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 بسمه تعالي
 مقدمه 

جمهوری اسالمی ایران جزء اولین کشورهایی بود که با به رسمیت شناختن  م(1390) ،1370قزاقستان در سال  پس از استقالل  

سال گذشته روابط ایران و قزاقستان که ریشه در مشترکات تاریخی،  28د و طی کررا در پایتخت این کشور افتتاح آن، سفارت خود 

 یمات، در شهر آل(آستانه) نورسلطانر سفارت در عالوه ب رانیا .دینی و فرهنگی دو ملت دارد، با آهنگ متعادلی رو به رشد بوده است

 .کندیم تیدر گرگان فعال زیقزاقستان ن یاست و سرکنسولگر یسرکنسولگر یخزر دارا یایدر یو بندر آکتائو در ساحل قزاق

ر سال پایتخت این کشور ددارد. جمعیت  میلیون نفر  17آسیای مرکزی است و قریب به  دربزرگترین کشور  جمهوری قزاقستان

است.  ت نگه آنو واحد پول  روسی و قزاقی های رسمی آنزبان .شمال منتقل شد در )آستانه( نورسلطان در جنوب به آلماتی از 1998

 .کردتوان فارسی زبانان را مشاهده گفتنی است در برخی از نقاط قزاقستان نیز می

با کشورهایی از جمله روسیه، چین، قرقیزستان، ازبکستان، قرقیزستان و  است که مرکزیآسیای این کشور بزرگترین کشور 

 ست.ا شده واقع اروپا و آسیا بین کشور این. دارد همسایگی آذربایجان و ترکمنستان همسایه است و از طریق دریای خزر با ایران

 

 

 

  قزاقستانخارجي سیاست 

ابتدا  یاسیتوسعه س یمعنا که برا نیاست. به ا یاسیبر توسعه س یکه در رابطه با قزاقستان وجود دارد تقدم توسعه اقتصاد یانکته

 یعدو در وهله ب گانیکشور در وهله نخست، همسا نیا تیاولو ز،ین یروابط خارج دراست.  تیکشور حائز اولو نیا یتوسعه اقتصاد

...( ا،یاروپا، شرق آس کا،یاز آمر یی( )کشورهاOECD) یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار یرهاسابق، کشو یشورو یمجموعه کشورها

گاه از ن جدای از بحث همسایگی از طرق دریای خزر، ن،با قزاقستا رانیروابط ا یلذا در بررس جهان اسالم هستند. یسپس کشورهاو 

  جهان اسالم قرار دارد. یدر شمار کشورها رانیااین کشور 

قزاقستان در  تیمورد آن عضو نیکه آخر باشدیم یالمللنینقش فعال در معادالت ب یفایاصول مورد توجه قراقستان، ا گرید از

اجالس سران خزر  ،یاسالم یاجالس کنفرانس سران کشورها یبرگزار ت،یامن یدر شورا تیاست. اگر در کنار عضو تیامن یشورا

کشور نقش فعال  یفایا یمهم برا یهاموارد از جمله شاخص نیا گرفته شود،در نظر  مختلف یهاو اجالس سطوح باال در حوزه

 .شوندیمحسوب مقزاقستان 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_(%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%84)
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 پیشینه روابط 

ترین روابط جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقه آسیای مرکزی به شمار ترین و گرمروابط ایران و قزاقستان از جمله با ثبات

ای، همواره بر حق مشروع کشورمان به عنوان یکی از کشورهای فعال در حوزه خلع سالح و عدم اشاعه هسته این کشور .رودمی

 5+1در مقطعی میزبانی اجالس ایران و  قزاقستان کرده است و در همین راستا ای، تاکیدبرداری صلح آمیز از انرژی هستهو بهره

سبک برجسته نمایندگان از هئیتی که بود کشوری اولین قزاقستان اقتصادی نیز، هایتحریم لغو اعالم از پس .را برعهده گرفت

 کشاورزی، ونقل،حمل مانند اقتصادی هایبخش در کشور 2 بین موجود ظرفیت تقویت برای تا فرستاد ایران به را خود وکار

 که ااوراسی هایپارلمان اجالس و آستانه روند آلماتی، مثل اجالسی برگزاریعالوه بر این،  .کنند تالش معدن فرآوری و استخراج

 میزبانی آن را بر عهده داشته است. قزاقستان کهاست  هایینشست از هایینمونه است، برگزاری حال در

 یهاقدرت نیتوازن ب جادیکه قزاقستان درصدد ا ییو از آنجا دیآیبه حساب م یمستقل یامنطقه گریباز رانینظر قزاقستان ا از

لحاظ، قزاقستان عالقمند به توسعه  نیو از ا کندیم دایپ تیقزاقستان اهم یبرا رانیمستقل ا یخارج استیبزرگ است، وزن س

ر از عوامل دارد. قزاقستان متاث یبستگ یالمللنیو ب یاعوامل منطقه گریارتباط به د نیسطح ا ایاست. هرچند سقف  رانیروابط با ا

ای و به همکاری محدود منطقهاین کشور  نیاست. همچن رانیشده با اکنترل یبه دنبال روابط دوجانبه یالمللنیو ب یامنطقه

د را ارتقا خو یامنطقه گاهیجا رانیواسطه ارتباط با اه بتواند ب ددار یحال، سع نیکشور در ع نیدارد. ا لیتما رانیالمللی با ابین
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است با  تیامن یهم اکنون که عضو شورا ایو  کندیم جادیا تیخود ظرف یکرده و برا دایورود پ یابخشد، لذا در عرصه هسته

 . باشدیخود م گاهیجا شیدرصدد افزا رانیورود به مسائل مربوط به ا

 

 اقتصادي -مناسبات تجاري 

در سال  ران،یگمرک ا آماربراساس  .وجود دارددو کشور و اقتصادی خوبی برای گسترش تعامالت تجاری  هایزمینه هم اکنون

  دالر کاال به قزاقستان صادر کرده است. ونیلیم 11٦حدود  94 -95 یهادالر و در سال ونیلیم 170حدود  رانیا 1393

مثبت بوه است. این موضوع بیانگر آن است   1397و  1396دهنده آن است که تراز تجاری میان ایران و قزاقستان در سال  آمارها نشان

دهد، تراز بوده است. چنانچه آمار و ارقام در جدول زیر نشان می ایران قزاقستان شریک تجاری خوبی در جهت توسعه صادراتکه کشور 

هر چند این میزان  ،های ظالمانهتحریم برخی محذورات از جمله با توجه به  97میلیون دالر  و در سال  101؛  بیش از 96تجاری در سال 

توان باالیی  های موجود،لذا بی تردید با توجه به پتانسیل 1میلیون دالر بوده است. 6تراز تجاری مثبت و حدود کاهش یافته لیکن بازهم 

  2وجود دارد. و قزاقستان رانیابین  یحجم تبادالت تجاربرای افزایش 
 

 (به دالر ارقام)   97سال  (به دالر ارقام)    96سال  
 96سال  -تراز تجاري

 

 97 سال - تراز تجاري

 

 29،208،601 66،638،128 واردات ایران از قزاقستان
101،347،423 5،569،841 

 34،778،442 167،985،551 صادرات ایران به قزاقستان

 (منبع: اتاق بازرگانی ایران)

 مناسبات نظامي و امنیتي 

افغانستان که همواره تهدید بزرگی قاچاق مواد مخدر و گسترش تروریسم و نیروهای تروریستی همچون طالبان و داعش در 

شود باعث گردید روابط میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی در این حوزه برای آسیای مرکزی و حتی ایران تلقی می

با  ار عنوان کشوری که ارتباط دریایی با ایران دارد طی چند سال اخیر همکاری نظامی خودهافزایش یابد. قزاقستان نیز ب

نوبه که به داردیش داده است که حضور ناوهای دو کشور در بنادر یکدیگر نشان از نزدیکی روابط در این حوزه ایران افزا

 .سیاسی تاثیرگذار خواهد بود و تجاری ،های اقتصادیخود در ایجاد زمینه پایدار برای توسعه همکاری

 

 يفرهنگ يها يهمکار  

 تیبرخوردار است، اختالط فرهنگ و مدن یطوالن نهیشیکشور از سابقه و پ نیو ا رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ روابط

سالهای بعد نیز ادبیات فارسی در آسیای  در است. انیدو در جنوب قزاقستان کامالً نما نیمتقابل ا ریو تاث یو قزاق یرانیا

                                                           
های ، آرشیو پژوهش30/7/1397برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به؛ مروری بر روابط جمهوری اسالمی ایران و کشورهای آسیای مرکزی، فرشته مقدم،  - 1

 خبری
 .دانندالر برس اردیلیبه سه م ندهیآ یسالها یرا برا یدر بخش کشاورز یتا تبادل تجار دو کشور قصد دارندگفته می شود  - 2
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قزاق نمونه بارز و  یشاعر مل «یآبا»و از آن متاثر شدند.  وسنما یرانیبا فرهنگ و ادب ا و آنها مرکزی گسترش یافت 

 .دیورزیعشق م یبرجسته آن است که به حافظ و ادب فارس

کشور  دو انیم “ینامه فرهنگموافقت”با امضاء سند  یدو کشور در حوزه فرهنگ یقزاقستان، روابط رسم یاستقالل جمهور با

ضاء به ام زین گرید یتفاهم همکار داشتدایو سند  نیدو کشور تاکنون چند یآغاز شد و با سفر مقامات عال 1993در سال 

ل او یهادر سال یدر شهر آلمات رانیا یفرهنگ یزنیدو کشور، را انیم ینامه فرهنگاست؛ در چارچوب سند موافقت دهیرس

 .افتی شیکشور گشا نیپس از استقالل ا

و در  دیافتتاح گرد زیکشور ن نیا تختیپا نورسلطان در شهر یاسالم یجمهور یفرهنگ یندگینما زیسال قبل ن 4 نیهمچن

 یزاربا برگ .داشته و موفق شده است یعملکرد مثبت یاسالم یسفارت جمهور یفرهنگ یزنیگذشته را یهاسال یمجموع ط

 سیتاس ،یو هنر یفرهنگ ،یعلم تئیاعزام ه لم،یف یهاهفته ،یرانیفرهنگ و تمدن ا یهاشگاهینما ،یفرهنگ یهاهفته

 یجمهور یو فرهنگ یعلم یهاتیظرف یبه معرف یاکتابخانه یهایهمکار ،یها و مراکز علمدر دانشگاه یشناس رانیمراکز ا

 بپردازد. یاسالم

فعال  برجسته کشورمان و شرکت سندگانیانتشار آثار فاخر نو نامه،رانیدر ابعاد مختلف، انتشار فصلنامه ا یرانیهنر ا یمعرف

است که  یاقدامات گریاز د شودیکه همه ساله با اهتمام دولت قزاقستان برگزار م یو جهان یسنت انیدر کنگره رهبران اد

 ریاز کشورمان در ذهن و ضم یحیصح ریکشورمان در قزاقستان به انجام رسانده و موفق شده است تصو یفرهنگ یزنیرا

 .گذارد یقزاقان برجا
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  نورسلطان برخي از مناسبات دوجانبه بین تهران و 

 
 هاي پیش روظرفیت 

 

بهرهمندیازاشتراکاتفرهنگیمیانایرانوکشورهایآسیایمرکزیوپتانسیلهایموجودووجودظرفیتهای
رراستایفرهنگیوفراملیدرراستایهمافزاییوهمگراییفرهنگیونزدیکیروابطمیاناقواماینجغرافیایبزرگد

کاهشاختالفاتموجود،

تالشبرایتعامالتروبهرشدبیشتردوکشوردربخشهایمختلفبهویژهدرحوزهاقتصادی،

سرمایهگذاریوورودنیروهایمتخصصایرانیدرحوزههایشهرسازیوراهسازی،کشاورزیودامداری
قزاقستان،

بررسیزمینههایهمکاریبیشتردرحوزههایفناوریوتکنولوژی

...و
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 جمع بندي 

روابط بین ایران و قزاقستان روابط متوازن و بدون تنشی بوده و فراز و فرود چندانی نداشته و  ،گذشتهقریب به سه دهه در 

 مثبت وبسیار  دو کشور و حتی سیاسی روابط اقتصادی تر اینکهمهم .ترین شاخص روابط دو کشور بوده استماین امر، مه

اشاره نمود آستانه در  1+5و  رانیا هاینشست یبرگزار شنهادیپبه  توانیادعا م نیت اااثب یبرا .امیدوار کننده بوده است

نوان به ع رانیا ی،قزاقستان به راه آب یبه عدم دسترساز سویی با توجه  است. یخارج استیموفق در عرصه س ای که نمونه

 یبرا یمختلف یهاراهشود. لذا محسوب می قزاقستان یبرا هیهمسا یتعامل و ارتباط با کشورها یمهم برا یپل ارتباط

 .ردیقرار گبیشتر  یمورد بررس دیدو کشور وجود دارد که با یگسترش تعامالت تجار

ویژه قزاقستان از بدو استقالل تاکنون هر چند به آهستگی هدر مجموع روند مناسبات ایران و کشورهای آسیای مرکزی ب 

شود که آمریکا، رژیم صهیونیستی و اما به شکلی واضح رو به جلو بوده است. این ارتباطات و روابط در حالی انجام می

و  یرانگیری هر چه بهتر روابط اعربستان به عنوان متخاصم از موانع بزرگ و سدهای محکمی هستند که در مسیر شکل

ای و های فرامنطقهحضور و نفوذ قدرت ،های متعدداندازیبا وجود سنگ . لیکنقرار گرفته است کشورهای آسیای مرکزی

آنچه مسلم است اینکه ایران و قزاقستان عالقمند همکاری  مثبت بوده است.این مناسبات باز هم  ،آمریکا ها یکجانبهتحریم

های مختلف از جمله سازمان های دوجانبه و یا اتحادیهارزه با تروریسم در قالب همکاریویژه در مبههای مختلف بدر زمینه

 . همکاری شانگهای، سازمان همکاری اسالمی، اجالس سران بین المجالس و غیره هستند

  منابع 
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