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  دهیچک

گذاری دبیرخانه این ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبه نیترمهماز 
شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات 

شوند، رسمی منتشر نمی طوربهت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا دبیرخانه شورای عالی امنی
در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی 

گذاری ، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صالحیت حقوقی مصوبهرونیازاوجود دارد. 
تحلیلی،  –ن مقاله با تکیه بر روش توصیفی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در ای

دریافتیم که با تأمل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبهمشخص می

مشابهت با  که از سوی موافقان اعمال این صالحیت در سه حوزه تفویض اختیار،
کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی  -ی داخلی مجلس و نظریه ساختار هاونیسیکم

ی مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و هادگاهیدقابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به 
توان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صالحیت رویه قضایی می

سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است تصمیم
 و صالحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.
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 مقدمه
ها از دیرباز رو حکومتترین نیازهای انسان است و از همین برخورداری از امنیت از ضروری

به تنظیم و اتخاذ راهبردهای متنوعی در جهت تأمین این نیاز بنیادین شهروندان خود مبادرت 
تأمین خودکفایی و استقالل  منظوربهاند. بخش مهمی از این راهبردها معطوف به تالش هورزید

خارجی است. با  گیری از امکانات موجود برای مقابله با تهدیدات داخلی ونظامی و بهره
بینی ساختار منسجم و منضبطی شامل پیش مذکوربخش دیگری از راهبردهای  ،وجود این

ترین راهبردهای ابعاد دفاعی و امنیتی بتواند ایفای نقش کند. از اصلی تمامی است که در
ی ای خود و استقالل ساختاری و ادارایجاد نهادهایی است که با توجه به ماهیت فراقوهمذکور، 

کنند و جایگاه، در خصوص امنیت ملی اقدام می یگذاراستیگانه به سنسبت به قوای سه
شود تا این تصمیمات ها موجب میخاذ تصمیمات در آنتتشکیالت ساختاری و شرایط ا

 ند. شوی قاالجرا تلو الزم یرندتوسط نهادهای کشوری و لشگری مورد مالحظه قرار گ

طی  در پیپس از پیروزی انقالب اسالمی و  ،اسالمی ایراندر نظام حقوق اساسی جمهوری 
سرانجام در جریان بازنگری قانون اساسی تشکیل  ،ای از عدم تمرکز نهادهای امنیتیدوره

بینی شد که ساختار و وظایف آن در اصل پیش «شورای عالی امنیت ملی»شورایی با عنوان 
 عاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی،اب نیترقانون اساسی تبیین شده است. از مهم 171

شورای عالی امنیت ملی برای انجام وظایفی است که در قانون اساسی  یهاتیساختار و ظرف
 شوراهای ،که تا کنون از آن استفاده نشده ییهاتیبینی شده است. یکی از ظرفبرای آن پیش

مانده ابل این ظرفیت مغفولدهند. در مقمیست که بخشی از وظایف شورا را انجام فرعی ا
مختلف بخشی از امور مربوط  یهادبیرخانه شورا گسترش پیدا کرده است و با ایجاد معاونت

با توجه به اینکه جایگاه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی  گیرد.ها انجام میتوسط آنبه شورا 
انین عادی نیز حکمی در برخالف ساختار اصلی این شورا در قانون اساسی تبیین نشده و در قو

ه است، ابهامات حقوقیِ مهمی در دخصوص وظایف و اختیارات این دبیرخانه مقرر نش
در این مقاله درصدد پاسخگویی به  رونیازا. دشوگذاری این نهاد مطرح میمصوبه خصوص

گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت صالحیت حقوقی مصوبه این پرسش بنیادین هستیم که
 ای است؟ارای چه محدودهملی د

پژوهش در خصوص ابعاد حقوقی مرتبط با ساختار و  وجود اهمیت موضوع مذکور،با 
دارد و خاصی  یهایمشکالت و دشوار ،شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن یهاتیصالح

یی در زمینه جایگاه حقوقی ساختار اصلی شورای عالی امنیت هاپژوهشاز همین رو هرچند 
ای اقدامات و غیرعلنی بودن جلسات این شورا، عدم انعکاس رسانه صورت گرفته، ولیملی 
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 نیتراز جمله مهم ،شورا و دبیرخانه آن و منتشر نشدن مصوبات این دو نهاد یهاتیفعال
دبیرخانه شورای عالی امنیت  در خصوصعواملی است که سبب شده است پژوهش مستقلی 

انجام نگیرد و بر همین اساس، نوآوری این تحقیق مبتنی بر گذاری آن ملی و صالحیت مصوبه
گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر مبنای دالیل و بررسی موضوع صالحیت مصوبه

نوشتار حاضر درصدد تبیین این موضوع به مستندات حقوقی و غیرحقوقی مرتبط با آن است. 
ا به ساختار شورای عالی امنیت ملی و و در دو بخش اصلی ابتد تحلیلی است –روش توصیفی 

گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت جایگاه دبیرخانه شورا و سپس موضوع صالحیت مصوبه
 پردازد. ملی می

 . ساختار شورای عالی امنیت ملی1

 . ترکیب اعضا 1-1

گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای قانون اساسی، رؤسای قوای سه 171براساس اصل 
ح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، لسم

 یترین مقام ارتش و سپاه، اعضای شوراکشور، اطالعات و حسب مورد وزیر مربوط و عالی
 ند. هستامنیت ملی  یعال

 . تشکیالت سازمانی1-2

در خصوص مسائل دفاعی و  یگذاراستیترین مرجع سعنوان اصلیشورای عالی امنیت ملی به
امنیتی کشور، همانند تمام نهادهای سیاسی و اداری، نیازمند تقسیم وظایف و تعیین ساختار 

ساختار سازمانی و تشکیالتی شورای عالی امنیت ملی شامل دو  .سازمانیِ خاص خود است
بخش مستقل ها را در دو شوراهای فرعی و دبیرخانه است که در این مبحث آن یِحوزه کل
 :کنیممیمطالعه 

 شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی. 1-2-1

عنوان مستند قانون اساسی به 171ساختار تشکیالتی شورای عالی امنیت ملی، اصل  خصوصدر 
شورای عالی »ده است که: کراصلی تشکیل شورای عالی امنیت ملی تنها به این اشاره کوتاه اکتفا 

ایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور امنیت ملی به تناسب وظ
یا یکی از اعضای شورای  جمهورسیدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئتشکیل می

شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی تعیین می جمهورسیعالی است که از طرف رئ
 .«رسدصویب شورای عالی میکند و تشکیالت آنها به ترا قانون معین می
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قانون اساسی، از میان تشکیالت شورای عالی امنیت ملی تنها به  171در این بخش از اصل 
اشاره شده و شورای عالی امنیت ملی ضمن برخورداری از حق ایجاد این « شوراهای فرعی»

یف و رساند، ولی طبق همین اصل حدود وظاها را نیز به تصویب میشوراها، تشکیالت آن
شود. این مسئله از جمله انتقادات وارد اختیارات این شوراهای فرعی به موجب قانون معین می

قانون اساسی در خصوص ساختار داخلی شورای عالی امنیت ملی  171بر حکم مقرر در اصل 
گذار عادی در خصوص وظایف و اختیارات رسد که اِعمال نظر قانوننظر میزیرا به ،است

ای در عی شورای عالی امنیت ملی در عین آنکه با اصل استقالل نهادهای فراقوهشوراهای فر
قاعده مالزمه »نظام جمهوری اسالمی ایران مغایر است، با برخی قواعد فقهی و حقوقی مانند 

زیرا در شرایطی که قانون اساسی، اذن ، 1داردنیز تعارض « ء با اذن در لوازم آناذن در شی
، طبعاً باید تعیین است ی را به خود شورای عالی امنیت ملی اعطا کردهایجاد شوراهای فرع

این شوراها را که مشخصاً در چارچوب سه وظیفه اصلی شورای  یهاتیحدود و ثغور فعال
 د. کربه خود شورا تفویض می ،خواهد بود 2عالی امنیت ملی

 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی .1-2-2

های تأمین جنبه نیتراز مهم ی،االمی ایران؛ استقالل نظامنامهدر حقوق اساسی جمهوری اس
عنوان یکی ای است و از همین رو امروزه بهگانه و نهادهای فراقوهاستقالل ساختاری قوای سه

های اصلی تضمین اِعمال مناسب حاکمیت سیاسی نیز مطرح است. بر پایه همین امر از شاخصه
نهادهای سیاسی، در نظام جمهوری اسالمی ایران  یاو براساس اصل استقالل نظامنامه

گانه در تنظیم موازین داخلی خود از استقالل و صالحیت خاص که قوای سههمچنان
ای حاکم نیز به همان نسبت از این صالحیت خاص برخوردارند. نهادهای فراقوه ،برخوردارند

نامه آیین» 21تا  12ه براساس مواد توان به دبیرخانه مجلس خبرگان اشاره کرد کبرای نمونه می
توسط  دشدهییفقهای شورای نگهبان و تأ 11/7/1339مصوب جلسه « داخلی مجلس خبرگان

 کند.امام خمینی )ره(، فعالیت می

دبیرخانه شورا موازین و مقررات رسمی و در خصوص نهاد شورای عالی امنیت ملی، 
شخصی با عنوان دبیر شورای عالی امنیت . این دبیرخانه تحت مسئولیت داردن یامنتشرشده

جمهور و تأیید مقام رهبری به این سمت منصوب شود که با پیشنهاد رئیسملی اداره می
عنوان رئیس شورا شخص موردنظر خود را ولو آنکه آن جمهور بهگردد. در این روند، رئیسمی

مقام رهبری پس از تأیید ند و کبرای تصدی این سمت پیشنهاد می ،فرد عضوی از شورا نباشد
عنوان نماینده خود در وی را به ،این پیشنهاد چنانچه آن فرد در شورا عضویت نداشته باشد

 .(111 :1391)روحانی،  نندکشورا در قالب عضو حقیقی شورای عالی امنیت ملی منصوب می
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هاتی قابل انتقاد جمهور، از جواگذار کردن اختیار انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس
عضو عمالً خارج از حوزه  7نفره شورای عالی امنیت ملی،  12آنکه در ترکیب  ژهیوبه؛ است

جمهور هستند و با توجه به ماهیت فعالیت شورای عالی امنیت ملی اقتدار قوه مجریه و رئیس
اب توان انتخدهد، نمیکه حوزه موضوعی خاصی را با رویکرد فراجناحی و ملی پوشش می

 جمهور واگذار کرد. طور انحصاری به رئیسدبیر این شورای مهم را به

اجرایی، ) ییهاساختار سازمانی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دارای معاونت نظراز 
الملل و سیاست خارجی، راهبردی، اقتصادی، اجتماعی، امنیت داخلی، امنیت خارجی، بین

ند که اهایی تخصصیها نیز دارای کمیتهاین معاونت است و هریک از (ایحقوقی و رسانه
( بحث 93: 1397کنند )مقدسی و اکبری، ها فعالیت میعنوان زیرمجموعه این معاونتبه

ها با شوراهای ها، نسبت آنهای زیر نظر آنها و کمیتهقابل ذکر در خصوص این معاونت
 منزلهاست که در قانون اساسی به عنوان تنها تشکیالتیفرعیِ شورای عالی امنیت ملی به

نظر شورای عالی امنیت ملی به آنها اشاره شده است. با توجه به عدم اطالع  ریتشکیالت ز
توان به طرح دقیق از سازوکار فعالیت شورای عالی امنیت ملی و تشکیالت داخلی آن می

وان تد که در صورت اِعمال فرض دوم، میکردو فرض مهم در این خصوص مبادرت 
را مطرح ساخت: فرض اول: براساس این فرض، شوراهای فرعی  ییهاشنهادیو پ هاانتقاد
شورای دفاع و شورای امنیت کشور که شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف  مانند

فعال در دبیرخانه شورای عالی  یهااز معاونت ،دهد؛ نهادهای مستقلخود تشکیل می
ند. در این وضعیت البته هستکار خاص خود ووقی تابع سازحق نظرو از  بودهامنیت ملی 

ضروری است که شورای عالی امنیت ملی با تبیین دقیق وظایف و حوزه فعالیت 
ها و شوراهای فرعی ای این معاونتمرزهای موضوعی و کارویژه ،دبیرخانه یهامعاونت

ان این دو نهاد می هاتیکاری و تداخل صالحد تا از هرگونه موازیکنخود را معین 
 جلوگیری شود.

فرض دوم: با توجه به عدم اشاره به شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی در تحوالت 
تاریخیِ سه دهه گذشته و با عنایت به رویه شورای عالی امنیت ملی در تفویض برخی امور 

شورای امنیت  مانندمربوط به خود به دبیرخانه و نیز همپوشانی حوزه فعالیتِ شوراهای فرعی 
توان مطرح این فرض را می ،دبیرخانه مانند معاونت امنیت داخلی یهاکشور و برخی معاونت

اند دبیرخانه عمالً جایگزین شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی شده یهاد که معاونتکر
ها و شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی، ماهیت وجودی مستقلی از و این معاونت

 ، البته این فرض چندان قابل پذیرش نیست. یگر ندارندیکد
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 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ی حقوقیهاتیصالح .2

تبیین وضعیت حقوقی  ،بحث مطرح در خصوص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیترمهم 
ق ترین عرصه تجلی این دبیرخانه و اثرگذاری آن بر حقواین نهاد است که اصلی یهاتیصالح

ستادی و عملیاتی  یهاتیصالح دبیرخانه شامل دو دسته یهاتیو تکالیف مردم است. صالح
ذاتی دبیرخانه و شامل وظایفی چون تعیین زمان و  یهاتیاست که نوع نخست مبتنی بر صالح

ابالغ مصوبات شورا و نظارت و پیگیری در  ،تهیه دستور جلسات شورای عالی امنیت ملی
رسمی از نهادهای مربوط است.  یهاو دریافت اطالعات و گزارش هاخصوص اجرای آن

های ذاتی است که جدا از کارویژه ییهاتینوع دوم شامل صالح یهاتیصالح کهیدرحال
دبیرخانه و ناشی از تفویض برخی از اختیارات از سوی شورای عالی امنیت ملی به دبیرخانه 

مقرر توسط  یو اصول کل هااستیچوب ساست و نمونه مشخص آن تصویب مصوباتی در چار
  .(119: 1397شورای عالی امنیت ملی است )مقدسی و اکبری، 

حقوقی چندان محل ایراد نباشد. در  نظرستادی دبیرخانه از  یهاتیرسد صالحنظر میبه
ساختارهای شورایی  تمامیکارویژه اصلی و عمومی نهاد دبیرخانه در  هاتیحقیقت این صالح

روند. برای شمار میند و کارکرد معمول این نهاد بهانظام حقوقی جمهوری اسالمیحاکم در 
مصوبات و »، 22/4/1379نامه داخلی شورای نگهبان مصوب آیین 31نمونه براساس ماده 

 .«اعالم خواهد شد ربطیمقام به مراجع ذتصمیمات شورای نگهبان از طریق دبیر یا قائم
نامه داخلی مجمع آیین 34و  33نظام براساس مواد  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت

، وظایفی از قبیل نظارت و پیگیری تصمیمات و 3/8/1371تشخیص مصلحت نظام مصوب 
ها برای طرح در جلسات آن یسازمسئول دولتی و آماده یهادستگاه یهاارزیابی گزارش

 را بر عهده دارد. هاونیسیکم

طور مشخص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بهعملیاتی  یهاتیبا این حال، صالح
توان قابل انطباق با صالحیت نهادهای دیگرِ مشابه با آن گذاری آن را تا بدین حد نمیمصوبه

حقوق و تکالیف مردم  زمینهصالحیت دبیرخانه برای تصویب مصوباتی که در  قتیدانست. در حق
ابه این دبیرخانه در نهادهایی چون مجمع با توجه به صالحیت نهادهای مش هستند،منشأ اثر 

تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و شورای عالی انقالب فرهنگی صالحیتی 
مهم پاسخ خواهیم داد که آیا دبیرخانه  پرسشخاص و طبعاً قابل بحث است و در این بخش به این 

توسط اعضای شورا، به  یکل یهاوبتواند پس از تعیین اصول و چارچشورای عالی امنیت ملی می
را از منظر حقوقی  پرسشد یا خیر؟ پاسخ به این ورزاالجرا و منشأ اثر مبادرت وضع مصوبات الزم

 و با توجه به برخی مدارک و مستندات ارائه خواهیم کرد:
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 رهبری معظم مقام یهادگاهید .2-1

نظر والیت مطلقه  ریایران ز قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسالمی 37براساس اصل 
قانون اساسی نیز مصوبات شورای عالی  171ند و براساس اصل شوامر و امامت امت اِعمال می

نظر از این مستندات، بر پایه عالوه صرفامنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. به
ص موارد مورد ابهام در ایشان در خصو یهادگاهیدر جامعه اسالمی د هیفقیجایگاه شرعی ول

تنها در جهت برطرف کردن این نه ،نظام حقوق اساسی کشورمان یطور کلقانون اساسی یا به
االتباع حقوقی نیز الزم نظربلکه از  ،احتمالی راهگشا و اثرگذار است ینظرهاابهامات و اختالف

ای عالی امنیت ملی که و منشأ اثر است. مقام رهبری در دو دیدار خود با اعضای دبیرخانه شور
در بیانات خود به تبیین ابعاد فعالیت و  ،به فاصله حدود ده سال صورت گرفته است

اند. ایشان در دهکراین دبیرخانه پرداخته و حدود ایفای نقش آن را مشخص  یهاتیصالح
ه آنجایی ک»دند که: کراین نکته را مطرح  1384دیدار نخست خود با اعضای دبیرخانه در سال 

کند و از کند، فعالیت میکند؛ اطالعات را جمع میگیری آماده میهمه مقدمات را برای تصمیم
کند، دبیرخانه این خواهد و مسئله را غوررسی و کُنه شکافی مینظران نظر میصاحب

های این بخش از سخنان ایشان منطبق با یکی از آموزه .(717: 1391)روحانی، « شوراهاست
ومی در خصوص تفکیک اعمال مقدماتی و اجرایی است که نوع نخست ناظر اصلی حقوق عم

ماهیت ستادی این اعمال و نوع دوم مبتنی بر ماهیت عملیاتی این اعمال است. با توجه به  رب
این تفکیک، اصوالً صالحیت شورای عالی امنیت ملی را باید محدود به همان حوزه ستادی 

ها دانست که اقدامات آن در جهت ایفای نقش دبیرخانه هیدر خصوص فعالیت کل شدهرفتهیپذ
عالوه مقام رهبری در تواند مؤثر و مثمر ثمر باشد. بهعملیاتی خود شورای عالی امنیت ملی می

طور خاص وظیفه در سه بخش از بیانات خود به 1394دیدار خود با اعضای دبیرخانه در سال 
گیریِ شورای عالی امنیت ملی ابل مسئولیت تصمیمسازی در مقدبیرخانه را ایفای نقش تصمیم

مسائل مطرح در  نیتراند که این بخش از بیانات ایشان نیز منطبق با یکی از مهمدهکرمعرفی 
دانش مدیریت دولتی در خصوص تفکیک مراحل مختلف الزم برای اتخاذ تصمیم است که 

آوری اطالعات و فراهم جمع نهزمیای مهم و تأثیرگذار در سازی، مرحلهبراساس آن تصمیم
رود. آنچه شمار میگیری بر پایه این اطالعات و مقدمات بهن مقدمات الزم برای تصمیمساخت

تأکید بر ستادی بودن چارچوب  شود،از این بخش از بیانات مقام رهبری نیز استنباط می
نیت ملی از طریق ارائه مثابه نهادی برای پشتیبانی از شورای عالی امدبیرخانه به یهاتیفعال

دن مقدمات اداری و اجرایی مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم از سوی کراطالعات الزم و فراهم 
هایی چون وضع به حوزه ادشدهیرسد توسعه صالحیت نظر میاین نهاد است. بنابراین به
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مغایرت دارد؛ بر آنکه با مبنا و هدف تشکیل دبیرخانه االجرا در سطح ملی، عالوهمصوبات الزم
 .   ستیاین نهاد از نظر مقام رهبری نیز منطبق ن یهاتیبا اهداف و مأمور

 قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان  .2-2

که مربوط به شورای عالی  171طور مشخص اصل در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به 
این اصل در مقام بیان  قتیت. در حقای نشده اسبه دبیرخانه این شورا اشاره ، امنیت ملی است

تشکیالت و ساختار داخلی شورای عالی امنیت ملی، تنها به امکان تشکیل شوراهای فرعی به ریاست 
توان ده است و به بیان بهتر نمیکراشاره  ،یا عضو دیگری از شورا به انتخاب او جمهورسیرئ

. هرچند براساس کرداین اصل مشخص صالحیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را با توجه به 
پس از  مصوبات شورای عالی امنیت ملی»و از جمله عبارت  171برخی واقعیاتِ مورد اشاره در اصل 

 171د که بر پایه منطوق و ظاهر اصل کرتوان این ادعا را مطرح می« تأیید مقام رهبری قابل اجراست
مصوبات » ،ا تأیید مقام رهبری قابل اجراستقانون اساسی و عمومات حاکم بر تفسیر لفظی، آنچه ب

 «.مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی»است و نه « شورای عالی امنیت ملی

های حقوق اساسی بررسی رویه نهادهای مفسر قانون نظر از این تحلیل، در اغلب نظامصرف
حقوقدانان برای اساسی در راستای تبیین مسائل مطرح در قانون اساسی از ابزارهای اصلی 

گیری از این ابزار مهم درک بهتر زوایای مبهم قانون اساسی است و در این مسئله نیز بهره
 تواند مورد توجه قرار گیرد.می

قانون اساسی مبادرت  171ای تفسیری در خصوص اصل شورای نگهبان تاکنون به ارائه نظریه
مجلس شورای اسالمی، اصل  ده است. ولی در برخی نظریات خود در خصوص مصوباتکرن

توان به نظریه است که از جمله آنها می قانون اساسی را مستند ایرادات خود قرار داده 171
در خصوص الیحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی،  3/3/1383مورخ  7411/31/83شماره 

 13/12/1383مورخ  9924/31/83اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و نظریه شماره 
نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار، نظریه شماره الیحه اجازه اجرای موافقت خصوصدر 

در خصوص الیحه برنامه پنجم ساله توسعه جمهوری  1/11/1389به تاریخ  41918/31/89
در خصوص قانون رفع  11/12/1393به تاریخ  3811/112/93اسالمی ایران و نظریه شماره 

 و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد. ریپذموانع تولید رقابت

طور ضمنی تنها دقت در برخی از این نظریات بیانگر آن است که ظاهراً شورای نگهبان به
االجرا به رسمیت صالحیت خود شورای عالی امنیت ملی را برای وضع مصوبات الزم

شورای اسالمی در مجلس  یگذارشناسد. در این دسته از نظریات، شورای نگهبان قانونمی
مورد ایراد قرار  کرده،هایی را که شورای عالی امنیت ملی نیز در آن مصوباتی را وضع حوزه
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ها با داده یا در برخی موارد تأیید مصوبات مجلس را منوط به هماهنگی و عدم مغایرت آن
شماره  است. برای نمونه شورای نگهبان در نامه کردهمصوبات شورای عالی امنیت ملی معرفی 

ساله پنجم الیحه برنامه پنج 121تا  124در خصوص مواد  1/11/1389به تاریخ  41918/31/89
با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی »توسعه جمهوری اسالمی ایران اعالم نموده است که 

ای مصوباتی دارد، باید با ملحوظ داشتن مصوبات فوق در مورد مباحث مربوط به انرژی هسته
دقت در این  .«ای تصویب شودهای پاک و از جمله انرژی هستهین الیحه در مورد انرژیا

سازد که از نظر شورای نگهبان، نهاد نظریه و برخی نظریات مشابه آن این واقعیت را روشن می
در اصل  شدهنییاالجرا در چارچوب محورهای موضوعیِ تعصالح برای وضع مصوبات الزم

خود شورای عالی امنیت ملی است و این مصوبات به اعتبار تصویب قانون اساسی،  171
وضع  نظرتوانند صالحیت عام مجلس را از توسط خود شورای عالی امنیت ملی است که می

توان چنین امکانی را برای محدود سازند و طبیعتاً نمی ادشدهیقوانینی مغایر با مصوبات 
بود تا بتواند با وضع مصوبات خود، دامنه صالحیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز قائل 
 محدود و مقید کند. یگذارعام مجلس شورای اسالمی را برای قانون

تواند بیانگر دیدگاه این نهاد مفسر عالوه رویه شورای نگهبان در یکی از نظریات خود میبه
د. مجلس گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باشقانون اساسی در خصوص مصوبه

و ارتقای  ریپذرفع موانع تولید رقابت»به تصویب قانون  1/2/1394شورای اسالمی در تاریخ 
ت لها علیه متا رفع کامل تحریم»این قانون:  38د. براساس ماده ورزیمبادرت « نظام مالی کشور

، ایران مصوبات هریک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری
وهشت ساعت گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهلمالی و مرتبط با سرمایه

عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از  پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای
اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجرا است و در صورت وصول 

ور، شورای فرعی موظّف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید ایراد طی مدت مذک
نکته درخور ذکر در این خصوص آن است که در  .«ی برسدلبه تصویب شورای عالی امنیت م

این ماده و مضمون مقرر در آن وجود نداشت و  34293/31347الیحه ارسالی دولت به شماره 
صورت  7/11/1393ی اسالمی که در تاریخ در جریان تصویب اولیه آن در مجلس شورا

« ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم»الحاقی و با ذکر  23گرفت، محتوای این ماده در قالب ماده 
و در  11/12/1393به تاریخ  3811/112/93تصویب شده بود و شورای نگهبان در نامه شماره 

، نظر به 23در ماده الحاقی : »کردالم الحاقی اظهارنظر و اع 23ماده  خصوصاین نامه در  9بند 
شورای عالی امنیت ملی تشکیل و وظیفه و نحوه  یاالجرااینکه ستاد مذکور طبق مصوبه الزم
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قانون اساسی، اقدامات  171اقدامات آن را شورای مرقوم تعیین ننموده است؛ لذا براساس اصل 
  .«و تصمیمات ستاد باید زیر نظر شورای مذکور انجام پذیرد

توان دریافت که از نظر شورای می مذکورشده در خصوص قانون مطرح یهادگاهیاز مجموع د
توانند با مجوز خود شورای عالی نگهبان، تنها شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی می

که البته این اختیار و صالحیت نیز تا حد زیادی ورزند امنیت ملی به وضع مصوبه مبادرت 
ها در قانون اساسی و جایگاه خاص آن 171ینی تشکیل این شوراها در اصل بمبتنی بر پیش

توان به ریاست شورای عالی امنیت ملی است که از جمله شواهد اصلی این جایگاه خاص می
جمهور یا یکی از اعضای دیگر شورای عالی امنیت ملی بر این شوراها اشاره کرد. رئیس

د تدابیر ویژه مقابله با تحریم و به طریق اولی در شواهدی که در خصوص ستادی مانند ستا
 ،تبع آنکند و بهخصوص دبیرخانه شورا که دارای ساختاری اداری است، مصداق پیدا نمی

توان به وحدت مالکی برای طرح این ادعا دست یافت که وضعیت حقوقی مشابهی بر نمی
چون ستاد تدابیر ویژه مقابله شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی از یک سو و نهادهایی 

 با تحریم و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از سوی دیگر حاکم است. 

موضوعاتی متفاوت نیز  خصوصدر عین حال از برخی نظریات دیگر شورای نگهبان در 
دست یافت. برای نمونه شورای نگهبان در نظریات  زمینهتوان به وحدت مالکی در این می

اجرایی را که اعضای  یهاونیسیافراد غیر وزیر در برخی شوراها و کم متعددی، عضویت
مورد ایراد قرار داده و اعتبار تصمیمات این شوراها و  هستند،آن وزرا  دهندهلیتشک
مورخ  21377/31/83را زیر سؤال برده است. از جمله در نظریات شماره  هاونیسیکم
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات در خصوص الیحه اصالح موادی از  18/11/1383

مورخ  3189/21/81، نظریه شماره 12/11/1383شوراهای اسالمی و انتخاب شهرداران مصوب 
جمهوری اسالمی ایران و  یمایدر خصوص طرح اصالح قانون اداره صداوس 27/11/1381

 . 1388در خصوص الیحه بودجه سال  23/12/87مورخ  31743/31/87نظریه شماره 

خاذ از آن این است که از نظر شورای ته عملی طرح این بحث و وحدت مالک قابل افاید
حضور افرادی دیگر  هستند،نگهبان در مواردی که وزرا، اعضای شورا و کمیسیونی خاص 

خواهد شد که اعتبار تصمیمات این شورا یا کمیسیون در حد سابق نباشد و از همین  موجب
 نیز تا حدی مشابه همین شرایط دانست. توان وضعیت دبیرخانه را رو می

 . رویه قضایی2-3

نخستین نکته قابل ذکر در این خصوص این است که از زمان تعیین جایگاه قانونی شورای 
قوانین مورد عمل دیوان عدالت اداری، مصوبات این  1318عالی امنیت ملی در قانون اساسی 
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اداری برای نظارت بر مقررات  شورا را از حیطه صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت
: 1381زاده، اند )موسیدهکرطور معمول به این تخصیص نیز تصریح اجرایی خارج کرده و به

که در دوره  1311نظر از قانون دیوان عدالت اداری مصوب بر همین اساس صرف .(321
یر قوانین سا ،زمانی قبل از تعیین جایگاه قانونی شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود

از جمله قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  مصوب در این حوزه
، همگی به استثنا شدن مصوبات شورای عالی امنیت ملی از نظارت هیأت عمومی 1392

نظران به دالیلی مانند ترکیب خاص اند. امروزه صاحبدهکردیوان عدالت اداری اشاره 
و مآالً عدم امکان  هیی و خروج آن از محدوده سازمانی قوه مجرشورای عالی امنیت مل

برای نظارت بر تصمیمات این شورا و همچنین « هیخروج از اختیارات قوه مجر»استناد به 
در خصوص موجه بودن عدم امکان نظارت قضایی بر این  ،محرمانه بودن مصوبات آن

 .(132: 1393ی، مصوبات تردیدی ندارند )محمود

های های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در برخی از پروندهحال هیأت با این
گذاری ساختار مورد رسیدگی خود، به مصوبات شورای عالی امنیت ملی استناد کرده و مصوبه

اصلی این شورا را منشأ اثر در حقوق و تکالیف دانسته است. برای نمونه هیأت عمومی دیوان 
به مصوبه شورای عالی امنیت ملی  23/3/1381به تاریخ  319امه شماره عدالت اداری در دادن

عنوان ضابطین دادگستری وظایف و اختیارات مأمورین انتظامی به»ده است: کراستناد و اعالم 
در جرائم مشهود و غیرمشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضایی 

و  19، 18، 13ساعت به شرح مواد  24م مشهود به مدت با حفظ اختیار بازداشت متهمین جرائ
عمومی و انقالب در امور کیفری معین و مشخص شده  یهاقانون آیین دادرسی دادگاه 24

عنوان دلیلی الذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز }بهاست. بنا به مراتب فوق
ماه  1انسان به مراجع قضایی به مدت  در معرفی متهمین قاچاق ریمؤید{، متضمن بر جواز تأخ

از تاریخ شناسایی و توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان انسان نیست، قسمت اخیر بخشنامه شماره 
فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین  1/4/81مورخ  119/292/7

قیف وسیله نقلیه مورد ماه از تاریخ تو 1خودروهای قاچاقچیان انسان را پس از انقضای مدت 
پذیر اعالم داشته است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات استفاده متهمین مذکور امکان

الذکر مستنداً به شود و این قسمت از بخشنامه فوقفرمانده نیروی انتظامی تشخیص داده می
انون دیوان ق 42و ماده  19قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده  171اصل 

 .(117 :1394 )قطبی،« گرددابطال می 1383عدالت اداری مصوب 

گذاری ساختار اصلی شورای عالی در مقابل این هیأت در مواردی ضمن تفکیک میان مصوبه
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امنیت ملی و دبیرخانه این شورا، مصوبات دبیرخانه را واجد اثر و قابل استناد در مقابل احکام 
مورخ  1233داند. برای نمونه این هیأت در دادنامه شماره ر نمیمقرر در قوانین جاری کشو

استناد استاندار خوزستان به مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را ناموجه  13/11/1394
بر مراتب نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی به وزیر کشور عالوه»... خوانده و اعالم کرده است: 
ستان اعالم کرده است، مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست که برخالف آنچه استاندار خوز

این موارد بیانگر آن است که از نظر  .«قانون اساسی تصویب شده باشد... 171با رعایت اصل 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برخالف 

توانند در حقوق و تکالیف مردم منشأ ده و نمیمصوبات ساختار اصلی این شورا قابل استناد نبو
 گذاری این دبیرخانه نیز مبنای قانونی ندارد.اثر باشند و صالحیت مصوبه

گذاری دبیرخانه نقد مبانی و مستندات موجود برای صالحیت مصوبه .2-4
 شورای عالی امنیت ملی 

های اصلی نقد صالحیت یکی از زمینه مذکور،بر دالیل ایجابی واقعیت آن است که عالوه
ضعف ، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای وضع مصوبات مؤثر در حقوق و تکالیف مردم

ها چنین صالحیتی برای دبیرخانه شورای عالی امنیت است که براساس آن ییهامبانی و مالک
نی و اجرایی شده است. با توجه به دوره طوالنیِ مسئولیت دکتر حسن روحا ینیبشیملی پ

در قالب  ر نیزاخی هفت سالسال( که در  11عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی )به مدت به
گذاری دبیرخانه با توجه به اینکه صالحیت مصوبه ژهیوریاست این شورا استمرار یافته و به

مطالعه  ،شورای عالی امنیت ملی در دوره مسئولیت ایشان برقرار و اِعمال شده است
تواند نقاط ضعف و قوت این یشان در خصوص مبانی ایجاد چنین صالحیتی میا یهادگاهید

های حقوقی این صالحیت را به شکل مبانی و در نتیجه استحکام یا عدم استحکام پشتوانه
 بهتری مشخص سازد.

 اصل تفویض اختیار  .2-4-1

نیت ملی امدکتر حسن روحانی در بحث از صالحیت دبیرخانه برای وضع مصوبات، در کتاب 
شد که ساختار گاهی احساس می»ده است که: کراین دیدگاه را مطرح  ایو دیپلماسی هسته

اصلی شورای عالی امنیت ملی در مقاطعی پاسخگوی حل مسائل نیست. یعنی اگر بنا بود برای 
گیری در مورد هر موضوعی، جلسه رسمی شورای عالی تشکیل دهیم و جزئیات مسائل تصمیم

 ژهیورفت. بهسرعت پیش نمیورا مورد به مورد بررسی و تصویب کنیم، کارها بهرا در این ش
سپتامبر و تجاوزات آمریکا به منطقه به این نتیجه رسیدیم که گاهی ضروری است  11پس از 
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که شورای عالی امنیت ملی در مورد موضوعی تصمیمات اساسی و اصولی را اتخاذ کند، ولی 
بقیه مسائل  رندهیگمیواگذار نماید و دبیرخانه با ترکیب مناسب تصمادامه آن را به دبیرخانه 

باشد. در واقع شورای عالی به دبیرخانه تفویض اختیار کند تا تصمیمات دبیرخانه با نظر موافق 
  .(119: 1391)روحانی، « و تأیید مقام معظّم رهبری اجرایی شود جمهورسیرئ

امنیت ملی به تفویض اختیارِ وضع مصوبات  در حقیقت براساس این ادعا، شورای عالی
ای، اقدام شدهده و دبیرخانه بر پایه چنین صالحیتِ تفویضکراالجرا به دبیرخانه مبادرت الزم

کند. با این حال، حتی در فرض تحقق این وضعیت از طریق تصویب به وضع مصوبه می
تفویض صالحیتی با قواعد توان گفت که چنین می ،ای توسط شورای عالی امنیت ملیمصوبه

حاکم بر تفویض صالحیت و اختیار و همچنین با عمومات حاکم بر حقوق اساسی جمهوری 
اسالمی ایران چندان منطبق نیست. در تبیین این موضوع اشاره به این مسئله ضروری است که 

 ند،اشدههرچند قواعد تفویض اختیار و کفالت اغلب در آثار حقوق اداری تحلیل و بررسی 
زیرا این دو ، ولی این امر به معنای محدود بودن این موضوع به حوزه حقوق اداری نیست

در حقوق  ژهیوند و در حوزه حقوق اساسی و بهامفهوم، مفاهیمی وابسته به حقوق عمومی
توان مشاهده کرد. برای نمونه ها را میهای مشخصی از آناساسی کشورمان عمالً نمونه

تواند اختیار در موارد ضروری می»انون اساسی، مجلس شورای اسالمی ق 83براساس اصل 
 .«های داخلی خود تفویض کندوضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون

تواند بعضی از وظایف و رهبر می»قانون اساسی  111همچنین براساس قسمت اخیر اصل 
رئیس »قانون اساسی  111یا براساس اصل « داختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کن

تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به یه میئقوه قضا
وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی 

  .«شودبینی میمقام اجرایی پیش نیتریعنوان عالخواهد بود که در قوانین برای وزرا به

عنصرِ قواعد  نیترمسئله تفویض اختیار در حقوق عمومی تابع قواعد مشخصی است که مهم
تواند بخشی از توان در این جمله خالصه کرد که مقام عمومی اوالً تنها میرا می مذکور

ساسی و قائم به شخص و ثانیاً اختیارات ا کنداختیارات خود را به افراد زیردست خود واگذار 
برای نمونه، براساس جزء . (78-77 :1392نیز قابل تفویض نیستند )امامی و استوار سنگری، 

 111الیه است که اصل نخست همین قاعده یعنی امکان واگذاری بخشی از وظایف به مفوض
 از وظایف و اختیارات خود را به بعضیتواند رهبر می»ده است که کرقانون اساسی مقرر 

  .«شخص دیگری تفویض کند

 یهاتیسیاسی آن است که صالح یهادر نقش ژهیوو تأکید بر آن به مذکورمبنای برقراری قاعده 
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ها با توجه به شخصیت این افراد به آنها واگذار شده و برای ایفاکنندگان این نقش شدهنییتع
فرد دیگر وجود ندارد. با این  ها بهوظایف و اختیارات، توسط آن تمامیامکان واگذاری  رونیازا

گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تا حدی توان دریافت که وضعیت مصوبهاشارات می
کنند، ظاهراً که دکتر روحانی در کتاب خود اشاره میزیرا همچنان ،مغایر با این قاعده مهم است

اد مربوط به آن مسئله در مورد اِعمال در یک مسئله، تمام ابع یِکل یهااستیجز اصول و س
گیرد. نگاهی به سه محور اصلی صالحیت شورای عالی قرار می یریگمیدبیرخانه شورا مورد تصم
ها اشاره شده، بیانگر این واقعیت است که اِعمال قانون اساسی به آن 171امنیت ملی که در اصل 

گرفته صورت یهاجی بحثمثابه خرومستلزم وضع مصوباتی به ،هاتیهر سه مورد از این صالح
زیرمجموعه است و واگذاری صالحیت وضع مصوبه  یهابرای دستگاه یاشدهنییو چارچوب تع

 یهاتیبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی عمالً به معنای واگذاری بخش مهمی از صالح
در یک یادشده است. این در حالی است که دقیقاً از همین منظر واگذاری صالحیت وضع مصوبه 

موضوع خاص به یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی مصداق تفویض اختیار و 
از همین رو در موارد  ،صالحیت بوده و با قاعده حاکم بر مسئله تفویض اختیار نیز منطبق است

که در بحث از شناسد. همچنانها را به رسمیت میتصویب این مصوبات، شورای نگهبان نیز آن
گذاری شوراهای فرعی و ارتقای نظام مالی کشور نیز مصوبه ریپذفع موانع تولید رقابتقانون ر

دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با »شورای عالی امنیت ملی صرفاً در مسائلی که 
به رسمیت شناخته شده بود. هرچند این  ،«گذاری، تولید، صادرات و واردات استسرمایه

براساس ماده  ،ف مصوبات دبیرخانه که ظاهراً نیازی به تأیید خود شورا ندارندمصوبات نیز برخال
وهشت ساعت باید تا چهل»... و ارتقای نظام مالی کشور  ریپذقانون رفع موانع تولید رقابت 38

ی ارسال شود و چنانچه هریک از لعالی امنیت م پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای
ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجرا است و در صورت وصول ایراد  اعضای مذکور تا

طی مدت مذکور، شورای فرعی موظّف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به 
   .«ی برسدلتصویب شورای عالی امنیت م

واگذاری  غیرقابل زمینهدر عین حال جزء دوم قاعده حاکم بر مسئله تفویض اختیار نیز که در 
باید در این مسئله مورد توجه قرار بگیرد.  ،بودن وظایف اساسی و قائم به ذات یک مقام است

قانون اساسی آمده  83براساس همین جزء از قاعده تفویض اختیار است که در ابتدای اصل 
  .«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست»است: 

اختیار مبنی بر  ضیی دبیرخانه بیانگر آن است که جزء دوم قاعده تفودقت در وضعیت حقوق
گذاری دبیرخانه شورای غیرقابل واگذار بودن اختیارات قائم به شخص نیز در صالحیت مصوبه
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زیرا نگاهی به ترکیب شورای عالی امنیت ملی بیانگر  ،شودعالی امنیت ملی عمالً رعایت نمی
ترین مقامات سه قوه و سه تن از وزرای مهم کابینه و عالیآن است که با توجه به عضویت 

 171مهم مقرر در اصل  یهاتیمبنای واگذاری صالح ،مقامات نظامی در این شورا نیترمهم
قائم به شخص بودن عضویت اعضای آن بوده است و دقیقاً بر  ،قانون اساسی به این شورا

از تصویب قوانینی مغایر با مصوبات این  همین اساس است که شورای نگهبان در مواردی مانع
شورا توسط مجلس شورای اسالمی شده یا نمایندگان مجلس را در تصویب برخی قوانین ملزم 
به توجه به محتوای برخی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی کرده است. طبیعتاً چنانچه 

ود و دبیرخانه شورا آن قائم به شخص نب یهاتیعضویت در این شورای مهم و اِعمال صالح
حساسیت شورای  ورزند،مبادرت  هاتیتوانستند به اِعمال این صالحیا نهادهای دیگر هم می

های مرتبط با صالحیت شورای نمایندگان مجلس در حوزه یگذارقانون در خصوصنگهبان 
شد و در عین حال زمینه تنزل جایگاه مهم می یعالی امنیت ملی فاقد وجه و مبنای مشخص

نکته در تفویض اختیار، اجازه  نیترمهمشد. ضمن آنکه فراهم میشورای عالی امنیت ملی نیز 
توان اختیارات را به دیگری تفویض کرد و قانونی تفویض است و بدون مجوز قانونی، نمی

 چنین مجوزی برای شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد.

 لسداخلی مج یهاونیسی. مشابهت با فعالیت کم2-4-2

االجرا دکتر حسن روحانی در بخش دیگری از کتاب خود در خصوص تصویب مصوبات الزم
این روند تا حدی به ساختار مجلس شباهت داشت. در مجلس به »نویسد: توسط دبیرخانه می

شود و کمیسیون قانون آزمایشی و موقت را طبق یک کمیسیون اجازه تصویب قانونی داده می
 .(111: 1391)روحانی، « کندصویب میقانون اساسی ت 83اصل 

رسد با توجه به رویه تصویب قوانین آزمایشی و حدود اعتبار این قوانین نظر میبا این حال به
ی کرد. واقعیت آن است قالفارق تلو مصوبات دبیرخانه، این قیاس را باید مصداقی از قیاس مع

تواند اختیار می در موارد ضروری»قانون اساسی، مجلس شورای اسالمی،  83که براساس اصل 
کند،  خود تفویض داخلی یهاونیسیکم به هفتادودوم اصل را با رعایت از قوانین وضع بعضی

شود اجرا می آزمایشی صورتنماید بهمی تعیین مجلس که در مدتی قوانین این صورت در این
با این حال توجه به این نکته ضروری است که  .«خواهد بود ها با مجلسآن نهایی و تصویب

و  یعنوان رویه معمول تلقاوالً اِعمال این وضعیت مبتنی بر وجود ضرورت بوده و نباید به
مجلس متشکل از تعدادی از نمایندگان مجلس بوده و افرادی  یهاونیسیثانیاً کم ؛اجرایی شود

جنبه  هاونیسیالثاً قوانین مصوب کمث ؛ها عضویت ندارندخارج از نمایندگان مجلس در آن
در این قوانین است و در عین حال باید  شدهنییها محدود به مدت تعو اعتبار آن ردآزمایشی دا
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 .(137-131 :1389به تصویب مجلس نیز برسند )هاشمی، 

الفارق بودن قیاس میان مصوبات دبیرخانه شورای توان علت معبا توجه به این شروط بهتر می
مجلس شورای اسالمی را دریافت. در حقیقت تبدیل شدن  یهاونیسیی امنیت ملی و کمعال
یند اای عادی بیانگر این موضوع است که اِعمال فریند وضع مصوبه توسط دبیرخانه به رویهافر

ناشی از وجود ضرورت خاصی نیست تا با تکیه بر آن بتوان ایجاد و ادامه آن را ادعا  مذکور
نگاهی به مبنای تشکیل شورای عالی امنیت ملی و صالحیت واگذارشده به آن  عالوه،. بهکرد

و  یشیاندگذار اساسی فلسفه ایجاد این نهاد اصوالً چارهبیانگر آن است که از دیدگاه قانون
اقدام سریع در موارد ضروری بوده که در این موارد، امکان انتظار انجام آن از سوی نهادهایی 

 یهاتیسالمی وجود نداشته است و به همین دلیل  شورایی با صالحچون مجلس شورای ا
بینی شده است. بنابراین چنانچه این شورا نیز به بهانه مشخص و جایگاهی تأثیرگذار پیش

عمالً ، ندکخود را به یکی از تشکیالت داخلی خود واگذار  یهاتیوجود ضرورت، صالح
قانونی به نهادی است که جایگاه قانونی آن مثابه نقض غرض و احاله تکالیف و وظایف به

مجلس شورای  یهاونیسیکه اشاره شد، کمگونهمتناسب با این تکالیف نیست. همچنین همان
ند که با تکیه بر امثابه قوه مقننه کوچکیاسالمی متشکل از نمایندگان مجلس بوده و به

پردازند و افراد غیر شی میشده از سوی قوه مقننه به وضع قوانین آزمایاختیارات تفویض
ها عضویت ندارند. این در نماینده با توجه به قائم به شخص بودن سمت نمایندگی در آن

است که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جز شخص دبیر شورا، بقیه افراد اعم از  یحال
مجموع ر دن و حتی نمایندگان احتمالی اعضای شورای عالی امنیت ملی اکارمندان، معاون

افرادی هستند که در شورای عالی امنیت ملی عضویت ندارند و از همین رو برخالف 
ند، این دبیرخانه اداخلی مجلس که قوه مقننه کوچک در برابر قوه مقننه اصلی یهاونیسیکم
نهایت اینکه مصوبات در د. شوتواند تلقی مثابه نمونه کوچک شورای عالی امنیت ملی نمیبه
و باید به تصویب نهایی مجلس  ردداخلی مجلس جنبه موقتی و آزمایشی دا یاهونیسیکم

از تأیید  ازینیو ب ردمصوبات دبیرخانه بنابر اطالعات موجود جنبه موقتی ندا کهیبرسد. درحال
گونه که در کتاب شورای عالی امنیت ملی، قانونی شدن آن مستلزم تأیید مقام رهبری و حتی آن

تنها نیازمند عدم مخالفت مقام رهبری است  است، شده ادعا ایماسی هستهامنیت ملی و دیپل
 .(111: 1391)روحانی، 

 کارگزار –. فعالیت براساس نظریه ساختار 2-4-3

خود و در مقام اشاره به مبانی موجود برای صالحیت  یهاادداشتیدکتر روحانی در بخشی از 
کند که توجه و اشاره می مذکوری از مبانی عملیاتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به یک
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این واقعیت باشد که صالحیت عملیاتی  کنندهنییتواند تا حد زیادی تببررسی این عامل می
منطبق با اصول و قواعد حقوقی و تا چه حد غیرمنطبق  حدگذاری تا چه دبیرخانه برای مصوبه

در مواجهه با مسائل »نویسند: میبا این اصول و قواعد است. ایشان در بخشی از کتاب خود 
شد که وفصل آن وارد عمل میصورت ستاد عملیاتی برای حلامنیت ملی نیز گاهی دبیرخانه به

و  جمهورسیدر آن صورت مسائل پس از بحث و بررسی و تصویب در دبیرخانه به تأیید رئ
 -ن به نظریه ساختارتواشد. با یک نگاه علمی میرسید و سپس ابالغ میمقام معظم رهبری می

عنوان مسئول در ارتقای ساختار مؤثر کارگزار هم توجه کرد. براساس این نظریه، کارگزار به
تر ای برای مسئول بیافریند. هرچه کشورها دموکراتیکتواند جایگاه ویژهاست و ساختار نیز می

به سمت اقتدارگرایی  بر یکدیگر بیشتر است و هرچه کشورها بیشتر هانیباشند، تأثیر متقابل ا
یابد. پایه این نظریه موارد متعددی میل نمایند نقش تأثیرگذاری کارگزار بر ساختار افزایش می

 یهادر سال ژهیواست که در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در کشور ما به
انون اساسی جایگاه اولیه انقالب نقش کارگزار مقتدر کامالً واضح بود. مثالً مجلس براساس ق

 هاتیآقای هاشمی ریاست آن را بر عهده داشتند، از تمامی ظرف کهیخاصی داشت، ولی هنگام
 .(112: 1391روحانی، « )کردنداستفاده می

گیری دیگری از کتاب خود به این نظریه و تأثیر آن بر ساختار تصمیم یهاایشان در بخش
نقش »نویسند: برای نمونه در بخش دیگری از کتاب میاند. شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده

قدرت و نفوذ یک فرد در ساختار و همچنین ثبات ساختار در جمهوری اسالمی در سی و چند 
صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد... گاهی نفوذ و توان یک کارگزار سال گذشته نیز باید به

 کهیک فرد با سابقه و تأثیرگذار هنگامشود تا ساختار مناسب شکل نگیرد. مثالً یباعث می
شود که قدرت ساختار نتواند بر می یاگونهگیرد، گاهی شرایط بهمسئولیتی را بر عهده می

 .(81-81: 1391روحانی، « )قدرت فرد غلبه کند

ای به شورای عالی امنیت گاهی هم مسائل مشکل و پیچیده»نویسند: ایشان در تبیین بیشتر مسئله می
گرفتند. اما به دیگر باید مسئولیت آن را بر عهده می یهاشد که قاعدتاً دستگاهبیرخانه ارجاع مییا د

وفصل آن به دبیرخانه دالیل متعدد از جمله سرعت عمل بیشتر و یا نظر رؤسای جمهور وقت حل
یعنی از یک سو  شد. قبالً گفته شد که معموالً ساختار و کارگزار را باید با هم ارزیابی کرد.سپرده می

های کارگزار بر گذارد و از سوی دیگر شخصیت و ویژگیاثر می رمسئولیساختار بر تصمیمات مد
ساختار مؤثر است. در کشورهای پیشرفته این اثرات چشمگیر نیست و تغییر افراد تأثیر چندانی 

. اما در حکومت دستخوش تحوالت و تغییرات بنیادین شود یکل یهااستیندارد، مگر اینکه س
  .(111 :1391روحانی، « )شودجهان سوم آثار این تغییرات بیشتر مشاهده می
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 کنش هر آن براساس که است شناسیجامعه در مشهور نظریات از کارگزار، –نظریه ساختار 
به کنش اجتماعی نیاز دارد و بر این اساس  یو هر ساختار است ساختاری دربرگیرنده اجتماعی

 .(132-131 :1377با یکدیگر ارتباط دارند )ریترز،  یریناپذییشکل جدا عامل و ساختار به
در ابعاد  ،براساس این نظریه، ساختار و کارگزار با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با یکدیگر دارند

طور یکجانبه تحت تأثیر و گاه حتی دیگری را به بگذارندتوانند در یکدیگر تأثیر مختلف می
ترتیب ایجاد سه حالت در میان ساختار و کارگزار قابل تصور است دهند. بدینشرایط خود قرار 

شود، عامل و کارگزار بر ساختار غلبه گرایی شناخته میکه در حالت نخست که با عنوان اراده
یابند و در حالت یابد. در مقابل و در حالت دوم، ساختارها بر عوامل و کارگزاران برتری میمی

(. برخی اساتید حقوق 113 :138ل میان ساختار و کارگزار وجود دارد )حقیقت، سوم نوعی تعاد
گرایی، ساختارگرایی و رویکرد تلفیقی در آثار خود عمومی نیز این سه نظریه را در قالب عاملیت

 (.11-34: 1393اند )کدخدایی و طحان نظیف، بررسی و تبیین کرده

یطی مانند شرایط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بر شرا هادگاهیانطباق این د ،با این حال
 یهادگاهیسازان مستقر در آن، تا حدی با تردید مواجه است. به بیان دیگر، مفهوم دتصمیم

ها با بحث صالحیت دبیرخانه این است که شده از سوی دکتر روحانی و ارتباط آنارائه
مانند اغلب نهادهای مشابه آن صالحیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نوعاً  یهاتیصالح

نظر گرفتن حالت  در با و کارگزار –ولی براساس نظریه ساختار  ،ستادی و اداری است
این دبیرخانه به ابعادی  یهاتیگرای آن )در مفهوم برتری کارگزار بر ساختار(، صالحاراده

های عملیاتی به خود معمول نهادهای مشابه گسترش یافته و جنبه یهاتیتر از صالحوسیع
، مذکورزیرا اوالً در نظریه  ؛از جهات مهمی مورد ایراد است یسازگرفته است. این مشابهت

شرایط و  هیتوان آن را در قالب کلمی یمفهوم ساختار ناظر بر معنای عامی است که در بیانی کل
وم تمام د و در این مفهکرکارگزار تعریف  یهاحاکم بر اعمال و کنش یهاتیمحدود

 .(142: 1381ند )کرایب، شوتوانند در قالب مفهوم ساختار معنا متغیرهای زمانی و مکانی می
است که از دیدگاه دکتر روحانی، ساختار به معنای سازمان است و در فرض مثالِ  یاین در حال

 کهیکند. درحالموردنظر ایشان، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی معنای ساختار را افاده می
ساختارِ تصمیمات کارگزاری چون دبیر شورای عالی امنیت  ،براساس نظریات علوم اجتماعی

موضوع  یهاتواند شامل تمامی متغیرهای مؤثر زمانی و مکانی و از جمله ضرورتی میلم
طورکه در مباحث خود ایشان هم مشخص است، این نظریه ثانیاً همان ؛خاص امنیت ملی باشد

از اعراب ندارد. با  یهای مبتنی بر حاکمیت قانون چندان محلوکراتیک و نظامهای دمدر نظام
ترین این حال، در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسالمی ایران که مفهوم قانون را باید از اصلی
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قانون اساسی در مقابل  111مقام رهبری براساس اصل ، دکرمظاهر عنصر ساختار در آن تلقی 
توان دریافت که در ساختار د جامعه برابر است و با توجه به همین مثال میقانون با سایر افرا

تواند بر اسالمی و قانونی حاکم بر نظام جمهوری اسالمی ایران، عنصر عامل و کارگزار نمی
برتری یابد.  ،ساختاری که تمام ابعاد آن متأثر از اسالمی بودن نظام و حاکمیت شرع بر آن است

 دبیرخانه یهاتیصالح توسعه برای کارگزار –رسد توسل به نظریه ساختار ینظر مبنابراین به
ملی ضمن آنکه به معنای استقالل یافتن و برتری پیدا کردن عامل و  امنیت عالی شورای

با توجه به پذیرش و اِعمال نظریه  ،کارگزار در برابر ساختار شرعی و قانونی نظام است
 ینوعدر نظام جمهوری اسالمی ایران، بیانگر گرایش به حاکمیت قانون و آثار و نتایج آن

 اجتهاد در مقابل نص نیز است.
 

 گیرینتیجه
عنوان ساختار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ،شدهبا توجه به مجموعه مطالب مطرح

از نخستین روزهای فعالیت شورا آغاز به کار کرده و در  ،ستادی شورای عالی امنیت ملی
های اداری و ستادی مربوط به خود مانند نقش خود را در حوزه یخوبلیان متمادی بهطول سا

ده است. از این اعمال کر ت و نظارت بر اجرای مصوباتتهیه دستور جلسات، ابالغ مصوبا
که در د و همچنانکرتوان عملکرد دبیرخانه در این حوزه را از نقاط قوت آن معرفی می نظر

این دبیرخانه در حوزه ستادی و اداری کارنامه قابل  ،ز اشاره شدهسخنان مقام رهبری نی
هایی مانند وضع دبیرخانه به حوزه یهاتیقبولی داشته است. با این حال توسعه صالح

تواند با اغلب اصول حاکم بر ستادی نمی یهاتیاالجرا برخالف حوزه صالحمصوبات الزم
زیرا در عین آنکه توسعه این صالحیت  ،نطبق باشدنهادهای مشابه این دبیرخانه م یهاتیفعال

های مدنظر مقام رهبری برای این با کارویژه ،مبتنی بر نص و مجوز قانونی خاصی نیست
شورای نگهبان و رویه  هایو در عین حال بررسی نظر ستیدبیرخانه نیز چندان هماهنگ ن
نگر آن است که پذیرش شده برای توسعه این صالحیت بیاقضایی و همچنین دالیل ارائه

چنین کارویژه و صالحیتی برای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تا حد زیادی مغایر با 
نظر ایجاد آن و اصول و ضوابط عام حاکم بر حقوق عمومی است. در این میان به فلسفه

دن آن بخش از ابعاد حقوقی حاکم بر روند فعالیت شورای عالی امنیت کررسد، روشن می
 ،های احتمالی تهدیدکننده امنیت ملی ارتباطی نداشته باشدی و دبیرخانه آن که با جنبهمل

ای پژوهش در خصوص موضوع حاضر بکاهد، از جنبه یهایتواند در عین آنکه از دشوارمی
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کمک  یهاتیدیگر نیز به مشخص شدن حدود صالح
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د. با این حال تا سازارچوب صالحیت این نهاد را فراهم کرده و امکان نقد و بررسی چ
توان با تکیه بر اصولی چون حاکمیت می ،محقق نشده است مذکورکه هدف مهم زمانی

در شرایط فقدان نص و مجوزهای قانونی  ،صالحیت نهادهای عمومی قیقانون و تفسیر مض
مول صالحیت نهادهای مدعی برخورداری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از حدود مع

در  شدهرفتهیمشابه آن بود و اِعمال صالحیتی خارج از این حدود را با اصول و ضوابط پذ
 حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایر دانست.
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 هایادداشت
 .233 :1ج  ،برای مطالعه بیشتر در خصوص مبانی، مستندات و محتوای این قاعده فقهی رک: محقق داماد:. 1

 ند از:اقانون اساسی عبارت 171ن سه وظیفه براساس اصل ای .2

 ؛رهبری مقام از طرف شدهتعیین یکل هایسیاست کشور در محدوده امنیتی - دفاعی هایسیاست تعیین (الف
 یر کلدر ارتباط با تدابی و اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی، اطالعاتیسیاسی یهاتیفعال نمودن هماهنگ( ب

 ؛امنیتی - دفاعی
 .و خارجی داخلی با تهدیدهای مقابله کشور برای و معنوی مادی از امکانات گیریبهره (ج
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