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و ربه کرده تا کنون سه انقلاب را تج 5002که از سال  زستانیبرخلاف قرق

، قزاقستان دهبو یداخل نیجنگ خون درگیر 2991تا  2995که از سال  کستانیتاج

بوده است. از زمان  یمرکز یایآس یهایجمهور نیو ثروتمندتر نیتراز باثبات یکی

جمهور نورسلطان سیرئ راکشور  نی، ا5029تا سال  یشورو ریانحلال اتحاد جماه

در  .کردیاداره م یشورو ستیقزاقستان حزب کمون یسابق شاخه اول ریدب ف،ینظربا

برقرار  نیو چ هیاروپا، ترک یهیمتحده، اتحاد الاتیبا ا یاروابط دوستانه فیخارج، نظربا

سابق  یشورو یهایجمهور گریو د هیبا روس پیوندهای استواریحال  نیکرد و در ع

ساخت  مندتنوی سمیبرالیولن سازیخصوصی آتشساختن  ورشعلهبا ، او . در داخلداشت

که  وی یجمهوراستیدر طول پنج سال اول ر یشرکت دولت هزار50از  شیب فروش –

 فروخت. یخارج یتیچندمل یهااز آنها را به شرکت یاریبس

اومت مق بروزگهگاه باعث  زیخکشور نفت نیمنابع در ا متوازننا عیحال، توز نیبا ا

قزاقستان  ی، کارگران نفت در ژاناوزن در جنوب غرب5022سال  شده است. در یمردم

ا بزدند. پس از هفت ماه، دست به اعتصاب  یکار طیشرابهبود و دستمزد افزایش  یبرا

ست دبه گریصدها نفر د یریو دستگکردن  یو زخم رکشته شدن حداقل پانزده کارگ

ی حوهندر مورد  فینظربابه بلر  ی، توناندکی پس از آنسرکوب شد. )اعتصاب  سیپل

 ونیلیم 8حدود برای خدمات خود و  – مشاوره داد کشتار یدر پ ویشهرت  ترمیم

ها نفر در که ده یشروع شد، زمان 5022در سال  بار دیگر(. اعتراضات گرفتپوند 

 یراتاین تغیشدند،  ریدستگ ارضی قانونشده در  یزیربرنامه راتییتغ هیعل اهراتتظ

سال اجاره کنند.  52مهم را تا  یکشاورز یهانیزم دادیاجازه م یبه شهروندان خارج

 .استعفا دادند یو کشاورز روین یو وزرا ناچار شد اصلاحات را متوقف کند بار دولت نیا

این اعتصاب ژاناوزن،  یانهیاز ده سال پس از سرکوب وحش شیببا گذشت اکنون، 

پس از برداشته شدن  ه،یژانو دومشده است. در  بدلبه کانون اعتراضات  گریشهر بار د

 ژاناوزن سوخت در ینهیهز شیافزا برسراعتراضات  ع،یگاز ما متیسقف ق

Zhanaozen تاوآق و Aktau قشلاقمین در استان Mangistau  .این آغاز شد

 ،Kyzylorda لوردایزیق ،Taraz رازط، Aktobe تپهآقسپس به  تاعتراضا

گسترش  Almaty یو آلمات Shymkent مکنتیچ، Karaganda قراقندی

ز . پس امتمرکز شدر تعام یاقتصاد-یبر مسائل اجتماع تدریجبهجا و در آن افتندی
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 یهاو نارنجک یکیلاستپ یهاآور، گلولهاز گاز اشک سیکه در آن پل ،یروز ناآرام نیچند

 گاز را کاهش متیکه ق پذیرفت تاستفاده کرد، دول هاابانیخ یپاکساز یبرا صوتی

 .متوقف کندموقتًا روز  280آب و برق را به مدت  متیق شیدهد و افزا

 ف،ینظربا نیجانش ه،یصبح روز پنجم ژانوبود.  مهماعتراضات  یاسیس یمدهاآیپ

 و دولت او را رینخست وز ن،یعسکر مام یاستعفا ف،یجمهور قاسم ژومارت توکا سیرئ

 فیشد، و توکاوی  نیجانشموقت  رینخست وزبه عنوان  لوفیاسماع خانیعل. رفتیپذ

هیاعلام کیو  شد تیامن یشورا سیسابق به عنوان رئ ورجمهسیرئ فینظربا یبه جا

 یلقب میگسست از رژ یدهندهنشان دیرسیکه به نظر م صادر کرد نینماد اریبس ی

 یهایریها را کاهش دهد و درگیتینتوانست نارضا ازاتیامت نیحال، ا نیباشد. با ا

 یلم یاضطرار تیرخ داد. وضع یتیامن یروهایمعترضان و ن نیب یشتریب یمسلحانه

کنترل  یمدت کوتاه ی، معترضان برا2991کشور تا سال  تختیپا ،یشد. در آلمات اماعل

سابق و فرودگاه را به دست گرفتند و  یجمهور استیمحل اقامت ر ،یشهر تیریمد

، همقال نی. در زمان نگارش اها را سرکوب کرد و به عقب راندآن یتیامن یروهاینسپس 

 اند.شده ریدستگ نفر 9000از  شیشده و ب دییأنفر ت 552مرگ 

 یجمع تیامن مانیاز سازمان پ فیجمهور توکاسیرئ ه،یژانو پنجممگاه شا

(CSTOدرخواست کمک کرد. پس از آن، ن )ارمنستان، ریوزنخست ان،ینیپاش کولی 

 نیا یمل تیدفاع از امن یاعلام کرد که برا ،یجمع تیامن مانیسازمان پ یشورا سیرئ

 به قزاقستان اعزام خواهد کرد. حافظ صلح تیمامور کی ،یداخل تیوضع تیکشور و تثب

ه شد لیتشک هینفر بودند، عمدتًا از سربازان روس 0000 باًیحافظ صلح که تقر یروهاین

ودند. ب هم و ارمنستان زستانیقرق کستان،یاز بلاروس، تاج ییروهایشامل نبودند، اما 

 نیاعلام کرد که در ا هیژانو دهمدر  سازمان پیمان امنیت جمعیدر نشست  فیتوکا

او اعلام «. اندرنگ باخته یاسیس-یو مدن یاقتصاد یهاخواسته» اضات،مرحله از اعتر

 «کودتا است. یتلاش برا» نبود بلکهسوخت  متیق برسر گرید نیکرد که ا

و  نیپوت ریمیولاد– اندازدیم یخارج یمداخلهبه گردن را  ینظمیب نیا فیتوکا

 فیوه توصبالق یانقلاب رنگ کیقزاقستان را به عنوان  یدادهایالکساندر لوکاشنکو که رو

 هدف مهمی، قزاقستان در واقع در تئوری. دهنداین احساس را بازتاب میکنند،  یم
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 هیروس یبرا یادیز اریبس یکیتیژئوپل تیاهم ورکش نیاست: ا یغربنوع  میرژ رییتغ یبرا

حال، قزاقستان با  نیاست. با ا یاتیح نیچ راهطرح کمربند و  یآن برا تیدارد و موقع

 وستنیپ»در مورد  یتوهم چیو ه ستیاروپا هم مرز ن یهیاتحاد ایکشور عضو ناتو  چیه

-یقوم یروهاین را ریوجود ندارد که خشونت اخ یمدرک چیه نیندارد. همچن «به اروپا

 صراحتبه فی. خود توکاباشند کرده تیتقو نیراست در اوکرا مشابه جناح یستیونالیناس

 دکنیادعا م -تر به طور مبهم - بلکهرا به مداخله متهم نکرده است،  یغرب یهادولت

شان ن منطقی لی. هر گونه تحلاندنفوذ کرده «یخارج انیجوزهیست»قزاقستان در که 

 یهاکشور دیگرمتحده و  الاتیاکه نبوده  یاتوطئه یقربان فیدولت توکا هدهد ک یم

اروپا تاکنون از هرگونه  یهیمتحده و اتحاد الاتی. برعکس، اکرده باشند یطراح یغرب

دولت و معترضان  نیگو بوو صرفاً خواستار گفتکرده  یخوددار معنادار یمداخله

 اند.شده

کارگر  یطبقه ،خود آغازینحداقل در مراحل را  ریاست که اعتراضات اخ روشن

شار تحت ف یگزند یهانهیهز شیافزا لیکه به دل کردند یقزاقستان رهبر یتیچند مل

 یجتماعقشر ا نیحال، ا نی. با اندشد نیها خشمگمتیق شتریب شیو از افزا ندقرار گرفت

-ستیمارکس ستیحزب کمون شدن ممنوع ازو پس شده  فیها سرکوب تضعسال پیدر 

 بدون کمک ن،یبود. بنابرا یاسیس یندگی، فاقد نما5022قزاقستان در سال  ستینیلن

یر ی اخطی چند هفتهکارگر بتواند  یاست که اعتراضات خودجوش طبقه دیبع ،یخارج

در داخل بلوک  یجناح که هستاحتمال  نیا. ابدیدست  این گستردگی و شدتبه 

 یاسیس یراندن رقبا هیبه حاش یها را برایناآرام تا ازد ده باشکرکمک ها به آنحاکم 

معکوس  یپس از موافقت دولت برا که قابل تأمل است. در واقع، استفاده کندخود 

از  بازیگرانیکه نشان از دخالت  افتی شیشدت افزابه خشونت هامتیق شیکردن افزا

 دارد. یرونب

 نخبگان انمیمبارزه  ینشانهبلکه  ،یپرولتر امیق ای یانقلاب رنگ کی نهاگر خشونت 

 یتیاارضباور بودند که ن نیمفسران ابتدا بر ا ی؟ برخبه خود گرفت یچه شکل، باشد

لف خود س هیرا عل از بالا ییکودتا فیکه توکاخزر باعث شده  ینفت یهادر استان یمردم

 نیبرکنار کند. با ا تیامن یاش در شورابرجسته تیوقعانجام دهد و او را از م فینظربا

ه تصمیم گرفت شاعلام کرد که خود فینظربا م،یتصم نیحال، پنج روز پس از اعلام ا
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 دییتأ ن،یبر فرار او به چ یها مبنگزارش بیبا تکذ فیرا واگذار کند. نظربا سمت نیکه ا

بوده است و  جمهورسیبا رئ کیدر تماس نزدو  مانده ینورسلطان باقشهر کرد که در 

کنند. اگر  تیو از او حما محکمتا صفوف خود را  خواهدیکشور م نیاز شهروندان ا

 نیبلکه متحد هستند. در ا ستند،یدشمن ن فیو و توکاا م،یرا باور کن فینظرباحرف 

ه نباشد، بلک مرد قدرتمنددو  نیا نیب یواقع یریامکان وجود دارد که درگ نیصورت، ا

دن با متوسل ش فیباشد که توکا یداخل یتیامن یهاسیسرو یبالا یهان دولت و ردهیب

 دور زد.را آنها  وضوحبه CSTO ایبه پیمان امنیت منطقه

 یمل تیامن یتهیکم یپاکساز صرفخود را  توان فیها، توکااز زمان آغاز خشونت

(KNBمتمرکز کرده و کر )آن برکنار کرده است.  استیقدرتمند را از ر موفیماس می

تا  5020و از سال  5025تا  5001از سال  - ریوزعنوان نخستف دو بار بهومیماس

ز خدمت کرده بود. قبل ا فیارشد در دولت نظربا تیشخص کیعنوان و به - 5022

امزد بالقوه ن را موفیماسبسیاری انتخاب شود،  فینظربا نیعنوان جانشبه فیتوکا نکهیا

 یدولت انتیخ به ظنّ ی امنیت ملی،کمیتهاز او . سه روز پس از حذف دانستندمی

در  موفیهمکاران ماس یریاخراج و دستگ فیتوکا ه،یژانو نهمشد. سپس، در  ریدستگ

در  ف،یسابق دولت نظربا ریوز ف،یسبایمت ارتخا. ارموردکرا آغاز  ی امنیت ملیکمیته

ادعا  دانست. او ی امنیت ملیکمیته انتیرا خ ریاخ یهایناآرام ،یونیزیتلو یبرنامه کی

وجود  جمهورسیرئ یبرکنار دیبه امسازمان  نیا موف،یکرد که در زمان ماس

 پنهان کرده بود. در کوهستان ها را انیگراافراط یآموزش یهااردوگاه

 - میرد آنها ندار ای دییتأ یبرا ینوز شواهد کافه -درست باشد  ادعاهااین اگر 

ربوط م موفیماس یها زهیمورد به انگ نی. اولگذاردیم یباق یشتریب پاسخیسؤالات ب

 سال لیکودتا در اوا نیا ایکودتا بود، آ کی یزیرشود. اگر او واقعاً در حال برنامه یم

آغاز شد؟ و ابزار  فینظربا نیبه عنوان جانش فیبه انتصاب توکا واکنشو در  5029

 ی امنیت ملیرا کمیته یفرض «یآموزش یهااردوگاه» نیا ایآن چه بوده است؟ آ یاجرا

KNB دهنیدر آ توانندیو معتقد است که مبر آن سرپوش نهاده صرفاً  ای، کرده جادیا 

 -عناصر خشن فعال در اعتراضات  یعنی - «هاستیترور»اصطلاح به خواهباشند؟  دیمف

 یثباتینه، ب خواه دندکریم تیهدا KNB ی امنیت ملیکمیته مخالف یهابخش را
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. کردیفراهم مرا نظم  یبرقرار یکودتا به بهانه یبرا یراه انداختند پوشش کافکه آنها به

 یهر مدرکدارد که  احتمالاً وقت فیشود، دولت توکایمحاکمه م موفیکه ماس یهنگام

 .منتشر کنددر مورد او را  – یساختگ ای یواقع -

 یدوره انیها پایمهم ناآرام جیاز نتا یکیاشاره کرد،  فیسبایهمانطور که خود ارت

شود، یشناخته م «رهبر ملت» ای یالباسعنوان که او همچنان به ی. در حالاست فینظربا

 الداد. از س انیپا یاسیس یاو بر صحنه یساله یبه تسلط س تیامن یخروج او از شورا

کرد، اما اکنون قدرت او یسلف خود حکومت م یهیادر س فیجمهور توکاسی، رئ5029

روابط احتمالاً شده است.  تیتثب یجمع تیامن مانیو سازمان پ هیروس تیبا حما

ون تاکن فی. اگرچه توکاشددنبال خواهد سابق  یشورو یهایجمهور گریبا د ترکینزد

« اعتمادبلمتحد وفادار و قا»بلر(  ی)به قول تونرا برعهده داشته است که  یکشور یرهبر

دهد. مانند  رییر او را در غرب تغیممکن است تصو ریاخ یدادهایرو شود،یشناخته م

 کی نفعبهچندجانبه را  یخارج استیکه س ردیبگ میلوکاشنکو، او ممکن است تصم

د. کن تحکیمرا  یزمان سرکوب مخالفان داخلمحورتر کنار بگذارد و هم-روس استیس

با  - «قزاقستان دیکار جددستور» - فیتوکا یاصلاحات اقتصاد یبسته ،حال نیعدر 

برنامه متعهد به کاهش  نیاست. ا یاز اعتراضات مردم یگریاز دور د یریهدف جلوگ

 نیاست. چن یزندگ تیفیاشتغال و بهبود ک شیکنترل تورم، افزا ،یشکاف درآمد

که  یحال، تا زمان نیا بامدت تنش ها را کاهش دهد. ممکن است در کوتاه یاقدامات

ساشوروی پ کشوریعنی  – فینظربا یاساس یالگو کنار گذاشتنبه  یلیجمهور تما سیرئ

نداشته باشد،  -است  یخارج یهیسرما یتحت سلطه شاقتصاد رأس استبدادی که

 د شد.خواه داریپدمقاومت جدید  یهاچرخه

 پیوند با منبع اصلی:
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