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 مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور سوریه:

سوریه در یک جنگ بین المللی پیروز شد
 پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری: مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور 
ســوریه با تأکید بر اینکه اعتبار ســوریه امروز بسیار بیشتر از گذشته است، خاطرنشان 

کردند که باید تالش کرد روابط دو کشور بیش از گذشته ارتقا یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی دیروز )یکشنبه( در دیدار 
آقای بشــار اسد، رئیس جمهور ســوریه و هیئت همراه، مقاومت و ایستادگی ملت و 
نظام سوریه و پیروزی در یک جنگ بین المللی را زمینه ساز افزایش اعتبار و سرافرازی 
ســوریه دانســتند و تأکید کردند: با توجه به روحیه و نشــاط و اراده باال در شــخص 
رئیس جمهور و دولت ایران برای گسترش همکاری ها با سوریه، باید تالش کرد روابط 

دو کشور بیش از گذشته ارتقا یابد.
رهبر انقالب با اشــاره به موفقیت های بزرگ ســوریه در میادین سیاسی و نظامی 
گفتند: ســوریه امروز، سوریه قبل از جنگ نیســت، اگرچه آن زمان خرابی ها نبود اما 
احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته است و همه به این کشور به عنوان 

یک قدرت نگاه می کنند.

 حضرت آیــت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه امروز رئیس جمهور و ملت ســوریه 
نزد ملت های منطقه ســرافراز هســتند، افزودند: برخی از سران کشورهای همسایه 
ما و شــما، با ســران رژیم صهیونیستی نشست و برخاســت دارند و با یکدیگر قهوه 
می نوشند اما مردم همین کشورها در روز قدس خیابان ها را از جمعیت و شعار ضد 

صهیونیستی پر می کنند و این واقعیت امروز منطقه است.
 ایشــان عوامل متعــددی را در مقاومت و پیروزی ســوریه در جنــگ بین المللی 
تأثیرگذار دانســتند و خطاب به آقای اســد خاطرنشــان کردند: یکی از مهم ترین این 
عوامل، روحیه باالی شــخص جناب عالی است و ان شــاءاهلل با همین روحیه بتوانید 
ویرانی های جنگ را نیز بازســازی کنید زیرا کارهای بزرگی پیش روی شــما قرار دارد. 
رهبر انقالب همچنین با گرامی داشت یاد و خاطره شهید سردار سلیمانی، گفتند: آن 
شــهید بزرگوار تعّصب خاصی به سوریه داشــت و به معنی واقعی کلمه فداکاری 
می کرد و رفتار او در ســوریه بــا رفتارش در دفاع مقدس هشت ســاله ایران تفاوتی 

نداشت.

ایشــان افزودند: شهید سلیمانی و دیگر برجستگان سپاه از جمله شهید همدانی، 
واقعا با جان و دل تالش می کردند و به موضوع سوریه همچون یک وظیفه و واجب 
مقدس می نگریستند. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: این پیوند و ارتباط برای 
هر دو کشــور حیاتی است و نباید بگذاریم ضعیف شود بلکه باید آن را هرچه ممکن 
است، تقویت کنیم. ایشان با اشــاره به اظهار دوستی و محبت برخی کشورهایی که 
در ســال های گذشته در جبهه مقابل سوریه قرار داشتند، افزودند: باید از تجربه های 

گذشته، خط آینده را روشن کرد.
رهبر انقالب، روحیه و نشــاط رئیس جمهور ســوریه را زمینه ســاز انجام کارهای 
بزرگ برشــمردند و گفتند: شخص رئیس جمهور و دولت جمهوری اسالمی ایران نیز 
واقعا با نشــاط و دارای روحیه و اراده باالیی هســتند و به موضوع سوریه اهتمام و 
انگیزه جدی دارند که باید از این فرصت برای ارتقای بیش از پیش روابط دو کشــور 

استفاده کرد.
در این دیدار که حجت االسالم رئیسی، رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای بشار 

اسد با تشکر از مواضع و حمایت های ملت و دولت ایران و همچنین با گرامی داشت 
یاد شهید سلیمانی، گفت: ایســتادگی و مواضع پایدار ایران در چهار دهه گذشته در 
مســائل منطقه و به ویژه موضوع فلســطین، به همه مردم منطقه نشان داد که راه 

ایران، راه درست و اصولی است.
رئیس جمهور ســوریه خاطرنشان کرد: خرابی های جنگ را می توان بازسازی کرد 
اما اگر مبانی و اصول از بین بروند، قابل بازســازی نیســتند و ایستادگی ملت ایران بر 
مبانــی و اصول امام خمینی)ره( که با همت جناب عالی نیز ادامه یافت، زمینه ســاز 

پیروزی های بزرگ ملت ایران و مردم منطقه به ویژه مردم فلسطین شد.
آقای بشــار اســد افزود: برخی تصور می کنند حمایت ایــران از جبهه مقاومت، 
حمایت تســلیحاتی اســت در حالی که مهم ترین حمایت و کمک جمهوری اسالمی، 

دمیدن روحیه مقاومت و استمرار آن است.
رئیس جمهور سوریه در پایان تأکید کرد: آنچه باعث شد رژیم صهیونیستی نتواند 
بر منطقه حاکم شود، روابط راهبردی ایران و سوریه است که باید با قدرت ادامه یابد.
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محســن تیموری*: بهینه بودن کارگزار و ساختار نقشی اساسی 
در دستیابی به موفقیت ایفا می کند. این امر چه در یک شرکت 
خصوصی و چه در نهــاد دولت موضوعیت دارد. در این میان 
ســاختار امنیت ملی از نقشــی ممتاز در تأمین رفاه و آسایش 
و تأمین ســعادتمندی مردم برخوردار اســت. حدیث معصوم 
علیه الســالم دائر بر »نعمتــان مجهولتان الصحــه و االمان« 
شــاهدی بر مدعای پیش گفته اســت. ایفای ایــن نقش ممتاز 
بی آنکه قوانین مناســب در جهت نظام مندسازی فعالیت های 
امنیتی و متعاقب آن تضمین پاسخ گویی و مسئولیت پذیری این 
ساختارها چه در برابر مردم و چه در برابر حاکمیت وضع شود، 
ممکــن نخواهد بود. منصرف از آثــار پیش گفته تنقیح قوانین 
مناسب نقشی مهم در ممانعت از موازی کاری های بی حاصل 
فیمابین نهادهای مدخل در حــوزه امنیت ملی ایفا می کند. با 
نگاهی به مجموعه قوانین مصوب در مجلس شورای اسالمی 
و بعضــی دیگر از نهادهای مقنن -تا آنجایی که در دســترس 

بود- درمی یابیم قوانینی در این حوزه به تصویب رســیده است 
که در ادامه بــه توضیح چرایی عدم کفایــت آن می پردازم. از 
آن میان می توان به اساســنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
مصــوب 1361/6/15، قانون تأســیس وزارت اطالعات مصوب 
1362/5/27 قانــون نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران 
مصوب 1369/4/26و قانون تمرکز اطالعات مصوب سال 1368 
مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. البته در برنامه های 
پنج ساله توسعه )برای نمونه ماده 107 برنامه ششم توسعه( 
و برخی دیگر از قوانین )برای نمونه قانون ارتقای سالمت نظام 
اداری و مقابله با فســاد(، به صورت مــوردی به بیان بعضی 
تکالیف و اختیارات ساختارهای امنیت ملی نیز مبادرت ورزیده 
است. البته بخشــی از اختیارات نیز به اســتجازه های موردی 
مربوط می شــود. منظور از قوانین در این نوشــتار آن دسته از 
قوانینی اســت که ضمن درج چرایی و بیان اهداف از تأسیس 
ســاختار، اختیــارات و تکالیــف بی آنکه به تعــارض و تزاحم 

دامــن بزند را تعیین و یک نظام قانونی در جهت پاســخ گویی 
و فرایند آن، پیش بینــی کند. این مهم از آنجا اهمیت مضاعف 
می یابد که کارکرد ســاختارهای حوزه امنیت ملی، در ارتباطی 
تنگاتنگ با ابعاد متنوع از زیســت ملت قرار داشته و همین امر 
ایجاب می کند به منظور حفظ حریم خصوصی آحاد تا آنجا که 
قانون به نقض آن حکم نکــرده و همچنین ایجاد نظام اداری 
صحیح کــه مورد توجه قانون گذار اساســی در بند دهم اصل 
ســوم قانون اساسی بوده اســت، قوانین مزبور به جامعیت به 
نگارش درآمده، به تصویب رســیده و مهم تــر از آن در مرئا و 

منظر نخبگان و امت قرار گیرد.
قانون تأسیس وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران بعد 
از یک رفت وبرگشت فیمابین مجلس شورای نگهبان و مجلس 
شــورای اســالمی در 1362/5/27 به تصویب رسید. ماده یک 
قانــون هدف از تشــکیل وزارت اطالعات را کســب و پرورش 
اطالعات امنیتــی و اطالعات خارجــی و حفاظت اطالعات و 

ضد جاسوســی و به دست آوردن آگاهی های الزم از وضعیت 
دشــمنان داخلی و خارجی و مقابله بــا توطئه های آنان علیه 
انقالب اسالمی کشــور و نظام جمهوری اســالمی ایران، بیان 
کرده است. این قانون را می توان یک قانون جامع به شمار آورد 
زیرا در ماده )2( شــورایی را در جهت هماهنگی امور اجرائی 
اطالعاتی ایجاد کرده و در مواد سوم تا نهم به بیان اختیارات و 
تکالیف ساختارهای مرتبط با تأمین امنیت ملی از جمله واحد 
اطالعات ســپاه پاسداران انقالب اســالمی، اطالعات انتظامی، 
حفاظت اطالعات ســپاه و حفاظت اطالعات ارتش و نســبت 
این ســاختارها با وزارت اطالعات مبادرت ورزیده اســت. مقام 
معظــم رهبری »مدظلــه العالی« وزارت اطالعــات را مادر و 
محور اطالعات برشــمرده اند. اساسنامه سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی به جهت چندوجهی بودن ســپاه به موارد گوناگونی 
پرداخته که نظام مندســازی فعالیت هــای اطالعاتی این نیرو 
یکی از آنهاست. در ماده )8( این قانون آمده است همکاری با 
ارگان اطالعاتی کل کشــور طبق قانونی که به تصویب مجلس 
شــورای اسالمی خواهد رســید و همچنین بند »و« ماده )15( 
اشعار می دارد واحد اطالعات مسئول انجام وظایفی است که 
قانون آن به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید که 
با توجه به تقدم زمانی تصویب اساســنامه ســپاه در مجلس 
شورای اسالمی و تأخر تصویب قانون تأسیس وزارت اطالعات، 
مــواد )5( و )6( قانون تأســیس وزارت اطالعــات را می توان 
به لحاظ قانونی ترجمان بند »و« ماده )15( اساســنامه ســپاه 
برشمرد. البته از ســال 1388 سازمان اطالعات سپاه جایگزین 

واحد اطالعات ســپاه شــد و این جایگزینی محتمال مستند به 
اســنادی است که تاکنون انتشــار نیافته است. علی ای حال در 
بررسی فضای آشکار، تاکنون قانونی متضمن اساسنامه سازمان 
یافت نشــده و تنها در برخی قوانین، مجلس شــورای اسالمی 
تکالیفی برای این ســازمان مقرر داشــته است که از آن نمونه 
می توان به تشــخیص امنیتــی اعطای تابعیت بــه متقاضیان 
دریافت تابعیت ایرانی براساس قانون اعطای تابعیت به فرزند 
مــادر ایرانی و پدر خارجی اشــاره کرد. نکتــه قابل توجه آنکه 
حجم، انواع و کیفیت مأموریت های ســازمان اطالعات سپاه با 
آنچه در مــواد )5( و )6( قانون تأســیس وزارت اطالعات به 
آن اشــاره شده، متناســب نبوده و همین امر، ضرورت بازآرایی 
تقنینی ســاختار امنیت ملی را بیش از پیش آشــکار می سازد. 
قانــون نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایــران نیز در مواد 
گوناگــون ضمن بیان اختیارات و تکالیف قانونی آن نیرو، نحوه 
همکاری فیمابین نیروی انتظامی و وزارت اطالعات را تشــریح 
کرده اســت. طبق طرح تحول ســازمانی نیــروی انتظامی که 
چندی پیش از آن رونمایی شــد، با انتــزاع اطالعات از پلیس 
امنیت عمومی ناجا، ســازمان اطالعات انتظامی تشــکیل شد. 
حال این ســؤال مهم به ذهن خطور می کند که آیا طرح تحول 
ســازمانی نیروی انتظامی، اختیاراتی فراتــر از آنچه در قانون 
تأسیس وزارت اطالعات و قانون تأسیس نیروی انتظامی آمده 
بــرای ناجا در نظر گرفته یا همان مواردی اســت که در قوانین 

پیش گفته به آن اشاره شده است؟
ادامه در صفحه 4

 ضرورت بازآرایی تقنینی ساختار امنیت ملی
 در جمهوری اسالمی ایران


