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Abstract 

 Nowadays economic security, as one of the imensions of national security, 

enjoys   great importance, so that the effects of having economic power are 

considered in line with the military power.   Therefore ،special attention to 

economic security is necessary and this kind of security can be brought up 

in both normal and national levels which the latter is related to the national 

security category.  In the Iran constitution ،the Supreme National Security 

Council, as the supreme authority of decision making is considered as one 

of the most important pillars of decision making.  In this regard, the 

understanding the limits of the Supreme National Security Council 

competence in the field of economic security is the subject to this research . 

The research method is library-based and descriptive-analytical . 

The results indicate the special position of the Supreme National Security 

Council in the adoption of economic security decisions from the 

perspective of national security.  It is not possible to violate or suspend 

economic principles enshrined in the constitution  ،but the Supreme 

National Security Council’s approvals are considered more important than 

the normal laws and parliament does not have the possibility of violating, 

amending or stopping its approvals. 
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 چکیده

از اهمیت بسزایی برخوردار  ،امنیت ملی ۀدهندعنوان یکی از ابعاد تشکیلبه ،امروزه امنیت اقتصادی

راز با قدرت نظامی است و حتی تجهیز و تمندی از قدرت اقتصادی، همکه اثر بهرهنحویبه ،است

امنیت  ۀویژه به مقول یافزایش قدرت نظامی نیز مستلزم افزایش قدرت اقتصادی است. بنابراین توجه

ی آن و سطح ملاست طرح در دو سطح عادی و ملی قابل ،خود ،اقتصادی الزم است و این نوع از امنیت

با ) ترتیب مقام رهبریبه ،. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانمرتبط استامنیت ملی  ۀبا مقول

عالی  و شورای (امر و سایر وظایف و اختیارات قانونی مقررۀ جایگاه والیت مطلق بودن   توجه به دارا

و  سازترین ارکان تصمیممهم (اتخاذ تصمیم در این زمینه عنوان باالترین مرجع جمعی به) امنیت ملی

های قانونی شورای عالی . با توجه به این موضوع، شناخت حدود صالحیتهستند اثرگذار در این رابطه

صورت این تحقیق به گیرد.موضوع این تحقیق قرار می ،امنیت اقتصادی ۀامنیت ملی در زمین

 .استانجام شدهتحلیلی  ـ ای و به روش توصیفیکتابخانه

ها در تشخیص حدود بر اشاره به وجود برخی از ابهامات و چالشصل از این تحقیق عالوهنتایج حا

امنیت  های مربوط بهشورای عالی امنیت ملی در اتخاذ تصمیم ۀجایگاه ویژ گر ها، بیانصالحیت

 اقتصادی   اصول کردن   از دیدگاه امنیت ملی است و هرچند این شورا امکان نقض یا متوقف ،اقتصادی

و مجلس شوند میلیکن مصوبات آن باالتر از قوانین عادی محسوب  ،اساسی را نداردمندرج در قانون

 مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارد. کردن   شورای اسالمی امکان نقض، اصالح یا متوقف
 

 ملی.عالی امنیتملی، امنیت اقتصادی، شورایامنیت امنیت، قانون اساسی، واژگان کلیدی:
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 قدمهم

 بیان مسئله

اساسی برخوردار  ینیاز به غذا و هوا(، از اهمیتمانند ) انسان ۀاز تأمین نیازهای اولی پس ،امنیتۀ مقول

جای گذاشته های مغفول است که شکر آن بهاست. بنابر حدیث شریف نبوی، امنیت یکی از نعمت

تَان  مَجْهُولَتَان  الْأَمْنُ وَ الْعَاف یۀ(. )نعْمَ گرددشود و درصورت فقدان، اهمیت آن واضح و آشکار مینمی

..، نیازمند دسترسی . فارغ از هرگونه تفاوت در ملیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب و ،افراد بشر ۀبنابراین هم

خود هستند، حداقلی از امنیت که شامل حفظ  ۀامور روزمر ۀبرای ادار ،موردنیاز به حداقلی از امنیت 

)محل زندگی، اعتقادات، شغل(، تأمین نیازهای ضروری، حق مالکیت و حفظ  حیات، سالمتی، آزادی

است که  نحویتوان آن را امنیت پایه نامید. اهمیت امنیت پایه بهد و میشوافراد می کرامت انسانی 

مسئولیت خواهند بود و برخی معتقدند مردمی که فاقد امنیت پایه باشند از نظر اجتماعی بی

 (.9 ،1389)سیف،  دور از اعتدال رفتار خواهند کردبهطلبانه و فرصت

 ،لیکن این مقوله نیز ،استآمیز اشاره شدهبه فقدان تهدید و شرایط مخاطره ،هرچند در تعریف امنیت

 ،استرو شدهههای تخصصی روببا حیطه ،انسانیمانند سایر مفاهیم سیاسی و اجتماعی، با پیشرفت علوم

که همانا تأمین امنیت نظامی و فقدان جنگ بوده،  ،مفهوم از رویکرد سنتی خود که امروزه این نحویبه

)مفهوم سنتی(، سیاسی، اجتماعی،  های مختلف نظامیبندی در حیطهو دچار تقسیم استفاصله گرفته

 است.محیطی شدهاقتصادی، فرهنگی و زیست

که اولی مربوط  ،تقسیم استحور قابلممحور و انسانامنیت دولت ۀدر رویکرد دیگر، امنیت به دو حیط

شود. همچنین امنیت به دو و دومی به حفظ حقوق اشخاص در جامعه مربوط میاست به حفظ حکومت 

شده( و امنیت های کسببه ارزشبودن دربرابر خطرها و فقدان تهدید نسبت )محفوظ امنیت عینی ۀمقول

های یادشده مورد که ارزشفقدان هراس از این های شخصی وبه دریافتنسبت ،)رهایی از تردید ذهنی

و (. البته باید پذیرفت که امنیت مفهومی پیچیده 31 ،1390)پیمان،  استحمله قرار گیرند( تقسیم شده

لذا تمامی ابعاد و  نیست.تفکیک و جداسازی قابل ،اجزای مختلف خوداز است که تنیده درهم

یک از د و هیچننظر مطالعه و شناخت مفهوم آن کاربرد داربیشتر از  های مختلف امنیتْبندیتقسیم

ناپذیر تنهایی کارایی الزم را نخواهد داشت. به عبارت دیگر، امنیت مفهومی تجزیههای امنیت بهحوزه

توان بین ناامنی داخلی، خارجی، محلی، ملی، نظامی، ( و نمی12، 1397، )جعفری و آذری است
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موجب ایجاد ناامنی در سایر  ،هالذا فقدان امنیت در یکی از حوزه .ک شد.. قائل به تفکی. اقتصادی و

مانند امنیت انتظامی،  ،. با توجه به این موضوع، امنیت اقتصادی نیز با دیگر ابعاد امنیتشودها میحوزه

حصول امنیت اقتصادی توجه جدی به  ۀمتقابل دارد و الزم ومعلولی ارتباط علت ،قضایی و اجتماعی

 (.2 ،1382ر ابعاد امنیت است )تمدن و درخشان، دیگ

، موضوع امنیت اقتصادی است. درحال حاضر و با ستمربوط به بحث ما ،آنچه که در این نوشتار

ها بر ذهنی کشورها و سازمان ۀترین دغدغخاستگاه تهدیدهای نظامی و سیاسی، مهم کردن  فروکش

 ،1397 ،)جعفری و آذری افراد و جوامع تمرکز دارد موضوعات اقتصادی و تداوم رفاه، سعادت و آزادی

 ٔ  نتیجه که، شده تبدیل دولت هاینگرانی ترینجدی به اقتصادی امنیت نحوی که امروزهبه ،(42

 دیگر کشورهای به وابستگی آسیب ازن آ رهانیدن  و ملی اقتصاد هایبنیان آن تحکیم اصلی

الزم  مالی  منابع  کردن  دلیل فراهمامنیت اقتصادی به(. به عبارت دیگر، 3 ،1393)موسوی زنوز،  است

 سایر   ایجاد و استقرار  أ تواند منشمی ،خود ،..(. )نظیر امنیت نظامی و دستیابی به سایر ابعاد امنیتبرای 

های آن کشور تمام قدرت ۀهای اقتصادی یک کشور را سرچشمظرفیتگروهی  شود.ها محسوب امنیت

 (.54 ،1387کر اصفهانی، )ذا اندکردهعنوان 

امنیت اقتصادی،  نبود  فقدان امنیت اقتصادی، عدم توسعه و پیشرفت یک کشور است. در شرایط  ۀنتیج

راحتی قابل نقل و انتقال و خروج از کشور باشد هایی که بهها یا تبدیل آن به سرمایهامکان فرار سرمایه

این  ۀنتیج .ی در تولید داخلی امری غیرمنطقی استگذارزیاد است و در چنین شرایطی، انتظار سرمایه

درآمد دولت و سایر معضالت  آمدن  کاهش تولید و درآمد سرانه، بیکاری، پایین گذاریْسرمایه عدم 

در تعیین  یبه عبارت دیگر، قدرت اقتصادی نقش مؤثر 1مترتب بر آن خواهد بود. اقتصادی و اجتماعی 

                                                           
عات و امنیت کشور، بر مت سازمان اطالتصدی سِبرای  ،نقل است که حسن پاکروان در هنگام مذاکره با محمدرضا پهلوی( 1

پاکروان « منظورت چیست؟». محمدرضا پهلوی از وی پرسید: کردمیها تأکید امنیت اقتصادی بیش از سایر مقوله ۀمقول

اگر مردم خوشحال و خشنود باشند،  ؛امنیت باشد ۀکنندتواند تضمینخوب می وضعیت اقتصادیِ ،نظر منخوب به»گفت: 

خواهند. ها میاین تنها چیزی است که آن .امرار معاش داشته باشند ۀخواهند وسیلها مینتوقع زیادی نخواهند داشت. آ

های ( البته ذکر این نکته الزم است که وقوع انقالب اسالمی دارای ریشه20 ،1393)سالمی،  «توقع هستند.مردم بسیار کم

از   قدر و بالمنازع حضرت امام خمینیی عالیعمیق اسالمی و تفکر مبتنی بر استقرار احکام شریعت است و وجود رهبر

سو و وجود نارضایتی در طبقات عام جامعه و گسترش فساد حکومت شاهنشاهی ازسوی دیگر، عامل تسریع در استقرار  یک

توان صرفًا وجه نمی . بنابراین پیروزی انقالب اسالمی را به هیچشدپادشاهی در ایران  ۀحکومت اسالمی و خاتمه سلسل

 ول فقر و فقدان امنیت اقتصادی دانست.معل
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سوی نابودی سوق های ضعیف همواره بهدارد و ملتها تیابی به آنو دسای هر کشور هاهداف و آرمان

 (.3 ،1388 ،)جهانبزرگی استها از بین رفتهاند و استقالل آنداده شده

گونه که دارد و همان یبر این، ایجاد امنیت اقتصادی در استقرار دموکراسی نیز تأثیر حائز اهمیتعالوه

امروز آن است که  جهان  ۀهای پیشرفتدر کشور وفقیت دموکراسیدرستی اعتقاد دارند، علت مبرخی به

ها تضعیف شود و نتوانند هردو را اند هم تسهیالت و هم نان را تأمین کنند. اگر اقتصاد آنها توانستهآن

های پیشرفته باید شود. به عبارت بهتر، دموکراسیآنگاه بخش تسهیالت زودتر متضرر می ،تأمین کنند

ها حاضر به پرداخت پول تسهیالت باشند. بنابراین تولید ناخالص آن ولید کنند تا شهروندان  نان زیادی ت

 (.373 ،1386)لوئیس،  ها مهم استباال برای این قبیل دموکراسی ملی 

است حائز اهمیت فراوان  ،با توجه به موارد فوق، ایجاد امنیت اقتصادی در توسعه و پیشرفت یک کشور

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  .استبسیار مهم  ،سطح کالن و ملیو برقراری آن در 

است و مقام رهبری و شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته ۀبرعهداین موضوع، گیری درخصوص تصمیم

شناخت حدود صالحیت شورای عالی مذکور و ارتباط آن با مصوبات مجلس شورای اسالمی، موضوع 

 این تحقیق قرار دارد.

 

 مفهوم امنیت اقتصادی

به معنای  ،«امن» ۀاز ریش «امنیت». استتشکیل شده« اقتصاد»و « امنیت» ۀامنیت اقتصادی از دو واژ

بیمی، ایمنی و خوفی، بیبی» و به معنایاست  «کردن شدن و اعتماد هراسشدن، بی ایمن»

است. تعاریف متعددی ارائه شده« امنیت»از (. 3376-7و  3374 ،1377باشد )دهخدا، می «بودن امان در

به اشخاص و تهدید نسبت یعنی وجود ،آنچه که با این مفهوم قرابت بیشتری دارد مفهوم مخالف آن

های بزرگی از فعالیت ۀنیز به معنای مجموع« اقتصاد»ۀ ..( است. واژ. )بستگان، اموال و متعلقات آنان

. استدر یک منطقه یا کشور  ،کاالها و خدمات اعم از تولید، توزیع، تجارت و مصرف ،مرتبطهمبه

بخش واقعی و غیرواقعی مانند  یهای مختلفبندیها و تقسیمدارای زیرشاخه ،خود ،ازسوی دیگر، اقتصاد

تا  ،1و در برخی منابعاست .. . اقتصاد، اقتصاد رسمی و غیررسمی، نظری و کاربردی، خرد و کالن و

 .استزیرشاخه برای آن عنوان شده 37

                                                           
.1 https://fa.wikipedia.org   

../Downloads/)%20https:/fa.wikipedia.org


                                                1400ن اتابست پنجم، ۀسال دوم، شمار، حقوقی ۀاندیش ۀفصلنام                                                                           5

است و منظور از آن کار رفتههبرای امنیت ب ،صفت ۀمنزلاقتصاد به ۀواژ ،«امنیت اقتصادی»در عبارت  

برخی  .استعمل آمدهوجود امنیت در موضوعات اقتصادی است. از امنیت اقتصادی تعاریف متعددی به

هام درخصوص آزادی از هر نوع ترس، شک و اب» اند:امنیت اقتصادی را بدین شرح تعریف نموده

هایی حصول اطمینان از برخورداری از ثمرات فعالیت ،ماندن تعهدات و مطالبات و در عین حال الاجراب 

 تعاریف جملهز(. ا10 ،1382)چینی، « .گیردتولید ثروت و توزیع و مصرف آن صورت می ۀکه در زمین

 تحت، کشور یک توسط خدمات و کاالها تولید مقدار»: است اقتصادی این امنیت عمومی ۀ شدپذیرفته

شهروندان  واقعی درآمد زمانهم و باشد المللیبین بازارهای در عرضهقابل کهر، بازا عادی  و آزاد شرایط

 (27 ،1391)سیف،  «.دهد افزایش را

معنای آن است که افراد جامعه برای پاسخگویی به  در یک تعریف ساده، مفهوم امنیت اقتصادی به

..، درآمد . در ابعاد اشتغال، معیشت، مسکن، پوشاک، آموزش، بهداشت و درمان و ،دنیازهای اساسی خو

تولید ناخالص ملی  اقتصادی مطلوبی داشته باشند و دولت هم با برخورداری از رشد فزاینده و بادوام 

 .(50 ،1397 ،)جعفری و آذری کندهای خود را تأمین بتواند هزینه

طور آزادانه و افراد بتوانند به ،اند که در آنگر شرایطی دانستهی را بیانتعریف امنیت اقتصاد برخی دیگرْ

های عادی و مشروع به فعالیت ،خود در راستای منافع شخصی و گروهی  ،بدون احساس ترس و ناآرامی

)مجموعه مقاالت همایش  ..( بپردازند. انداز وگذاری، پس)نظیر تولید، مبادله، مصرف، سرمایه اقتصادی

 (.1 ،1382اه کارهای توسعه امنیت اقتصادی، ر

امکان فعالیت آزاد اقتصادی  ،رسد این مفهوم از امنیت به معنای وضعیتی است که در آننظر میبه

حاکمیت  اتو تصمیم اتکه اقدامبدون این ،)با رعایت حقوق سایرین( وجود داشته باشد توسط اشخاص

پذیر . این وضعیت زمانی امکانشوندمحیط فعالیت اقتصادی پایدار در  ثباتی و نهادهای آن موجب بی

 ،بر فعالیت آزاد و قانونی اشخاص باشد و در آن خواهد بود که محیط فعالیت اقتصادی، محیطی مبتنی

قوانینی که برخاسته از نظر اکثریت  شوند،و محدود به قانون یابند حد امکان کاهش تا مداخالت دولت 

 )دموکراتیک( وضع شده باشند. ساالریت( و در یک محیط مردم)با حفظ حقوق اقل مردم

آزاد اشخاص، مستلزم وجود ثبات نسبی در  بر امکان فعالیت اقتصادی رسیدن به امنیت اقتصادی عالوه

قانون، ثبات ارزی،  گذاری است. همچنین رعایت مواردی نظیر اصل حاکمیتو قانون هارفتار، تصمیم
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.. در رسیدن به شرایط . خواری( و)ویژه گری دولت، مبارزه با رانتتصدینرخ مناسب بهره، کاهش 

 اهمیت بسزایی دارند. ،امنیت اقتصادی

 

 زداییامنیت ـ ییزارویکرد امنیت

گذار مورد صورت مستمر و علمی توسط قانونروشی است که باید به ،برقراری امنیت در وضعیت عادی

. در این شیوه، شوندتصویب یا اصالح  موردنیازْ قوانین  ،و حسب موردگیرد پایش و تحلیل قرار 

و مراجع  شودانجام مینمایندگان منتخب ملت و در چارچوب قانون اساسی دست  بهگذاری قانون

متعددی بر آن نظارت دارند. ازسوی دیگر، اتخاذ تصمیم در سطوح دیگری غیر از مجلس شورای 

های اقتصادی و نیروهای امنیتی در فعالیت ویژهبهحاکمیت و  یشتر  تواند با مداخله و نظارت باسالمی می

ویژه، اشخاص را در اتخاذ  های جاری و درنتیجه ایجاد فضای امنیتی با امکان عدول از قوانین و رویه

ها بعدی آن هایهای اقتصادی و تصمیمفعالیت ۀو بر نحوکند دچار تردید  ،امور خودۀ و ادار هاتصمیم

ی( فضای اقتصادی نام برد. در یزا)امنیت ن کرد عنوان امنیتیاز آن بهتوان میشد، موضوعی که مؤثر با

نقض  گر تواند نشانذکر این نکته الزم است که اتخاذ تصمیم ازسوی مرجعی غیر از مجلس می ،اینجا

بنابراین  ؛باشد ایجادشده گویی به شرایط اضطراری در پاسخ هاجاری و عدم توان آن قوانین و مقررات 

تمامی جوانب یک موضوع و احتماالت بعدی را  ،خود هایگذار در اتخاذ تصمیمالزم است قانون

 ،های موجود و آتی را پوشش دهدمکان خألاإلو حتیدهد صورت دقیق و کارشناسی مورد توجه قرار به

 سریع سایر مراجع نباشد. ۀکه نیاز به ورود و مداخل نحویبه

 

 ها و تهدیداتادی، فرصتامنیت اقتص

نظیر امنیت اقتصادی( مفهومی ، آن ۀدهندتشکیل یو اجزا) گونه که عنوان شد، امنیت ملیهمان

و امنیت هر است همراه  ،هردو ،«فرصت»و  «تهدید»دیگر، این مفهوم با  سوی. ازاستپیچیده و نسبی 

بر به این معنی که کشور عالوه ،(359 ،1390)روحانی،  است نهفته «وابستگی متقابل»کشور در مفهوم 

ها را در بخشی از کاالها و خدمات موردنیاز، تأمین کاالها و خدمات موردنیاز از سایر کشورها، بتواند آن

کمک به ایجاد صلح و پرهیز از هرگونه اقدامات خصمانه یا  این وابستگیْ ۀ. نتیجکندبه خود وابسته 

ایجاد ، گذاری خارجیکننده در جذب سرمایهاقدامات تسهیلعنوان نمونه، انجام . بهاستکاهش آن 
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ونقل حملبرای بازارهای مشترک مرزی با کشورهای همسایه، استفاده از موقعیت سرزمینی کشور 

 .گیرندجای می.. در این مقوله . المللی کاالها وبین

شروع  ۀد است و نقطیعنی تهدی ،مقابل آن ۀبنابراین شناخت مفهوم امنیت ملی مستلزم شناخت نقط

سو و اقدامات خصمانه ازسوی  ها از یکپذیر یا ضعف آنتهدید منوط به شناخت نقطه یا نقاط آسیب

های داخلی یا خارجی پیدا کند. البته تواند جنبه(. اقدامات خصمانه می31 ،1390دیگر است )روحانی، 

و اقدامات  هابلکه تهدید ،نیستمذکور برای شناخت مفهوم امنیت ملی کافی  عوامل   وجود  ص رف 

ند امنیت یک ملت را مورد ند که بتواناز چنان اهمیتی برخوردار باش ،خصمانه باید از نظر ابعاد و عمق

توجهی تمام و یا بخش قابل جمعی حیات دسته منظور از مفهوم ملتْ کنند.و مخدوش دهند هدف قرار 

چراکه وجود تهدید برای بخشی نیست، عددی جمعیت از جمعیت کشور است و الزاماً به مفهوم اکثریت 

جمعی یک ملت را حیات دسته ،تواند در بلندمدتهای مذهبی یا قومی( می)نظیر اقلیت از جامعه

 و منتهی به نابودی یا خسارت حائز اهمیت شود.کند صورت بالقوه یا بالفعل تهدید به

 ،های اقتصاد داخلی و ازسوی دیگردر ظرفیتمستلزم مطالعه  ،سو از یک ،اقتصادی هایشناخت تهدید

شناخت مفهوم نظم نوین جهانی و وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر است. امروزه تولید و رونق 

خودکفایی و  ۀکشور به مرحل اقتصاد داخلی، افزایش درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی و رسیدن 

انون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز رسیدن به از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ق ،استقالل

 است.عنوان شده 126و  53، 52، 48، 43 و اصول 3 اصل 12 نظیر بند یدر اصول مختلف ،اهداف مذکور

ترین شاخص سنجش عنوان مهمبه ،های امنیت ملی، خودعنوان یکی از زیرمجموعهبه ،امنیت اقتصادی

دوم امنیت اشتغال و درآمد و سوم  ،گذاریاول امنیت سرمایه :عد استدارای سه بُ ،یک کشور ۀتوسع

دسترسی سریع کشورها به کاالهای ضروری و » که خود با دو شاخص) امنیت اقتصادی دولت

(. دستیابی به 85 ـ 84 ،1396پیما، . )راه(شودارزیابی می «کشور اقتصادی  رشد نسبی »و  «راهبردی

شود، ازجمله امنیت نظامی نیز محسوب می ،به سایر اهداف امنیت ضامن دستیابی ،خود ،امنیت اقتصادی

چراکه در هر صورت، تأمین امنیت نظامی مستلزم وجود منابع مالی موردنیاز برای تجهیز نیروهای 

 ،های امنیتیدلیل الزامبیشتر به ،صنعتی در قرن بیستم ۀ. از نظر تاریخی نیز فرایند توسعاستمسلح 

)موثقی،  ساختضروری می ،نظامی دالیل شدن را به که صنعتیشد ور آغاز برای کشورهای نوظه

های مختلف آن، رویکردهای دیگری نظیر تدریج و با گسترش مفهوم امنیت در جنبه(. به39 ،1390
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، کنده فشار نظامی ایجاد بتری نسبتهای کمتر، نتایج بهتر و راحتتواند با هزینهکه می ،فشار اقتصادی

مقابل  ۀ، شناخت مفهوم امنیت اقتصادی از شناخت نقطبیان شدگونه که جه قرار گرفت. همانمورد تو

بالفعل و بالقوه  هایتهدید نبود  پذیر است. درواقع امنیت اقتصادی در شرایط امکان ،یعنی تهدید ،آن

با  رویاروییگردد. البته فعالیت اقتصادی بدون احتمال به موضوعات اقتصادی ایجاد مینسبت

چنانچه در  ،های اقتصادیلیکن موضوعاتی نظیر ریسک فعالیت ،)ریسک( امری غیرممکن است خطر

. نیستندامنیت اقتصادی  و نافی شوند میهای مذکور محسوب فعالیت الینفک  ء د، جزنسطح متعارف باش

به شرح زیر  های داخلی و خارجی ایران،تواند در حوزههای اقتصادی میو فرصت هاترین تهدیدمهم

 وجود داشته باشد:

 

 ها و تهدیدات داخلیفرصت( 1

دولت در اقتصاد کشور، کاهش درآمدهای عمومی از  حضور  غیرمتعارف  ۀو گسترمیزان با توجه به ( الف

 ۀموجب عدم امکان تأمین بودج . این کاهشْهستندالعاده در این حوزه برخوردار فوق یاهمیت

و امکان تأمین شود میین نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی و امنیتی های حاکمیتی و همچندستگاه

در ویژه به ،. ازسوی دیگر، کاهش درآمدهای عمومیکندمیعد نظامی و امنیتی را مخدوش امنیت در بُ

و درنتیجه شود میهای عمرانی موجب کاهش فعالیت ،دولت در اقتصاد باالی دخالت  ۀکشورهای با درج

های خصوصی و های مذکور، رکود بر سایر بخشدولتی و کاهش فعالیت ۀتزریق بودجدلیل عدم به

موجبات کاهش رشد اقتصادی و رکود و بیکاری را فراهم  ،غیردولتی حاکم خواهد شد و در بلندمدت

 امکان   موجب عدم  ،تورمی در شرایط رکود خصوص به ،د. همچنین کاهش درآمدهای عمومیآورَمی

بر که این موضوع عالوهشود می (متناسب با نرخ تورم) های دولتیبخش کارکنان  حقوق  ترمیم 

موجبات رکود اقتصادی در سایر دلیل قدرت خرید آنان، بهنارضایتی کارکنان و گسترش فساد مالی، 

 در پی خواهد داشت.نیز ها را بخش

تواند اقتصاد و امنیت یک میتورم غیرمنطقی و افسارگسیخته از بدترین بالیای اقتصادی است که ( ب

 کشور  35 ، متوسط نرخ تورم 1اقتصادی ۀابر اعالم سازمان همکاری و توسعن. بکندملت را مخدوش 

اعالم  طبقحالی است که  این در .استدرصد کاهش یافته 2٫2به  ،2018 ۀاین سازمان در ژانوی عضو 

                                                           
1. https://www.isna.ir/new 

https://www.isna.ir/new
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معادل  ،برای ایران ،(1396 )اسفندماه خبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نرخ تورم در همان تاری

درصد و در  26.9به  ،1397 منتهی به اسفند هۀو این نرخ در دوازده ما 1استعنوان شدهدرصد  9.6

که بسیار بیشتر از میانگین نرخ تورم  2رسددرصد می 40.4به  ،1398 منتهی به تیرماه ۀدوازده ماه

 است. اقتصادی ۀکشورهای عضو سازمان همکاری و توسع

کننده را کاهش تولیدکننده و مصرف دورقمی( قدرت اقتصادی  تورم خصوص به) وجود نرخ تورم باال

. تورم افسارگسیخته موجب افزایش قیمت کندمیو امکان تهدید امنیت ملی را متصور دهد می

اشخاص و  ..( و کاهش قدرت خرید. )مواد اولیه، دستمزد کارگران، هزینه انرژی و های تولیدنهاده

و رشد و شود میهای اقتصادی بنگاه شدن  فعالهای اقتصادی و تعطیلی یا نیمهدرنتیجه رکود بخش

مردم و  و درنتیجه موجبات بیکاری و فقر شدید  کندجدی مواجه می ییک کشور را با چالش ۀتوسع

 د.آورَمی وجودماندگی آن را بهعدم امکان رقابت اقتصادی با سایر کشورها و عقبهمچنین 

ها و بنگاه های قانونی مؤثر بر فعالیت عوامل  وکارْوکار: منظور از محیط کسببهبود محیط کسبپ( 

مشاغل موجود در کشور است که امکان تغییر یا اصالح آن در اختیار صاحبان آن مشاغل قرار نداشته 

ع مشکالت و همچنین خروج از وکار، رفکسب ۀایجاد یا توسع باشد. هرچقدر این محیط از نظر سهولت 

. بهبود فضای یابدو بهبود میتوسعه  هوکار در جامعکمتری مواجه باشد، کسب قانونی  با موانع  ،آن

 ۀتشکیل و توسع ازجمله رعایت حقوق مالکیت، سهولت  ،های آنشاخص رعایت  مستلزم  وکارْکسب

ه قراردادها، استخدام و اخراج نیروی کار، اجرا و رسیدگی سریع به اختالفات مربوط ب ۀوکار، نحوکسب

 .است.. . جزء و )نظیر ورشکستگی(، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران  وکارانحالل کسب

اشتغال کامل رسیدن به وضعیتی است که امکان کار برای جمعیت منظور از ایجاد اشتغال کامل: ت( 

( قرار دارند، فراهم شود. هرچقدر کشور از سال 64 تا 15) که در سنین اشتغال ،فعال و جویای کار

مغزها، جرائم  فقر، مهاجرت، فرارتبع  آن، بهو شود میکامل فاصله بگیرد، بیکاری در جامعه زیاد  اشتغال 

ابر نمتعددی را در پی خواهد داشت. ب تبعات اقتصادی و اجتماعی  ،که خودافزایش خواهند یافت .. . و

یافته تا پایان ری اقتصادی، متوسط نرخ بیکاری کشورهای توسعهگزارش سازمان توسعه و همکا

ابر اعالم مرکز نحالی است که ب این در .استدرصد رسیده 5٫5به  ،درصد کاهش 0٫1با  ،2017 سال

درصد از  12٫1دهد که نشان می 1396 ساله و بیشتر در سال10 افراد  بیکاری  نرخ  آمار ایران، بررسی 
                                                           

2. https://cbi.ir/Inflation/Inflation_FA.aspx. 

3. https://www.amar.org.ir/news/ID/10120 

https://cbi.ir/Inflation/Inflation_FA.aspx
https://www.amar.org.ir/news/ID/10120
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با  ،1398 در تابستان ،سال و بیشتر 15اند و این نرخ برای جمعیت بیکار بودهجمعیت فعال کشور، 

که همچنان باالتر از  1استدرصد رسیده 10.5، به 1397 به تابستان سالدرصد کاهش نسبت 1.8

 .استیافته میانگین نرخ بیکاری در کشورهای توسعه

است. خطر انداخته، ثبات جهان را بهفقیر و غنی کشورهای کاهش فقر مادی: امروزه شکاف میانث( 

که میزان جمعیت کمتر بود، شکاف میان فقیر و غنی هم عمق کمتری داشت.  ،پنجاه سال پیش

است. انبوهی از نهادهای بار نبودهکننده و تأسفمیان این دو قشر این قدر ناراحت ۀهیچگاه فاصل

فرض رایج این است که کنند. پیشاند تا به بهبود این وضعیت کمک المللی شکل گرفتهبین

تبعیض و  های بهداشتیْهای جهانی، تحصیالت و مراقبتگذاریهای تکنولوژیک، سرمایهپیشرفت

بسیاری از فقرای جهان پیشرفت  ،کند. با این حالفقیر و غنی را کم میکشورهای میان  ۀفاصل

(. بنابراین ایجاد رفاه 4-3 ،1386ئیس، )لو استها دوبرابر شدهاند و تعداد آناندکی داشته اقتصادی 

در  ،اسالم از برقراری امنیت نحوی که هدف فقه سیاسی به ،اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است

( و در 82 ،1400)فاضلی،  استعنوان شده ها و از جمله امنیت اقتصادی، برقراری عدالتْتمامی زمینه

 ایو هر تحول اقتصادی استوان یک هدف حیاتی تعیین شدهعنرفاه اقتصادی به ،بسیاری از کشورها

شود )روحانی، تهدید علیه امنیت ملی ارزیابی می ۀمثابکه این کشورها را از این هدف دور سازد به

1390، 40.) 

غذا ۀ درآمد خانوار صرف تهی اگر تمامی  ،که در آن ،از فقر شدید ؛فقر مادی دارای سطوح مختلفی است

برمبنای سبد مطلوب غذایی  ،کیلو کالری روزانه برای هر فرد 2300ت خانوار قادر به تأمین سرپرس ،شود

خوراکی و  حداقل نیازهای اساسی  قادر به تأمین  ،درآمدی لحاظ خانوار به ،که در آن ،تا فقر مطلق ،نباشد

زمن و خص فقر م)مسکن، پوشاک، درمان و آموزش( خود نباشد. افزایش فقر، باأل غیرخوراکی

طبقاتی و درنهایت نارضایتی اقشار  ۀموجب افزایش شکاف اجتماعی و فاصل ،آن شدن  النسلیبین

ثباتی و کاهش امنیت را در سطح موجبات بی ،پذیر خواهد شد و تبعات ناشی از این نارضایتیآسیب

 .کردجامعه فراهم خواهد 

                                                           
4. https://www.amar.org.ir/news/ID/5356 

 

https://www.amar.org.ir/news/ID/5356
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 منحلمدنی را  پرهیزکاری  فقرْ .آیدمیتحمل فقر به چرخش درشوم و غیرقابل ۀبه عبارت دیگر، چرخ 

شده روند توسعه را تضعیف کند، دموکراسی دموکراسی را ضعیف می ، فقدان پرهیزکاری مدنیْکندمی

افتد و فروپاشی اقتصاد نیز موجب افزایش فقر ، بدون توسعه زندگی اقتصادی از کار مینمایدمیمختل 

 .(98 ،1383)ربیعی،  شودمی

 

 المللیبین هایو تهدیدها فرصت( 2

.. . شدن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد: درحال حاضر، جهانی شدن  جهانی( الف

است. به عبارت دیگر، های جاری را تحت تأثیر قرار دادههای مختلف و رویهدرحال وقوع است و نظام

یکی  «نظام جهانی»را نباید با پیدایش یک اقتصادی نیست و همچنین آن  ایهپدیدصرفاً  شدنْ جهانی

های وسیع و همچنین تغییر شکل بافت ۀهای با دامنایجاد نظام ۀمنزلشدن به بلکه جهانی ،انگاشت

از نظر برخی نویسندگان،  .(14-15 ،1387)گیدنز،  اجتماعی مربوط است ۀتجرب محلی و حتی شخصی 

ها نیستند و این مقوله دهی آنگذاران قادر به جهتتزایی است که سیاسشدن از نیروهای برون جهانی

گذاران سیاست هایدر بستر اتخاذ تصمیم «نیروهای عظیم جهانی»از مواردی است که تحت عنوان 

های کالن گذاریو قوانین و مقررات، ساختارهای مالیاتی، تجارت جهانی و سیاست استقرار گرفته

که  ،اقتصاد در دوران جدید شدن  جهانی (. سرآغاز 31 ،1395ز، )استیگلیت دهداقتصادی را تشکیل می

تجارت  ۀبه رفع و یا کاهش تعرف ،های غربیدولتویژه به ،مربوط به تمایالت برخی کشورها

است. و با تشکیل سازمان تجارت جهانی ادامه یافتهشد آغاز  «گات»کاالهاست، با توافقات موسوم به 

کشورهای  کشورهای پیرامونی به کاالها و خدمات تولیدی  در   کردن  ازسازمان باین هدف از تشکیل 

 یابد.ای تحقق مییافته است که این موضوع با حذف یا کاهش موانع تعرفهتوسعه

های تولیدی المللی در تولید کاالها و انتقال برخی صنایع و بخشامروزه با توجه به تقسیم کار بین

 های تولید(، بستن دلیل کاهش هزینه)به به کشورهای پیرامونی صنعتی ۀازسوی کشورهای پیشرفت

تواند رافع نیازهای داخلی نمی ص رف به منابع و تولیدات  یمرزهای کشور در مبادالت اقتصادی و اتکا

صنعتی تولید و  ۀکه عمدتاً ازسوی کشورهای پیشرفت ،های نوینفناوری ۀدر حوزویژه بهکشور باشد، 

اقتصادی مستلزم افزایش تولید کاال و خدمات است و افزایش  ۀبنابراین رشد و توسعند. شوعرضه می

بخشی از مواد اولیه یا کاالها و خدمات موردنیاز از  مستلزم دریافت و واردات نیز تولید کاال و خدمات 
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 ،ورتص در غیر این .رسیدن به خودکفایی محقق گردد تا فرایند است کشور  خارج از مرزهای سرزمینی 

 ،اقتصادی ۀملی در حوز تحقق خواهد بود. بنابراین رسیدن به امنیت قابل «تهدید اقتصادی»مفهوم 

این مبادالت نیز موجب امنیت  اما ص رف  ،پذیر نخواهد بودامکان ،بدون مبادالت اقتصادی با دنیای خارج

 ،واردات کاال و خدماتکه کشور از نظر شود میمذکور زمانی حاصل  بلکه امنیت  ،ملی نخواهد شد

راحتی منابع و و بتواند به باشد یک یا چند کشور قرار نگرفته ۀتحت سلط ،متکی یا به عبارت دیگر

سو  شدن از یک و در دسترس قرار دهد. بنابراین جهانیکند الزم را از سایر کشورها تهیه  محصوالت 

تمامی   ،موجب آنم آورد که بهتواند فرصتی برای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی فراهمی

کاالها را برای  امکان واردات و صادرات آسان  ،ایای و غیرتعرفهکشورها با رفع و یا کاهش موانع تعرفه

های صنعتی کشور مستعد تولید و صادرات در شرایطی که زیرساخت ،ازسوی دیگر کنند وخود فراهم 

های نوین همراه ای با انتقال فناوریی و غیرتعرفهاکاال نباشد و همچنین رفع و کاهش موانع تعرفه

کشورهای صنعتی خواهد شد  تولیدی  محصوالت  ۀکشور صرفاً تبدیل به واردکنند ،در این شرایط ،نباشد

 ها،که تولید کاال در آن ،کشورهای غیرصنعتی عمالً واحدهای تولیدی  ،هاتعرفه نظام  رفتن  و با ازبین

رقابت با  توان  ،گیردوکار( صورت میپایین و وجود موانع کسب وری دلیل بهره)به یرمعموالً با نرخ باالت

ناتوان و درنهایت  و درنتیجه صنایع کشورْنخواهند داشت را  (از نظر قیمت و کیفیت) محصوالت وارداتی

 نابود خواهد شد.

های مهم مطرح ز دغدغهعنوان یکی ابه ،کنون از ابتدای پیدایش بشر تا ،امنیت انرژی: انرژی( ب

است. امروزه با توجه به افزایش شدهصنعتی، نیاز بشر به انرژی نیز تشدید  ۀزمان با توسعو همشده می

به منابع انرژی، کشورهای دارای ذخایر عظیم  ،خصوص کشورهای صنعتیبه ،روزافزون نیاز کشورها

برای  یبر ایجاد فرصتعالوه ،خود ،عو این موضو اندقرار گرفته جهانی  توجه  در معرض  انرژیْ

توجه برای کشور، با های استحصال، پاالیش و صادرات انرژی و کسب درآمد قابلزایی در زمینهاشتغال

 نفت  حاصل از صادرات  های مربوط به خود همراه است. وابستگی شدید دولت به ارز ها و آسیبفرصت

اما  ،به زیان کشور تمام شود ،نع در تولید و صادرات نفتتواند در شرایط تحریم یا ایجاد مواخام می

انرژی و  دستی گذاری در صنایع باال و پایینسرمایهبرای  شدهکسبدرصورت استفاده از درآمدهای 

)صنایع  های حاصل از آنانرژی و فرآورده ۀالمللی در عرصهمچنین دستیابی و حفظ بازارهای بین

کشور و افزایش سطح اشتغال و  ۀتوسع ، برایعنوان یک فرصت مناسبهتواند بتبدیلی و تکمیلی( می
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 مسامحه در هریک از مقوالت  که استروشن . شودسایر کشورها به خود محسوب  کردن  وابسته

 های امنیت ملی مواجه نماید.تواند کشور را با چالشموصوف می

نفتی، کشور را در پرتگاه  خام  منابع  ت ازحد به صادرابیش که وابستگی دیگر، با توجه به این سویاز

دقت الزم در این زمینه و ایجاد تعادل در  ،دهدمحصولی قرار میتک ناشی از اقتصاد  خطرات 

بر این، اقتصاد محصوالت صادراتی و کاهش اتکا به منابع نفتی باید مورد توجه قرار گیرد. عالوه

 شود که دولت را قادر به تخصیص و توزیع تلقی می سیاسی نیز مفاسد  ترین پایگاه مهم محصولیتک

که این اختیارات ویژه  کنداقتصادی و اجتماعی می ۀامتیازات ویژ ،منابع عمومی و به عبارتی ۀخودسران

بخشی از  بندی فرایند مبادالت خارجی و مجوزبندی ها با کنترل و تحدید عملیات بازار، سهمیهیا رانت

 .(25 ،1383)ربیعی،  شوندقتصادی تشدید میا های پرمنفعت فعالیت

ها مستلزم رشد اقتصادی گذاری خارجی: برخورداری از مواهب الهی و رفاه روزافزون ملتسرمایه( ج

میان  ایمنفی ۀکنند و رابطزعم برخی، رشد اقتصادی و رفاه عمومی نیز یکدیگر را تقویت میاست. به

دیگری خواهد شد. در  رفتن  یکی موجب باال یبنابراین ارتقا ؛(16 ،1395)استیگلیتز،  ها وجود نداردآن

عدم تسلط » کلی  اصل   خارجی را منوط به رعایت  گذاری هرچند قانون اساسی سرمایه ،کشور ما

از نظر  ،خارجی ۀلیکن نیاز کشور به ورود و جذب سرمای ،استکرده «بیگانه بر اقتصاد کشور اقتصادی 

گذاری تشویق سرمایه که قانون  نحویبهاست، گذار  واضح و مورد تأیید قانونامری کامالً ،اقتصادی

مناطق آزاد تجاری مبیّن این مطلب  ۀهای توسعه و قانون تشکیل و ادارخارجی و احکام قوانین برنامه

از  ،های نوین به کشوروریااز جهت ورود منابع مالی و انتقال فن ،گذاری خارجی. جذب سرمایههستند

که اتباع آنان در  ییمتقابل بین کشورها اول از جهت ایجاد وابستگی  :چند جهت حائز اهمیت است

هدف، مورد  اتباع آنان در کشور  ۀ، سرمایهو درصورت بروز مخاصم اندگذاری کردهکشور دیگر سرمایه

لی و افزایش خارجی موجب رونق تولید داخ گذاری که ورود سرمایهدوم این ؛تهدید قرار خواهد گرفت

 ۀمانع یا محدودکنند ،که خود شودها میسطح اشتغال جامعه و قدرت خرید شاغلین در این بخش

همراه با ورود فناوری و انتقال  گذاریْافزایش سرمایهکه اگر اینسوم  ؛تهدیدات اقتصادی داخلی است

تقابل و افزایش رقابت با م صادرات، وابستگی  ۀدانش تولید کاالها و خدمات جدید باشد، امکان توسع

کاهد. بدیهی است در کشور می پذیری و از آسیبکند میسایر کشورها را فراهم  های اقتصادی بخش

 ۀتواند موجبات عدم توسعهای غیرضروری میها و پروژهخارجی در طرح ۀورود سرمای ،شرایط عادی
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خارجی در شرایط کمبود  ۀب سرمایلیکن جذ ،دها را فراهم آورَشدن آن های داخلی و ناتوانبخش

تواند مفید واقع های نوین به کشور میفناوری درصورت افزایش سطح اشتغال و یا انتقال ، داخلی ۀسرمای

کارا، ورود تکنولوژی،  های اقتصادی خارجی همراه با برنامه ۀسرمای . در هر حال، چنانچه ورود شود

تأثیر مثبتی در ابعاد کالن اقتصاد ملی نخواهد .. همراه نباشد، . آموزش نیروهای داخلی و

یک کشور  ۀ(. درضمن ورود فناوری جدید نیز باید متناسب با سطح توسع39 ،1382)پورسید،  داشت

 ،فناوری جدید، این موضوع کارگیری ههای الزم برای جذب و بزیرساخت نبودن  باشد و درصورت فراهم

بر عدم امکان ایجاد ظرفیت اشتغال و عالوهشود شور تبدیل تواند به مشکالت دیگری برای کمی ،خود

رو، برخی از نویسندگان، . ازاینکندسابق را مخدوش  کشور در فناوری  موجود  جدید، ممکن است اشتغال 

کشور  ۀمتوسط و متناسب با سطح توسع تکنولوژی  کارگیری هتوسعه را به استفاده و بکشورهای درحال

 (.139-138 ،1372وماخر، )ش اندکردهتوصیه 

 

 عالی امنیت ملیشورای

های تقنینی، اجرایی و قضایی است. در تأمین امنیت اقتصادی مستلزم وجود سازوکارهای الزم در حوزه

گذار داخلی، قوانین متعددی درخصوص ایجاد ساختارهای امنیتی وضع این زمینه، هرچند قانون

 . از این قبیل، قانون  هستنداقد توجه ویژه به مسائل اقتصادی لیکن قوانین مذکور ماهیتاً فاست، کرده

( و قانون تأسیس وزارت 1362 )مصوب به تعیین وظایف و تشکیالت شورای امنیت کشورراجع

مربوط به ساختارهای  قوانین  ۀمطالعبا . هستند توجه( قابل1362 )مصوب اطالعات جمهوری اسالمی

بلکه تأمین  ،انددها اصوالً برای تأمین امنیت اقتصادی ایجاد نشدهکه این نها شودیادشده مالحظه می

 اجتماعی و امنیت دولت را برعهده دارند. ـ نظیر امنیت سیاسی ،های دیگرامنیت در حوزه

امکان اتخاذ تصمیم در هماهنگی  ،که در قانون اساسی ایرسد تنها مرجع امنیتینظر میالوصف بهمع

امنیتی را دارد شورای عالی امنیت ملی است. این شورا  ـ دفاعی کلی  ا تدابیر ب ،های اقتصادیفعالیت

است. البته به این قانون اضافه شده ،1368 اصالحات سالپس از قانون اساسی و  176 موجب اصلبه

 ۀولیا همان مق ،امنیتی ـ دفاعی کلی  ارتباط اقتصاد با تدابیر  استآنچه که در این قانون نیز مورد توجه 

مداخله در برای دیگری  از ظرفیت  ،176 اصل 3 الوصف این شورای عالی در بندامنیت است. مع نظامی 

برای مقابله با تهدیدهای  ،گیری از تمامی امکانات مادی و معنوی کشورمند است و آن بهرهاقتصاد بهره
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امنیت اقتصادی ۀ زمین به حدود وظایف و اختیارت این شورا در ،داخلی و خارجی است که در ادامه

 شود.پرداخته می

با  ،در ابتدا، شورای ملی دفاع که الزم است ، ذکر این نکتهتأسیس این شورا قانونی  ۀدرخصوص پیشین

لیکن شورای  ،بینی شده بودپیش 1358 در قانون اساسی سال ،رویکرد نظامی و مقابله با تهاجم خارجی

تری دهد که رویکرد جامعا به شورای عالی امنیت ملی میجای خود ر ،1368 مذکور در بازنگری سال

امنیت دارد. هرچند برخی معتقدند دلیل ایجاد این شورا در قانون اساسی، احساس نیاز و  ۀبه مقولنسبت

ها و نهادهای مختلف نظام در امور امنیتی و دفاعی ارگانمیان بیشتر  ضرورت وجود هماهنگی و ارتباط 

به مسائل رسد تغییر دیدگاه حاکمیت نسبتنظر میلیکن به ،(422 ،1391باپورچهره، )با استکشور بوده

مهم توان از دالیل )که صرفاً مبتنی بر امنیت نظامی بود( را می آن از نگاه سنتی گرفتن  امنیتی و فاصله

 تأسیس شورای عالی امنیت ملی دانست.

 امنیتی   ـ های دفاعیو شامل تعیین سیاستند اشدهاحصا  176 وظایف و اختیارات این شورا در اصل 

های سیاسی، فعالیتکردن   رهبری، هماهنگ سویشده ازتعیین های کلی سیاست ۀکشور در محدود

گیری از امکانات مادی و امنیتی و بهره ـ دفاعی کلی  اطالعاتی، فرهنگی و اجتماعی در ارتباط با تدابیر 

سای سه قوه، ؤ. اعضای این شورا شامل راستهای داخلی و خارجی برای مقابله با تهدید ،معنوی کشور

رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبری، وزرای 

. در صدر هستندترین مقام ارتش و سپاه وزیر مربوط و عالی ،امور خارجه، کشور، اطالعات و حسب مورد

 است. همچنین این شورا حسب دهشجمهور بر شورای مذکور تصریح ریاست رئیسنیز به  176 اصل

جمهور یا یکی از تواند شوراهای فرعی داشته باشد و ریاست شوراهای فرعی با رئیسخود می وظایف 

. حدود وظایف و اختیارات شوراهای شودجمهور تعیین میرئیس سویاعضای شورای عالی است که از

رسد. همچنین مصوبات این تصویب شورای عالی میها بهکند و تشکیالت آنتعیین میفرعی را قانون 

 اجراست.شورا پس از تائید مقام رهبری قابل

 

 قانون اساسی 176 مفهوم امنیت ملی در اصل

. تأمین امنیت شودیک کشور می امنیت ملی مفهومی است عام و شامل تأمین امنیت در قلمرو سرزمینی 

ها هستند. البته حدود و دولتخود  جامعه و  افراد  آنْ نهایی  ۀکننددولت قرار دارد و مصرف ۀملی برعهد
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ها که دولتبه این معنی شود،یک کشور نمی تأمین امنیت ملی محدود به قلمرو سرزمینی  چگونگی 

نمایند و و تأثیر آن بر امنیت ملی را تحلیل میکنند میدقت رصد المللی را بهای و بینمسائل منطقه

آورند. همچنین منافع عمل میهخود ب اقدامات موردنیاز را در ورای مرزهای سرزمینی  ،درصورت لزوم

تواند کشورهای پیرامونی و حتی سایر کشورهای دیگر را تحت تأثیر امنیت ملی می حاصل از برقراری 

 ثبات در این کشورها مؤثر باشد.و در ایجاد صلح و دهد خود قرار 

 .دهدالشعاع قرار میامنیت ملی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و سایر وجوه امنیت را تحت

که خود از اجزای  ،... نظیر امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ،بنابراین سایر وجوه امنیت

قتضا و در راستای تأمین امنیت ا ند، ممکن است حسب شوامنیت ملی محسوب می ۀدهندتشکیل

ها )امنیت کل( قربانی شوند. به عبارت دیگر، امنیت ملی هرچند بستر الزم برای تأمین دیگر امنیت ملی

اما امنیت ملی همواره ارزش غالب است و  ،دآورَهای اساسی را فراهم میحقوق و آزادی و شکوفایی 

ها را ممکن است دربرابر لیکن سایر امنیت، کنندها آن را در مصاف با هیچ ارزشی فدا نمیدولت

 .(163 ،1387)انصاری، کردهای دیگر قربانی ارزش

های برداشت ،بنابه شرایط زمانی و مکانی خود یر است و هر کشورال و متغیّامنیت ملی مفهومی سیّ

هم یا اثرگذار بر از موضوعات م ،آنچه که در یک کشورممکن است متفاوتی از این مفهوم دارد. بنابراین 

 از این درجه از اهمیت برخوردار نباشد. بنابراین امنیت ملی هادر سایر کشور شودامنیت ملی محسوب 

المللی و موقعیت کشور و نظر رهبران در امری نسبی است و عامل زمان، ایدئولوژی، اوضاع و احوال بین

 (.18 ،1395)رحیمی،  داردتحصیل و حفظ آن تأثیر بسزایی  ۀامنیت و نحو کیفیت و کمیت 

گانه و سایر نهادهای با توجه به وظایف قوای سه ،هرچند قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

گذاری، اجرایی و قضایی( را )اعم از امنیت قانون تأمین وجوه مختلف امنیت ۀحاکمیتی کشور، نحو

رتبه دو نهاد عالی ۀجموع برعهد)امنیت کل( را درم تأمین امنیت ملی ۀلیکن وظیف ،استکردهمشخص 

 57و  107، 5 موجب اصولکه بهاست اولین و باالترین نهاد در این زمینه، مقام رهبری  .استقرار داده

 گانه تحتهای ناشی از آن را برعهده دارد و قوای سهمسئولیت ۀامر و هم ۀقانون اساسی، والیت مطلق

مستلزم  ،خود ،ای مقام رهبری در برقراری امنیت ملیهبررسی صالحیت کنند.نظر ایشان فعالیت می

گیری در رابطه با امنیت ملی، شورای عالی امنیت تصمیم ای است. دومین مرجع عالی تحقیق جداگانه

و حدود وظایف و اختیارات این شورا در شده قانون اساسی ایجاد  176 موجب اصلملی است که به
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شده درخصوص انواع انجام متنوع  ا توجه به تقسیم بندی است. بگشتهتأمین امنیت ملی عنوان 

قانون اساسی و  176 موردنظر در اصل ...(، شناخت امنیت  )ازجمله امنیت دولتی، امنیت فردی و امنیت

صالحیت و  حدود  در شناسایی است دولتی است یا فراتر از آن  که آیا این امنیت ناظر بر امنیت این

کاررفته در اصل هب مستلزم تدقیق در الفاظ  ،. پاسخ به این سؤالاستالی مؤثر اختیارات این شورای ع

پاسداری از »، «تأمین منافع ملی»منظور موجب اصل یادشده، شورای عالی امنیت ملی به. بهاستمزبور 

است. در ادامه، به بررسی اجمالی تشکیل شده «حاکمیت ملی»و  «تمامیت ارضی»، «انقالب اسالمی

 .شوداز عبارات مذکور پرداخته میهریک 

همانند بسیاری  ،است. این عبارت نیزتشکیل شده «ملی»و  «منافع» ۀاز دو واژ «منافع ملی»عبارت ( 1

این  و توافق مشخصی برای تعریف دارد از عبارات متداول در مباحث امنیت ملی، ابهامات دیگری 

 تماماست و شامل  «منفعت»جمع  «نافعم»که است  م است اینعبارت وجود ندارد. آنچه مسلّ

ها آن ها، حصول انسانۀ خواهی و سودجویانموضوعاتی است که بنابه دالیل و غرایز طبیعی و میل فزون

نیز منبعث از  «ملی»ۀ د. واژآورَها فراهم میافزوده را برای افراد یا دولت مندی یا ارزش موجبات رضایت

 یسیاسی با دولت ۀکنند و دارای رابطسرزمینی زندگی می ۀپهن آحاد ملت و جمعیتی است که در یک

تشکیل جمع واحدی را  ،... نظر از عناوینی همچون قومیت، رنگ، زبان وو صرفهستند مشخص 

 «منافع ملی»ها برقرار است. بنابراین واحدی بین آن ۀو عالیق و مشترکات پیونددهنداند داده

است. به جدهای متبوع آنان المللی است و از منافع دولتم بینمنافع یک ملت در نظا ۀدهندتشکیل

ها است و ممکن است منافع یک ملت در حفظ یا عدم اعم از منافع دولت «منافع ملی»عبارت دیگر، 

افراد بوده  جمعی  بیشتر گویای منافع  آتن نیز مفهوم منافعْ حفظ دولت متبوع آنان باشد. در دموکراسی 

(. با توجه به این نکته، مرجع تشخیص 167 ،1385)رنجبر،  تر استمنافع ملی نزدیک ۀکه به مفهوم تاز

منتخب  ملت یا نمایندگان  خود  ،منافع ملی نیز حائز اهمیت است و بهترین مرجع برای تشخیص آن

)انتخاب مستقیم(  آنان است و بهتر است در ترکیب شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان منتخب مردم

 ،صورت مستقیمصرفاً رئیس مجلس شورای اسالمی به ،درحال حاضراما  ،حضور داشته باشندنیز 

گردد و در ترکیب شورای عالی نیز برای فعالیت در مجلس شورای اسالمی انتخاب می ،ازسوی مردم

 حضور دارد.
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به  ،تدر لغ ،است. پاسداری «پاسداری از انقالب اسالمی» شورای عالی امنیت ملی هدف دیگر ( 2

قانون اساسی، نهضتی  ۀموجب مقدم. انقالب اسالمی نیز بهاست «و نگهداری تنگهبانی، مراقب»معنای 

 که تنها ازطریق حکومت اسالمی و در شکل   ،ملت ایران خواهی بر استقالل و آزادی است مبتنی

. با کنندفعالیت میربط تحقق است و در راستای استقرار آن، نهادهای ذیآن قابل جمهوریت و اسالمیت 

مردم است که با  ۀبرعهد ،اول ۀانقالب اسالمی در درج توجه به این موضوع، پاسداری و نگهداشت 

اند و سپس انجام این وظیفه به استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران رأی مثبت داده ،اکثریت قاطع

اند و انجام بخشی از این مدهوجود آملت به ۀموجب خواست و ارادارکان حکومت است که به ۀبرعهد

 ،«استقالل»وظیفه را به نمایندگی ازسوی مردم برعهده دارند. انجام این وظیفه باید مبتنی بر حفظ 

های فوق ای از پاسداری که در راستای ارزشباشد و هر شکل و شیوه «جمهوری اسالمی»و « آزادی»

نخواهد بود. بنابراین پاسداری از  «ب اسالمیپاسداری از انقال» نباشد واجد عنوانها و مبتنی بر آن

امکان استقرار و بقای  ،و منافع حاصل از آنشود میانقالب اسالمی، بخشی از منافع ملی محسوب 

ملت و دولت  امنیت  ۀو واجد هر دو جنبکنند میمنبعث از آن را فراهم  حکومتی  مردم و ارکان  خواست 

 .است

خداست و  قانون اساسی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان ازآن  56 صلبرابر با ا: «حاکمیت ملی( »3

طریقی که  خدادادی را از این حق  است و ملتْکردهخویش حاکم  همو انسان را بر سرنوشت اجتماعی 

گانه و والیت قانون اساسی نیز قوای سه 57 کند. در اصلاست اعمال میدر اصول قانون اساسی آمده

است. بنابراین حفظ ، مشخص شدهکنندامور می ۀاقدام به ادار ،ندگی ازسوی مردمکه به نمای ،فقیه

 ۀگیرندعنوان تصمیمبه ،مردم اول حفظ نقش و جایگاه  است:تحلیل حاکمیت ملی در دو سطح قابل

 6 )اصول هاحق انتخاب نمایندگان و نظارت بر عملکرد آن ،امور کشور و به عبارت دیگر ۀاصلی در ادار

ازجمله قوای  ،امور کشور ۀملی در ادار ۀاجرای اراد دوم حفظ نهادهای متولی  و قانون اساسی( 7و 

تواند شامل هر دو گانه و سایر ارکان حکومتی. بنابراین امنیت مقرر در جهت حفظ حاکمیت ملی میسه

گیری و ممشارکت مردم در تصمی هرچه بیشتر   افزایش  ۀملی و دولتی باشد و الزم است زمین سطح 

 .شودآنان تسهیل  سازی و نقش نظارتی تصمیم
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به معنای حفاظت از سرزمین است که موجب حفظ حاکمیت ملی، قدرت دولت و  «تمامیت ارضی( »4

است. امنیت موردنظر  انبه نفوس، اموال و حیثیات آننسبت ،حفظ حقوق شهروندان از تعرضات دشمن

 ردمی است.دولتی و م ۀواجد هر دو جنب ،در این سطح

مقدم بر امنیت حاکمیت است  رسد امنیت مردمْنظر میبا توجه به موارد مذکور و اصول قانون اساسی، به

گانه باید رو تمامی اقدامات قوای سهپردازد. ازاینعمال قدرت ملی میکه به نمایندگی ازسوی مردم به ا 

هادهای حاکمیتی هستند که باید در در جهت حفظ امنیت مردم انجام پذیرد و درصورت اقتضا، این ن

 راستای حفظ امنیت ملی قربانی شوند.

 

 های قانونی شورای عالی امنیت ملی در امنیت اقتصادیحدود صالحیت

 رف ، رویکرد امنیت ملی از مسائل ص 1368 ، در تغییرات قانون اساسی سالشدگونه که عنوان همان

بنابراین در رویکرد جدید، وظایف  .تصادی( تسری داده شد)نظیر امنیت اق نظامی به سایر ابعاد امنیت

بلکه شامل ابعاد  شود،)دیدگاه سنتی( محدود نمی عد نظامی و دفاعیشورای عالی امنیت ملی تنها در بُ

(. البته تغییرات جدید مستلزم ایجاد ترکیب جدیدی 21 ،1386)کامکار و زنجانی،  نیز هستجدید امنیت 

نظر و اثرگذار باشند. در این صاحب، امنیتی و اقتصادی ۀده است که در هر دو حوزگیرناز اعضای تصمیم

به این نحو است که از میان  ،درخصوص مسائل اقتصادی ،ی و کیفیترکیب شورا از نظر کمّ  ،زمینه

با مسائل اقتصادی  جمهور و مسئول امور برنامه و بودجه بیشتر از سایر اعضااعضای شورا، رئیس

قانون طبق  ،که دولتبر اینعالوهکه  استاین نکته الزم توضیح  ،ستقیم دارند. در این رابطهم ۀمواجه

 ۀوزیران و دولت برعهد تئو ریاست هیاست اقتصادی  ریزی صحیح مکلف به برنامه ،اساسی

 ۀجمهور مسئولیت مستقیم برنامه و بودجقانون اساسی نیز رئیس 126 اصل ، برابر استجمهور رییس

دیگری قرار دهد. مسئول امور برنامه و بودجه نیز در  ۀآن را برعهد ۀتواند ادارو میدارد ر را برعهده کشو

 د و تصدی شوجمهور تعیین میمربوط، ازسوی رئیس راستای همین اصل و سایر قوانین و مقررات  

 ۀاجرای قانون بودجسنواتی و  ۀبودج لوایح  نویس پیش ۀکشور و تهی ۀسازمان برنامه و بودج مسئولیت 

بیشتر مرتبط با مسائل امنیتی و سیاسی  مصوب مجلس را برعهده دارد. سایر اعضای شورای عالیْ

لذا از نظر کمّی، تعداد مسئولین  .ندارند یمسائل اقتصادی نقش مستقیم ۀو در حوزهستند 

گیری در هنگام تصمیم ،از رجحان خاصی ،نفر( 12) شورا نفر( دربرابر تعداد اعضای دائم  2) اقتصادی
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 اقتصادی   های اجرایی ها و دستگاهلحاظ تعدد سازمان. همچنین از نظر کیفی نیز بهنیستبرخوردار 

نیست و با توجه  کافی های اقتصادیْمذکور برای اشراف آنان به تمامی حوزه نفر  2وجود  دولت، ص رف 

وزیر امور اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه  )نظیر وزرا و سایر مسئولین اقتصادی به عدم عضویت دائم  

توان کیفیت ..( نمی. ایران و اسالمی بانک مرکزی جمهوریرئیس اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، 

، 176 اصل 6 که در راستای اجرای بندمگر اینکرد، تضمین ،این شورااقصادی  الزم را برای تصمیمات 

 ۀتوان نحوشورا و با حق رأی حاضر شوند که در این صورت می در جلسات ،حسب مورد ،ربطوزرای ذی

های . در ادامه، به بررسی حدود صالحیتکرداتخاذ تصمیمات اقتصادی را از نظر کمّی یا کیفی بهتر 

 .شوددر موضوع امنیت اقتصادی پرداخته می ،قانونی شورای عالی امنیت ملی

اقدام  ،کشور جاری  تواند برخالف قوانین و مقررات ی میرسد شورای عالی امنیت ملنظر میهرچند به( 1

در رابطه با  ،قانون اساسی 177 تواند مغایر با ذیل اصلولی این موضوع نمیکند، به اتخاذ تصمیم 

تواند برخالف بر آن باشد. بنابراین شورای عالی نمی مبتنی تغییر در این اصل و قوانین اصول غیرقابل

قوانین و مقررات براساس موازین اسالمی و  ۀنظام و ابتنای کلی بودن  المیمحتوای مربوط به اس

حکومت و والیت امر و امامت امت  بودن  های ایمانی و اهداف جمهوری اسالمی ایران و جمهوریپایه

 .تصمیمی اتخاذ کند ،امور کشور به اتکای آرای عمومی و دین و مذهب رسمی کشورۀ و نیز ادار

 ،و در هر صورتکند وظایف و اختیارات رهبری ورود  ۀتواند در حیطامنیت ملی نمیشورای عالی ( 2

 ،تواند جهت تأمین منافع ملیلذا شورای مذکور نمی .اجراستمصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل

به فرماندهی کل نیروهای مسلح یا اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها و یا عزل و نصب ساً نسبتأر

 2 )بند پرسی( و یا صدور فرمان همه110 اصل 6و  5، 4 )موضوع بندهای ماندهان عالی نظامیفر

قانون اساسی، واگذاری  110 اصل انتهایی عبارت  صراحت در که بهخاصه آن کند، ی( اقدام110 اصل

 .استصرفاً در اختیار مقام رهبری  ،اختیارات مذکور به دیگری

یکی از اصول قانون اساسی است و امکان نقض سایر اصول  ،خود ،176 که اصلبا توجه به این (3

اصول قانون اساسی در اتخاذ  ۀرعایت کلی ،شودهای این شورا دیده نمیقانون اساسی در صالحیت

 ،رسد و مصوبات این شورا از نظر شأن و جایگاهنظر میضروری به ،شورای عالی امنیت ملی هایتصمیم

مغایر با اصول  گیری که هرگونه تصمیمخاصه آن شوند،اسی محسوب نمیدر ردیف اصول قانون اس

که مراجع و شود تفسیر، تغییر یا اصالح قانون اساسی محسوب  ۀمنزلتواند بهقانون اساسی می
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 ۀو در حیطاند شدهبینی در سایر اصول قانون اساسی پیش ،صورت جداگانهفرایندهای آن به

و معتقدند با  انددر این زمینه پیمودهرا راه افراط  گروهید. البته نر ندارهای شورای عالی قراصالحیت

آن، مصوبات شورای عالی  بودن  جراإلاهای کلی نظام ازسوی رهبری و الزمتوجه به تعیین سیاست

با هنجارهای قانون اساسی  ،ٔ  به طریق اولینیز رسند که تنها به تأیید رهبری می ،مذکور

 ،پذیرش نباشدرسد این دیدگاه قابلنظر می(. البته به890-887 ،1396و اکبری،  )مقدسی اندمنطبق

های کلی نظام مورد تصویب قرار چراکه اوالً مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید در چارچوب سیاست

موجب قانون اساسی ایجاد ی از اختیارات و وظایف رهبری است که بهئهای مذکور جزد و سیاستنگیر

در  ،این شورا با اصول قانون اساسی پذیرفته شود مصوبات  بودن  ردیفثانیاً چنانچه امکان هم اند،شده

و قسمت اخیر  9 )نظیر اصل تواند مغایر با سایر اصول قانون اساسیشورای مذکور می ،صورتاین

پذیر مکانا ،اصول مذکور با توجه به صراحت  ،که این موضوعکند ( اقدام به وضع مصوبه 177 اصل

است، از لحاظ که درنهایت ازسوی مردم انجام شده ،ثالثاً مرجع وضع و تصویب قانون اساسی و باشدنمی

 شوندبسیار محدود اتخاذ می یکه در جمع ،مقایسه با مصوبات شورای عالی امنیت ملیجایگاه، قابل

 .نیستپذیرش بنابراین امکان نقض اصول قانون اساسی ازسوی شورای عالی، قابل نیست.

درخصوص موضوعات  ،های خودرسد شورای عالی امنیت ملی در بررسینظر میدیگر، بهسوی از

در این  ای صرفاًگیریو هرگونه تصمیمکند اقتصادی باید با توجه به اهداف مندرج در این اصل اقدام 

قانون اساسی  اصول   تن گذاش پا زیر اجازۀ ،قانون اساسی 176 که در اصلخاصه آن ،چارچوب انجام شود

اقتصادی و  استقالل  مان أتو رعایت  لزوم  ید ؤقانون اساسی نیز م 9 و اصل استبه این شورا داده نشده

. بنابراین تصمیمات استنظر فوق در راستای های مشروع ازسوی هر مقام و مرجعی است که آزادی

قانون اساسی، موجب انحصار،  43 اصلمندرج در  هایکیدأت رغم شورای عالی امنیت ملی نباید به

 .کنندخودکفایی دور  ۀد یا کشور را از مرحلناقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور باش ۀاسراف، تبذیر یا سلط

ازجمله موضوعات اقتصادی باید  ،ایات در هر زمینهرقوانین و مقرتمامی  ،قانون اساسی 4 ابر اصلنب( 4

اصول قانون اساسی حاکم است.  ۀهم اصل بر اطالق یا عموم   مبتنی بر موازین اسالمی باشد و این

منظور تشخیص قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به 112 ازسوی دیگر، برابر اصل

مجلس شورای اسالمی را خالف موازین شرع بداند و  ۀمصوبشورای نگهبان در مواردی که  ،مصلحت

است. با توجه به شدهن نکند تشکیل تمکینگهبان را  مصلحت نظام، نظر شورای گرفتن  مجلس با درنظر
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ازسوی شورای عالی  ،مغایر با موازین شرعی هایرسد امکان اتخاذ تصمیمنظر میمفاد این اصول، به

امنیت ملی میسور نباشد و هرگونه اتخاذ تصمیم جهت طرح موضوعات خالف شرع نیز مستلزم ابتکار 

 جمع تشخیص مصلحت نظام است.م مجلس شورای اسالمی و نظر نهایی 

این است که آیا این شورا  ،شورای عالی امنیت ملی صالحیت  حدود  طرح دیگر در بررسی قابل ۀنکت (5

های هایی که تحت عنوان سیاستنظام است یا صرفاً سیاست های کلی سیاست مکلف به رعایت تمامی 

های مانند سیاست ،های کلینه، آیا رعایت سیاستعنوان نمو؟ بهاندشدهامنیتی تدوین و ابالغ  ـ دفاعی

کشور، برای شورای عالی  ۀهای توسعبرنامه های کلی قانون اساسی و یا سیاست 44 کلی اجرای اصل

مبنی بر رعایت  ،176 اصل 1 آور است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت با توجه به قسمت اخیر بندالزام

های صورت مطلق و ناظر بر تمامی سیاستکه به ،«ام رهبریشده ازطرف مقتعیین های کلی سیاست»

است. نظر بوده مورد ابالغی ازسوی مقام رهبریْ های کلی سیاست رعایت تمامی است، موصوف  کلی 

لذا امکان  .که مصوبات شورای عالی امنیت ملی درنهایت باید به تأیید مقام رهبری برسندمضافاً این

نیست، مقدور  176 اصل 2 و 1 شده، در قالب بندهایتعیین های کلی یاستاتخاذ تصمیماتی برخالف س

همان اصل، این امکان وجود داشته باشد که حتی برخالف  3 رسد با توجه به بندنظر میاما به

مادی و  امکانات  گیری از تمامی ناظر بر بهره 3 گرفته شود. بند یتصمیم ،ابالغی های کلی سیاست

همان اصل، این  2 و 1 رغم بندهایمقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است و به ردکشور  معنوی 

که این تصمیمات با خاصه آن ،استهای کلی نظام نشدهموضوع منوط به رعایت قوانین و یا سیاست

یا لزوم  ،مصوبات این شورا تواند با تأیید یا عدم تأیید اجراست و مقام رهبری میتأیید مقام رهبری قابل

درواقع این تأییدیه از جنس  کند.های کلی را در موضوعات خاص مشخص عدم لزوم رعایت سیاست

های احتمالی و تأمین امنیت ملی، به بستمنظور خروج از بنصدور احکام حکومتی خواهد بود که به

راین و گنجد. بنابجاری نمی قوانین  آن در چارچوب  و بررسی است انجام آن الزم  ،تشخیص رهبری

یک فعالیت  بودن  تواند تصمیم به استمرار دولتیرغم قوانین موجود، شورای عالی امنیت ملی میبه

موجب که به اییا فعالیت اقتصادیکند دولتی به بخش غیردولتی  اقتصادی یا واگذاری فعالیت 

. البته این کند را دولتیشود قانون اساسی باید به بخش غیردولتی واگذار  44 اصل های کلی سیاست

، حدود 176 مقرر در اصل شورای عالی در رابطه با شوراهای فرعی آن حاکم نیست و به صراحت  اختیار 

توانند خارج از لذا شوراهای فرعی نمی .موجب قانون استاختیارات و وظایف این شوراهای فرعی به
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. بنابراین این قبیل کنندری گینظام تصمیم های کلی در قوانین جاری و یا سیاست ،ضوابط مقرر

به تغییر در واگذاری نسبت ،قانون اساسی 44 اصل های کلی توانند برخالف سیاستشوراهای فرعی نمی

 .کنندفعالیت اقتصادی بخش دولتی و غیردولتی اقدام  ۀها و یا توسعه و تضییق حیطبنگاه

الی در اتخاذ تصمیمات و مصوبات توان پذیرفت که شورای عکلی می ۀعنوان یک قاعدالوصف، بهمع

ابالغی  های کلی های کلی دفاعی و امنیتی، ملزم به رعایت سایر سیاستبر رعایت سیاستعالوه ،خود

حاکمیت در کشور و  لیکن با توجه به اشراف رهبری بر تمامی شئون نیز هست، ازسوی مقام رهبری 

 های کلی امکان نقض سایر سیاست ،دنرسمی که مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تأیید رهبریاین

. درضمن ازجمله استپذیر امکان ،این شورا، درصورت وجود دالیل متقن و تأیید رهبری سوینظام از

است که در  «اقتصادی امنیت»های کلی نظام درمورد سیاست کلی ابالغی در این رابطه،هایسیاست

های کلی بر این، رعایت سیاست. عالوهاستشدهو ابالغ مقام رهبری تأیید دست به ،3/11/1379 تاریخ

الرعایه برای این شورای عالی نیز الزم ،امنیت اقتصادی ۀهای آن در زمینمشیاقتصاد مقاومتی و خط

 است.

امنیتی اشاره  ـ دفاعی کلی  در ارتباط با تدابیر  های اقتصادی فعالیت کردن  به هماهنگ ،176 در اصل (6

باید دید  است، امااستفاده نشده «تدابیر»از عبارت  ،های این اصلرچند در سایر بخشه .استشده

امنیتی  ـ های دفاعیبه تعیین سیاست ،این اصل 1 که در بندتدابیر چیست؟ با توجه به این این منظور از

منظور از رسد نظر میبهاست، شدهشده ازسوی رهبری اشاره تعیین های کلی سیاست ۀدر محدود رکشو

های اتخاذی از شورای عالی امنیت ملی است که در راستای های کلی نظام و سیاستسیاست تدابیرْ

 ،رضدرحال حا ،های کلیکه نظارت بر سیاستمذکور هستند. درضمن با توجه به این های کلی سیاست

نیز نظارت خود را تواند در این رابطه مجمع می ،استمجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته ۀبرعهد

های کلی ازسوی شورای عالی مذکور، اقدامات الزم را و درصورت عدم رعایت سیاستکند اعمال 

 د.عمل آورَهب

گذاری مجلس شورای اسالمی در وضع قوانین عادی و امکان تغییر یا با توجه به صالحیت قانون( 7

تواند در جهت نقض این قوانین یا میاصالح قوانین، سؤال این است که آیا شورای عالی امنیت ملی 

 ؟کندها اقدام تفسیر و اصالح آن
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 ۀدر یک رویکرد، چون با توجه به اصول قانون اساسی، وضع و اصالح قوانین و یا تفسیر آن برعهد

توان است لذا میمجلس شورای اسالمی قرار گرفته و در صالحیت شورای عالی امنیت ملی دیده نشده

شد، ان بیگونه که همان ،دیگر سویولی ازشد، ن ورود شورای عالی در این حیطه قائل به عدم امکا

تواند در قالب لذا می .گیرداین شورا عموماً در حالت اضطراری انجام می اتخاذ تصمیمات 

گیری از امکانات مادی و امنیتی و بهره ـ دفاعی با تدابیر کلی  ،های اقتصادیفعالیت کردن  هماهنگ

مصوباتی داشته  ،(176 اصل 3 و 2 )بندهای داخلی و خارجی هایشور برای مقابله با تهدیدک معنوی 

امنیتی  ـ اجراست. بنابراین مشروط به ارتباط مصوبات با تدابیر دفاعیباشد که پس از تأیید رهبری قابل

تواند اقدام به این شورا میکه گیری، باید پذیرفت مربوطه و وجود اضطرار در تصمیم های کلی و سیاست

و یا کند المللی های بیننامهانعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی و یا موافقتبرای اتخاذ تصمیم 

 ،اجرا یا عدم اجرای یک قانون، موقتاً و تا رفع شرایط اضطراری، اتخاذ تصمیم نماید ۀدرخصوص نحو

حدود به رعایت حدود مقرر در گذاری مجلس مقانون اساسی، صالحیت قانون 71 که در اصلخاصه آن

های شورای عالی امنیت ملی در است که یکی از این حدود همان صالحیتقانون اساسی شده

د نتواندر اصل مذکور نیز می «مصوبات»و  «تدابیر» بر این، همچنین واژگاناست. عالوه 176 اصل

. شوندگذاری نزدیک میقانونبه  ،د که در این بخشنگذاری ازسوی این شورای عالی باشمؤید ضابطه

قانون  تفسیر   ازسوی مرجع  واژگاناین با توجه به این موضوع و در وضع موجود، تا زمانی که 

 اتیگذاری و وضع مقرراین شورا امکان ضابطهکه اند، باید پذیرفت )شورای نگهبان( تفسیر نشده اساسی

تفسیری شورای نگهبان نیز حکم به دارد. در نظریات را برخالف مصوبات مجلس شورای اسالمی 

عنوان نمونه، شورای نگهبان در است. بهبه قوانین عادی داده شدهمصوبات شورای عالی نسبت برتری 

های پاک، عنوان پنجم توسعه درخصوص گسترش انرژی ۀبرنام ۀبه برخی مواد الیحاظهارنظر نسبت

ای باید مورد لحاظ قرار مباحث انرژی هستهۀ مصوبات شورای عالی امنیت ملی در زمیناست که کرده

( 1364 )مصوب قانون مطبوعات 5 ۀماد 2 ۀ(. همچنین در تبصر878 ،1396)مقدسی و اکبری،  دنگیر

جراست و درصورت تخلف، اإلمصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات الزمشده که نیز عنوان 

 است.بینی شدهج از نوبت در مراجع قضایی پیشخار صورت موقت و رسیدگی امکان توقیف نشریه به

بنابراین در رابطه با لزوم یا عدم لزوم رعایت قوانین عادی ازسوی شورای عالی امنیت ملی باید توجه 

 ،1390)تاجی و دیگران،  گرایی استهرچند براساس نظرات موجود، امنیت ملی متکی بر قانونکرد که 
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رعایت قوانین درخصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی تصریح به لزوم  ،176 لیکن در اصل ،(197

امنیتی است و حالت  ـ که مربوط به شرایط دفاعی ،امنیت ملی گیری شرایط تصمیمدر است. البته نشده

قانون شد. به عبارت دیگر، شرایط  ۀتوان قائل به خروج از حیطمی ،آوردوجود میاضطرار را به

امکان عدول از اجرای  ،موجب آنشرایط خاص و اضطراری است که به گیری امنیت ملی یکتصمیم

در اتخاذ تصمیمات این  ،قانون اساسی 9 . البته رعایت موازین مقرر در اصلاستقوانین عادی متصور 

که مبیّن حفظ استقالل،  ایتواند قوانین عادیشورا نیز به قوت خود باقی است و شورای عالی نمی

موجب قانون مواردی که به . همچنین انجام تغییرات درکندمخدوش  را ضی استآزادی و تمامیت ار

برقراری مالیات و موارد معافیت و بخشودگی مانند است، شدهمنوط به تصویب قانون  ،اساسی

( صرفاً ازطریق مجلس شورای 52 )اصل کل کشور و اصالحات بعدی آن ۀ(، تصویب بودج51 )اصل آن

 د.نرسنظر میپذیر بهاسالمی امکان

 

اسالمی و شورای عالی امنیت ملی در شرایط اضطراری  های قانونی مجلس شورایصالحیت

 و ایجاد امنیت اقتصادیها رفع تهدید

شده باشد، م که با انجام مطالعات الزم و رعایت فنون مربوطه انجا ،صحیح و شایسته گذاری قانون

 ،رو نقش مجلس شورای اسالمی. ازاینکندمی درنهایت موجبات ایجاد امنیت اقتصادی را فراهم

. در موضوعات مربوط به امنیت ملی و تشخیص استوضع قوانین، حائز اهمیت  عنوان مرجع اصلی به

که امنیت ملی را هدف قرار  هاییحدود صالحیت مجلس و شورای عالی امنیت ملی، شناخت تهدید

های نهادهای اند از حیث صالحیتهدف قرار دادهکه سایر وجوه امنیت را مورد  هاییتهدیدو دهند می

 حائز اهمیت است. ،یادشده

مجریه( اجازه داده  ۀ)قو به دولت ،نظیر آن در جنگ و شرایط اضطراری  ،قانون اساسی 79 برابر اصل

لیکن مدت آن کند، برقرار  ایهای ضروریموقتاً محدودیت ،با تصویب مجلس شورای اسالمیتا شده 

روز باشد و درصورت بقای ضرورت، دولت موظف به کسب مجدد  30تواند بیشتر از میبه هر حال ن

 مجوز از مجلس است.

صراحت به ،قانون اساسی 176 در اصل ،به آنکه امنیت ملی و مرجع اتخاذ تصمیم نسبتبا توجه به این

 ایات امنیتیموضوع ،قانون اساسی 79 طرح در اصلرسد موضوعات قابلنظر میبه ،استشدهمشخص 
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 . به عبارت دیگر، چنانچه تهدید از جهت دوری یا نزدیکی  انداست که هنوز به حد امنیت ملی نرسیده

امکان  ،در حد ورود آسیب به امنیت ملی نباشد ،زمان و مکان وقوع، احتمال وقوع، عمق و سایر ابعاد آن

چنانچه حالت جنگی و اما  ،تورود مجلس شورای اسالمی و اتخاذ تصمیمات الزم وجود خواهد داش

بر صالحیت مجلس شورای موضوع عالوهاین شرایط اضطراری در حد تهدید امنیت ملی باشد، 

مجلس شورای اسالمی اگر . به عبارت دیگر، هستاسالمی، در صالحیت شورای عالی امنیت ملی نیز 

گیری موضوع مانع تصمیم اینکند، گذاری بدواً اقدام به قانون ،(79 )موضوع اصل در چنین مواردی

اما کند، اقدام به وضع مصوبه  ،تواند برخالف مصوبات مجلسو این شورا مینیست شورای عالی 

مجلس حق اقدام و وضع قانون برخالف  ،باشدکرده چنانچه شورای عالی بدواً اقدام به وضع مصوبه 

هایی برای دولت و صالحیت ،لمصوبات شورای عالی امنیت ملی را نخواهد داشت. بنابراین در این اص

 176 مفاد اصل مذکور و اصلمیان و شود میهای امنیتی دیده برقراری محدودیت ۀمجلس در زمین

به شرح زیر ها را آنتوان های حائز اهمیتی وجود دارد که مینقاط مشترک و تفاوت ،قانون اساسی

 :کردخالصه 

نظیر آن  مربوط به جنگ و شرایط اضطراری  ،قانون اساسی 79 صالحیت دولت و مجلس در اصل( 1

مقصود از سایر شرایط شود، اما تواند شامل جنگ داخلی و خارجی است. هرچند حالت جنگی می

. با توجه به این موضوع، درستی یا نادرستی تشخیص نیستد مشخص نجنگ باشمانندکه  ایجنگی

الوصف قانون اساسی خواهد بود. مع شورای نگهبان ۀدرنهایت برعهد ،دولت و مجلس در این زمینه

کار مقرر در این اصل و یا وتواند ازطریق سازبرقراری محدودیت در شرایط جنگی و نظایر آن می

 قانون اساسی انجام شود. 176 سازوکار مقرر در اصل

تواند شامل نمی «محدودیت»های ضروری است و ایجاد ناظر بر ایجاد محدودیت 79 اصل( 2

بر محدودیت و عالوهاست تر در حالی که صالحیت شورای عالی امنیت ملی عامود، ش «ممنوعیت»

 تواند شامل ممنوعیت نیز باشد.می

خدشه به ورود تواند موجب قانون اساسی نمی 176 و 79 های مقرر در اصولکدام از صالحیتهیچ( 3

های مشروع یا آزادیو شود استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی کشور 

 قانون اساسی(. 9 )اصل کنداشخاص را سلب 
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در  ،دارای مدت زمان محدود است ،قانون اساسی 79 مجلس براساس اصلمصوب های محدودیت( 4

همان شورا  ۀکه تعیین مدت زمان اعتبار تصمیمات و اقدامات شورای عالی امنیت ملی برعهد حالی

 باشد.می

بر لزوم رعایت تصمیمات و مصوبات شورای عالی امنیت  مبنی ،رای نگهبانبا توجه به نظریات شو( 5

تواند در مغایرت با تصمیمات و مصوبات نمی 79 اجرای اصل ۀملی ازسوی مجلس شورای اسالمی، نحو

 شورای عالی امنیت ملی باشد.
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 گیرینتیجه

. شودمیالمللی مطرح ی یا بینامنیت فردمانند امنیت ملی مفهومی است که دربرابر سایر وجوه امنیت، 

گیرد و المللی قرار میامنیت اشخاص و امنیت بینمیان ی است که اهواسط ۀدرواقع امنیت ملی حلق

 پذیر خواهند شد.امنیت نیز آسیب آن، سایر وجوه  دیدن  درصورت آسیب

های ند زیربخشتوامی ،استبدان اشاره شده ،قانون اساسی 176 گونه که در اصلهمان ،امنیت ملی

امنیت سیاسی، اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد. بنابراین کارکرد مانند  یمختلف

تواند مورد اصالح و تکمیل قرار گیرد. اطالعاتی است و می ف رامنیت ملی چیزی بیش از مسائل ص 

تواند در سطح ملی مطرح و شود میعنوان امنیت اقتصادی شناخته میآنچه که امروزه به ،عنوان نمونهبه

های تأمین امنیت در بخش . بنابراین یکی از وجوه امنیت ملیْشودهای امنیت ملی محسوب از زیربخش

تبیین منظور به ،هااقتصادی است. شناخت این بخش و اصول حاکم بر آن و تفکیک آن از سایر بخش

 رسد.نظر میالزم به ،موضوع و حدود این امنیت

اساسی با تغییر صحیح در رویکرد خود به موضوعات امنیت قانون گذار وجه به موارد مذکور، قانونبا ت

رف به مسائل دفاعی و نظامی فاصله گرفته و با تأسیس نهادی تحت عنوان شورای از توجه ص  ،ملی

ا توجه به این است. ب)نظیر امنیت اقتصادی( را مورد توجه قرار داده عالی امنیت ملی، سایر وجوه امنیت

های شورای عالی امنیت ملی و همچنین ارتباط آن با مصوبات مجلس صالحیت موضوع، شناخت حدود 

رسد تصمیمات شورای عالی نباید مغایر با نظر میگرفت. بهبررسی مورد در این تحقیق شورای اسالمی 

ای اسالمی نیز د و در رابطه با مصوبات مجلس شورناصول قانون اساسی و موازین شرعی باش

گذار قانون همچنان در صالحیت اند شدهمنوط به تصویب قانون  ،موجب قانون اساسیموضوعاتی که به

عملکرد مجلس و شورای عالی امنیت  ۀد ماند و در سایر مسائل اضطراری نیز باید در نحونباقی خواه

، 176 تراق آن با اصلقانون اساسی و نقاط اشتراک و اف 79 درخصوص موضوعات مشمول اصل ،ملی

 .عمل آوردبهبررسی و دقت الزم را 
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