار بود در سالقکاشاحوزه برآورد شده است. 

دو هر ز از گادرات صای ها گزینهاز یکی ن قستاامسیر قز. (EIA, 2017) است آغازشدهتولید مجدد آن  3149و از اواخر اکتبر 

به  3149ل تا سان قستااست تولید نفت قزا شده بینی یشپ. (Paramonov & Strokov, 2007) ستن ابکستان و ازترکمنستار کشو

 .(Zabortsevas, 2010) میلیون تن برسد 491

 میلیون بشکه در روز( برحسبمیزان تولید، صادرات و واردات نفت قزاقستان ) -9جدول 

 سال واردات صادرات مصرف تولید

 3149 911/415  363/4 هزار 311 991/4

 (The World Fact book, 2016)ع: منب

 بیلیون فوت مکعب( برحسبمیزان تولید، صادرات و واردات گاز قزاقستان ) -4جدول 

 سال واردات صادرات مصرف تولید

29/34  4/42  9/42  9/1  3149 

 (TheWorld Fact book, 2016)ع: منب

 های تحقیق یافته

 ستانمناسبات ژئواکونومیکی ایران و قزاق

منطقه است که به دلیل برخورداری از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت،  توسعه درحالکشورهای  ازجملهقزاقستان 

ها و مؤسسات مالی و اعتباری  محصوالت کشاورزی و منابع معدنی و همچنین دریافت وام و اعتبار از سوی بانک  آالت، آهن

های فراوانی در  ، پروژه"3151راهبرد کالن"و  "3121قزاقستان "المللی و در راستای تحقق برنامه توسعه کشور تحت عنوان  بین

تواند بازار  سازی و نفت و گاز را در دست اجرا دارد. از این منظر می ، عمرانی، ساختمانیربناییزهای مختلف اقتصادی،  زمینه

های ایرانی تاکنون قریب به دو میلیارد دالر در قزاقستان در  و مهندسی ایران باشد. شرکت مستعدی برای کاالها و خدمات فنی

میلیون  911شرکت دنا رهساز تاکنون نزدیک به  ازجملهاند،  های مختلف به قزاقستان خدمات فنی و مهندسی صادر کرده زمینه

اجرا دارد میلیون دالر نیز در دست  411میلیون دالر و  441سازی انجام داده و در حال حاضر، دو پروژه به ارزش  دالر کار راه

(Economic Siteof the Ministry of Foreign Affairs, 2018). 

 ونقل و ترانزیت حمل 

-یژئوپلیتیکهای موقعیت  ی ایران و قزاقستان، مزیتژئوپلیتیکهای جغرافیایی و  ترین وابستگی مهم ازجملهونقل  حمل

های آزاد و برعکس موقعیت قزاقستان برای ارتباط ایران با دیگر  ژئواکونومیکی ایران برای دسترسی و ارتباط این کشور به آب

ان یرابا ر ین کشودی اقتصاری اهمکا ینتر گستردهکو ن امازبه سان قستااقزری پیوستن جمهوکشورهای منطقه و نیز اروپاست. 

یایی ی درسترسی به مسیرهادقعی ن وامکان امازین سااست که این اکو ن در اقستاامزیت عضویت قزترین  . مهمآید یم حساب به

                                                           
1 Kashagan 
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دی قتصاری اهمکان مازسا. (Marat, 2008) زدسا هم میافرر ین کشوای ابرن عمای یاو در فارس خلیجو نه امدیتری یارا در در

 & Kasenov) دشو میه یدد سود همی هارجامعه کشوای یک مکمل بر عنوان بهبلکه ، یک بدیلان عنو به تنها نهن قستااقزدر 

Sanjabi, 1996) با تصویب و سید رکو اعضو ی هارکشوی مضاابه ن قستاالماتی قزدر آ4669ل سادر مهمی که د سناااز . یکی

 نامه موافقتده، بون مازتأکید سارد نقلی موو حملی ها ریمینه همکای در زشمندارزسند  عنوان بهاره هموء عضااتوسط آن 

 ستا قرارگرفته موردتوجه، در آن منطقهدر مسافر و کاال  تر یعسرو  تر آسانهمیت حرکت است که انقل و حملب چورچا

(Shahbi & Sheikholeslami, 2011) .دهند یمن نشان قستااقزان و یرابین  ونقل حملع به موضوای  هیژوتوجه  ها قزاق .

ای خوبی برزار باان یرا"گفت: ن قستااقزری جمهودر  4متن گندن میلیو 35شت دابه برره شاابا ن قستااجه قزریر خاوزیخانف زکا

 & EKoolaee) "ساندریگر ی دهاربه کشون را قستااقزم گندان،یرانقل و با حمل توان یمو  شود یمب محسون قستااقزم گند

Ebrahimi, 2012)همیت انیز بر  ایران سالمیرای ائیس مجلس شوریجانی ربا الان یرن در اقستااسفیر قزی اف مرار ایدد . در

اما  .(Fars News Agency, 2011)شد تأکید پا و اروسیا ق آشرن نقل میاو حملت و تباطاارتسهیل ان در یره اجایگاو موقعیت 

برای توسعه  شده فراهمای و مبانی حقوقی  های پایه در یک ارزیابی کلی، وجود روابط سیاسی خوب و متعادل، انعقاد موافقتنامه

امکان دسترسی به روسیه ترانزیتی کشورمان و متقاباًل  ونقل مناسب و نیاز قزاقستان به مسیر های حمل روابط اقتصادی، زیرساخت

های ترانزیتی قزاقستان، زمینه مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور فراهم  و چین با استفاده از ظرفیت

  .(Economic Siteof the Ministry of Foreign Affairs, 2018)کرده است 

 

 نقشه مسیر ترانزیت مبادالت کاال بین ایران و قزاقستان -7شکل 

(http://import-export.ir/14/Kazakhstan.html) 

 تجارت و مبادله کاال

ر و الون دمیلی 35491ود حددر نیز ر ین کشور و واردات االون دمیلی 29995 بر بالغ 3149ن در سال قستااقزدرات صاان میز

ت الدحجم مباست. ده ابور الرد دمیلیا 29ر ین کشوری اتجااز ترر و الرد دمیلیا 446/1 بر بالغن قستااقزری تجات الدحجم مبا

که ده بور الن دمیلیو 295ود حدی گمرک جمهوری اسالمی ایران سوه از منتشرر ماآ بر اساس 3149ل سان در قستااقزان و یرا

ماهه نخست  5همین مبادالت در که ده بور الن دمیلیو 499ان یردرات اصار و الن دمیلیو466ن قستااقزدرات سهم صان میااز 

                                                           

 .(Fao, 2015)ن بودند جهام در گنده تولیدکنندر کشویازدهمین  3145ل سادر تن میلیون 41ان به میزم با تولید گندو ایران هردو  نقستااقز ریجمهو4
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 9/54میلیون دالر و سهم صادرات ایران  9/21میلیون دالر بوده که از این میان سهم صادرات قزاقستان  1/93حدود  3149سال 

ان یراتی دراصات محصوال ینتر عمده .(Economic Site of the Ministry of Foreign Affairs, 2018)میلیون دالر بوده است 

اد موت، جا صیفیه و میو، ییمواد غذا، مصالح ساختمانیاع نو، اشیمیوپترت محصوالن، سیما، خرما، پستهر، خشکبااع نواشامل 

و  آالت آهن، جوم، نیز گندان یراتی م وارداقالاترین  هپالستیکی هستند. عمدو ستیکی الت محصوالها و  اع رنگنوه، اشویند

 Trade Promotion) ستا یفوالد یرغت سایر محصوالی و ضه باتراقرا و کلزدان و فتابگرآغنی مانند ی روها نهد، دافوال

Organization of Iran, 2015)ده بودی یاهای ز از و نشیبفردارای هه گذشته دو دطی ن در قستااقزان یرری اتجات تباطا. ار

اجالس کمیسیون  41ده است. تاکنون تعداد به کاهش نهارو قبل ل تا سا بعدازآنده و یشی بوافزا 3119لند تا ساروین است. ا

 34-33شور برگزار گردیده است که چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی در تاریخ مشترک اقتصادی در دو ک

 4265بهمن  21آذرماه لغایت  35در آستانه برگزار گردید. پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک در بازه زمانی  4261مهرماه 

طور که در بخش قبلی  ی دو کشور بود همانها که شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصاد در تهران برگزار گردید و آخرین آن

 در قزاقستان برگزار گردیده است.  4269اسفندماه سال  35اشاره شد در 

 مبادالت کاال بین ایران و قزاقستان )ارزش: میلیون دالر( -0جدول 

 4269 4265 4261 4262 4263 4264 سال

 1/91 495 429 341 341 425 صادرات

 5/415 466 99 496 91 499 واردات

 29/44 26/45 16 24 439 -54 تراز تجاری

 321 291 332 296 361 234 تجارت خارجی

 (Tehran Chamberog Commerce Industries Miniesand Agriculture, 2015)منبع: 

 انرژی و خطوط انتقال انرژی

یعنی د خودی قتصاامسیر منطقی ر خززه حوز گاو نفت ل نتقای اها ساختن لولهروی، پاشی شووفراز پس ی ها هنخستین مادر 

ست یافتند. مسیر دنیز ری همکاای فقی برابه تور خززه حوی هارحتی کشوو  کرد یمجستجو را مسیر  ترین یعسرو  ینتر ارزان

مریکا بر ر آفشا، ستف امصری هازاربه بار خزی یاز درگاو نفت ل نتقاامسیر ترین  یعسرترین و  ، ارزانینتر کوتاهان یرا

نکند. ر عبوان یراز انزیتی امسیر ترکه هیچ لوله نفتی یا ده بوآن  در جهتاره همودی و قتصاامنطق ف برخال، منطقه ی هارکشو

و ها  هپاالیشگا، ها یرساخت، زیگرد یسوازست. امیانه ورمنطقه خادر  و گازنفت ه تولیدکنندی هارکشو ترین یغناز یکی ان یرا

به  للوله شماط خطود جووست. ده اکرد یجاامنطقه ان در یرای ابرل ئه یک نقش فعاارامناسبی جهت ز متیاژی انرل انتقاا خطوط

 ها یجمهورین ابا  یدوفروشخرمعامله ان در یرای افرصت خوبی بری، مرکزی سیای آها ریبا جمهوان یرا یجوار همب و جنو

که د، کرده ستفال افعازی ئه یک بادی و اراقتصاو اسیاسی ی تعمیق پیوندهااز آن در  توان یمموقعیتی که آورده، هم افر

و  یا منطقهی ها رتقابت قدرما ا. (Mottaghi & Hemmatkhah, 2008) است انکار یرقابلغمنیتی د ابعادارای ا تردید یب

مه ن ادابر منطقه همچناد خوی حفظ برترو سیاسی ذ کسب نفوای برژی نرل انتقااغیرمنطقی ی مسیرهاد پیشنهاای برای منطقهافر

بر د را سنتی خول کنترذ و نفو خواهد یمد، مین خوزسردرات از صا یرهایمس تمامدن سیه با منحصر کررویکسو دارد. از 

در ست که امسیرهایی ار طرفد، منطقهی در قیب جدر عنوان بهمریکا که آیگر ی دسو، از حفظ کند یافته استقاللزه تای هارکشو

 & Etaat) دمنطقه منجر شوان در یراصولی و اقعی وانقش دن کرود به محدد، خو یتیکژئوپلعالئق و  درازمدتاف هدی استارا

Nosrati, 2009).  ل آن نتقااچگونگی ن قستااجی نفت قزاستخرو اکتشافی ی اها فعالیتای بر مسئله ینتر بزرگیط کنونی اشردر
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از . پس بخشد یماوم تدرا سیه روبه ر ین کشوابستگی و واپیشین ی پیوندها، سیهرومسیر ز انفت ل نتقااست. اجهانی ی هازاربه با

؛ تر شدرشکاآسیه رومسیر از نفت ل نتقای اها اریشود 4رونمریکایی شوآبا شرکت ن قستاالت قزردی دومیلیا 31ارداد قرد نعقاا

ن نشان قستاانفتی قز . سیاست(Koolaee & Ebrahimi, 2012) تأمین کندر را ین کشوامنافع  تواند یمان یرابا ری توسعه همکا

وه . عالبرد یمه بهرد نفت خوور جهت صدر ین کشوانفتی ط خطوو از ست اسیه رویک با دبط نزی رواجویار ین کشوا دهد یم

با ری همکان مکااکند. همچنین  نیا تشویق میدبه د ئه نفت خواراجهت را نفتی غربی ی ها شرکتری همکان قستااین قزابر 

ره شااچنین ن قستااقز جمهور یسرئ ها یهمکارش بطه با گسترد دارد. در راجووچین هم ان و یر، امنطقه مانند ترکیهی هارکشو

به د را نفت خودرات باید صان قستااقزآن، نه جنبه سیاسی و  باشیم یمع ین موضوابه جنبه عملی  مند عالقه اکنون همما "کند:  می

 44یستی ورتر یها حملهاز بعد . (Zardykhan, 2002) "کندز غاآ تر تمام هرچهد با سوو جهانی با سرعت هرچه بیشتر ی هازاربا

 3114ل خر سان در اواقستاالت قز، دومدآ به وجودان یرو امریکا آبط بین زی رواسا دیعاای سپتامبر نیز که محیطی مساعد بر

ان یرانزیتی اترط خطون ناه آیدگازد. از دمتقاعد ساان یرو اقلمردر نفتی ط خطوهای  حمصلحت طرن مواپیررا مریکا د آکرسعی 

، بلکه فارس خلیج یسو بهن قستااپرمنفعت قزی ها جیوخراز یکی  تنها نهست که ی آزاد ایاهادر یسو بهجی مستقیم ویک خر

و  وگو گفتیند آست. گرچه فرا 3پاسیفیک -سیای آهارکشوو سیا ق آشرب جنوی هازاربا مواد خامجهت تأمین مسیر یک 

 3111ئن . در ژو(Yuldasheva, 2008) ستامریکا آنقش منفی آن صلی الیل دست که ه اپیچیدان یرن و اقستاافق قزاسی توربر

، کندر سیه عبورومسیر چین یا از که  یا لولهبه خط را  فارس خلیجبه ان یرامسیر از نفت ل نتقااکه خط لوله د، نظربایف گفته بو

را شکا، آنفتدل تبان مواپیرن قستااقزان و یرافق اتو. (Lotfian, 2011) دهد یمترجیح ن، جیحا -تفلیس-یا به خط لوله باکو

ر بنداه از رینک این منابع اصلی است که بخش این اقعیت د. واشو میر کشودو بط بین ش روامینه گسترد زیجااسبب 

در نی ایردر ابنا، فارس خلیجدر جهانی  یها قدرتنظامی ی هاونیره نگاو از ین ابر وه . عالشود یمدر سیه صارو 2سیسکرونو

ین ده از استفاابطه با ی در رامرکزی سیای آهارکشوی گیر تصمیم مسئلهین است که اشن رولبته اهستند. ه خطر محاصرض معر

ساخت یک ، قرارداد 4666سال . در (Efegil & Stone, 2001) هدد میار تحت تأثیر قرژی نررات ادصاهای  ان راهعنو بهدر را بنا

ت یش ظرفیافزاین خط لوله سبب ؛ اشدار گذوانی ایرا -چینیبه کنسرسیومی ان، نکا به تهری از کیلومتر 111 خط لوله نفتی

شته ن داجریاودی سطح محدوب و در متنا صورت به 4669ل سااز  که یموضوع. (Nasiri, 2008) شدن قستااقز 1ضه نفتومعا

، شدوع پایانه نفتی نکا شراز  3113ل سااز که ن قستااقزی ضه نفت تولیدومعااست.  شده قطعو در حال حاضر این جریان ست ا

ل در فعا یها کش نفتیش ظرفیت افزاهمچنین و فنی ی ها ناییافتن توربا باال  یجتدر بهما د، ابودر روز بشکه  4911ا تنها بتددر ا

 (Ministryo f Foreign Affairs, 2008) رسید 3119 نت یلیونم 3/1به  3119ل ساو در تن ن میلیو 4/1به  3115ل سار در خز

(Ministry of Foreign affairs kazakhstan, 2010: 120 .) 
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 نجیحا -تفلیس -باکونقشه خط لوله  -9ل شک

(Kaiser & Pulsipher, 2007) 

ان یرا"گفت: ن قستااقزت تباطاو ارنقل و یر حملوزبا ک مشتری نشست خبران در یراقت وجه ریر خاوزمنوچهر متکی 

هددیش افزدر روز ابشکه ار هز 511را تا ضه نفت( و)معاراه ن یاز انفت ل نتقاانسته ظرفیت اتو همه ن از قستااما قزا"،

نه ر رواخزی یااز راه درها  به کمک کشتین قستاانفت قزاز ندکی است. بخش ده انکرده ستفاامینه زین ان در ایری اها ظرفیت

 شده گرفتهنفت ن همادل از معاار مقد. شود یم یقرتزان یرل اشمادر یع نفت زتوط به خطوو است ه شدان یردر انکا ر بند

 ,Efegil & Stone) شود یمن صادر قستااقزر کشو( برای فارس خلیجرک )خاه جزیران در یرانفتی ی ها پایانهاز متقابل  صورت به

 -انیراله دبه مباه صد باقیمانددر 5/32د. شو میدرصارج سیه به خارو یها لولهخط ن از قستااصد نفت قزدر 5/99. (2001

و  ینتر ارزانان یرامسیر  ینکهباابشکه در روز(  311111) چین -ن قستااخط لوله قزبشکه در روز( و 491111ن )قستااقز

ود و سواپ نفت کشورهای مریکا مسدی آها تحریم یلبه دلین مسیر اما ، استن اقستااقزم نفت خادرات صاای برراه  ینتر امن

 .(Martin & Miguel, 2010) است شده متوقفحاشیه خزر از دوره احمدی نژاد 

 ایران در آسیای مرکزی مهوری اسالمیهای حضور ج محدودیت

هایی فراوان در ابعاد امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای ایران ایجاد کرد و از سوی دیگر،  فرصت سو یکفروپاشی شوروی از 

نفوذ در آسیای  منظور بهبزرگ  های رو ساخت. تالش گسترده کشورهای منطقه و قدرت ای روبه های عمده تهران را با چالش

مرکزی یکی از پیامدهای منفی فروپاشی شوروی برای ایران بود. ایران پس از فروپاشی شوروی کوشید تا از رهگذر ارتباط و 

، روابط حال ینبااتماس مستقیم با کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز وارد این منطقه شود و حضور مستمری بیابد. 

ایران با کشورهای منطقه صرفاً از آسیب رساندن به روابط موجود جلوگیری کرده یا در مواردی چون ازبکستان،  آمیز احتیاط

پیوستن کشورهای منطقه به سازمان اکو و عضویت ناظر ایران در  جز بهرسد  روابط نامناسب را بهبود بخشیده است. به نظر می

ای به  های امنیتی منطقه بندی در این منطقه نداشته و از تمامی دسته یمؤثرسازمان شانگهای، عمالً ایران هیچ فعالیت جمعی 

های گذشته ایران سعی کرده روابط مناسبی را با کشورهای آسیای مرکزی برقرار سازد، اما  در سال که آن رغم به است دورمانده

ها و محظورات  البته این امر را باید در محدودیتهای اقتصادی به موفقیت چندانی دست نیافته است.  ، تاکنون در زمینهحال ینباا

شود  دهم درصد برآورد می 21ود در اقتصاد جهانی در حد. سهم ایران (Amirahmadian, b2018)وجو کرد اقتصادی ایران جست

توان سهم ایران در صادرات جهانی را در سطح بسیار پایین  درصد آن مربوط به نفت است، بنابراین، می 95که تقریباً بیش از 
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 موردتوجههای دور  های بالقوه انرژی، از گذشته ارزیابی کرد. منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به لحاظ موقعیت سیاسی و ظرفیت

ی و ژئوپلیتیکهای زیادی را در دست یافتن ایران به اهداف  توانند چالش بوده است که می یا فرا منطقهای و  های منطقه رتقد

 ژئواکونومیکی به وجود بیاورند که در ادامه به مواردی اشاره خواهد شد. 

 در آسیای مرکزی ای منطقه فراای و  ی منطقهها قدرتمداخله 

 روسیه

منطقه در  تری یقور حضول نبادمسکو به  سو یکاز ست. ا یا دوگانهماهیت ی، دارای مرکزی سیاآدر سیه روسیاست 

از شته باشند. داکت رمشا 4ییگرا یکآتالنتی مخالف قوان، دو یرو اچین در آن ست که اسیه ار روطرفدی هارکشو یلهوس به

در گانگی دوین ایشه رعمل کند. آن با اه ست همرامایل ده و کرف ئتالاتالنتیکی ن آبا جهارا شکار آین کشو، ایگری دسو

ی ها عرصهی از مرکزی سیادر آسیه ان و رویرا(. هرچند (Sharapova, 2003: 210ست  اسیه نهفته ر رونوظهو ییگرا عمل

منطقه ژی نرامنابع ل نتقا، و اها ریین جمهوژی انرامینه تأمین در زسیه رولی نقش سنتی ، وندرداررخوبری همکاای برن گوناگو

 سته اشدر کشون دو میای قابت جدد ریجاا ساز ینهزم، فیاییاجغر یجوار همری نحصاالیل مزیت دبه ل آن کنترد و خوو قلمراز 

(Koolaee, 1997). و ضعیت مبهم ویک ان را در یر، اخزر یساحلی هاریا با کشودرتقسیم ارداد سیه با بستن قر، روینابر وه عال

و منطقه نیست ی ها رتر قدسایر با حضو یا منطقهی ها نمازسا یریگ شکلمایل به ان سیه چندرو یقتدر حقست. ا قراردادار شود

ساحلی غیر ی هارگانه با کشوانشستی جدر در خزی یاع درموضوح کند. مسکو با طر میی هایی جلوگیردچنین نها یریگ شکلاز 

صلی امانع  ها روسنیز ی شانگهاری همکان مازساان در یراسمی رعضویت رد مودر ست. ه اشدآن نی اموجب نگران، یراز ا

ی یادریم حقوقی رژ ازجملهها  مینهری از زبسیادر ین منطقه در اسیه ان و رویرائوپلیتیکی ژ(. عالیق 433:4261)کرمی،هستند 

 -سیاسیذ نفو هراندازهس سادر ا چراکهار دارد؛ با یکدیگر قررض تعادر طبیعی  طور بهدی قتصاا یها قابتژی و رنرل انتقار، اخز

ت موقعیداری از بر هبهرای سیه بری روها منه فرصتاز داطبیعی  طور به، یش یابدافزاین منطقه ان در ایرافرهنگی دی و قتصاا

همکاری ". اما در دولت یازدهم روابط ایران و روسیه از (Pishgahi Fard & Joneidi, 2010) سته خواهد شدکااشفیاییاجغر

ارتقا پیدا کرد؛ در ابتدا شاید تصور بر این بود که با تمرکز دولت یازدهم بر  "همکاری مبتنی بر انتخاب"به  "ناشی از اضطرار

 یخارجای در سیاست  وسیه در این دوره به موضوع حاشیهای و بازسازی روابط با غرب، روابط ایران و ر هسته مسئله وفصل حل

ها را تأیید  زنی این گمانه تنها نهایران تبدیل شود، اما حجم تعامالت سیاسی و اقتصادی میان دو کشور در سه سال گذشته 

ی یعنی روسیه دارد، کند، بلکه حکایت از اراده سیاسی رهبران ایران برای حفظ و ارتقای روابط با همسایه قدرتمند شمال نمی

، رابطه ایران و روسیه حال ینباااست.  یافته گسترشانتظار  ازحد یشبو موانع بسیار، روابط ایران و روسیه حتی  مسائل باوجود

ها در  سازی ظرفیت، اگر برخی یجادشدهاهایی که در سه سال اخیر در روابط ایران و روسیه  نیازمند صبر است. زیرا با زیرساخت

 .(Shouri, 2016)بین دو کشور بود  تر یوجدتوان شاهد رابطه باثبات  یجاد شود در آینده میداخل ا

 آمریکا متحده ایاالت

کند. بر  میل نباد از کشورهاسیعی وبا مجموعه را منیتی محکمی دی و اقتصا، ابط سیاسیل آن رواستقالن امان از زقستااقز

ی هااز روزمریکا ن و آقستاابط قزن، رواقستااقزز گاو نفت در غربی ژی نری اها شرکتدی همچنین منافع ماس و سااین ا

همیت ا یلبه دل نقستاامریکا قزه آیدگاد. از (Oliker, 2007) ستاشته داشد وز رمراتا به ن قستااقزل ستقالانخست 

ش غربی به گستری هارسایر کشوو مریکا آلبته عالقه است. اشی ارزبا المللی ینبشریک ژی نرامنابع و سعت ، وتژیکاسترائوژ

                                                           
1 Atlantism 



                                                                               DOI: 10.29252/geores.33.2.22 35/ومیک مناسبات ایران با قزاقستان ژئواکونتبیین 

 411ازتر افرن قستااقزدی دارد. یازنظامی و تژیک استرانایی اتور ین کشواست که الیل دین ابیشتر به ن قستااقزن در شاذنفو

مرکز و  4پاالتینسک یدرسم یا هستهت تسلیحا های یشآزمامقر روی و شود تحااصنعتی  -نظامیی ها تمعخانه متعلق به مجرکا

ت تسلیحاش منع گسترارداد قرش به پذیروط مشرن قستاامریکا به قزدی آقتصای اکمکهار دارد. ختیارا در ا 3رفضایی بایکونو

و . ورود (Lotfian, 2011) سیدر رالرد دمیلیا 45ن به قستاازقدر  ها یکاییآمر گذاری یهسرما 3114-3119د. در دوره تمی بوا

دن کروم محرد صددرنه امجداره مریکا هموان دارد. آیرای ابردی قتصاو ایتی من، اسیاسیی ها منطقه پیامددر  متحده یاالتاذ نفو

ی سیای آهاربه کشوژی را نرل انتقای امسیرهادن کرع متنواره هموده و منطقه بوژی نرزار استرسی به بای دیاامزان از یرا

اه به همرر بسیای ها نیازمنطقه  یکشورها یبراست سیاین . ا(Mottaghi & Hemmatkhah, 2008) ستد داده اپیشنهای مرکز

در  .(Koolaee, 2009 )ست اشتهدای نیز تأثیر جدر خزی یادریم حقوقی ی رژها بر بحثد خو نوبه بهع ین موضواست. اشته دا

ست دین منطقه د در اسیاسی خود اراده پیشبربرای مهمی ار بزابه ان یران، ایرر از اخط لوله نفت منطقه خزر عبورت صو

با ، ینابر وه عالد. کر کسب میی مد بیشترو درآبیشتر ت ثبادی قتصاا ازنظرو  شد یموده فزآن ا یا منطقهرت دبر ق، مییافت

، کندر ین تنگه عبواز انیز ر چنانچه نفت منطقه خز، گذرد یمتنگه هرمز ن از جهاژی نراز اصد در 91ود ینکه حدابه  توجه

. (Koolaee & Moaddab, 2009) بودهد اخود تضادر مریکا آنظر ردموژی نرل انتقای امسیرهاو به منابع  یبخش تنوع یاستباس

و منابع نفت دن کرع متنو -4ست: ه اعمدف سه هد یرندهدربرگی مرکزی سیاآمنطقه ژی نرل انتقارد امودر مریکا آ یتژاسترا

کاهش ان و از راه یرو اسیه روخالت ون دبدب غری هازاربه با خزر یانرژور صد -3ن؛ جهاو  متحده یاالتاای طبیعی برز گا

توسعه ای بر متحده یاالتا. گذاری یهسرماتشویق ای منطقه بری هارمنیتیکشوی اهاوتقویت نیر -2؛ منطقهی هارها برکشو نذ آنفو

زه حوی هارترکیه کشوده از ستفااسته با امریکا خوآست. ا رو هروبان یرو اسیه روجانب از قابت سختی رجایگزین با ی مسیرها

هه در دو دکند. ی جلوگیرها  آنتژیک استردی و اقتصاا های یمتصمسیه بر ذ رونفواز جلب کند تا ب غری هازاربه بار را خز

 ستده ابو در منطقهت بلندمدر حضوای سی براهران یراتحریک و سیه رو جدا کردن متحده یاالتایپلماسی خط لوله دگذشته 

(Peachey, 2011) .ئوپلیتیک جهانی در ژنقش مهمی آوردن ست دبه ن مکااکه انیرافیاییاجغره بالقوی ها مریکا ظرفیتآ ازنظر

د. حفظ شو متحده یاالتانظر ردجهانی موای و  منیت منطقهاتا د د خنثی شوبای، گذارد یمان یرر اختیان بیست و یکم را در اقر

شود به نفع خود  ای ایران را که منجر به قدرتمند شدن بیشتر این کشور در منطقه می های هسته برای نمونه، آمریکا فعالیت

های  عمال فشار بر ایران و متوقف کردن فعالیتا منظور بهها  داند، بنابراین آمریکا سعی در امنیتی و محدود کردن این فعالیت نمی

المللی  اش تأکید داشته و بازرسان آژانس بین ای آمیز بودن برنامه هسته اگرچه ایران همواره بر صلح ؛ای این کشور دارد هسته

با تردید نگریستند و با طور که گفته شد آمریکا و اسرائیل این مسئله را همراه  اند اما همان انرژی اتمی این امر را تأیید کرده

ای برای دستیابی به تسلیحات اتمی جلوه دادند. در حقیقت، این چالش ریشه در عدم  ای ایران را زمینه تبلیغات سوء، برنامه هسته

 .(Koushki & Hosseini, 2017) اعتماد متقابل و افزایش مواجهه ایران و آمریکا دارد

 چین؛ برهم زننده معادالت استراتژیکی و ژئواکونومیکی در آسیای مرکزی 

به منطقه  61های  توان خارج از پیشینه تاریخی آن بررسی کرد. چین در سال سیاست چین در منطقه آسیای مرکزی را نمی

فنی  -های علمی کرد، به همین دلیل موضوع قراردادهای آن دوره، عمدتاً همکاری منبع نیروی معنوی انسانی نگاه می عنوان به

در راستای توسعه منطقه  3111مندی چین نسبت به منطقه کم شده است و پس از سال  عالقه 3111تا  4669های  بود. در سال

د را تغییر داد و روابط خود را با کشورهای آسیای مرکزی از سر گیری سیاست خارجی خو خودمختار سین کیانگ، جهت

                                                           
1 Semipalatinsk 
2 Baikonur 
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 ژئوپلیتیکهای خود را در منطقه آغاز کرد و در حال حاضر، یکی از بازیگران مهم  گذاری سرمایه 3115گرفت. چین از سال 

ستراتژیک چین در منطقه، شان است. اهداف ا ها همیشه در راستای منافع ملی باشد. اقدامات چینی در منطقه آسیای مرکزی می

باشد. چین در حال حاضر،  ی در منطقه میژئوپلیتیکامنیت در مناطق مرزنشین و حفظ تعادل  تأمینمشکالت مرزی،  وفصل حل

کند، از  بازیگر اول منطقه حمایت می عنوان به "توهم روسیه"در منطقه جلوگیری کند و از  ها ابرقدرتکند تا از نفوذ  تالش می

کند تا از نفوذ آن در منطقه  شود، اما تمام تالش خود را می وارد درگیری نمی متحده ایاالت، پکن مستقیماً با طرفی دیگر

جلوگیری کند. روابط چین و آمریکا بر اساس رقابت استراتژیک استوار است، بنابراین دو طرف به دلیل وابستگی متقابل وارد 

کامالً واضح است که چین با طرح کمربند . همیشه برای چین در اولویت استشوند. عالوه بر این، روسیه  نمی رودرروجنگ 

و اروپا گسترش دهد، اما این ابتکار چینی، اقتصادی راه ابریشم، درصدد است حضور خود را در منطقه آسیای مرکزی، روسیه 

های ترانزیتی  کنترل زیرساختدسترسی چین به هیدروکربن دریای خزر و منابع انرژی آبی و همچنین  منظور بهدر حقیقت 

به یک ابرقدرت تجاری است و برای تحقق این امر، نیازمند به پتانسیل  شدن یلتبداست و هدف اصلی آن،  شده یزیر طرحمنطقه 

در این راستا، . (Karami & Azizi, 2013) باشد که آسیای مرکزی از چنین پتانسیلی برخوردار است ونقل می لجستیک حمل

چین فعاالنه در تالش است تا نفوذ خود را در منطقه افزایش دهد. میزان مبادالت تجاری کشورهای آسیای مرکزی با چین طی 

درصد از  91 "سین کیانگ"اری تنها یک استان چین مبادالت تج که یطور بهاست،  یداکردهپبرابر افزایش  51ده سال اخیر به 

دهد. هدف پکن از این اقدام، تبدیل سین کیانگ به منطقه اقتصادی است. این بدین  کل گردش مالی این کشورها را تشکیل می

ی و اتحادیه اتحادیه گمرک که ینااقتصاد چین تبدیل شدند و به دلیل  مواد خاممعنی است که کشورهای آسیای مرکزی به زائده 

اقتصادی اوراسیا انتظارات الزم را برآورده نکردند، این وضعیت همچنان در آسیای مرکزی پابرجاست و حجم گردش کاالی 

شود. عالوه بر این، چین در قالب سازمان همکاری شانگهای، درصدد ایجاد ساختار جدید  چینی نیز در منطقه بیشتر و بیشتر می

 روز روزبهکند، نه روسیه. پکن  ، این چین است که نقش اول را در منطقه بازی میرو ینازاباشد.  امنیت در منطقه می تأمین

 Rasa) باشد کند و انگیزه آن از این اقدام، متوقف کردن همگرایی اوراسیا می می تر پررنگحضور خود را در آسیای مرکزی 

News Agency, 2014)یرد و گ ترین تحوالت ژئواکونومیکی در جهان که در چارچوب این پژوهش قرار می از مهم . اما یکی

قدرت برتر ژئواکونومیکی  عنوان بهگیرد، بحث احیای جاده ابریشم جدید است که توسط چین  در قلمرو سرزمینی ایران جای می

"یک جاده، یک کمربند"تحت عنوان 
4
تواند در  که جاده ابریشم جدید می یا گونه به .(Amirahmadian, a2018) است

های مهم اقتصادی  تواند با استفاده از پتانسیل قرار گیرد و ایران می مورداستفادهتوانمندسازی مناسبات ایران با آسیای مرکزی 

های مهم و تأثیرگذار این منطقه  ها از قدرت مندی بیشتر از این توان ایدئولوژی ضمن بهره دوراز بهاین ناحیه با مدیریت صحیح و 

انزیت هوایی درآمدهای زیادی را نصیب غرب به لحاظ تر -کریدورهای هوایی شرق  ازلحاظتواند  باشد. همچنین ایران می

های ژئواکونومیکی را  ونقل هوایی، یکی از پتانسیل های حمل کشور کند زیرا هم به لحاظ امنیت و هم به جهت کم شدن هزینه

 ویژه نفت و گاز چرخه اصلی اقتصاد جهانی است به درواقعباشد. آسیای مرکزی به دلیل داشتن ذخائر غنی انرژی که  دارا می

 های استراتژیکی و ژئواستراتژیکی برخورداراست که شاهرگ این چرخه هست و از اهمیت ژئواکونومیکی زیاد در طرح

(Ezzati, 2008). 

 گیری نتیجه

های جهانی به سمت گفتمان ژئواکونومی، عمالً منجر به ایفای  های اخیر در گفتمان ژئواستراتژی و گرایش تحوالت دهه

المللی و تولد تفکر ژئواکونومی گردید. در قرن بیست و یکم با توجه به  های اقتصادی در عرصه مناسبات بین نقش برتر مولفه
                                                           
1One Road /One Belt  
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امنیت غذایی  تأمینای که واحدهای سیاسی بر  های ویژه رغم تالش رشد جمعیت و نیازهای گسترده جهان بشری و نیز علی

های  هانی شده و رویکرد ژئواکونومی و میزان تسلط بر گلوگاهها و در تعامالت ج شهروندان دارند، باعث تغییر در نگرش

است. این شرایط بیانگر  مؤثرالمللی بسیار  های نفوذ بین نیازهای عمومی در تعیین حوزه تأمیناقتصادی و بازارهای عرضه و 

رات فضایی خاص خود را که پیگیری هر سیاستی تظاه یا گونه بهای پویا، تنگاتنگ و دوسویه میان سیاست و فضاست،  رابطه

 توسعه درحالکشورهای  ازجملهکند. در چنین شرایطی، قزاقستان  های خاص خود را طلب می داشته و هر فضایی نیز سیاست

است که به دلیل برخورداری از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و دیگر مواد خام و محصوالت کشاورزی و نیز با 

راهبرد  ازجملهالمللی و در راستای تحقق برنامه توسعه کشور ها و مؤسسات مالی و اعتباری بین بانکدریافت وام و اعتبار از

، عمرانی و نفت و یربناییزهای مختلف اقتصادی،  های متعددی در زمینه ، پروژه"نورلی ژول"و برنامه  "3151قزاقستان"کالن 

های مختلف خدمات فنی و مهندسی،  دو میلیارد دالر در حوزههای ایرانی تاکنون قریب به  گاز را در دست اجرا دارد. شرکت

پروژه مخابراتی دیداس به ارزش  ازجملهاند.  گذاری نموده و خدمات ارائه کرده صنعتی، معدنی، کشاورزی و دامپروری سرمایه

ر بوده و دو پروژه به میلیون دال 911که تاکنون نزدیک به  "دنا رهساز"سازی توسط شرکت  های راه میلیون یورو و طرح 911

از  یکیدر شدن واقعتاکنون در دست اجرا دارد. از سوی دیگر، کشور ایران با  3141میلیون دالر را از سال  411و  441ارزش 

یکی از   مندی آن از کارکردهای گوناگون مناطق ژئواکونومیک پیرامونی، به های ژئوپلیتیکی جهان و بهره ترین موقعیت حساس

است. در حال حاضر وابستگی کشورهای آسیای مرکزی به  شده یلتبدای و جهانی  ها در تعامالت منطقه ترین کانون پرجاذبه

و خدمات  آالت ینماش، سرمایه، یتکنولوژها نیاز به  ها شبیه هم است. آن اقتصاد آن راکهچایران کم است و باید هم کم باشد 

تر از اروپاست. بر این پایه، ایران اگر  که خدمات مهندسی ایران گران یا گونه بهکدام را ندارد  مهندسی دارند که ایران هیچ

 یکشورها ییها شناسهین سمت حرکت کند. بر بنیاد چنین خواهد مناسبات ژئواکونومیکی خود را تقویت کند بایستی به ا می

یا درها به رین کشوابرسند. بیشتر ی به توسعه چشمگیر یا منطقهری همکاون بد توانند ینمن قستااقز ازجملهی مرکزی سیاآ

ر در نطقه محصومای بران یراند. ا تهبسواها رجهانی به سایر کشوی هازاربه باز گاو نقل نفت و حملای برو ند ارسترسی ندد

به بهترین شکل به ن را قستااقزز گاو نفت ات تولید تواند یمست که ب امطلو ونقل حملیک مسیر ی، مرکزی سیاآخشکی 

آن را شمالی ن همسایگاان و یرن امتقابل مهم میای ها بستگیر، وامنطقه خزدر مریکا آجی ربرساند. سیاست خای آزاد یاهادر

 جانبه همهتوسعه ای بران یراسالمی ری اجمهور مانوی فضاه کنندودمل محداترین عو مهماز یکی ، للید. به همین گیرد یمه یددنا

یگر زست نقش یک باانسته اتوژی نرم اهرده از استفااسیه نیز با ، رونستدامریکا ی آها سیاست توان یمرا ها رین کشوابط با روا

شمالی ن تا با همسایگاد هم کرافران یرای ابررا یتیکی مناسبی ئوپلژفرصت د جنگ سرن پایا هرچندکند. زی بارا مهم سیاسی 

ن مکاان، ایرافیایی علیه اعناصر جغرر از ین کشوی اگیرهبهرو منطقه در مریکا ورود آما با ، اکندد یجاابط مستقلی د رواخو

 ست.اه ساختود محدان یرای ابرروی را شود تحااپاشی وفراز پس اکونومیکی ئوژ یها از فرصتی مند هبهر

)نویسنده دوم(، پژوهشگر اصلی،  آباد نظام پور یعباس%(، رضا 35حسن ربیعی)نویسنده اول، مسئول(، ) :سهم نویسندگان

 %(41) یپژوهشگر کمک%(، عطاءاهلل عبدی )نویسنده چهارم( 35) یپژوهشگر کمک ) نویسنده سوم( یاناحمد یرام%(، بهرام 11)
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