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 کارشناسی درباره: اظهارنظر 

های امنيتی و انتظامی بين دولت اليحه موافقتنامه همکاری»

 «و دولت جمهوری قرقيزستان جمهوری اسالمی ايران
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 مقدمه 

هاي همكاري در زمينه مسائل امنيتي امنيت ملي هر كشوري، انعقاد موافقتنامه يترين عوامل حفظ و ارتقايكي از مهم

يافته، تروريسم، ويژه در مناطق همجوار است كه در اين زمينه مبارزه با جرائم سازمانو دفاعي با كشورهاي ديگر به

ژئوپليتيكي آن برخوردار است.  دليل موقعيتگرايي و مواد مخدر از اهميت خاصي براي جمهوري اسالمي ايران بهافراط

ويژه در رابطه با جرائم و تهديدات به مشترك يهااز برخي منافع و دغدغه ايمنطقه هر هايدولت و هادرواقع ملت

توانند در اين خصوص، مي هايها با شناسايي اين منافع و توسعه همكارها و پارلمانبرخوردار هستند كه دولت فراملي

. در اين ميان يكي از مناطق مهم براي جمهوري اسالمي ايران آسياي مركزي رار امنيت را فراهم آورنداستق يهانهيزم

هاي امنيتي و انتظامي ميان دولت جمهوري اسالمي ايران هاي آن است و بر همين اساس موافقتنامه همكاريو دولت

مجلس شوراي اسالمي شده است. ذكر نكات  و دولت جمهوري قرقيزستان منعقد شده و براي طي مراحل قانوني تقديم

 .رسدنظر ميزير در اين خصوص الزم به

 

 ارزيابي

 هايجمهوري ازجمله قرقيزستان كه داشت نظر در بايد خارجي سياست حوزه با مرتبط كالن مالحظات منظر از

 خارجي روابط حوزه توسعه با تا كرد تالش استقالل از پس هايسال طي كه است شوروي جماهير اتحاد از يافتهاستقالل

 انقالب گيريشكل ازجمله كشور اين در كنندهتعيين تحوالت وقوع حال اين با. بردارد گام پيشرفت و توسعه مسير در

 مسير بعدي سياسي تحوالت و تغييرات برخي و( ايالله انقالب به موسوم) 2005 سال در جمهوري اين در رنگي

 قابل روابط قرقيزستان جمهوري و ايران دوجانبه، روابط عدبُ در. داد قرار كشور اين رهبران اهداف فراروي را رتالطميپُ

 همين كه داشته ارزش سال در دالر ميليون يكصد از كمتر آنها مبادالت و ندارند تجاري تعامالت حيث از اعتنايي

 شدن فعال با كه است اين انتظار البته. است كرده پيدا تنزل كرونا ويروس شيوه تأثير تحت و اخير يكسال در هم ميزان

 اهتمام نيز قرقيزستان چون كشورهايي با اقتصادي روابط توسعه به نسبت كشور اقتصادي ديپلماسي هايظرفيت

 حال،اين با. گردد برخوردار بيشتري اهميت از كشور دو ميان روابط دوجانبه ابعاد طريق اين از تا پذيرد صورت ايويژه

 حوزه با مرتبط ترتيبات و تحوالت شامل كه تروسيع گستره يك در بايستمي را قرقيزستان جمهوري با روابط اهميت

 . داد قرار بررسي و تحليل مورد است مركزي آسياي ژئوپليتيكي
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 هايكانون ترينمهم از يكي و بوده بزرگ هايقدرت توجه مورد شوروي فروپاشي از پس ويژهبه مركزي آسياي استراتژيك منطقه

 تالش در صهيونيستي رژيم ويژهبه خود متحدان همراهي با متحده اياالت ميان اين در. است داده تشكيل را آنها ميان ژئوپليتيكي رقابت

 ازجمله مختلفي اهداف پيگيري قالب در خود نفوذ هايحوزه از يكي به مركزي آسياي تبديل جهت در منطقه در خود نفوذ تقويت براي

 ايران اسالمي جمهوري ايمنطقه رقباي كه است حالي در اين. است بوده منطقه اين در آفرينينقش و حضور از ايران ساختن محروم

 و تمهيد هرگونه منظر اين از. دارند مركزي آسياي در خود نفوذ و حضور تقويت به خاصي توجه نيز سعودي عربستان و تركيه ازجمله

 اقدامي ،گردد مركزي آسياي حوزه كشورهاي با ايران اسالمي جمهوري روابط توسعه و منطقه در ايران حضور حفظ موجبات كه اقدامي

 نكته. باشدمي دفاع قابل منظر اين از نيز انتظامي و امنيتي هايهمكاري حوزه در كشور دو اخير موافقتنامه و است توصيه و تأييد مورد

 امنيتي محيط حوزه در منطقه اين زاييناامني و سازثباتبي روندهاي از تأثيرپذيري امكان حيث از مركزي آسياي منطقه آنكه ديگر

 كه كشور اين در مركزي دولت تضعيف و افغانستان در اخير تحوالت نگرفت نظر در با ويژههب. گيردمي قرار ايران اسالمي جمهوري فوري

 همراهبه را منطقه اين كشورهاي در مختلف جرائم رشد و مركزي آسياي منطقه به هاناامني تسري همچون فرامرزي پيامدهاي تواندمي

 . شودمي احساس مشترك تهديدات با مقابله براي منطقه هايدولت با همكاري به بيشتري نياز باشد داشته

 لزوم صورت در عمومي امنيت مينتأ و جرائم با مبارزه مشترك هايبرنامه اجراي و تهيه در همكاري به (2) ماده «20» بند در

 لهئمس يك هاناآرامي و اعتراضات وقوع هنگام در ويژهبه عمومي امنيت تأمين اينكه به توجه با. است شده اشاره متقابل توافق با و

 باشد داشته همراهبه ايران اسالمي جمهوري نظام براي تبعاتي تواندمي حكمي چنين است، ملي قلمروهاي داخل به مربوط و داخلي

 در كه شده بيان اليحه( 3) ماده «2» بند در است ذكر شايان. افتد مخاطره به بيشتر عمومي امنيت مواقعي چنين در اسـت ممكن و

 از امتناع حق هاطرف از هريك ديگر، طرف ملي منافع و عمومي امنيت و نظم گرفتن قرار تهديد مورد يا افتادن مخاطره به صورت

 .باشندمي دارا را ديگر طرف درخواست از بخشي يا تمام اجراي

 در همچنين. است شده اشاره طرف دو كشور وزير انتظامي و امنيتي معاونت رياست به مشترك كارگروهي تشكيل به( 7) ماده در

 جمهوري ازسوي كه درحالي. است شده تعيين كشور وزارت ايران اسالمي جمهوري سوي از دارصالحيت مقامات درخصوص( 8) ماده

 گمركي، دولتي سازمان مرزباني، دولتي سازمان ملي، امنيت دولتي كارگروه اضطراري، هايموقعيت وزارت كشور، وزارت قرقيزستان

 معرفي را اليحه اين با مرتبط نهادهاي تقريباً قرقيزستان رسدمي نظربه درواقع. اندشده معرفي اقتصادي جرائم با مبارزه دولتي سازمان

 مرتبط موضوعات كه درحالي كرده، تعيين دارصالحيت مقام عنوانبه را كشور وزارت تنها ايران اسالمي جمهوري كه درحالي است كرده

 موافقتنامه يك اليحه اين عالوهبه. هستند مرتبط كشور در بيشتري نهادهاي به و نيست كشور وزارت به مربوط تنها و گسترده اليحه اين با

 زمره در كه است انتظامي نيروي ايران اسالمي جمهوري در امر اين اصلي متولي و است كشور دو ميان انتظامي و امنيتي همكاري

 ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي» ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي قانون (2) ماده براساس. باشدمي كشور مسلح نيروهاي

 كل فرماندهي ستاد ذيل مسلح نيروهاي اينكه به توجه با ،«كشور وزارت به وابسته و قوا كل فرماندهي تابعيت در مسلح است سازماني

 كل ستاد مسئوالن از كشور وزارت امنيتي معاون بر عالوه كارگروه اينصورت امكان در  در كه شودمي پيشنهاد دارند قرار مسلح نيروهاي

 .باشند داشته حضور موافقتنامه اجراي و راستا اين در دارصالحيت نهادهاي از يكي عنوانبه اطالعات وزارت همچنين و مسلح نيروهاي

 آن اجراي يا و تفسير در اختالف هرگونه موافقتنامه هايطرف كه شده بيان است اختالفات وفصلحل به مربوط كه (9) ماده در

 وفصلحل موافقتنامه اين( 7) ماده موضوع مشترك هايكارگروه يا ديپلماتيك مجاري طريق از مشاوره و مذاكره با را موافقتنامه

 . است الزامي ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون( 139) ونهميكصدوسي اصل رعايت مذكور ماده مورد در. نمود خواهند
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و بايد  زامي استال اليحه (11قانون اساسي براي هرگونه اصالح موافقتنامه در اجراي ماده )( 77)رعايت اصل هفتادوهفتم همچنين 

 در اليحه اشاره شود.  به اين امر

 واحده الحاقي افزوده شود: اي با مفاد زير به مادهالزم است تبصرهبنابراين 

قانون اساسي درخصوص جمهوري اسالمي ايران  3 (139) ،2(125) ،1(77) در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول»

 .«باشدموافقتنامه الزامي مي( 11)و  (9) ويژه در مورد موادبه

 

 گیرينتیجه

ها در ت و چالشمديريت پيشگيرانه و مقابله هوشمندانه با تهديداهاي امنيتي و دفاعي از ملزومات اصلي گسترش و تقويت همكاري

يران برخوردار ابعاد مختلف امنيت ملي است. در اين ميان كشورهاي منطقه آسياي مركزي از اهميت زيادي براي جمهوري اسالمي ا

 ازجمله ،سازندمي دخو از متأثر را ايران امنيت جمهوري اسالمي مركزي آسياي منطقه در تهديدآفرين روندهاي از هستند. زيرا شماري

 امنيتي، دوجانبه هايهمكاري توسعه به نسبت كه كندمي ايجاب مخدر كه مواد يافته و ترانزيتجرائم سازمان موضوع تروريسم،

 انتظامي و امنيتي هايهمكاري شود. لذا ريزيبرنامه تهديدات قبيل اين با مشترك مقابله براي منطقه كشورهاي با انتظامي و اطالعاتي

 با .شودمي بمحسو كشور امنيتي الزامات و منافع با منطبق اقدامي قرقيزستان جمهوري دولت و ايران اسالمي جمهوري دولت بين

  وند.شداراي ايرادات و ابهاماتي است كه الزم است رفع  ،براساس توضيحاتي كه اشاره شداليحه ارائه شده  ،وجوداين 

 

 

                                                                                       

 .برسد یاسالم یشورا مجلس بیتصو به دیبا یالمللنیب یهاموافقتنامه و قراردادها ها،نامهمقاوله ها،عهدنامه. 1

 پس یالمللنیب یهاهیاتحاد مربوط به یهامانیپ یامضا نیها و همچندولت ریبا سا رانیا دولت یها و قراردادهاها، موافقتنامهنامهها، مقاولهعهدنامه یامضا. 2

 .او است یقانون ندهینما ای جمهورسیبا رئ یاسالم یشورا مجلس بیاز تصو

 یموارد در. برسد مجلس اطالع به دیبا و است رانیوز ئتیه بیتصو به موکول مورد، هر در یداور به آن ارجاع ای یدولت و یعموم اموال به راجع یدعاو صلح. 3

 .کندیم نییتع قانون را مهم موارد. برسد زین مجلس بیتصو به دیبا یداخل مهم موارد در و باشد یخارج یدعو طرف که


