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اظهارنظر کارشناسی درباره:
«اليحه موافقتنامه همکاریهای امنيتی و انتظامی بين دولت
جمهوری اسالمی ايران و دولت جمهوری قرقيزستان»
مشخصات اليحه
دوره يازدهم ـ سال دوم

مقدمه
يكي از مهمترين عوامل حفظ و ارتقاي امنيت ملي هر كشوري ،انعقاد موافقتنامههاي همكاري در زمينه مسائل امنيتي

شماره ثبت:
531

و دفاعي با كشورهاي ديگر به ويژه در مناطق همجوار است كه در اين زمينه مبارزه با جرائم سازمانيافته ،تروريسم،
افراطگرايي و مواد مخدر از اهميت خاصي براي جمهوري اسالمي ايران بهدليل موقعيت ژئوپليتيكي آن برخوردار است.

شماره چاپ:
تاريخ چاپ:

درواقع ملتها و دولتهاي هر منطقهاي از برخي منافع و دغدغههاي مشترك بهويژه در رابطه با جرائم و تهديدات
فراملي برخوردار هستند كه دولتها و پارلمانها با شناسايي اين منافع و توسعه همكاريها در اين خصوص ،ميتوانند
زمينههاي استقرار امنيت را فراهم آورند .در اين ميان يكي از مناطق مهم براي جمهوري اسالمي ايران آسياي مركزي

معاونت مطالعات
سیاسي

و دولتهاي آن است و بر همين اساس موافقتنامه همكاريهاي امنيتي و انتظامي ميان دولت جمهوري اسالمي ايران
و دولت جمهوري قرقيزستان منعقد شده و براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شوراي اسالمي شده است .ذكر نكات
زير در اين خصوص الزم بهنظر ميرسد.

مشخصات گزارش

ارزيابي
شماره مسلسل:

26017818

از منظر مالحظات كالن مرتبط با حوزه سياست خارجي بايد در نظر داشت كه قرقيزستان ازجمله جمهوريهاي
استقالليافته از اتحاد جماهير شوروي است كه طي سالهاي پس از استقالل تالش كرد تا با توسعه حوزه روابط خارجي
در مسير توسعه و پيشرفت گام بردارد .با اين حال وقوع تحوالت تعيينكننده در اين كشور ازجمله شكلگيري انقالب

تاريخ انتشار:

1400/4/8

رنگي در اين جمهوري در سال ( 2005موسوم به انقالب اللهاي) و برخي تغييرات و تحوالت سياسي بعدي مسير
پُرتالطمي را فراروي اهداف رهبران اين كشور قرار داد .در بُعد روابط دوجانبه ،ايران و جمهوري قرقيزستان روابط قابل
اعتنايي از حيث تعامالت تجاري ندارند و مبادالت آنها كمتر از يكصد ميليون دالر در سال ارزش داشته كه همين
ميزان هم در يكسال اخير و تحت تأثير شيوه ويروس كرونا تنزل پيدا كرده است .البته انتظار اين است كه با فعال شدن
ظرفيتهاي ديپلماسي اقتصادي كشور نسبت به توسعه روابط اقتصادي با كشورهايي چون قرقيزستان نيز اهتمام
ويژهاي صورت پذيرد تا از اين طريق ابعاد دوجانبه روابط ميان دو كشور از اهميت بيشتري برخوردار گردد .با اينحال،
اهميت روابط با جمهوري قرقيزستان را ميبايست در يك گستره وسيعتر كه شامل تحوالت و ترتيبات مرتبط با حوزه
ژئوپليتيكي آسياي مركزي است مورد تحليل و بررسي قرار داد.
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منطقه استراتژيك آسياي مركزي بهويژه پس از فروپاشي شوروي مورد توجه قدرتهاي بزرگ بوده و يكي از مهمترين كانونهاي
رقابت ژئوپليتيكي ميان آنها را تشكيل داده است .در اين ميان اياالت متحده با همراهي متحدان خود بهويژه رژيم صهيونيستي در تالش
براي تقويت نفوذ خود در منطقه در جهت تبديل آسياي مركزي به يكي از حوزههاي نفوذ خود در قالب پيگيري اهداف مختلفي ازجمله
محروم ساختن ايران از حضور و نقشآفريني در اين منطقه بوده است .اين در حالي است كه رقباي منطقهاي جمهوري اسالمي ايران
ازجمله تركيه و عربستان سعودي نيز توجه خاصي به تقويت حضور و نفوذ خود در آسياي مركزي دارند .از اين منظر هرگونه تمهيد و
اقدامي كه موجبات حفظ حضور ايران در منطقه و توسعه روابط جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي حوزه آسياي مركزي گردد ،اقدامي
مورد تأييد و توصيه است و موافقتنامه اخير دو كشور در حوزه همكاريهاي امنيتي و انتظامي نيز از اين منظر قابل دفاع ميباشد .نكته
ديگر آنكه منطقه آسياي مركزي از حيث امكان تأثيرپذيري از روندهاي بيثباتساز و ناامنيزايي اين منطقه در حوزه محيط امنيتي
فوري جمهوري اسالمي ايران قرار ميگيرد .بهويژه با در نظر گرفتن تحوالت اخير در افغانستان و تضعيف دولت مركزي در اين كشور كه
ميتواند پيامدهاي فرامرزي همچون تسري ناامنيها به منطقه آسياي مركزي و رشد جرائم مختلف در كشورهاي اين منطقه را بههمراه
داشته باشد نياز بيشتري به همكاري با دولتهاي منطقه براي مقابله با تهديدات مشترك احساس ميشود.
در بند « »20ماده ( )2به همكاري در تهيه و اجراي برنامههاي مشترك مبارزه با جرائم و تأمين امنيت عمومي در صورت لزوم
و با توافق متقابل اشاره شده است .با توجه به اينكه تأمين امنيت عمومي بهويژه در هنگام وقوع اعتراضات و ناآراميها يك مسئله
داخلي و مربوط به داخل قلمروهاي ملي است ،چنين حكمي ميتواند تبعاتي براي نظام جمهوري اسالمي ايران بههمراه داشته باشد
و ممكن اسـت در چنين مواقعي امنيت عمومي بيشتر به مخاطره افتد .شايان ذكر است در بند « »2ماده ( )3اليحه بيان شده كه در
صورت به مخاطره افتادن يا مورد تهديد قرار گرفتن نظم و امنيت عمومي و منافع ملي طرف ديگر ،هريك از طرفها حق امتناع از
اجراي تمام يا بخشي از درخواست طرف ديگر را دارا ميباشند.
در ماده ( )7به تشكيل كارگروهي مشترك به رياست معاونت امنيتي و انتظامي وزير كشور دو طرف اشاره شده است .همچنين در
ماده ( )8درخصوص مقامات صالحيتدار از سوي جمهوري اسالمي ايران وزارت كشور تعيين شده است .درحالي كه ازسوي جمهوري
قرقيزستان وزارت كشور ،وزارت موقعيتهاي اضطراري ،كارگروه دولتي امنيت ملي ،سازمان دولتي مرزباني ،سازمان دولتي گمركي،
سازمان دولتي مبارزه با جرائم اقتصادي معرفي شدهاند .درواقع بهنظر ميرسد قرقيزستان تقريباً نهادهاي مرتبط با اين اليحه را معرفي
كرده است درحالي كه جمهوري اسالمي ايران تنها وزارت كشور را بهعنوان مقام صالحيتدار تعيين كرده ،درحالي كه موضوعات مرتبط
با اين اليحه گسترده و تنها مربوط به وزارت كشور نيست و به نهادهاي بيشتري در كشور مرتبط هستند .بهعالوه اين اليحه يك موافقتنامه
همكاري امنيتي و انتظامي ميان دو كشور است و متولي اصلي اين امر در جمهوري اسالمي ايران نيروي انتظامي است كه در زمره
نيروهاي مسلح كشور ميباشد .براساس ماده ( )2قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران «نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران
سازماني است مسلح در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشور» ،با توجه به اينكه نيروهاي مسلح ذيل ستاد فرماندهي كل
نيروهاي مسلح قرار دارند پيشنهاد ميشود كه در صورت امكان در اين كارگروه عالوه بر معاون امنيتي وزارت كشور از مسئوالن ستاد كل
نيروهاي مسلح و همچنين وزارت اطالعات بهعنوان يكي از نهادهاي صالحيتدار در اين راستا و اجراي موافقتنامه حضور داشته باشند.
در ماده ( )9كه مربوط به حلوفصل اختالفات است بيان شده كه طرفهاي موافقتنامه هرگونه اختالف در تفسير و يا اجراي آن
موافقتنامه را با مذاكره و مشاوره از طريق مجاري ديپلماتيك يا كارگروههاي مشترك موضوع ماده ( )7اين موافقتنامه حلوفصل
خواهند نمود .در مورد ماده مذكور رعايت اصل يكصدوسيونهم ( )139قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران الزامي است.
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همچنين رعايت اصل هفتادوهفتم ( )77قانون اساسي براي هرگونه اصالح موافقتنامه در اجراي ماده ( )11اليحه الزامي است و بايد
به اين امر در اليحه اشاره شود.
بنابراين الزم است تبصرهاي با مفاد زير به مادهواحده الحاقي افزوده شود:
«در اجراي اين موافقتنامه ،رعايت اصول ( 3 )139( ،2)125( ،1)77قانون اساسي درخصوص جمهوري اسالمي ايران
بهويژه در مورد مواد ( )9و ( )11موافقتنامه الزامي ميباشد».
نتیجهگیري
گسترش و تقويت همكاريهاي امنيتي و دفاعي از ملزومات اصلي مديريت پيشگيرانه و مقابله هوشمندانه با تهديدات و چالشها در
ابعاد مختلف امنيت ملي است .در اين ميان كشورهاي منطقه آسياي مركزي از اهميت زيادي براي جمهوري اسالمي ايران برخوردار
هستند .زيرا شماري از روندهاي تهديدآفرين در منطقه آسياي مركزي امنيت جمهوري اسالمي ايران را متأثر از خود ميسازند ،ازجمله
موضوع تروريسم ،جرائم سازمانيافته و ترانزيت مواد مخدر كه ايجاب ميكند كه نسبت به توسعه همكاريهاي دوجانبه امنيتي،
اطالعاتي و انتظامي با كشورهاي منطقه براي مقابله مشترك با اين قبيل تهديدات برنامهريزي شود .لذا همكاريهاي امنيتي و انتظامي
بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان اقدامي منطبق با منافع و الزامات امنيتي كشور محسوب ميشود .با
اين وجود ،اليحه ارائه شده براساس توضيحاتي كه اشاره شد ،داراي ايرادات و ابهاماتي است كه الزم است رفع شوند.

 .1عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
 .2امضای عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس
از تصویب مجلس شورای اسالمی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی او است.

 .3صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد ،موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطالع مجلس برسد .در مواردی
که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد .موارد مهم را قانون تعیین میکند.
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