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در حـوالي ميـدان سـرخ

  چگونه نظم تاج های خجالتی 
به هم ریخت؟

وقتــی در جنگلی قدم می زنیم، نور خورشــید از میان شــاخ و 
برگ درختانی که ســر به آسمان کشــیده اند، ناخودآگاه توجه ما را 
به ســمت باال جلب می کند و با تعجب متوجه می شویم که شاخ 
و برگ این درختــان بلند، همچون صنوبر، با اینکه این طور ســر به 
فلک کشیده اند، اما هرگز به شاخ و برگ های درخت دیگری برخورد 
نمی کننــد تا از میان مرزبندی شــاخ و برگ آنها با درختی دیگر، نور 
خورشید این فرصت را داشته باشد که به زمین جنگل برسد؛ پدیده  
منحصر به فردی که دانشمندان از آن به عنوان »تاج های خجالتی« 
یاد می کنند. این روند را می توانیم در دوران جنگ ســرد و 30 سال 
گذشته در نظم جهانی در قالب های گوناگون دوقطبی و چندقطبی 
درک کنیم که با وجود آنکه در برخی مواقع تهدیدها ســبب می شد 
معمــاری امنیتی حاکــم بر نظم جهانی به ســوی برخوردی پیش 
بــرود، اما همواره تحدید حدودی میان تضاد منافع وجود داشــت؛ 
درست مانند مرزبندی که شــاخ و برگ درختان با یکدیگر در پدیده 
تاج های خجالتی دارند. اما بحران اوکراین این نظم را از هم پاشید و 
معماری امنیتی سنتی را با چالشی جدی روبه رو کرد. درست است 
که به مناقشه روسیه و اوکراین در مفهوم بحران منطقه اروپا توجه 
می شود، اما پوشیده نیســت که پیامدهای آن نظم جهانی را دچار 
دگردیســی کرده است. در پاسخ به این پرسش که چه کسی در این 
میان بیشترین ضرر را می کند، حتما باید پاسخ داد که در گام نخست 
روســیه و اوکراین؛ چرا که اگر توجهی بــه برآوردهای بانک جهانی 
داشته باشــیم، پیش بینی می شــود تولید ناخالص ملی اوکراین در 
سال ۲0۲۲ به میزان 4۵ درصد و روسیه ۱۱ درصد کاهش یابد. در این 
میان ایاالت متحده به دنبال آن است که اموال بیشتری از روسیه را 
مصادره کند تا در واقع ارائه کمک های نظامی و مالی به اوکراین را 
از سهم دارایی های روسیه پرداخت کند. این رویکرد حتما می تواند 
مورد اســتقبال مالیات دهندگان در آمریکا و اروپا باشد و کی یف نیز 
حتما روی ده ها میلیارد دالر از محل دارایی های روسیه که مصادره 
می شوند،  حســاب باز کرده اســت؛ اما به نظر می آید همه چیز به 
این راحتی نیز پیش نمی رود. درســت اســت که مســکو با احتیاط 
بیشــتری و دست به عصا نســبت به مصادره دارایی های غرب رفتار 
می کند و همچنان از این عقالنیت برخوردار اســت که حفظ روابط 
و ســرمایه گذاری ها به نفع روسیه است و نمی تواند همچون غرب 
واکنش متقابل نشــان دهد؛ اما باید به این موضوع نیز توجه داشت 
که ســرمایه گذاری و دارایی بســیاری از نخبــگان و بازرگانان روس 
بــه مثابه لنگری بود که آنها را به یک پناهــگاه امن قانونی متصل 
می کرد؛ بااین حال شرایط موجود گسست قابل تأملی میان این طیف 
و غرب نیز به وجود آورده اســت. اگر به ســناریوهای نظم جهانی 
پس از بحران اوکراین معطوف شــویم، گزاف نیست بگوییم که به 
دنبال این بحران، شــاهد تشــدید تالطم ها در دیگر نقاط جهان نیز 
هســتیم. برای مثال کره شمالی به از سرگیری آزمایش های موشکی 
خود ترغیب شــده اســت، اوضاع در قره باغ به سوی درگیری های 
جدیدی پیش می رود، رفتار ترکیه در شمال عراق و همچنین اثرات 
منفی در احیای برجام نیز از جمله مثال ها در این خصوص اســت. 
اما مهم ترین ســؤال این اســت که فردای بحران اوکراین چه روی 
می دهد؟ در این خصوص ارزیابی های مختلفی ارائه شده است؛ از 
سناریوهای خوش بینانه تا پیش بینی های آخرالزمانی. حتما یکی از 
مهم ترین دغدغه ها این است که آیا جهان پس از جنگ اوکراین به 
وضعیت عادی خود بازمی گردد و پدیده »تاج های خجالتی« دوباره 
در نظم جهانی حکم فرما می شــود یا نظام بین الملل از یک نقطه 
بی بازگشــتی عبور کرده که بازگشــت به نظم گذشته محال است؟ 
برای این پرســش می تــوان در جنبه های مختلفی معطوف شــد. 
برای مثال اگر از لحاظ کنترل تســلیحات و عدم اشــاعه تسلیحات 
هســته ای متمرکز شویم، در رویکردی خوشــبینانه می توان انتظار 
داشت که فردای بحران اوکراین نظام بین الملل از این آشوب درس 
بگیرد و با وضع قوانین بازدارنده ای از تکرار این وضعیت جلوگیری 
کند. از ســوی دیگر در یک ســناریو بدبینانه می توان تصور کرد که 
آشفتگی بحران اوکراین ادامه پیدا کند و شاهد گسترش سالح های 
کشتارجمعی، شبکه های تروریســتی باشیم که تأثیر منفی بر دیگر 
بحران های منطقه ای نیز داشته باشد. در شماره بعدی »در حوالی 
میدان سرخ« به ادامه این پرسش در فردای بحران اوکراین خواهم 
پرداخت که نظم جهانی به ســمت اصــالح و ترمیم پیش خواهد 

رفت یا رقابت و افزایش تهدیدها و تنش ها.
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استادیار دانشگاه دوستی ملل روسیه
احمد  وخشیته

 ســال ۲0۲0 و زمانی که دولــت دونالد ترامــپ رئیس جمهور 
ســابق ایاالت متحده با ابتکار »پیمان ابراهیم« قصد عادی ســازی 
روابط کشــورهای عربی با اســرائیل را داشــت، در گام اول امارات 
متحده عربــی و بحرین با این طرح همراه شــدند و پس از آن هم 
مراکش و ســودان به عادی سازی رابطه با اســرائیل پرداختند. در 
این میان، فشــارهای آمریکا برای متقاعدکردن عربســتان به عنوان 
مهم ترین کشور جهان عرب برای عادی سازی رابطه با تل آویو ظاهرا 
نتیجه بخــش نبود و ریاض اعــالم کرد تنهــا در صورتی حاضر به 
به رسمیت شــناختن اسرائیل است که تل آویو تشکیل کشور مستقل 
فلســطین را مورد تأییــد قرار دهد. با وجود اینکه این شــرط ریاض 
در برنامه اســرائیل قرار ندارد، اما توسعه سریع مناسبات امارات و 
بحرین با اسرائیل، عربستان را هم به فکر سرمایه گذاری غیرمستقیم 

در این سرزمین انداخته است.
روزنامه وال اســتریت ژورنال در گزارشی نوشته است عربستان 
سعودی قصد دارد میلیون ها دالر در شرکت های فناوری اسرائیلی 
ســرمایه گذاری کنــد. این ســرمایه گذاری غیرمســتقیم و از طریق 

مشارکت در یک صندوق خصوصی سهام انجام می شود.
به نوشته وال اســتریت ژورنال، طرح ســرمایه گذاری عربستان 
سعودی در اســرائیل از طریق بنیاد تازه تأســیس »افینیتی پارتنرز« 
)Affinity Partners( صــورت می گیــرد. مدیریت بنیــاد »افینیتی 
پارتنــرز« با جرد کوشــنر، مشــاور ارشــد و داماد دونالــد ترامپ، 

رئیس جمهوری پیشین ایاالت متحده است.
ایــن روزنامه در بخــش دیگری از گزارش خود خبــر داده بنیاد 
مالــی »افینیتی پارتنــرز« که کمتر از یک ســال از زمان فعالیت آن 
می گذرد، موفق شده حدود سه میلیارد دالر منابع مالی تعهدشده 
از سرمایه گذاران بین المللی، ازجمله عربستان سعودی جمع آوری 
کند. کوشنر برای جذب سرمایه گذاری سعودی ها در اسرائیل به آنها 
گفته است اسرائیل سرزمین فناوری های پیشرفته و »سیلیکون ولی« 
خاورمیانــه اســت. به گفتــه بنیان گــذار »افینیتی پارتنــرز«، عدم 
ســرمایه گذاری عربستان ســعودی به معنای پشــت کردن به یک 

فرصت طالیی است.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، ریاض دو شرکت اسرائیلی 
را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده ، اما نام این شرکت ها و نیز حوزه 

مشــخص فعالیت آنها هنوز فاش نشده اســت. عالوه بر شاهزاده 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان سعودی، شــرکای کوشنر در 
صندوق ســرمایه گذاری »افینیتی پارتنرز«، سرمایه گذاری عربستان 
ســعودی در اســرائیل را تأیید کرده اند و این نخســتین مورد آشکار 
ســرمایه گذاری عربستان ســعودی در اسرائیل اســت که پول نقد 
ســعودی ها به طور مستقیم وارد اسرائیل می شــود. پول سعودی 
مســتقیما از صندوق توسعه ملی عربســتان به بنیاد آقای کوشنر 
منتقل خواهد شــد. این گزارش تصمیم به سرمایه گذاری عربستان 
سعودی در اسرائیل را نشانه ای از تمایل روبه رشد ریاض برای داشتن 
روابط تجاری با تل آویو می دانــد؛ »هرچند هیچ روابط دیپلماتیکی 
میان دو طرف هنوز برقرار نشــده است«. روزنامه نیویورک تایمز نیز 
دسامبر سال گذشته در گزارشی نوشته بود: »در حالی که مشاوران 
عربستان سعودی در ابتدا برای کمک به صندوق »افینیتی پارتنرز« 
مردد بودند، شاهزاده محمد بن سلمان طرح سرمایه گذاری عربستان 
را تأیید و آن را پیش برد«. این روزنامه ماه گذشــته هم در گزارشــی 
اعالم کرد با وجود مخالفت های یک هیئت نظارتی، بن ســلمان دو 
میلیارد دالر به داماد رئیس جمهور پیشین آمریکا اعطا کرده است. 
این ســرمایه  در حالی به کوشنر واگذار شــده که مشاوران صندوق 
مذکور هشدار داده بودند ورود به چنین معامله ای به صالح نیست. 
اســنادی که این روزنامه به آنها دســت یافت، نشان می داد هیئت 
مسئول نظارت بر سرمایه گذاری های صندوق ثروت ملی عربستان، 
نگرانی هایی را درباره معامله با این شــرکت تازه تأســیس کوشــنر 

مطرح کرده بودند.
شروط عربستان

محمد بن سلمان پیش از این گفته بود اگر مناقشه فلسطین 
حل شــود، ممکن است اســرائیل به یک متحد بالقوه عربستان 
سعودی تبدیل شــود. بن سلمان در گفت وگو با نشریه آتالنتیک 
گفته بود: »ما به اســرائیل به عنوان یک متحد بالقوه می نگریم، 
اما پیش از آن، اسرائیل باید مشکالت خود با فلسطینیان را حل 
کند. امیدواریم کشــمکش میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها حل 
شــود. ما به اسرائیل به مثابه یک دشــمن نمی نگریم، با توجه 
به منافع بســیاری که می توانیم به صورت مشترک دنبال کنیم، 
به آنهــا همچون یک متحد بالقوه نگاه می کنیم. اما باید برخی 

مسائل را حل کنیم پیش از اینکه به آنجا برسیم«.
دولت عربســتان و مقامات ارشد دولت آمریکا نسبت به گزارش 
وال استریت ژورنال سکوت کرده و آن را رد نکردند؛ بااین حال کوشنر 
گفته اســت حضور او در کاخ ســفید در دوران ریاســت جمهوری 
ترامپ »به تغییــر تاریخی در خاورمیانه منجر شــده که باید آن را 
ادامه و گسترش داد تا به باالترین ظرفیت برسد«. روزنامه اسرائیلی 
معاریــو هم گزارش داده که این گام اقتصادی ســعودی، »نشــان 
دیگری از آمادگی عربســتان برای برقراری آشکار روابط با اسرائیل، 
در نبود مناســبات رسمی دپیلماتیک است«. ارزیابی ها بر این است 
که محمد بن سلمان حامی عمده امارات متحده عربی و بحرین در 
گام مهم یک ســال و نیم پیش آنها در عادی سازی روابط و برقراری 
مناسبات کامل دپیلماتیک با اســرائیل بود؛ با این حال، عربستان که 
پادشــاه آن عنوان مذهبی »خادم حرمین شریفین« را دارد، خود به 

پیمان های صلح ابراهیم نپیوست.
در ماه های گذشــته، »بداهلل المعلمی«، نماینده دائم عربستان 
سعودی در سازمان ملل، در مصاحبه با عرب نیوز اظهار کرد ریاض 
آماده عادی ســازی روابط با تل آویو است، مشــروط بر اینکه طرح 

صلح عربی پیشنهاد شده در سال ۲00۲ را اجرائی کند.
المعلمی گفت: »بر اســاس طرح صلح عربی اسرائیل باید به 
اشــغال تمامی سرزمین های عربی توسط اســرائیل در سال ۱967 
پایان داده و یک فلســطین مســتقل به پایتختی قدس شرقی ایجاد 
شود. در صورت چنین اتفاقی، کل جهان اسالم و ۵7 عضو سازمان 
همکاری اســالمی از آنها برای به رسمیت شناختن و برقراری روابط 
با اســرائیل پیروی خواهند کرد. اقدامات اسرائیل در کرانه باختری 
و نوار غزه، محاصره و همچنین سلب حیثیت و حقوق فلسطینیان 

اشتباه بوده و این موضع ریاض تغییر نخواهد کرد«.
در نوامبر ۲0۲۱ رسانه اسرائیلی »KAN« خبر داد هیئتی متشکل 
از ۲0 نفــر از رهبران جامعه یهودی آمریکا به منظور عادی ســازی 
روابط به عربســتان ســعودی ســفر و با برخی مقامات عالی رتبه 
این کشــور دیدار کردند. »طرح صلح عربی« در ســال ۲00۲ توسط 
عربستان سعودی برای حل مناقشه فلسطین و اسرائیل مطرح شد. 
ایجاد یک کشور فلسطینی در مرزهای ۱967، اعطای حق بازگشت 
به سرزمین های خود به آوارگان فلسطینی و عادی سازی روابط بین 

کشــورهای عربی و اســرائیل در ازای خروج اسرائیل از بلندی های 
جوالن، از اهم این طرح است.

سران اسرائیل و مقامات دولت پیشین آمریکا اتفاق نظر داشتند 
که نگرانی مشــترک اسرائیل و امیرنشین های خلیج فارس از برنامه 
هسته ای و موشکی ایران، این کشورهای عربی را به اسرائیل نزدیک 
کرده اســت. مقامات اسرائیلی در سلســله گزارش هایی از دیدار  و 
مذاکرات متعدد با مقامات بلندپایه ســعودی ســخن گفته بودند. 
برخی گزارش های رسانه های بین المللی حاکی از آن بود که بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، شخصا از عربستان دیدار کرده 

و میهمان ولیعهد سعودی بوده است.
در اوایل ســال ۲0۲۲، رســانه های آمریکا گزارش دادند کوشنر 
قصد دارد با هدف توسعه روابط تجاری اسرائیل با هند، کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و شمال آفریقا دفتری را در اسرائیل افتتاح کند. 
بــا روی کار آمدن دولت جو بایدن، کاخ ســفید اعالم کرد از توافق 
صلــح ابراهیم حمایت می کنــد، اما بر خالف رویه دولت پیشــین، 
نماینده  ویژه ای برای پیشبرد عادی سازی روابط سایر کشورهای عربی 
با اســرائیل تعیین نکرد. اخیرا هم اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور 
اســرائیل، گفته آماده است برای فراهم کردن زمینه برقراری رسمی 
مناسبات با عربستان، شخصا دیداری علنی از عربستان انجام دهد، 

اما دولت سعودی به این پیشنهاد واکنش مشخصی نشان نداد.
 نقش آمریكا

از طرف دیگر، ســردی روابط ایاالت متحده و عربســتان هم در 
روند نزدیکی عربستان و اســرائیل تأثیرگذار است. مایکل هرتزوگ، 
سفیر اسرائیل در آمریکا، اخیرا خواستار آن شده که واشنگتن روابط 
تنش آلود خود با عربستان سعودی را اصالح کند. مناسبات آمریکا 
و عربســتان ســعودی در دولت جو بایدن رو به ســردی گراییده و 
موضعی خصمانه در قبال حکومت عربســتان و محمد بن سلمان 
که در عمل حاکم این کشور است، مشاهده می شود؛ زیرا این ولیعهد 
سعودی در گذشته روابط بسیار حسنه ای با همکاران دولت ترامپ 
داشته است. برخی قانون گذاران حزب دموکرات آمریکا به تازگی از 
دولت بایدن خواسته اند در زمینه رعایت موازین حقوق بشر با ریاض 

وارد گفت وگو شود.
در همیــن حال، هرتزوگ به المانیتور گفته اســت : »من تردید و 
نگرانی ایاالت متحــده را درک می کنم، اما فکر می کنم عربســتان 
سعودی نقش بســیار مهمی در منطقه خاورمیانه و در کل جهان 
اسالم ایفا می کند. بنابراین فکر می کنم مهم است روابط میان آمریکا 

و عربستان تا جایی که ممکن است بهبود یابد«.
سفیر اســرائیل در رابطه با عادی ســازی روابط میان کشورهای 
عربی و اســرائیل تصریح کرد تل آویو مایل به عادی ســازی روابط با 
عربستان سعودی است. هرتزوگ اما افزود این روند به دلیل »نگرش 
ســنت گرایان ســعودی درباره چگونگی رویکرد به صلح اعراب و 
اسرائیل« و »روابط آمریکا و عربستان« با دشواری هایی روبه رو است.
وال استریت ژورنال به تازگی گزارش داد روابط آمریکا و عربستان 
به پایین ترین ســطح در بیش از 70 ســال گذشــته رســیده است؛ 
گزارشی که ریاض را وادار به واکنش و تکذیب کرد. گزارش روزنامه 
وال استریت ژورنال باعث شد سفارت سعودی در واشنگتن واکنش 

نشان دهد و موضوع تیرگی روابط میان دو کشور را تکذیب کند.
اخیرا کاخ سفید اعالم کرده جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، 
قصد دارد »مایکل آلن رتنی« را به عنوان ســفیر جدید این کشــور 
در عربستان ســعودی معرفی کند. مایکل رتنی، دیپلمات 6۱ ساله 
آمریکایــی، در حال حاضر سرپرســت معاونت مؤسســه خدمات 
خارجی وزارت امور خارجه آمریکاســت. او اخیرا کاردار ســفارت 
آمریــکا در اســرائیل بود. رتنــی همچنین قبال به عنــوان معاون 
ســفارت آمریکا در قطر و معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور 
اســرائیل و فلسطین خدمت کرده است. او فرســتاده ویژه آمریکا 
در امور ســوریه بود و در مکزیکو سیتی، بغداد، بیروت، کازابالنکا و 
بریج تاون )باربادوس( خدمت کرده است. این دیپلمات آمریکایی 
که باید از سوی سنای آمریکا تأیید شود، می تواند به دو زبان عربی 

و فرانسوی صحبت کند.

وال استریت ژورنال از سرمایه گذاري 3 ميليارد دالري عربستان در اسرائيل خبر داد

قدم هاي پنهان بن سلمان به سوي اسرائيل

قانون تمرکــز اطالعــات مصــوب ۱368/0۲/۱۲ مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را می توان جامع ترین و مهم ترین 
قانون در سطح جامعه اطالعاتی کشور به شمار آورد. البته جامع ترین به منزله بی نقصی 
تام نیســت بلکه بدان معناســت که تقریبا کلیه شــئون مرتبط با جامعه اطالعاتی را 
مدنظر قرار داده، هرچند که اجرا و میزان اعتبار آن سال هاست که مورد مناقشه است. 
زمینــه گام نهادن مجمع به تقنین در این حوزه به درخواســت آقای ری شــهری، وزیر 
وقــت اطالعات از حضرت امام رحمه اهلل علیه دائــر بر تغییر وضعیت حقوقی وزارت 
اطالعــات برمی گردد. امام رحمه اهلل علیه نیز موضوع را به مجمع احاله داده و نتیجه 
مباحث در مجمع، خود را در قامت قانون تمرکز اطالعات نشان داد. این قانون از حیث 
وجود اختیار تدوین چنین قانونی توسط نهاد مصوب کننده، فاقد اشکال است اما آنچه 
وضعیت قانونــی برخی از مفاد آن را به محاق امکان و امتناع می برد، نســخ ضمنی 
در برخــی قوانین عادی و از همه مهم تر عدم اجرای مفاد آن توســط نهادها و مراجع 

موضوع فیه است. همین امر لزوم بازآرایی تقنینی را دوچندان می سازد.
یکــی از قواعد مهم در تفســیر قانون، ســیاق و اوضاع و احوال حاکــم بر انعقاد 
قانون اســت؛ بنابراین مخاطب باید این نکتــه را مدنظر قرار دهد که جامعه اطالعاتی 
کشــور مراحل گوناگونی را طی کرده است. در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، جامعه 
اطالعاتی کشــور متعدد بــوده و بعد از مدتی قانون گذار با تأســیس وزارت اطالعات، 
ضمن آنکه میزانی از اختیــارات را برای دیگر واحدهای اطالعاتی در نظر گرفت، مدل 
تمرکز اطالعات را برگزید. بعد از آن بنا به دالیلی مجددا به مدل تعدد بازگشــت. این 
امر مختص جامعه اطالعاتی جمهوری اســالمی ایران نبوده و نگاهی به سیر تاریخی 
جوامع اطالعاتی کشــورها از جمله آمریکا مؤید تغییراتی از این جنس است. البته این 
گذار الزاما به معنای تشــتت در نظام تصمیم گیری و تصمیم ســازی در دوره 40ســاله 
نبوده بلکه هر بازه زمانی مقتضیات خود را داشــته و انباشــت تجربه و دانش در یک 
نظام سیاسی، موجبات تغییر و تحول را فراهم می آورد؛ موضوعی که ارتباطی وثیق با 
طبیعت زیســت انسان از ابتدای بشریت تابه حال داشته است. شایان ذکر است مفهوم 

و محتوای تعدد جامعه اطالعاتی در ایران با تعدد نهادهای اطالعاتی در دیگر کشورها 
عمیقا متفاوت اســت. با این توضیــح که تعدد در ایران به معنای هم پوشــانی کامل 
وظایف و اختیارات و تعدد در دیگر کشــورها، به معنای هم پوشــانی نسبی یا تفکیک 
وظایــف و اختیارات میان تعدادی از سازمان هاســت. علی ای حــال جامعه اطالعاتی 
جمهوری اســالمی ایران متشــکل از دو ســطح اطالعاتی )وزارت اطالعات، سازمان 
اطالعات سپاه و ســازمان اطالعات انتظامی( و حفاظت اطالعات )حفاظت اطالعات 
ســپاه، حفاظت اطالعات ارتش، حفاظت اطالعات قوه قضائیه و...( اســت. هرچند تا 

حدود زیادی حدود و ثغور کارکردی سطح حفاظت اطالعات فیمابین نهادهای 
مرتبط واضح و مبرهن اســت اما با توجه به ایجاد نهادهای اطالعاتی در چند 
ســال اخیر در ســطح اطالعات، این مهم باوجود آنکه در بعضی قوانین به آن 
اشــاراتی شــده اما بعضی تعارض ها و تزاحم های قانونی را به دنبال داشــته 
است. نقطه ثقل این آسیب، در عدم تثبیت رویکرد هوشمند و الیه  ای به امنیت 
ملی، نبود مرزهای روشن سیستمی، فقدان ضمانت اجراهای مؤثر، فرایندهای 
همــکاری و ســازوکارهای هماهنگ  کننده و عدم کفایــت قوانین فعلی و نبود 
قوانین متضمن اختیارات و تکالیف برخی نهادهای تازه تأسیس اطالعاتی است. 
این وضعیت فرســایش منابع انســانی به عنوان مهم  ترین سرمایه هر سیستم، 
هدررفت منابع مالی، بروز خلل های امنیتی و موازی کاری های بی حاصل را به 

دنبال خواهد داشت.
بنابراین با عنایت به تغییر محیط امنیت ملی )افزایش تهدیدها و مخاطرات 
از ســوی رقبا و متخاصمین( و بازیگران آن )تأســیس ســازمان های اطالعاتی 
جدید(، تجربیات حکمرانی در کشــورهای جهان، عدم کفایت قوانین فعلی در 
پاســخ به این تغییرات و تفسیرهای شــاذ نهادهای امنیت ملی از قوانین مؤید 
اختیــارات و تکالیف خود و از همــه مهم تر عارضه بالکانیزاســیون اطالعات 
)چندپارگــی اطالعات( ضروری اســت ســاختار امنیت ملــی از حیث قوانین 
و مقــررات مورد بازآرایی قــرار گرفته و نظام جمهوری اســالمی ایران تهیه و 

تدوین طرح جامــع امنیت ملی را مطمح نظر قرار دهد. ایــن قانون باید در چارچوب 
الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت و نقش ساختارهای امنیت ملی در تحقق تمدن نوین 
اسالمی به ویژه در گذار از دولت اسالمی به جامعه اسالمی نگاشته شود. در این قانون 
قطعــا موضوعات مهمی مانند چگونگی به اشــتراک گذاری داده ها )اعم از داده های 
متضمــن حریم خصوصی و داده های حاکمیتی( و دسترســی نظام مند به آن و ایجاد 

دفتر اطالعات ملی و اختیارات آن جایگاهی مهم خواهد داشت.
*دانش آموخته دکترای حقوق

ضرورت بازآرایی تقنینی ساختار  امنیت ملی  در جمهوری اسالمی ایران
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