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 مقدمه .1

مدت و هاي کوتاهاي خود برنامهجمهوري قزاقستان براي پيشبرد اهداف اقتصادي و توسعه

است، هدف اصلي اين « 2050قزاقستان»است که آخرين آن برنامه  ريزي کردهبلندمدتي را پي

شور برتر اقتصادي است. پروژه جديد چين به نام ک 30برنامه رساندن کشور قزاقستان به جمع 

و شامل ابعاد اقتصادي،  ابتکار کمربند و راه که محور مرکزي سياست خارجي چين قرار گرفته

دارد   1«يک کمربند يک راه»و « راه-کمربند»هاي مختلفي از جمله امنيتي و فرهنگي است و نام

ير نظم جهان به نفع چين است. جمهوري دنبال نفوذ چين در نقاط مختلف جهان و تغيبه

هاي آزاد محروم است. هاي آبقزاقستان، بزرگترين کشور محصور در خشکي است و از مزيت

هاي مراودات و ارتباطات خود است. مقامات قزاقستان رو در تالش براي متنوع کردن حوزهاز اين

رکت در توسعه اقتصادي قزاقستان با ايجاد روابط دوجانبه و چندجانبه، سايرين را تشويق به ش

 کمربند توسعه در اقستانهاي طرح مذکور است. قزها استفاده از مزيتکنند، يکي از اين راهمي

 چين استراتژيک همسايگان از زيرا باشد،مي برخوردار مرکزي نقا از ابريشم جاده اقتصادي

 و لجستيکي موقعيت از رود وميشمار اروپا به به دسترسي چين مسيرهاي ترينمهم باشد، ازمي

 اهميت چين انرژي نيازهاي تامين همچنين براي. برخوردار است مسير اين در نظيريکم ترانزيتي

 فعال خارجيسياست و کشور اين ژئواکونوميک موقعيت با ترکيب در نسبي هايمزيت دارد. اين

 .است آورده فراهم جاده ابريشم پروژه از آن ويژه برداريبراي بهره را زمينه آن، گريتوازن و

کردن  برطرف با و کرد آغاز را پس از استقالل چين با خود روابط کردننهادينه روند قزاقستان

 روابط در متقابل اعتماد و نهادينگي نوعي مختلف، هايمکانيسم دهي بهشکل و مرزي اختالفات

 پيا مشارکت قزاقستان کالن هايمينهتوان گفت زنحوي ميهب بنابراين نمود. را ايجاد کشور دو

بود. الزم به ذکر است هر چند در موضوع طرح جاده  شدههم فرا چين طرح جديد از اعالم

کننده وجهي موجود است اما ويژگي متمايزابريشم جديد چين مطالعات و منابع گسترده و قابل ت

گذارد. زاقستان بر جاي ميق اين تحقيق بررسي تاثيرات و پيامدهايي است که اين طرح بر کشور

                                                           

1.One Belt One Road (OBOR) 
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کمربند  طرح قالب در چين و قزاقستان پاسخ به اين سوال است که همکاري اين پژوها در پي

 کند؟ ايده اصلي اين نوشتار اينمي ايجاد قزاقستان براي را هاييچالا و هافرصت چه اقتصادي،

 گاز، و نفت خطوط سعهتو منطقه، کشورهاي با اقتصادي تجاري روابط تعميق و ست که توسعها

 سوي از. نمايدمي ايجاد قزاقستان براي که است هاييفرصت ازجمله ترانزيت، و نقل و حمل

 ناسيوناليسيتي هايحساسيت افزايا منطقه، در آمريکا هند، روسيه، ميان رقابت تشديد ديگر

 خارجي، بدهي خطر و صرف ترانزيتي کشور يک به شدنتبديل چين، فرهنگي نفوذ از ناشي

در اين پژوها ابتدا به معرفي طرح يک باشد. مي طرح اين قالب در همکاري اساسي هايچالا

هاي اين ها و چالاشود. سپس فرصتجاده يک کمربند چين و اهميت قزاقستان پرداخته مي

 گيرد.طرح براي قزاقستان مورد بررسي قرار مي

 .روش تحقيق2

ستراتژي   مقاله اين  ستفاده از ا سي و   با ا -توصيفي   روش با و ايمنابع کتابخانه از گيريبهرهقيا

 پردازد.مي يکديگر بر متغيرها تاثير بررسي به و استفاده از تحليل کيفي تحليلي
 

 ها.يافته3

 ابريشم .کمربند اقتصادي جاده3-1

 قزاقستان طي يک سخنراني سفر بهپينگ در جيني ، رئيس جمهور چين، ش2013هفتم سپتامبر 

، دکترين اقتصادي جديد چين در آسيا را ساختن کمربند اقتصادي جاده ر دانشگاه نظربايفد

کرد که اين ايده نيازمند همکاري نوآورانه و ارتباطات مستحکم در  بيانابريشم اعالم کرد. او 

زمينه سياستگذاري، حمل و نقل، تجارت، پول ملي و اهداف عمومي است. همچنين تاکيد کرد 

 1.هاي دوجانبه و اعتماد سياسي بين کشورهاي منطقه نيازمند پيشرفت استکه همکاري

ارتباطات و  تيتقو.1: ارائه کرد دهيا نيمشترک ا ياجرا يبرا شنهاديپ ، پنجنيچ جمهورسيرئ

 تيتقو.4ي تجار ليسهت.3نقل  و ه حملنيو اتصاالت درزم وندهايپ تيوتق.2 هايزنيرا

                                                           

 2013سپتامبر  7پينگ در دانشگاه نظربايف، جينسخنراني شي .1
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  2.(,2015NDRC)مردم با مردم يوندهايپ تيتقو.5و  1يارز سويهتبا تمرکز بر  يمال يهايهمکار

 هر و داد ارائه را در اندونزي دريايي ابريشم جاده ابتکار 2013 اکتبر در همچنين پينگشي جين

 راه اقتصادي کمربند» ابتکار چين خلق ناميد. جمهوري «جاده يک کمربند يک» را خود طرح دو

 مرکزي آسياي از آن اصلي مسير که است کرده ارائه «راه يک د،کمربن يک» قالب در را «ابريشم

 آسياي کشورهاي کردن وارد با تا دارد را آن ظرفيت نوآوري، اين. گذردمي قزاقستان مرکزيت با

 واگذار ها آن به گذشته از متفاوت نقشي منطقه، ژئواکونوميک و ژئوپليتيک هايبازي به مرکزي

 خود بلکه نشوند، ديده بازي زمين عنوان به صرفاً مرکزي آسياي هايملت که معني اين به نمايد؛

 آسياي به ابزارگرايانه نگاه که شودمي استنباط چنين پکن، رفتار از. باشند بازي از طرفي و بخشي

 از زيادي حد تا پکن و دارد قرار امروز و قبلي بازيگران ديگر از ترپايين سطحي در مرکزي

 Tishehyar and)کندمي استقبال ايمنطقه هاي بازي در منطقه اين کشورهاي آفرينينقا

Touiserkani,2017 4)از. است خارجي سياست در چين ابزارهاي مهمترين از يکي . اقتصاد 

 سياست هايمولفه از خارج جهان با اقتصادي روابط بر تأکيد ،1980 دهه در اصالحات آغاز

 اقتصادي باالي رشد. است بوده کشور اين وضعيت و توسعه و رشد پايه و بوده چين خارجي

. است يافته کاها گذشته سال چند طي روند اين اما است، داشته ادامه جاري دهه ابتداي تا چين

 گذاري سرمايه يا داخلي مصرف به اتکا را اقتصادي هايسياست چين رهبران اين، به توجه با

(. Asgarkhani and Others,2019:228)اندداده قرار اقتصادي رشد حفظ براي کشور از خارج

 اند.بنابراين ابتکار يک کمربند يک راه را ارائه کرده

 اهميت قزاقستان براي چين .2-3

 را قزاقستان ژئوپليتيکي اهميت هميشه چيني سياستگذاران بزرگ، هايقدرت ديپلماسي منظر از

 ژينگ چيني، برجسته محقق .اندگرفته نظر در روسيه و چين بين استراتژيک موقعيت دليل به

                                                           

1.Currency Settlement  

 است.( تهيه شدهNDRC)ي جمهوري خلق چينالحات ملتوسعه و اص ونيسيکماين سند توسط .2



 203   هاها و چالشفرصت يشم؛جاده ابر يقزاقستان و کمربند اقتصاد  _______________________

با  .کندمي توصيف اوراسيا اصلي قدرت دو بين  2«استراتژيک حايل» را قزاقستان  1،گوانگچنگ

 يخارج استيدر تفکر س يمرکز يايآس کياستراتژ تي، اهمي ابتکار جاده و کمربنداندازراه

 انگيکنينطقه خودمختار سبا م يکينزدو  ييايجغراف تيموقع ليدل است، به افتهي ايافزا نيچ

 توانمي است. شده نييتع  3(SREB)ابريشم جاده اقتصادي کمربند هسته مرکزيکه به عنوان  نيچ

 دوران در آسيا ژئواکونوميک و ژئوپليتيک محيط تحوالت در متغير ترينمهم چين خيزش گفت

 هر از بيا چين يابيقدرت احتمالي تبعات نيز، منطقه اين آينده در. است بوده سرد جنگ پسا

 توجه مورد همواره آن اهميت به توجه با مرکزي آسياي منطقه. دارد اهميت ديگر متغير

 قزاقستان تيرابطه، اهم نيدر ا .(Shariatinia,1391:133)است بوده ظهور حال در هايقدرت

 حمل و نقل و تدارکات يشدن به قطب اصليتبد لينه تنها پتانس، کشور نيآشکار است. ا

در  انگيکنيس کيشر ني، بلکه مهمترکمربند اقتصادي اين جاده را داراست در امتدادي المللنيب

 کل از درصد 30 حدود قزاقستان با تنها کيانگسين تجارت است. يو اقتصاد يتيمسائل امن

مسکو در منطقه  کيشر نيکترينزد، قزاقستان نيعالوه بر ا خارجي آن است. واردات و صادرات

دولت  .است زياست که مورد توجه پکن ن (EAEU)اياوراس ياقتصاد هياتحاد انگذارانينو از ب

 2019-2015 يهالسا يبرا  4«راه روشن»خود  يهارساختيقزاقستان با ادغام برنامه توسعه ز

 رسدنمي نظر به (.Kassenova,2017:111)پاسخ مثبت دادکمربند اقتصادي جاده ابريشم در 

 براي جديد ابريشم جاده طرح اعالم براي را قزاقستان چين، جمهور يسرئ که باشد تصادفي

 ترکيبي با پينگجين شي طرح قزاقستان براي که چرا باشد، کرده انتخاب خود تاريخي سخنراني

 .است مهم ژئواکونوميکي و ژئوپليتيکي داليل از

بخصوص در زمينه حمل ماالکا براي حمل و نقل دريايي چين  هتنگکه از آنجايي، نيا عالوه بر

آمد  شود و رفت وي آمريکايي کنترل مينيروها هوسيلبه و داراي اهميت استراتژيک استانرژي 

 از يکي به شده ايجاد هايتنا به دليل اخير هايسال درگيرد. ها مورد نظارت قرار ميکشتي

                                                           

1.Xing Guangcheng 

2.Strategic Buffer 

3.Silk Road Economic Belt 

4.Nurly Zhol 
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 منابع داشتن بر الوهع منطقه اين. است شده تبديل المللبين امنيت ها براينگراني ترينمهم

 که است المللبين تجارت و کشتيراني هايآبراهه ترينمهم از يکي و گاز نفت ذخاير دريايي،

 ميان، اين در (.Masroor and khani,2018:169)کنندمي عبور از آن کشتي هزاران ساالنه

 حساس منطقه اين تتحوال به نسبت نيز استراليا و انگلستان نظير آمريکا، ايفرامنطقه هايقدرت

. اندکرده ساحلي کشورهاي برخي با نظامي مشترک هايبرگزاري رزمايا به اقدام حتي و بوده

 و شدهمسئله تشديد باعث چين جنوبي درياي هايتنا اي درفرامنطقه نيروهاي دخالت

همچنين (. Masroor and khani,2018:170)است کرده آن تحميل بر را بسياري هايپيچيدگي

داراي اهميت است  است مرکزي يايآسبا  نيچ ياتصال انرژ ياصل قالب قزاقستان که آنجا از

از قزاقستان عبور  نيورود به خاک چ يبرا مرکزي يايتمام خطوط لوله نفت و گاز از آس که چرا

 ي کهنقشي در به خوب ،نيچ مرکزي يايآس استيدر س انگيکنيس تياهم. عالوه بر اين کننديم

 سياست 1.استنشان داده شدهايفا نمود،  (SCO)يشانگها يسازمان همکار سيتأسپکن در 

 نسبت هرچند .نمايندمي دنبال بين المللي نهادهاي در مشارکت از متعددي اهداف چين خارجي

بين  با نهادهاي همکاري که هستند معتقد اما هستند، معترض جهاني سطح در توزيع قدرت به

 Shamiri Shekofti)نمايدمي هموارتر ملي قدرت و منافع به رسيدن ايبر را آنها مسير المللي

and Others,2018:44.) سياست اهداف از ديگر يکي چندجانبه هايمکانيسم دهيشکل و ايجاد 

 چرا که پرسا اين به جواب براي رسدنظر مي به. است چيني نسل جديد راهبران خارجي

 بانک شانگهاي، بريکس، نظير نهادهاي تقويت يا ايجاد به دنبال چين خارجي سياست

 و قدرت کسب براي کشور اين تالش به بايستمي آسيايي است؛ زيرساخت گذاريسرمايه

 به شي دوران ديپلماسي در هدف اين. نمود توجه هاي چندجانبهمکانيسم در چارچوب امنيت

 (.Shamiri Shekofti and Others,2018:44)گرددمي دنبال تريبرجسته نحوه

 

 

                                                           

صلي  هدف.1 صطالح  به با مقابله در امنيت ايجاد ايمنطقه هايهمکاري براي چين ا   مذهبي، راييگافراط– بود " شر  سه " ا

 .الملليينب تروريسم و قومي طلبيجدايي
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 هاي کمربند اقتصادي جاده ابريشم.فرصت3-3

 منطقه کشورهاي با اقتصادي تجاري روابط تعميق و توسعه .3-3-1

 بر و اندکرده دنبال را وجهي چند خارجي سياست قزاقستان سياستگذاران استقالل؛ زمان از

 .نداداده عهتوس خارجي هايقدرت و همسايگان با را کشور اين اقتصادي روابط آن، اساس

 اول لويتاو به دوردست بازارهاي به دستيابي براي ايوسيله عنوان به اتصال ترويج بنابراين

 يجد تمرکز قزاقستان اقتصادي توسعه است. استراتژيشده خارجي اين کشور تبديل سياست

 کشور فيايجغرا خواهندمي آن در که دارد اوراسيا سراسر در ادغام و ايمنطقه هايهمکاري بر

 نهادهاي و يجهان اقتصاد توسعه و رشد به توجه کنند. با تبديل ايمنطقه تجارت براي پلي به را

 جهاني و ايمنطقه همگرايي در کشور اين قزاقستان، جمهوري خارجي سياست به توجه با و مالي

 ارک دستور در را چندوجهي سياست اصول براساس ملي منافع ارتقاء و نوسازي سياست همزمان

 چندجانبه روابط توسعه سياست اساس اين بر. (MFA,2014)استداده قرار خود حرکت و

 و ازبکستان تاجيکستان، قرقيزستان، جمهوري-مرکزي آسياي کشورهاي با قزاقستان جمهوري

 و داخلي تهديدهاي و هاچالا با مبارزه براي ايمنطقه هايتالش تقويت بر -ترکمنستان

 رابرب و سودمند متقابل مبناي يک در فرهنگي و اقتصادي سياسي، هايهمکاري تقويت خارجي،

 يافت. خواهد تداوم

 کندمي وصل هم به را اروپا و آسيا که زميني مسيرهاي تريناز سوي ديگر با توجه به اينکه کوتاه

 1نملي راه روش برنامه موجود، ترانزيت پتانسيل تحقق کند، اين کشور برايمي عبور قزاقستان از

 و هادارايي توسعه براي دالر ميليارد 30 حدود قزاقستان گذشته، سال 10 طي .کرد اجرا را

 هوايي و دريايي بنادر است. بازسازي کرده گذاريسرمايه لجستيک و نقل و حمل ها،زيرساخت

ه يا رسيد برداريبهره به يا بزرگراه کيلومتر هزار 12.5 و ملي آهنراه کيلومتر هزار 2.5داخلي، 

 مرکزي آسياي کشورهاي جمله از همسايه کشورهاي کمک است. قزاقستان با مدرنيزه شده

 .استکرده  اندازيراه دريا و زمين از اعم جهان با قزاقستان اتصال براي را جديدي مسيرهاي

به  «غربيچين -غربياروپاي»اي قارهبين بزرگراه قزاقستان از طريق مسير بوسيله چين و اروپا

                                                           

1.Nurly Zhol 
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 فارسخليج-ايران-ترکمنستان-ي قزاقستانشده اندازيراه آهنفعاليت راه .شدند همديگر متصل

 به قرقيزستان و ازبکستان از طريق توانمي قزاقستان، آهنراه از استفاده با .است افزايا حال در

سير م 5-اي قاره بين مسير 11 قزاقستان از قلمرو .افغانستان رسيد و جنوبي آسياي کشورهاي

 آهنراه خط به اتصال دليل اکتائو به کند. همچنين بندرمي عبور -مسير بزرگراهي 6 و آهنراه

موجب گسترش روابط اقتصادي  کند،مي وصل المنافعمشترک ديگر هايجمهوري به را آن که

 ايران، روسيه، کشورهاي آکتائو ريلي خطوط حاضر حال در. است ايويژه اهميت شده و داراي

 و روسيه عليه شده اعمال هايتحريم. سازدمي متصل هم به را ازبکستان و ترکمنستان ستان،قزاق

 اوراسيا لجستيک و ترانزيت اصلي مراکز از يکي به را آکتائو بندر آن، از ناشي هايمحدوديت

گرايي در سياست اهميت منطقه (.Deputy of Economic Diplomacy,2019)کرده است تبديل

 ما» توان مشاهده کرد که بيان داشترييس جمهور قزاقستان مي ا در اين گفته توکايفقزاقستان ر

 غيرقانوني، اسلحه قاچاق مذهبي، گراييافراط تروريسم، داريم. مشترک ايمنطقه مسائل همه

 خطرات که افغانستان، در وضعيت. مخدر مواد قاچاق و غيرقانوني مهاجرت يافته،سازمان جرايم

 اقدامات انجام به نياز هااين همه. است کنندهنگران نيز کند،مي تشديد را ما همنطق امنيتي

 (.Akorda,2019 )«دارد ما جانب از پيشگيرانه و هماهنگي، سيستماتيک،
 خطوط نفت و گاز.3-3-2

مزيت بعدي طرح کمربند اقتصادي براي قزاقستان ساخت خطوط لوله نفت و گاز و افزايا 

نفت  لوله خط کرد، احداث چين که فراملي لوله خط اولين چارچوب اين توليد است. در

مشترک  گذاريسرمايه يک دارد، بوسيله کيلومتر طول 2200 که خط اين. است چين-قزاقستان

 قزاقستان نفت منابع قزاقستان شکل گرفت، نفت ملي شرکت چين و نفت ملي بين شرکت 50-50

 .دهدانتقال مي با چين مرز در االشانکو به را کشور اين نفتي منابع ساير و خزر درياي سواحل در

بخشيد  بهبود را قزاقستان صادرات وضعيت تنها نه تکميل گرديد 2009لوله که در سال  خط اين

 بدون و مستقيم طوربه تا سازدمي قادر را چين که ستا اين در خط اين استراتژيک اهميت بلکه

 تا دهدمي امکان چين به لوله خط اين عالوه به. کند اردو نفت آسياي مرکزي از روسيه، واسطه

 کيلومتر 2800 حدود طول با لوله خط. شود متصل نيز سيبري غرب در روسيه انرژي منابع به
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 خزر درياي سواحل در 1در اتيرائو خط لوله اين. است چين در فراملي نفت لوله خط نخستين

 چين وارد  5آالشانکو مرز طريق از کند،مي عبور  4اسوو ات  3کولقوم ، 2کنکياک از شود،مي آغاز

 فعاليت چين غرب در پتروشيمي پايگاه ترينبزرگ کهجايي رسد،مي  6دوشانزي به و شودمي

   (.kz.china-embassy,2018)کندمي
 قزاقستان قيطر از اي مبدا از نيچ به گاز و نفت خطوط(: 1)شكل

 
 (Source: Kommersant) 

 از که ايلوله خط کرده، احداث را مرکزي آسياي به موسوم گاز لوله خط چين نيز گاز حوزه در

 ازبکستان و قزاقستان ترکمنستان، کشور سه گازي منابع به مسير اين در و شودمي آغاز ترکمنستان

 گاز. است شده کشيده يکديگر به موازات لوله خط دو واقع در پروژه اين در. گرددمتصل مي

 از و رسدمي چين شرقي -غربي به موسوم گاز سرتاسري لوله خط به درنهايت لوله طخطو اين

 منتقل آيند،مي به شمار مصرف عمده مراکز از که کشور اين شرقيجنوب سواحل به آن طريق

اين خطوط گاز عالوه بر صادرات گاز قزاقستان، مزيت ترانزيتي نيز براي قزاقستان ايجاد  .شودمي

                                                           

1.Atyrau 
2.Kenkiyak 
3.Kumkol 
4.Atasu 
5.Alashankou 
6.Dushanzi 
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دارد و  نيچ يبلند مدت برا کياستراتژ تياهم مرکزي يايگاز آس تهيه ور خالصه،به ط کند.مي

به  ميليارد متر مکعب 10 به 5از  يعيگاز طب صادر کردنشروع به  2017قزاقستان در اکتبر سال 

 و همکاري با لوله خطوط گسترش و احداث با (.KazTransGas,2017)دکر نيچ

 بر عالوه قزاقستان، براي ديگر مختلف و متنوع هايراه ايجاد باعث چين، هايگذاريسرمايه

 انرژي در نتيجه زيرساخت .است شده بوده، روسيه سيطره تحت که گذشته انتقال سنتي هايراه

 پيوندزدن طرح که اهداف از يکي پيوند اين با و خورده است پيوند چين به منطقه اين

 گسترش و احداث با. است يافته ن، تحققچي اقتصاد به مختلف کشورهاي انرژي هايزيرساخت

 ديگر مختلف و متنوع هايراه ايجاد باعث چين، هايگذاريسرمايه و همکاري با لوله خطوط

 .شده است بود، روسيه سيطره تحت که گذشته انتقال سنتي هايراه بر عالوه قزاقستان، براي
 حمل و نقل و ترانزيت .3-3-3

کشور  اين براي ابريشم جاده قالب در قزاقستان اقتصاد به آن اتصال که زيرساختي حوزه ديگر

 راه آهن حوزه اين در پروژه تريناست. مهم ايجاده و حمل و نقل ريلي است، اهميت واجد

در  ريلي مسير اين. رسدمي اروپا به بالروس و روسيه از عبور از پس که است قزاقستان -چين

 جاده قالب در اروپا اتحاديه و چين ميان کاال مل و نقلح در فعال مسير مهمترين فعلي، شرايط

 آسياي-چين کريدور کند،مي عبور منطقه اين از که کريدور ديگري. شودمي محسوب ابريشم

 برخالف کريدور اين. شودمي وصل اروپا جنوب که به مديترانه درياي به آسيا غرب -مرکزي

خورگاس در مرز چين و  بندر خشکي. است نشده اجرايي فاز هنوز وارد قزاقستان کريدور

 وصل اروپا به سپس و روسيه به سويک از «قزاقستانترانس» به موسوم آهنراه طريق از قزاقستان

 از و آوردمي فراهم بالعکس و اروپا به قزاقي و چيني کاالهاي انتقال براي را زمينه و شودمي

 اروپا جنوب و قفقاز به طريق آن از و رددگمي متصل خزر درياي در آکتائو بندر به سو ديگر

 (.رنگ زرد و قرمز خطوط ،(2)شکل)کندمي پيدا اتصال
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 خورگاس بندر از قزاقستان از يعبور يلير خطوط(: 2)شكل

 

 اما کشد،مي طول حدود هفت هفته و يا حتي بيشتر درياها طريق از اروپا به چين از کاال انتقال

 آن از مسيرهاي هزينه البته کندمي پيدا کاها روز15تا 12 به زمان ينا زميني قزاقستان، مسير از

 است، ارزانتر بسيار و از مسير هوايي دهدمي را افزايا کاال سرعت انتقال اما بيشتر است. دريايي

 کنندمي توليد باال ارزش افزوده با که کاالهاي هاييشرکت بويژه چيني، هايشرکت از برخي براي

 دو در که  1خورگاس اقتصادي ويژه منطقه در قزاقستان و چين دارد. همکاري ياقتصاد صرفه

 به رو حمل و نقلي هايهمکاري نمادهاي مهم از يکي واقع شده، قزاقستان و چين مرز سوي

 24 حدود چيني هايشرکت آيد.مي شمار به مرکزي آسياي کشورهاي و چين ميان گسترش

 يکي چين اند.آورده بدست را خورگاس اقتصادي ويژه قهمنط و خشک بندر سهام اين از درصد

 بخا البته. است قزاقستان ترانس آهنراه کالن پروژه در مهم فني همکاران و گذارانسرمايه از

 آهنراه کالن پروژه بويژه و حمل و نقلي هايزيرساخت درزمينه هاگذاريسرمايه از مهمي

شده توسط ارائه آمارهاي مبناي است. بر گرفته صورت کشور اين دولت سوي از قزاقستان ترانس

                                                           

1. Khorgos 
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ف  در دالر ميليارد 03تاکنون قزاقستان دولت وزير امورخارجه وقت قزاقستان، 1اتامکول

ميليارد دالر ديگر  8حدود  2020کرده است و تا سال  گذاريسرمايه نقل و حمل ايهزيرساخت

 10افزايا دليل به تواندمي قزاقستان .(Global Times,2019)گذاري خواهد کردنيز سرمايه

 موانع که ببرد. هنگامي جديد بهره توجه قابل درآمد از کانتينرها، نقلوحمل ترافيک در برابري

 قزاقستان مرز از مانع بدون و سرعت با توانندمي ترانزيتي شود، کانتينرهاي برداشته بوروکراتيک

آهن قزاقستان براي راه را کيلومتر هر در تن هر در مددرآ بيشترين ترانزيتي عمليات .کنند عبور

 و جديد صادراتي بازارهايو  سودآور پويا، داخلي لجستيک صنعت يک .کندمي ايجاد

قرار  .آيدپديد مي محلي توليد صنايع نفع به چين-اروپا مسير طول در بار اضافي هايظرفيت

 به آسيا دريا، چه از طريق خشکي ازچه از طريق  که کااليي مجموع از درصد حدود يک است

 مهم سهم دهندهخود نشان که گيرد خورگاس صورت بندر طريق از شود منتقل بالعکس و اروپا

 چين و اروپا اتحاديه بين تجارت. بود خواهد اوراسيا در ترانزيتي هاب يک به عنوان قزاقستان

 ايجاد قزاقستان در بزرگ ريتجا شريان يک .است افزايا حال در ساالنه ارزش و وزن نظر از

 بازارهاي وارد سريعاً تا دهدمي اجازه توليدکنندگان به پيشرفته، لجستيکي شود که اکوسيستممي

 با قطارها از بسياري که معناست اروپا بدان اتحاديه در چين مثبت تجاري تراز. شوند خارجي

 به برگشت راه در کانتينرها کم بارگيري. گردندمي باز اروپا اتحاديه از خالي کانتينرهاي

 از محصوالت وارد کردن با را خود نقلوحمل هايهزينه دهدمي اجازه قزاقستان توليدکنندگان

 به و درحال رشد است جديد صنايع اکوسيستم. دهند کاها چين به صادرات و اروپا اتحاديه

 بار نقل و حمل براي تقاضا افزايا با .شودنمي ختم جاهمين به منطقه است. امکانات مردم نفع

 قطب عنوان به را خود موقعيت قزاقستان و شوندمي ظاهر جديدي بازيگران جهان، سراسر در

 و حمل ترافيک 2050 سال تا که شودمي بينيپيا طورخاص، به .کندمي تقويت بيشتر ترانزيت

 (.PWC,2017)دهد ترشگس قزاقستان براي را هافرصت و يابد افزايا برابر هفت تقريباً هند نقل

تواند تاشکند مي-هرات-جنوب و مسير چابهار-اتصال هند به قزاقستان از طريق کريدور شمال

                                                           

1.Atamkulov 
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 توانايي و يابدمي افزايا جهاني تجارت از بخشي عنوان به راه-طرح کمربند شکل بگيرد. نقا

 تقاضا افزايا ميزاننمودار ، (1شکل) درحال افزايا است. در آن از منديبهره براي قزاقستان

 است: آمده بار نقل و حمل براي
   بار نقل و حمل يبرا تقاضا شيافزا زانينمودار م(: 1شكل)

 
 

(Source: PWC) 

اين  در توجهي قابل هايگذاريسرمايه ترانزيت، راهرو عنوان به قزاقستان موقعيت براي تقويت

)دروازه  1دروازه شرقي-خارگوس در دالر ميليارد 3.5 از بيا از جمله. است شده انجام کشور

 خدمات دهندگانارائه ترينبزرگ از يکي ،(COSCO)نقل کوسکو و حمل .ورود چين به اروپا(

 بدست را پروژه اين در شرکت سهام تازگيبه  2گروه هولدينگ ليانيانگانگ و جهان، لجستيکي در

 کندمي فراهم قزاقستاني طرف براي را فرصتي کنند ومي فراملي را آن طريق اين از و اندآورده

 آهنراه به ميتوان مهم هايگذاريسرمايه ديگر از .شوند مندبهره شرکا گسترده تجربه از تا

 افزايا درنتيجه .کرد اشاره کوريک بندر و  4ساکسائولسکي-ژزکازگان آهنراه ،3بِي نِو-شالکار

 .کندمي تقويت تترانزي هاب عنوانرا به قزاقستان نقا ها و راهروها،ظرفيت
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 هاي کمربند اقتصادي جاده ابريشم.چالش4-3

شود که هاي متعدد مانع از آن نميوجود فرصت .هايي نيز روبروست، با چالاالبته طرح مذکور

هاي ناشي از آنرا براي کشورهاي حوزه اين پروژه ناديده گرفت و الزم است که خطرات چالا

 هاياعتراض پيامد در کشور اين بر حاکم موارد نظام برخي در را نيز مورد توجه قرار داد. آن

همچنين . شده است نشينيعقب به وادار قزاقستان اقتصاد در چين فزاينده نفوذ مورد در مردمي

صرف و رقابت ميان روسيه، هند و اياالت متحده در منطقه از  ترانزيتي کشور يک شدن بهتبديل

 هاي طرح است.چالا
 منطقه در متحده اياالت هند، روسيه، يانم رقابت .3-4-1

 نيز هايينگراني دارد، وجود راه-کمربند يک هايپتانسيل درمورد که زيادي اشتياق عالوه بر

 ايمنطقه هايقدرت ساير هايسياست چگونه اينکه و شودمي آن به کمتري توجه که دارند وجود

 چندين پکن بگذارد، تأثير چين هايرحط بر است ممکن آسياي مرکزي، منطقه بر الملليبين و

 با اما. اندشده طراحي برد-بازي برد اساس بر ابريشم جاده ابتکارهاي که است کرده يادآوري بار

 است. شده مواجه جهاني و ايمنطقه بزرگ هايقدرت جانب از واکنا
 فدراسيون روسيه .3-4-1-1

در  هيو روس نيبر روابط چ شم،يجاده ابر يدر مرکز کمربند اقتصاد يمرکز يايقرار گرفتن آس

 ايخود در اوراس يهايطلبمسکو از منافع و جاه يبه طور جزء و بازنگر يمرکزيايمنطقه آس

کشورهاي  با مستقيماً را چين اروپا، به سريع زميني مسير يک ايجاد. تاثير گذاشته است طور کلبه

 دهدمي قرار مستقيم تماس در شدمي وبمحس روسيه نفوذ حوزه جزء متمادي ساليان که منطقه

 واگذاري به چين تمايلي ديگر، طرف از. شود روسيه نگراني افزايا باعث تواندمي امر اين که

 اين که ندارد اقتصادي-تجاري هايسياست حوزه در خصوص به روسيه به نفوذ بيشتر هاياهرم

 منجر بيشتر يهاچالا و مشکالت ايجاد به بلندمدت در تواندمي نيز امر

در قزاقستان بدون اطالع چين  طرح مکه اعال درسينظر مهب (.Amirahmadiyan,2017:24)شود

نگران  هيروس نکه،يا ژهي. بوده باشددر مسکو ش يحداقل در آغاز باعث ناراحت ه،يبه روس يقبل

روژه در پ -و هم در گسترش يسازنهيهم در نهاد- شتريمانع توسعه ب نيطرح چ ايبود که آ نيا
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در  اياوراس ياقتصاد هيآن به عنوان اتحاد فعاليتکه . طرحي شود اياتحاد اوراس شرفتيحال پ

 يهانهيگز مه،يبا غرب به دنبال الحاق کر هيتر شدن روابط روسميشد. با وخ يينها 2015سال 

 اياوراس ياقتصاد هياتحاد ونديپ شنهاديپ رو. از اينشد کاسته هيروس زيم يبا غرب از رو يهمکار

خود نسبت  يتيرا از منظر نارضا نيچطرح  هيدولت روس داد. نيجاده را به چ-با طرح کمربند

 بهرا  "نيو چ هيروس ييايمشارکت اوراس"کند، و يمتحده( مشاهده م االتيا ژهيبه غرب)به و

 افقتمو روسيه اگرچه (.Bitabarova,2019:9)دهديمتحده نشان م االتيا يمنزله تعادل با هژمون

را  جاده اين از بخشي نيز چين و است داشته اعالم چين ابريشم جاده طرح با را خود ضمني

 ارائه با تا دارد تالش روسيه ليکن نموده، منحرف کشور اين سمت به روسيه رضايت براي کسب

 محدود بر منطقه را چين تأثيرگذاري و نفوذ نوعي به «اياوراس اقتصادي اتحاديه» طرح تقويت و

 ساخت براي ابزاري عنوان به اتحاديه اين از استفاده روسيه مهم اهداف از يکي. نمايد مهار و

 رفتارهاي ارائه براي اتحاديه عضو کشورهاي کردن توانمند و روسيه اطراف در قدرتمند بلوک

است. همچنين روسيه درحال تقويت  چين هم و غربي هايقدرت برابر در هم بخا، توازن

منطقه، تغيير  در چين ود در منطقه است. دليل اين اقدام را بايد در اقداماتحضور نظامي خ

 مشاهده پکن اقدامات به نسبت روسيه ارتا نگاه و تغيير استراتژي چين از قدرت نرم به سخت

 مسئوليت مسکو. داشت وجود توازن مرکزي آسياي در چين و روسيه ميان اواخر همين کرد. تا

 حال، اين با. بود منطقه اقتصادي در گذاريبه دنبال سرمايه پکن داشت و هعهد بر را منطقه امنيت

 از و نيست اقتصادي گذاريسرمايه براي ايمنطقه تنها مرکزي آسياي که اندداده نشان هاچيني

 گسترش بر عالوه. رفتند منطقه کشورهاي با نظامي هايهمکاري تقويت دنبال به تدريج به رواين

 و تاجيکستان با خود نظامي مشترک مانورهاي افزايا حال در چين ليحاتي،تس قراردادهاي

 ,Tasnim News Agency)است منطقه در نظامي پايگاه يک ساخت دنبال به و بوده قرقيزستان

2020.) 
 هند 3-4-1-2

شي  ايمنطقه رقباي ازيکي عنوان به هند شته  ايبدبينانه چين، نگر ست  نموده تالش و دا  با تا ا
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ــام طرح هارائ ــم چين جاده طرح  1،مائوس ــد چالا به را ابريش   هند منظر از که طرح اين. بکش

ــيس امکان  ــرکاي با پيوندها بازتأسـ ــتاني  تجاري  شـ  با «هند  اقيانوس  جهان » يک ايجاد  و باسـ

ــتان   محوريت  ــرق محدوده  نمايد  مي تأمين  را هندوسـ ــريالنکا  ايران، جنوب آفريقا،  شـ  تا  سـ

 با ارتباطات تا نموده تالش هند وزيرنخست  مودي، نارندرا شود. يم شامل  را آسيا  شرق جنوب

ــرمايه عمده هايکنندهدريافت که را ايمنطقه هايدولت ــتند چيني هايگذاريس   افزايا را هس

  سهامدار دومين هند کهحالي همچنين بازار آسياي مرکزي را با جنوب آسيا متصل کند. در .دهد

  بريکس نوين توســعه بانک در چين شــريک نيز و آســيايي زيرســاخت توســعه بانک در بزرگ

  تالش عنوان به را يک جاده -يک کمربند طرح که اعالم کرد محکمي هايبا صدور بيانيه است،

  کمربند که واقعيت اين به باتوجه (.Amirahmadiyan,2017:26)شــناســدحقيقي نمي چندجانبه

ــادي ــم جاده اقتص ــتان از ابريش ــتان-گيلگيت اس ــتان  2بالتيس   تحت ايمنطقه که گذردمي پاکس

  داند،مي مناقشـــه محل منطقه آنرا هندوســـتان که بود1947 از قبل کشـــمير ماهاراجه حاکميت

ــده برابر چند هند هاينگراني ــتش ــم جاده با همکاري دنبال به دهلي. اس   متحده اياالت ابريش

 و منابع به هندوســتان دســتيابي و نهدمي بنا را جنوب-شــمال اقتصــادي کريدورهاي که اســت

 به نيز را هند تا داشــته اســت تالش چين چند هر. دهدمي افزايا را مرکزي آســياي بازارهاي

ستن  شويق  طرح خود به پيو شي   به خاطر نگاه هندي ولي نمايد ت ها که اهداف و رويکرد طرح 

  تمايل عدم رغمليع البته. اســت شــده کار اين از مانع تاکنون بينند،تهديدگونه مي پينگ راجين

ستن  به دهلي شور  دو پکن، طرح به پيو صادي  کريدور ساخت  در هند و چين ک -بنگالدش اقت

شند مي همکاري حال در ميانمار-هند-چين شر  اقدام طرح هايشاخه  زير اين کريدور از. با   منت

سط  شده  ست،  چين تو شتر  همکاري همچنين پينگجين شي  ا ستان  با بي   چهارچوب در هندو

ند  با  در را جاده -کمرب ــت طي گفتگويا  ــازمان  2015 اجالس از پيا مودي وزير نخسـ   سـ

ــانگهاي  ــتان    با اين وجود امکان . نمود مطرح شـ   نزديک و ويژه همکاري با چين اينکه هندوسـ

چرا که داراي اين نگراني است که با وجود برنامه چين، طرح ابتکارعمل    داشته باشد کم است،   

                                                           

1.Mausam 
2.Gilgit-Baltistan   
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 (.Zimmerman,2015)گيرد قرار طرح پکن تر گسترده چهارچوب هند زيرمجموعه
 اياالت متحده امريكا .3-4-1-3

 قدرت احياي براي تالش با دررابطه ترامپ، خارجي سياست دکترين هايجنبه ترينمهم از يکي

 قدرت براي تهديدي تواندمي که است برانگيز چالا هايدولت با برخورد نحوه متحده، اياالت

 قدرت توازن تجديدنظرطلب کشور يک عنوان به چين وي، نظر از .باشد متحده اياالت امنيت و

 افزايا و سياسي نفوذ گسترش خود، نظامي و اقتصادي قدرت افزايا با و زندمي هم بر را

 Rasooli)دهدمي شکل تغيير را ايمنطقه نظم اي،منطقه چندجانبه نهادهاي در دخالت

Saniabadi,2019:193-194). درهم بعد سه نيز داراي آسيا به چرخا در متحدهاياالت  سياست 

 لحاظ از چند چين هر. کنندمي تقويت را يکديگر که است نظامي و سياسي اقتصادي، تنيده

 اين کمونيست در حزب همچنان سياسي لحاظ به اما است پذيرفته را بازار سيستم اقتصادي

 را ايدئولوژيک آمريکايي و فرهنگي نظم هنوز هاچيني اينکه عالوه،به. کندمي حکمراني کشور

 در شدتها بهچيني آنکه ويژهبه هستند خود هايارزش ترويج دنبال به و اندنپذيرفته جهان بر

 آنها نظرگاه آمريکايي از نتيجه در و هستند مختلف ابعاد در خود قدرت افزايا براي تالش حال

اياالت  (.Kaviani and Others,2017:37)گردندمي شناخته بالقوه چالشگر يک عنوانبه همچنان

جاده ابريشم »مرکزي، طرح موسوم به  آسياي قبال در خود خارجي سياست تعيين متحده در

 از بخشي واقع طرح آمريکايي، ارائه داده بود. در 2011را پيا از طرح چيني در سال « جديد

 جنوب-شمال راهگذر جاداي همچون اهدافي که است از افغانستان کشور اين خروج استراتژي

 انرژي منابع با پاکستان و هند يژهبه جنوب آسيا در واشنگتن پيمانانهم ميان ارتباط ايجاد براي

 سنتي بازرگاني، کاها هايراه سوي به افغانستان دوباره همگرايي مرکزي، آسياي بازارهاي و

تجارت  در ايران وريتمح از پيشگيري روسيه، و چين به مرکزي آسياي هايوابستگي جمهوري

در  کشور اين نظامي هايپايگاه استقرار و متحده اياالت نظامي حضور تداوم و ايمنطقه

مريکا با موفقيت همراه نبود و با آکند. اما اين طرح مي دنبال را مرکزي آسياي هايجمهوري

گذاري در ايهکه برخالف طرح چيني قرار نبود سرم چرا، استقبال کم کشورهاي منطقه روبرو شد

 هاي اين کشورها صورت گيرد. زيرساخت
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 هاي گذشته اياالت متحده به گسترش روابط دوجانبه با کشورهاي منطقه بخصوصدر سال

به ويژه  هاي اخيرقزاقستان روي آورده است و اين را در ترافيک ديدارها بين دو طرف در سال

 در بوعاتيمط کنفرانس يک در آمريکا، ارجهامورخ وزير پامپئو توان ديد. مايکمي 2018در سال 

 هايشرکت با جمهوري اين است بهتر که گفت قزاقستان پايتخت در 2020 فوريه 2 تاريخ

 انتخاب يآزاد از کامالً ما» .خارجي هايشرکت ديگر با نه باشد، داشته همکاري آمريکايي

 من اما کنيم،مي حمايت هد،خوامي که کشوري هر با تجاري روابط برقراري مورد در قزاقستان

 راهمف کشوري هر براي را نتيجه بهترين آمريکايي هايشرکت با همکاري که هستم مطمئن

اياالت  دهد کهاين سخنان به طور واضح نشان مي (.U.S. Department of State,2020 )«کندمي

اي امريکا که از رقبمتحده مايل به حضور گسترده چين و ساير کشورها مثل روسيه در قزاقستان، 

 آيند نيست.به حساب مي

که هنگامي ،2018 سال ابتداي از نورسلطان)آستانا( با همکاري توسعه براي واشنگتن هايتالش

5C  +1 فرمت احياي درباره وگفتگوبحث
. است يافته افزايا چشمگيري طوربه کرد، را آغاز 1

 طوالني مرزهاي که منطقه، ژئوپليتيکي مهم کشور اين در را خود اقتصادي حضور جدي طور به

 و متحده اياالت دوجانبه تجارت ،2018 سال در .است داده گسترش دارد، چين و روسيه با

است.  داشته درصدي 57 رشد 2017 سال به نسبت که داشت ارزش دالر ميليارد 2.1 قزاقستان

 سال ژوئيه از. است ستانقزاق در خارجي گذاريسرمايه منابع ترينبزرگ از يکي متحده اياالت

 مستقيم گذاريسرمايه کل از درصد18.5 متحده اياالت خارجي مستقيم گذاريسرمايه ،2019

 ميليارد 28 از بيا متحده اياالت گذشته يک دهه طي در .دادمي تشکيل را قزاقستان در خارجي

 جمهوري اين اقتصاد در ميليارد 36 آورد، بدست را خود استقالل قزاقستان که زماني از و دالر،

 (.Astanatimes,2020)است داشته گذاريسرمايه

 مالي ويژه عمليات يک حتي برسد، توافق به ترراحت قزاقستان با بتواند اينکه براي متحده اياالت

 قزاقستان ملي صندوق به متعلق دالر ميليارد 22 ،2017 سال اواخر در. داد انجام نيز را سياسي و

                                                           

 ت متحده)قزاقستان، ازبکستان، قرقيزستان، تاجيکستان، ترکمنستان( و اياالمرکزي نشست کشورهاي آسياي .1
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 آن بازگشت اصلي شرط ظاهراً. شد بلوکه دادگاه درخواست به آمريکايي ايهبانک از در يکي

 زمان، همين بود. در افغانستان به آمريکا نظامي هايمحموله انتقال مورد در توافقنامه امضاي

 امضا قزاقستان خاک طريق از را آمريکايي کاالهاي ترانزيت توافقنامه پروتکل آستانا و واشنگتن

 Tasnim News)شد مقرر آهنراه شبکه و کوريک آکتائو، بنادر طريق از آنها انتقال که کردند

Agency,2020.)  حضور اياالت متحده در قزاقستان، باعث تهديد امنيتي و اقتصادي چين نيز

تري را ارائه دهد و باعث شود مريکا پيشنهادات جذابآشود. تهديد اقتصادي از اين نظر که مي

مايل به تصاحب آن بوده از دستا خارج شود. تهديد امنيتي نيز به اين  هايي که چينکه پروژه

کيانگ است که چين با مردمان اين منطقه دچار مرز با منطقه سينهم دليل که قزاقستان دقيقاً

مشکل و بحران است و آمريکا از جمله کشورهايي است که به سرکوب مردمان اين منطقه 

 اويغور، شهروندان از جاسوسي و دستگيري سرکوب، به متهم را چين کند. آمريکا،اعتراض مي

کند. به همين مي کشور اين غرب در کيانگسين استان ساکن مسلمان هاياقليت ديگر و قزاق

 ظلم دليل به چين مقامات تحريم ميالدي اليحه 2019متحده سال  اياالت نمايندگان دليل مجلس

 تصويب را شرقيترکستان در اويغور هايترک و انگکيسين خودمختار منطقه ساکنان به ستم و

 (.Irna,2019)کرد

 فوذ فزاينده چينهاي ناسيوناليستي نسبت به ن. افزايش حساسيت3-5

 بطور عامل اين .دهدمي رخ چين عليه )ترس(موجي از فوبيا گاهي،هر از قزاقستان، در

 مرتبط داستاني هرگونه زيرا گيرد.مي قرار استفاده مورد اخبار جعلي سازندگان توسط سيستماتيک

 .شودمي برداشت ترسناکي از آن اجتماعي هايشبکه و قزاقستاني کاربران توسط بالفاصله چين با

 چين به بازگشت دنبال به قزاقستان چرا»تاريخ دارد که با انتشار مقاله  در ريشه 1،وجود سينوفوبيا

 هاتوجه و کرده احيا را قديمي هايتنا از يبرخ ديگر بار 2020در آوريل  در سايت چيني« است

 چيني سايتوب در مقاله يک انتشار به نسبت قزاقستان خارجهامور وزارت. کرد جلب خود به را

 در قزاقستان در چين داد. سفير نشان واکنا بود خاک خود خوانده از بخشي را قزاقستان که

                                                           

 چين هراسي .1
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 البته .خواند کشور دو ميان دوجانبه هايهمکاري روحيه با مغاير را آن مقاله اين به واکنا

 قلمرو تصاحب مدعي نيز چين شوروي زمان در و نبوده جديد سرزميني مباحث موضوع

 متعلق که «Sohu» سايتوب در برانگيزبحث مطلب انتشار اما .بود «بالخاش» درياچه تا قزاقستان

 نزديک ارتباط زيرا شود ارزيابي خصوصي نظر صرفاً تواندنمي باشد،خصوصي مي شرکت به

پکن 2008 المپيک مسابقات رسمي حاميان از و بوده شده شناخته امري چين دولت با شرکت اين

 نزديک همکاري و ارتباط «شينهوا» دولتي خبرگزاري با سايتوب اين عالوه بر آن، .استبوده

 تاثير قزاقستان عمومي افکار در چين جايگاه بر تواندمي بحث اين برابر در پکن توجهيبي .دارد

 داشته وجود قزاقستان در مرکزيآسياي منطقه در هراسيچين ضريب باالترين زيرا بگذارد. منفي

 تشديد آينده در ندهد، را موضوع اين براي الزم اطمينان قزاقستان جامعه براي پکن چنانچه و

 .بود نخواهد بعيد ستيزيچين به آن تبديل و هراسيچين

عدم توضيح کافي  و چين با اعتباري و گذاريسرمايه هاينامه موافقت شفافيتعدم مشکل بعدي

 کشور فزاينده وابستگي از ترس گسترش به منجر که هاستتوافقنامه اين درباره از طرف دولت

باشد. مي چين ديگري که حائز اهميت است تلقي افکار عمومي از حضور نکته .شودمي چين به

 ، و درگيري2016 سال در مردم اعتراض آن متعاقب و هاچيني به زمين اعطاي در اقدام دولت

 را چين اقتصادي حضور از عمومي درک ،2012 سال در  1آکتوبه در چيني و قزاق کارگران بين

يعني چيره شدن فرهنگ و سياست چين در منطقه ناميده   2«ادغام چيني»ترسي که  .کرد پيچيده

 .استيافته افزايا منطقه در زندگي ضعيف اردهاياستاند از نارضايتي شود، بامي

 

 

 

 

 

                                                           

1.Aktobe 
2.Chinese Assimilation 
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 نيچ ديتهد درباره مردم نظر(: 1)جدول 

 

 و اقتصاد مؤسسه توسط 2017 سال ژوئيه در ( که1)جدولنظرسنجي چهره به چهره از هاداده

 ,Carnegie)است شده گرفته دهندگان پاسخ 2216 ميان در است شده انجام جهاني سياست

 و آلماتي)بزرگ شهر دو و استان 14 هر در را روستايي و شهري جوامع نظرسنجي، اين .(2019

سوال اين بود که تهديدي از جانب چين عليه  .است داده پوشا قزاقستان در( سلطان-نور

درصد از پاسخ دهندگان  65هاي نظرسنجي حدود طبق دادهقزاقستان وجود دارد يا خير که 

جانب چين تهديد وجود دارد که حدود يک سوم آن معتقدند تهديد آشکار و معتقدند که از 

کنند درصد فکر مي 25آيد. حدود بالقوه وجود دارد و دوسوم معتقدند در آينده تهديد بوجود مي

درصد پاسخي براي سوال نداشتند.  9که از جانب چين، تهديدي عليه قزاقستان وجود ندارد. تنها 

 پکن نفوذ و دهد که پيشرفتقاتي که در قزاقستان رخ داده است نشان مياين نظرسنجي و اتفا

-مي ديده گراملي جوان نخبگان در ميان طورمحسوس به که شده، هراسيچين بيدارشدن باعث

شود. مي ديده وفور به 2000 هايسال اواخر از چيني و محلي کارگران ميان هاييدرگيري. شود

هايي را به توانند زمينها ميوني تصويب کرد که طي آن خارجيقان 2017وقتي قزاقستان سال 

ها آمدند تا و به خيابان گرفتند هدف را چين حضور تظاهرکنندگانمدت طوالني اجاره کنند، 

نهايت  در اين اليحهناميدند، مورد انتقاد قرار دهند. مي« هابلعيدن زمين از سوي چيني»آنچه را که 

کنند که کشورشان ممکن است در مدار چين ان قزاق از اين شکايت ميگرايملي شد. گرفته پس

 قرار بگيرد.

پاسختعداد 

 گاندهند

 

 درصد

 گروه قومي )%( گروه سني )%( جنسيت )%(

 ساير روس قزاق 65بيشتر از  64-55 54-45 44-35 34-25 24-18 زن مرد

 آشکار يدتهد

 دارد وجود

451 20.4 20.1 20.5 18.5 18.5 20.4 22.5 21.6 22.8 23.5 13.9 14.7 

در آينده  تهديد

 شودبيشتر مي

998 45.0 46.1 44.1 40.7 49.4 46.2 44.8 45.9 37.4 44.6 46.6 44.8 

تهديدي وجود 

 ندارد

567 25.6 25.5 25.6 31.2 24.3 24.7 23.6 23.5 27.7 24.0 26.2 32.5 

 دشوار دادن پاسخ

 است

200 9.0 8.2 9.8 9.6 7.8 8.8 9.0 9.0 12.1 7.9 13.3 8.0 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2216 کل
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 .تبديل شدن به يک کشور ترانزيتي صرف و خطر بدهي خارجي3-6

 پکن اقدامات که دارد وجود ترديد اين چيني هايبانک سوي ها ازپروژه اعتبار تامين درباره روند

 انتقادهايي مقروض و بدهکار کند. به رغم کشورها راباشد که ساير  شده ريزي برنامه صورتي به

 هايمقام توجيه شده، مطرح آنها بدهکارسازي و هاکشور به دهيوام تبعات زمينه در پکن به که

 که کندمي ايجاد کشورها براي را هاييزيرساخت خود هايهزينه با پکن که ستا آن چيني

 .است برد-برد ابتکار يک اين و شوندمي مند بهره نآ از طرف دو هر بنابراين هستند، آن نيازمند

 در کشورهاي به پکن دهيوام روند به انتقادها گرفتن ابتدايي باال روزهاي در چيني هايمقام

 نکنند تعيين ايگونه به را شرايط دهي،وام روند در تا هستند متعهد که کردند اعالم توسعه حال

 آن به نسبت کارشناسان که اينکته .شوند حاد مشکالت دچار آن بازپرداخت براي کشورها که

 در کشورهاي گريبان تواندمي که است «وامتله ديپلماسي» به موسوم پديده بروز اندداده هشدار

 کشورها اين ممکن است توسعه حالدر کشورهاي به عظيم هايوام اعطاي. بگيرد را توسعه حال

 از ايبهينه استفاده بتواند کشور يک که مواردي در تهالب. کند وابسته چين به درازمدت در را

 واقع کند. در بدل رشد براي فرصت يک به را وامتله ديپلماسي تواندمي کند، مالي هايکمک

 اقتصادي و سياسي پاي جاي خود براي منطقه، کشورهاي اقتصادي هايچالا از استفاده با چين

ست ا ساسي براي موفقيت و محبوبيت اين ابتکار آنها نکته اطبق تحليل رسانهکند. مي درست

براساس اطالعات بانک ملي جمهوري قزاقستان، از اول  که بر موضوع توسعه تمرکز کرده است.

بهتر  2019وضع در سال  .است بودهميليارد دالر  12ن نزديک ، ميزان بدهي به چي2017ژوئيه 

البته  .(Nationalbank,2017)افته استميليارد دالر کاها ي 11شده است و ميزان بدهي به 

بيان  قزاقستان جمهوري دارايي قابل توجه است. وزير روند بدهي به قزاقستان دولت نگرش

 چين به دولتي بدهي هيچ زيرا است، چين بدهکار به دالر ميليارد 1.2 فقط قزاقستان»داشت: 

 شامل تضميني بدهي ضوابط قزاقستان، طبق و«. داريم  1شده تضمين بدهي فقط نداريم،

 به .شودنمي چيني هايشرکت و هابانک به هاشهرداري حتي و ملي هايشرکت هايبدهي

 درصد 10 از چين به بدهي اما است، دالر ميليارد 150 حدود قزاقستان عمومي بدهي طورکلي،

                                                           

1.Guaranteed Debt 
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 (.Tusupbekov,2019)رودنمي فراتر بدهي کل

 هاي خيرخواهانهفعاليت مشارکت در هدف چين که کنندمي درک کشورهاي منطقه حال، اين با

 سطح در بلکه مرکزي، آسياي با رابطه در تنها نه روشني ژئواستراتژيک اهداف نيست بلکه داراي

به صورت  را خود تا پول استآماده  چين داده است که نشان است. عالوه بر آن تجربه جهاني

وادار گرديد  وام، بازپرداخت در توانايي عدم ليلد به سريالنکا نامعمول پس بگيرد. به طور مثال

 شرطپيا عالوه بر اين، .واگذار نمايد چيني اپراتور يک بلندمدت به اجاره با تا بندر هامبانتوتا را

 است، همچنين چيني هايشرکت پيمانکاران و استفاده از چيني هايبانک طريق از وام، دريافت

 نخبگان بنابراين،(. Tusupbekov,2019)شوندمي آورده ينچ خود از متخصصان و کارگران بيشتر

بلکه حتي  نيستند، راه حل و درمان مشکالت نوعي چيني هايوام که دانندکشور مي سياسي

بود و دچار  خواهد دشوار بعدا آن بستن شود، باز که اگر باشد پاندورا مانند جعبه ممکن است

 مسيرهاي که شودمي مربوط واقعيت اين به ديگر تري خواهند شد. نگرانيمشکالت متعدد سخت

در . هستند اروپا در نهايي مشتريان به چيني کاالهاي انتقال دنبال به اول درجه در جاده-کمربند

 محدود توانداست، مي طبيعي منابع صادرات به وابسته بيشتر اينکه دليلبه قزاقستان اين ميان نقا

زيرساخت ابتکار يک کمربند يک  همچنين. گردد چيني ايهمحموله براي ترانزيتي کشور يک به

 داده هايگزارش آيا دهد؟ افزايا را غيرمعدني صادرات قادر است ميزان تا چه  1(BRI)جاده

 به وابسته زيادي حد تا که قزاقستان، اقتصاد سازيمدرن به ترانزيت، افزايا با رابطه در شده

 کند؟مي سود نقل و حمل درآمد از واقعاً کسي چه اين، بر عالوه کند؟مي کمک است، نفت

ها دولتي؟ اين کانتينرهاي دارندگان يا دولتي آهنراه قزاقستان، دولتي لوله خط هايشرکت

عين حالي که  هاي قزاقستان دريکي از چالا سواالتي است که با ابهام و ترديد روبرو است.

 هايمحرک از يکي لجستيکي است.فرصتي بزرگ براي آن است، بخا حمل و نقل و خدمات 

اما مشکل  .است رشد حال در اقتصاد از و سريعتر قزاقستان داخلي ناخالص توليد مثبت پويايي

 حمل به چين دولت که است هايييارانه دليل به فقط ترانزيت افزايا از ميزان چهاين است که 

 چين از جهاني تجارت سازمان نکهاي يا شود قطع چيني هاييارانه پردازد. اگرمي خود هاينقل و
                                                           

1.Belt and Road Initiative 
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گذارد شکايت مي تأثير نهايي قيمت بر مستقيماً که خود تجارت به صادراتي يارانه دادن بخاطر

 نگران همچنين نقل و حمل هايشرکت(. Shakhanova,2019 )افتاد؟ خواهد اتفاقي چه کند،

 در بارگيري از پس که هستند بالتيک کشورهاي و بالروس روسيه، هايشرکت دامپينگ کردن

 هستند. سوخت گرفتن هزينه با صرفاً اروپايي، قسمت به بار حمل آماده قزاقستان،

 گيرينتيجه.4

 اساسي و مهم منطقه يک به ديگر بار تا دهدمي قزاقستان به را فرصت راه اين-طرح کمربند

 موقعيت چنينهم انرژي، منابع از برخورداري دليل به شود. اين کشور تبديل جهاني تجارت

 حمل هايزيرساخت برپايه و فارسخليج و اروپا به چين اتصال و اوراسيا قلب در استراتژيک

ها تمام تالش خود را چيني .راه است-کمربند در ابتکار کشورها مهمترين از يکي مناسب نقل و

تصادي به همراه ها نگراني امنيتي و اقاند که به شرکايشان بقبوالنند اين طرح هرگز براي آنکرده

نقل بين وافزايا ظرفيت حمل هستند که نگراني در مقابل کشورهاي منطقه داراي اينندارد. 

ود. بيشتر کشورهاي اطراف ش چين و ديگر کشورهاي منطقه منجر به افزايا تجارت نامتعادل

 ن مياندر اي .باشندمياز اين کشور  داراي واردات کنند،، بيا از آنچه به چين صادر ميطرح

است براي ايجاد توازن بين صادرات و واردات ناچار به صادر کردن مواد خام به چين  قزاقستان

يکي د. توجه به کاها قيمت مواد خام، اقالم صادراتي خود را گسترش دهنکند با و تالش مي

خت و ها پيا گرفته است، پيوند دادن ساهايي که چين براي پايان بخشيدن به اين نگرانياز راه

توانستند ميگذاري در صنايعي بوده که به طور بالقوه ، به سرمايهراه-کمربندهاي سازهاي پروژه

در  داخلي، سياست و خارجي سياست لحاظ قزاقستان به .اقالم بيشتري را به چين صادر کنند

سازي بدنبال اقتصادي« 2050قزاقستان »هاي معين شده در سند چارچوب رسيدن به برنامه

هاي خارجي در کشور و همچنين پيوند گذاريياست خارجي خود به جهت جذب سرمايهس

 سويک از کوشيده کشور اين الملليبين درصحنه. به طرح چيني است« راه روشن»دادن طرح ملي 

 ايصحنه عنوان به را خود سو ديگر از و نمايد احتراز ژئوپليتيک متعارض روندهاي به ورود از

 نمايد؛ معرفي کشورها از بيشتري هرچه تعداد با مشترک منافع گسترش و برد-برد هايبازي براي

 و داخلي موانع با دارند، قرار آن نزديکي در که ديگري کشورهاي برخالف کشور اين بنابراين
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 به عنوان راه-کمربند که در زماني .است نبوده مواجه ابريشم جاده در آفرينينقا براي الملليبين

به  کشور اين و بود قزاقستان روشن ايتوسعه کالن هايسياست شد، معرفي يدجد طرح يک

 در .نمود اشتراک نقاط يافتن و ابريشم طرح با هاي مذکورسياست هماهنگي اقدام به سرعت

به  را خود ژئواکونوميک موقعيت کشور اين  1،«روشن راه» به موسوم کالن استراتژي چارچوب

 و موادخام درزمينه فراوان نسبي هايمزيت داراي و سويک از يتترانز لجستيک و هاب عنوان

 و هاچيني گذاريسرمايه براي دارهاي اولويتحوزه مبنا، اين بر و بودکرده تعريف معادن

 قالب و در هاحوزه اين در دولتي و خصوصي بخا و شد مشخص به سرعت آنها با همکاري

 کشورهاي با متوازن اقتصادي روابط پيگيري با سو يگرد از .گرديد راه عملياتي-کمربند بزرگتر

 و اروپا اتحاديه قبال متوازن در خارجي سياست پيگيري روسيه، همچنين و چين ويژهبه همسايه

 گيري از توازن قدرت بيروني، استقاللتالش نمود تا با بهره اياالت متحده با نزديک روابط حفظ

 خصوصي بخا و دولت که هاييپروژه از مهمي ابخ اين چارچوب در. نمايد حفظ را خود

با توجه به اينکه  .دارد لجستيک قرار و و نقلحمل حوزه در اندشده درگير آن در قزاقستان

کند، اين مي عبور قزاقستان از کندمي وصل به هم را اروپا و آسيا که زميني مسيرهاي ترينکوتاه

 مسير 11 نمود. عبور اجرا را ملي راه روشن امهبرن موجود، ترانزيت پتانسيل تحقق کشور براي

مهم کشور  لجستيکي قزاقستان نقا از قلمرو -مسير بزرگراهي 6 و آهنمسير راه 5-اي قاره بين

 ژئواکونوميک اهداف از راه بخشي-ابتکار کمربند شدناجرايي با ديگر به بيان. دهدرا نشان مي

 کشور اين سويک از .استشده محقق آسيا و اروپا بين ترانزيتي پل به شدنتبديل براي کشور اين

 آن دسترسي ديگرسو از و کندمي بدل ترانزيتي هاب يک به در خشکي محاط کشور يک از را

 نمايد. در مجموع، اينتسهيل مي را جهان بازارهاي ترينبزرگ به عنوان اروپا و چين به

 ترينبزرگ. است داشته استقالل آوردن دست به زمان از قزاقستان که است فرصتي ترينبزرگ

 عظيم حجم از پشتيباني براي را خود آمادگي بايد که هستند ملي هايشرکت کشور، در ذينفعان

 درک را ابتکار چيني اهميت بايد هاآن. کنند تضمين آينده هايسال طي کشور طريق از ترانزيت

                                                           

1.Nurly Zhol 
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 الزم مهمي تغييرات نزديک آينده در که ستمعنا بدان اين. دهند نشان آن به را الزم توجه و کنند

 .است

 .قدرداني5

ژئوپليتيک که با ارزيابي   يالمللينپژوها از مسئوالن و داوران گرامي فصلنامه ب يننويسندگان ا

قدردان       ــکر و  ند، تشـ مک نمود به بهبود کيفي اين پژوها ک مل     يو داوري دقيق خود  به ع

 آورند.يم
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