
 10.22106/JLJ.2021.131332.3548:(DOI شناسۀ دیجیتال ) 

 

 ۱۷الی   ۱صفحات ،  ۱۴۰۰ بهار،  ۱۱۳، شمارۀ ۸۵ دورۀ، مقالٔه پژوهشی
 ۱۴/۱۱/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:   - ۳۰/۰۴/۱۳۹۹ تاریخ دریافت:

 های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران صالحیت جایگاه و 
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 چکیده 

ل ساختار ی در ذ  1384از سال    ی ت مل ی امن   یعال  ی شورا   435  ۀ شمار   ۀموجب مصوبستاد حقوق بشر به 
 یپژوهش در قالب ن  ی پردازد. ا ی حقوق بشر م   ۀ ت در حوزی صالح   ی فای ل شده و به اکی ه تشی قضائ   ۀ قو 

 ی جمهور   ی و حقوق   ی اس ی ن ستاد در نظام س ی ا  ی ها ت ی گاه و صالح ی ن جایی و تب   ی به بررس   ی ل یتحل ی ف ی توص 
چالش یا   ی اسالم  و  پرداخته  را شناسا ی ا   ی رو ش ی پ   ی هاران  ستاد  تحل   یی ن  مبناک ل  ی و  بر  است.   ی رده 

ت ی امن   ی عال   ی ل شورا ی ذ   ی فرع   ی شورا توان به عنوان  ی ق، ستاد حقوق بشر را تنها م ی ن تحق ی ا   ی ها افته ی 
ن ستاد ی ه قرار دارد، ا ی قضائ   ۀ ل قو ی ه در ذ ک ن ستاد  ی ن جهت برخالف ساختار ا ی ه از ا کشناسایی کرد    ی مل 

ترین از مهم   یکی ن ستاد توسط مجلس  ی ف ا ی ب شرح وظا یاست. البته، عدم تصو   ی ا واجد شأن فراقوه 
، یقانون اساس   176رت آن با صراحت اصل  یبه مغا ه با توجه  ک ن ستاد است  ی ا   ی روش ی پ   ی ها چالش 

را با خدشه مواجه نموده است. لذا الزم است تا مجلس   ی ن قانون ین ستاد با مواز ی مات ا ی انطباق تصم 
 .های این ستاد کند شورای اسالمی اقدام به تعیین صالحیت 

قضائیه،  ۀ  عی، قوعالی امنیت ملی، ستاد حقوق بشر، حقوق بشر، شورای فر  شورای  واژگان کلیدی:
 مجلس شورای اسالمی
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مقدمه
توسع شکل  ۀبا  و  قانون  حاکمیت  اساسیمفهوم  قانون  نهضت  نظام گیری  سیاسی  گرایی،  های 

امور کشور را در قوانین اساسی مشخص نمایند.    ۀ دار در ادارتالش کردند تا نهادها و مراجع صالحیت
های فردی  قوای مملکت و حقوق و آزادیقانون اساسی قواعد حاکم بر اساس حکومت، صالحیت،  

( و از نظر شکلی این قانون متضمن اصول و قواعد رفتاری  122:  1386کند )کاتوزیان،  را تعیین می 
(. این  40:  1383ها و متصدیان امور و قوانین حاکم است )قاضی،  یا سازمانی برای افراد و سازمان

قانون اساسی جمهوری اسال1358موضوع در سال   در ، در  به خصوص  متبلور گردید و  ایران  می 
سال   تشخیص    1368اصالحات  مجمع  دیگر همچون  مراجع  از  برخی  با شناسایی  تا  تالش شد 

این وجود، پیش مصلحت نظام، ساختار اصلی قدرت شفاف با  تعیین شود.  مراجع و  ۀ  بینی همتر 
توجهی  در عمل بخش قابلدار در قانون اساسی مقدور و شاید به صالح نباشد و نهادهای صالحیت

به وسیل نهادهای رسمی کشور  و  مراجع  به خصوص  مراجع صالحیت  ۀاز  و  اساسی  قانون  در  دار 
 اند.مجلس شورای اسالمی شکل گرفته

در نظام سیاسی ایران   1384»ستاد حقوق بشر« از جمله نهادها و تشکیالتی است که از سال  
 ۀها در زمینقضائیه و به منظور تمرکز فعالیت  ۀپیشنهاد رئیس وقت قوایجاد شده است. این ستاد به  
استفاد و  بشری  حقوق  دقیق  ۀ مسائل  اجرای  و  امکانات  از  موجب بهینه  به  مربوطه،  تصمیمات  تر 

 شورای عالی امنیت ملی تأسیس شد.   435 ۀ شمار ۀمصوب 
سال از تأسیس آن در    15های این شورا به عنوان مرجعی که قریب به  تبیین جایگاه و صالحیت 

رسالت این تحقیق است. بر این اساس، در تالش خواهد شد تا در قالبی   ، گذرد نظام سیاسی ایران می
تحلیلی به این سؤال پاسخ داده شود که جایگاه ستاد حقوق بشر در ساختار نظام سیاسی   ـتوصیفی  

صالحیت ایفای  و  کجاست؟  ایران  اسالمی  نجمهوری  در  ستاد  آن  چه های  با  ایران  سیاسی  ظام 
 روست؟ ههایی روبچالش

نویسندگان این تحقیق آن است که با وجود آنکه تأسیس ستاد حقوق بشر به استناد اصل    ۀفرضی
رسد، اما با توجه قانون اساسی و به عنوان شورای فرعی آن شورا دارای مبنای قانونی به نظر می  176

به موجب اصل مزبور، صالحیت اینکه  به تصویب مجلس شورای اسالمی   های به  باید  این شورا 
های آن شورا  ای به تصویب مجلس نرسیده، مشروعیت اعمال صالحیتبرسد و تاکنون چنین مصوبه

آید که تاکنون در هیچ کتاب یا  این نکته به دست می  این موضوع،   ۀبا بررسی پیشین  محل تردید است.
تبیین جایگاه و صالحیمقاله به بررسی و  این موضوع تای  پرداخته نشده و  های ستاد حقوق بشر 

 سازد. ضرورت انجام این تحقیق و بدیع بودن آن را نمایان می 
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نهادهای حقوق بشری در    ۀمنظور پاسخ به سؤاالت این تحقیق، ابتدا تالش خواهد شد تا پیشینبه
بازخوانی شوند اختصارًا  بشر؛  ایران  و مصوبات ستاد حقوق  نهاد  نظام سیاسی    سپس، جایگاه  در 

های  های این ستاد و چالشدر نهایت، صالحیتو  جمهوری اسالمی ایران شناسایی و تحلیل شود  
 . پیرامون آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد 

 نهادهای حقوق بشری در ایران  نۀ. پیشی۱
ان مشاهده تو نهادهای حقوق بشری در نظام جمهوری اسالمی ایران، می   ۀ با بررسی و تتبع در پیشین 

حقوق بشر مورد توجه نظام سیاسی و حقوقی ۀ  هفتاد به بعد، ضرورت فعالیت در حوز   ۀ که از ده  کرد 
 اند. حقوق بشر ایجاد شده  ۀ کشور قرار گرفته و در این راستا، مراجع و نهادهای متعددی در حوز 

مور خارجه« اشاره کرد حقوق بشر و زنان وزارت ا   ۀ از جمله اولین مراجع در این زمینه باید به »ادار 
در ساختار داخلی وزارت امور خارجه عملیاتی شده است. این اداره مسئولیت تمرکز   1370که از سال  

کلی  حوزه   ۀبر  در  بشر  حقوق  سیاسی  امور  حقوق  کودک،  حقوق  زنان،  حقوق  حقوق   ـ های  مدنی، 
حقوق   ۀدر زمین   های فنیاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق توسعه، خدمات مشورتی و همکاری 

 بشر، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران و در سایر کشورها و نظایر آن را برعهده دارد.
پس از آن، »کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران« اولین مرجعی بود که به عنوان نهادی ملی و 

مزبور، با کمیسیون    ۀتشکیل شد. مبتنی بر اساسنام  1373دارای شخصیت حقوقی مستقل در سال  
  ۀوجود اهتمام این کمیسیون نسبت به حقوق بشر اسالمی، این امر مانع از فعالیت و تالش در زمین

این کمیسیون، مرکز کمیسیون در تهران بوده و ممکن    ۀالمللی نیست. طبق اساسنامحقوق بشر بین 
 ای از کشور و جهان ایجاد شود. است شعب آن در هر منطقه

  ۀه به استناد مصوب کبوده    یگریجمهوری اسالمی ایران« مرجع د  ۀ ملی حقوق بشردوستان  ۀ»کمیت
« عنوان  با  وزیران  بشردوستان  ۀکمیت  ۀنامآیین هیئت  حقوق  مصوب   ۀملی  ایران«  اسالمی  جمهوری 

پ  12/11/1376 به  بنا  قانون اساسنامت هاللیشنهاد جمعیو  از  به موادی  استناد  با  ت  یجمع  ۀاحمر 
 جاد شد.  یا (1367مصوب )ران  یا یاسالم یمر جمهوراحهالل

صالحیت مقام  نظر از صالحیت یا عدم قضائیه مرجع دیگری بود که قطع  ۀستاد حقوق بشر قو
تاریخ   در  آن،  آئین   27/6/1380مؤسس  موجب  قو  ۀنامبه  رئیس  به    ۀمصوب  تشکیل شد.  قضائیه 

ماد آیین   2  ۀموجب  قواین  بشر  حقوق  ستاد  اعضای  امور   ۀنامه  معاونت  از:  بودند  عبارت  قضائیه 
ه،  یقضائ  ۀقو  یو امور اجتماع  ی رسانه، معاونت اطالعیقضائ  ۀقو  یه، معاونت قضائ یقضائ  ۀالملل قونیب

دادگستریقضائ  ۀقو  یسخنگو بازرس  ی ه،  سازمان  تهران،  زندانکل  ک  یاستان  سازمان  و  شور،  ها 
شور، ک  یوان عالیس دیرئ   ۀندی ، نمایقضائ  ۀمطالعات توسعز دفتر  کشور، مرک  یتیو ترب  ینیاقدامات تأم
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وزارت  کل  کدادستان    ۀندینما اطالعات،  وزارت  خارجه،  امور  وزارت  و  کشور،  نمایشور  ندگان  یا 
 . یاسالم ی مجلس شورا  ییون قضایسیمک ینفر از اعضا  یکها و ار آنیاالختتام 

مرجع دیگری است که به عنوان   مجلس شورای اسالمی نیز  90حقوق بشر کمیسیون اصل    ۀکمیت
کمی سال    تۀپنجمین  در  کمیسیون،  حوز  1381این  در  تا  شد  تأسیس  کمیسیون  این  خود   ۀ توسط 

 موضوعات حقوق بشری به صورت تخصصی فعالیت کند. 
و تأسیس ستاد حقوق بشر در    1386مبتنی بر آنچه در این بند گفته شد، روشن است که تا سال  

 ۀها« و »ستادها«ی مختلفی در زمینها«، »کمیتهان، »ادارات«، »کمیسیوننظام سیاسی و حقوقی ایر
پیش  بشر  وجود  حقوق  گویای  مراجع  این  وظایف  اجمالی  بررسی  که  بودند  شده  ایجاد  و  بینی 

در اهداف و صالحیتپوشانی و موازی هم ها در خصوص موضوعات حقوق بشری  آن  هایکاری 
کماکان نیز واجد صالحیت هستند و   از مراجع مورد اشاره   بوده است. این در حالی است که برخی

توان ادعا نمود که در  پردازند. لذا، می های خود می در عرض ستاد حقوق بشر به ایفای صالحیت
کاری است و اجمااًل  حقوق بشر، نظام سیاسی ایران دارای تورم و موازی   ۀ نهادسازی در حوز  ۀزمین
»ایجادمی  با  را  موضوع  این  جمهوری   توان  دولت  وظایف  از  یکی  عنوان  به  صحیح«  اداری  نظام 

 قانون اساسی مغایر دانست.  3اصل  10اسالمی ایران مذکور در بند 
 . جایگاه ستاد حقوق بشر و مصوبات آن در ایران 2

های مربوط به ستاد حقوق بشر، مقدمتًا الزم است تا جایگاه این ستاد در  جهت شناسایی چالش
ایران و مصوبات آن در نظام حقوقی کشور تبیین شود. با این مقدمه، در ادامه به صورت نظام سیاسی  

 مجزا به بررسی جایگاه نهادی و مصوبات این ستاد پرداخته خواهد شد. 
 جایگاه نهادی ستاد حقوق بشر .2-۱

عالی امنیت ملی اختصاص یافته است.    قانون اساسی به نهاد شورای  176فصل سیزدهم و اصل  
قانون اساسی در سال  ا در  بازنگری  الحاق شد. برخی    1368ین اصل در جریان  قانون اساسی  به 

: 1387اند )مهرپور، شورای عالی امنیت ملی را عماًل جایگزین شورای عالی دفاع ملی قلمداد کرده
سابق که به تشکیل شورای عالی دفاع ملی   110اصل  3را جایگزین بند  176( و در واقع اصل 459

(. برخی دیگر شورای عالی امنیت ملی را در واقع  151: 1392دانند )شعبانی، می ، صریح کرده بودت
 (. 587: 1388دانند )وکیل و عسکری، جایگزین شورای عالی دفاع و شورای امنیت کشور می 

»به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی  ،  176به موجب اصل  
 گردد: جمهور، با وظایف زیر تشکیل مییت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسو حاکم

های کلی تعیین شده از طرف  امنیتی کشور در محدوده سیاستـ    های دفاعیتعیین سیاست  -1
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 مقام رهبری. 
های سیاسی، اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط هماهنگ نمودن فعالیت   -2

 امنیتی. –تدابیر کلی دفاعیبا 
 گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.«  بهره  -3

دانان این شورا را مرکز نظام  مبتنی بر وظایف ذکرشده برای شورای عالی امنیت ملی، برخی حقوق
تدهماهنگ ثقل  مرکز  و  ملی  امنیت  به  مربوط  اقدامات  پیشبرد  و  می سازی  ملی  امنیت  دانند  ابیر 

های مذکور و مفاهیمی  ( که با توجه به اطالق و عموم صالحیت158:  1398پور و دیگران،  )قربان
های  امور کشور را باید بسیار وسیع و در حوزه   ۀ مداخالت این شورا در ادار  ۀهمچون »امنیت«، گستر

گری  یگر امنیت ملی صرفًا نظامیهای مدرن و پسامدرن، دمختلف دانست. توضیح آنکه، در گفتمان
قابل بررسی است. لذا بتلقی نمی ابعاد گوناگون    ۀ امکانات کشور در هم  ۀکارگیری همهشود و در 

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و... جهت نیل به امنیت ملی در معنای واقعی کلمه،  بخش
ه امروزه پیشبرد  ک ن یت به ایبا عنا  ن اساس، ی(. بر هم143:  1374الزامی است )جمراسی فراهانی،  

ها و امکانات بالقوه و بالفعل  توانمندی  ۀبهینه از هم  ۀ های ملی در بخش امنیتی بدون استفادسیاست
قانون    176اصل    2و    1  ی(، بندها59:  1379ست )عزیزی علویچه و دیگران،  یپذیر نملی امکان

موانع را  ۀیلک اصل مزبور،  3اند و بند ردهک را فراهم  یت ملیبسترهای مقتضی برای تأمین امن ی اساس
 یت ملیامن یعال یکاری جامع برای تحقق اهداف شورا وق سازی ن طریاز سر راه برداشته است و از ا
 (.776:  1375منظور شد )عمید زنجانی، 

عالوه بر تعیین هدف قانون اساسی از تأسیس شورای عالی امنیت ملی و وظایف آن    176اصل  
مزبورشورا،   ترکیب  و  کرده  مشخص  را  شورا  این  اعضای  است.    1ترکیب  شورا  این  اهمیت  مؤید 

گانه و در های شورای عالی امنیت ملی، این شورا را مستقل از قوای سهترکیب و صالحیت  ۀواسطبه
 (.307: 1397دانند )جوان آراسته، ها میامور دفاعی و امنیتی در تعامل و ارتباط نزدیک با آن

ترین تمهیدات اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی جهت فراهم نمودن امکان مله مهماز ج
تحقق وظایف شورای عالی امنیت ملی این است که اصل مزبور، امکان تشکیل شوراهای فرعی را 

های مرتبط با وظایف آن شورا فراهم کرده است. عبارت ذیل اصل مزبور مقرر داشته است:  در حوزه 

 
ول امور  ئمس  -3رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح؛    -2گانه؛  سای قوای سه ؤر  -1  :اعضای شورا عبارتند از  .1

حسب مورد    -6وزرای امور خارجه، کشور، اطالعات؛    -5دو نماینده به انتخاب مقام رهبری؛    -4برنامه و بودجه؛  
 سپاه. ترین مقام ارتش و وزیر مربوط و عالی
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  امنیت  و شورای  دفاع  شورای  از قبیل  فرعی  خود شوراهای  وظایف  تناسب  به  ملی  امنیت  عالی  شورای»
  شورای  از اعضای  جمهور یا یکیبا رئیس  فرعی  از شوراهای  هر یک  دهد. ریاستمی  کشور تشکیل

بارت مزبور، هرگاه شورای  بنابراین، به استناد ع  شود.«می  جمهور تعیین رئیس  از طرف   که  است  عالی
بداند،   الزم  را  خود  امور  از  برخی  بهتر  پیشبرد  منظور  به  فرعی  شورایی  تشکیل  ملی  امنیت  عالی 

 تواند رأسًا اقدام به تشکیل آن شورا کند. می 
فرعی   تشکیل شوراهای  نگهبان،  نظرات مختلف شورای  به موجب  مزبور،  راستای عبارت  در 

ر صالحیت خود آن شورا قرار دارد و از این جهت سایر مراجع ازجمله  شورای عالی امنیت ملی تنها د
نگهبان    یگذاری در این زمینه را ندارند. به عنوان نمونه، شورا مجلس شورای اسالمی صالحیت قانون

شمار  نظرات  موجب  شمار  30/9/1378مورخ    5858/21/78  ۀ به  مورخ    5874/21/78  ۀ و 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی    ۀتوسع  سوم   ۀبرنام  ۀدر خصوص الیح  2/10/1378

ت ملی« را یی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیک شور به عنوان  کایران، تشکیل »شورای مرزهای  
ت ملی  یشورای امن  ۀل شوراهای فرعی را به عهد کیقانون اساسی تش  176با این استدالل که »اصل  

کرد.  اعالم  مذکور  اصل  مغایر  نموده«  شمار  1محول  نظر  مورخ    38627/30/89  ۀ همچنین، 
ران مقرر داشت  یا  یاسالم  یجمهور  یت مرزبانی نگهبان در خصوص طرح تقو  یشورا   19/3/1389
با توجه به وظایف و اختیارات مذکور در این مصوبه، از   2(3)ۀ »تشکیل شورای مرز موضوع ماد :که

 
شورای مرزهای کشور به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی با وظایف زیر تشکیل   :184ۀ  ماد  .1

گردد. ترکیب اعضاء و تشکیالت شورا با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت اطالعات به تصویب شورای عالی امنیت  می
 ملی خواهد رسید.

ترین سطح اجرایی کشور ، سیاسی، فرهنگی با مسائل امنیتی مرز در عالیهای اقتصادیهماهنگ کردن سیاست   (الف
 های اجرایی در مرز به منظور ایجاد وحدت رویهو هماهنگی بین دستگاه 

 اندرکار در مسائل مرزیها و نیروهای دست ها و سازمان نظارت بر وظایف و اقدامات کلیه دستگاه (ب
تهیه و تنظیم استراتژی کشور در امور مرز جهت تصویب شورای عالی امنیت ملی و اجرای طرح جامع مرزهای   (ج

 کشور. 
 مجلس به منظور رفع ایراد شورا:  15/12/1378اصالحی )نهایی( مورخ  ۀمصوب 

   ( حذف گردید.184) ۀماد

های امنیتی، سیاسی، اجتماعی و  های راهبردی توسعه متوازن در حوزه به منظور تدوین و تنظیم سیاست  :3  ۀماد  .2
های اجرایی مرتبط با های اجرایی مشترک و هماهنگی کالن بین دستگاه اقتصادی کشور در امور مرزی و ایجاد روش 

گردد: شورای مرز با ترکیب افراد زیر تشکیل می   مرز و نظارت بر ُحسن اجراء امور مرزی و تقویت و کنترل مؤثر مرزها،
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بوده و همچنین تصویب تشکیالت آن توسط مجلس شورای اسالمی    176شوراهای مقرر در اصل  
  قانون اساسی شناخته شد.« 176با توجه به ذیل اصل مرقوم، مغایر اصل 

باط است و اساسًا مبنای  قانون اساسی نیز قابل استن  176این رویکرد از مشروح مذاکرات اصل  
تدوین اصل به این صورت، آن بوده است که ابتکار تشکیل شوراهای فرعی منحصرًا در اختیار شورای  

 (. 1497: 1380/3، یسی ن، اداره تندنویل قوانکعالی امنیت ملی باشد )اداره 
ذیل شورای    مراتب دردانان این شوراها را از نظر سلسلهپس از تأسیس شوراهای فرعی نیز حقوق

اساس    کنند و از این جهت معتقدند که این قبیل شوراها از یک سو باید بر عالی امنیت ملی تلقی می
قانون اعمال وظیفه نمایند و از سوی دیگر موظف هستند که از مصوبات و تصمیمات شورای عالی  

 (.538-539: 1383/2های مقام رهبری تبعیت کنند )هاشمی، سیاست ۀامنیت ملی در محدود
ن مقاله، دو یشورای عالی امنیت ملی گویای آن است که تا زمان نگارش ابررسی شوراهای ذیل 

  یفرعی نخست »شورا  یفرعی در ذیل شورای عالی امنیت ملی قابل شناسایی هستند. شورا  یشورا 
وزیر  ۀ  باشد که مطابق حکم رییس شورای عالی امنیت ملی، ریاست آن بر عهدامنیت کشور« می 

آمدهای  عمده وظایف شورای امنیت کشور »بررسی جریانات و پیش  1ور قرار داده شده است. کش
 

-  ... 
ریاست شورای مرز با رئیس جمهور یا یکی از اعضاء شورای عالی امنیت ملی است که از طرف رئیس جمهور    :1  ۀتبصر

 شود. تعیین می
تشکیل    های تخصصی با تعیین ترکیب و شرح وظایف هر یکشورای مرز به تناسب مسئولیت خود کارگروه   :2  ۀتبصر

 ها الزم است به تأیید شورای مرز برسد. دهد. مصوبات کارگروه می
می   :3ۀ  تبصر تشکیل  بار  یک  ماه  سه  هر  مرز  شورای  میجلسات  مرز  شورای  جلسات  شود.  ضرورت  به  بنا  تواند 

 العاده نیز داشته باشد. فوق 
ربط بدون حق  های ذی اسان دستگاه شورای مرز مجاز است حسب مورد از سایر وزراء و مسئوالن و کارشن  :4ۀ  تبصر

 رأی جهت شرکت در جلسات دعوت نماید.  

 (1392آبان  15 ؛ تاریخ انتشار:33145رسانی شبکه خبر: )کد خبر: به گزارش پایگاه اطالع  .1
 »جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور

جمهوری اسالمی ایران و به منظور تمشیت شایسته امور جاری در اجرای اصل یکصد و هفتاد و شش قانون اساسی  
های آن، جنابعالی را با کلیه اختیارات به عنوان »رییس شورای امنیت کشور«  شورای امنیت کشور و پویایی فعالیت

ذیربط  های  های موجود دستگاه ریزی، پیگیری و اتخاذ تصمیمات الزم، از تمام ظرفیتنمایم تا ضمن برنامهمنصوب می
 .در جهت برقراری حفظ امر خطیر امنیت در داخل کشور بهره گیرید

امید است آن شورا بتواند به عنوان بازوی توانمند شورای عالی امنیت ملی در جهت حفظ دستاوردهای نظام مقدس 
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با  عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله  
 1مسائل مربوط به آن« است. 

اقدام به تشکیل    1384ل  عالی امنیت ملی در سا   شورای   435  ۀ شمار   ۀ عالوه بر شورای مذکور، مصوب 
. وزیر امور خارجه  2. وزیر کشور  1»ستاد حقوق بشر« کرده است. ترکیب ستاد مزبور عبارت است از: » 

. رئیس  7. دادستان کل کشور  6. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  5. وزیر دادگستری  4. وزیر اطالعات  3
. رئیس سازمان بازرسی کل کشور  9ایران  . فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی  8دیوان عالی کشور  

عالی امنیت  . مسئول کمیته حقوقی دبیرخانه شورای 11ها و اقدامات تامین کشور  . رئیس سازمان زندان 10
. دو نفر از حقوقدانان یا قضات با  13عالی امنیت ملی  . معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای 12ملی 

قو 14سابقه   بشر  حقوق  ستاد  دبیر  قضائیه«. .  قو   2ه  رئیس  با  نیز  ستاد  این  می   ۀ ریاست  و  قضائیه  باشد 
 جهت در حال حاضر ساختار این ستاد در ذیل آن قوه تدارک شده است. بدین 

قضائیه تعریف  ۀرغم اینکه ساختار و مدیریت این ستاد در ذیل قومبتنی بر نکات ذکر شده، علی
شده، کماکان بایستی این ستاد را یکی از شوراهای ذیل شورای عالی امنیت ملی قلمداد کرد و اعتبار 
استناد   به  بسا،  چه  بنابراین،  دانست.  ملی  امنیت  عالی  جایگاه شورای  از  برگرفته  را  آن  تصمیمات 

یاست این شورا از ریاست  جمهور اقدام به تغییر رقانون اساسی، رئیس  176صالحیت مقرر در اصل  
قضائیه به وزارت امور خارجه نماید و از این طریق، دبیرخانه و ساختار داخلی آن ستاد در وزارت   ۀقو

رغم  امور خارجه تشکیل شود. بنابراین، در ترسیم جایگاه ستاد حقوق بشر باید توجه داشت که علی

 
 .ی نقش نمایدگرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید ایفامداری، اعتدال جمهوری اسالمی با رعایت اصول قانون 

 جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی« حسن روحانی رییس 
 ( قانون »راجع به تعیین وظایف و تشکیالت شورای امنیت کشور« مقرر داشته است: 1) ۀدر این راستا، ماد .1
هماهنگ   آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیربه منظور بررسی جریانات و پیش   :1دۀ  ما»

دار وظایف زیر خواهد  با مسائل مربوط به آن شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور عهده  در جهت پیشگیری و مقابله
  ـ سیاسی    ـهای مربوط به وقایع حساس امنیتی  بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل جمع  (الف  :بود

برقراری ارتباط با   (بینی تحوالت آتی. بترسیم وضع موجود و پیش  سریع به منظور  برداری اجتماعی کشور جهت بهره 
مشخص نمودن    (ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان. جها و دریافت گزارشات نوبه شورای تأمین استان 

قوانین مصوبه.  سیاست  امنیت داخلی کشور در چهارچوب  ا  (دهای عام  ز تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک 
پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله   (هها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها.  ارگان

 آهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.« هم -واز اجراء تصمیمات متخذه در شورا. 
 :قابل مشاهده در تارنمای .2

https://humanrights.eadl.ir/ 
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ای بودن این ستاد توجه نمود و فراقوه   ۀجه قضائیه، بایستی به و  ۀتشکیل این ستاد در ذیل ساختار قو
 کماکان آن را به عنوان یکی از شوراهای ذیل شورای عالی امنیت ملی محسوب کرد. 

بنا به مراتب فوق، با توجه به جایگاه واالی ستاد حقوق بشر در نظام سیاسی کشور و ضرورت ارتباط 
با این ستاد، در خصوص  های ذی و هماهنگی تمام ارگان  موضوعات حقوق بشری و در حدود ربط 

 مراجع و نهادها مکلف به همکاری با این ستاد هستند.   ۀ االصول همهای این ستاد، علی صالحیت 
 جایگاه مصوبات ستاد حقوق بشر. 2-2

برخوردار   یاژه یت ویاز اهم  یحقوق   یگاه مصوبات و هنجارهای، تعیین جایدر هر نظام حقوق 
:  1392،  یانی ازندر  یاد شده است )گرج ی  ین حقوق عمومیادیای بنه است و از آن به عنوان ضرورت 

میزان ارزش و اعتبار    ۀنندک، مشخصیگاه مصوبات در سلسله مراتب هنجارین جاییه تعک(. چرا 82
به هنگام    ، آور الزام   یر هنجارها یسه با سایه آن هنجار در مقاک نییک هنجار در نظام حقوقی است و ا

(. لذا،  168: 1382، یلیند )اسماعکیخود را حفظ م ییارا کتا چه اندازه اعتبار و  ، ا تزاحم یتعارض 
آن با هنجارهای فوقانی و تحتانی   ۀد شأن و اعتبار هر تأسیس حقوقی و رابطیبا  یدر هر نظام حقوق 

 (.327: 1383 روشن و شفاف باشد )زارعی، 
قانون اساسی،   176یق در نص اصل فوق، بر اساس تتبع نویسندگان این تحق ۀت به مقدمیبا عنا

برخالف صالحیت وضع مصوبه توسط شورای عالی امنیت ملی که به صراحت اصل مزبور ترتیبات  
آن تعیین شده، در خصوص صالحیت شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی جهت وضع مصوبه 

ج خصوص  در  اظهارنظر  تا  شده  سبب  موضوع  این  و  است  طرح  قابل  متعددی  ایگاه  ابهامات 
، در صورتی که  176مصوبات ستاد حقوق بشر دشوار باشد. توضیح آنکه، به موجب صراحت اصل  

عالی امنیت ملی به تصویب برسد، آن مصوبه جهت تأیید برای مقام    یای در صحن شورا مصوبه
االجرا خواهد مزبور الزم   ۀ، مصوب ی ارسال خواهد شد و در صورت تأیید آن از جانب رهبر   یرهبر
عنا  بود. تصریبا  به  اساسیت  قانون  شورا  یح  مصوبات  خصوص  ملیامن  یعال  یدر  برخی یت   ،

ن مصوبات در صورت تأیید از سوی مقام رهبری، در حکم قانون عادی و قابل اجرا  یمعتقدند که ا
ان نسخ یا  ک، امی(. از طرف 249:  1391زاده و دیگران،  ؛ فالح 524:  1377/1هستند )عمید زنجانی،  

:  1388عسکری،   ل مصوبات وجود دارد )وکیل وین قبیا ۀواسط های سابق بهنامهو آییننقض قوانین 
قضایی، اعتبار مصوبات این شورا را با توجه به   ءدانان با استناد به برخی از آرا (. برخی حقوق587

توانند  ه قوانین مؤخر نمی کمعتقدند    یدانند و حتیها توسط مقام رهبری، از قوانین باالتر متأیید آن 
اند را نسخ کنند )مقدسی و اکبری،  مصوبات این شورا که در حدود صالحیت آن مرجع وضع شده
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بلکه، مجلس و دولت در جریان تدوین و تصویب مصوبات خود باید مفاد    1(؛ 890-  889،  1396
 (. 192: 1392 تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را به طور کامل مدنظر قرار دهند )مزارعی، 

  176ه اصل  ک نی، با توجه به ایت ملیامن  یعال  یمصوبات شورا   ی رشده برا کذ  یهایژگیبا وجود و
در خصوص صالحیت وضع مصوبه توسط شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی و ترتیبات آن 
  ساکت است و اصل مزبور تنها به این مطلب تصریح دارد که »حدود اختیارات و وظایف شوراهای

ت وضع  ی، صالح یت در حقوق عمومیعدم صالح   ۀ ت به قاعدیکند« و با عنافرعی را قانون معین می
شوراها توسط  جا  یفرع  یمصوبه  آنیو  مصوبات  اگاه  در  است.  ابهام  واجد  زمیها  برخ ین    ی نه، 

ها یا شوراهای فرعی را به عنوان بازوی مشورتی و تخصصی یک ارگان، شورا یا  دانان کمیتهحقوق
  یکه مبتنی بر این تلقی، شوراهای فرعی شورا   (90:  1389مشهدی و فریادی،  کنند )د تلقی مینها
مشورت به آن شورا را دارند. البته، با توجه به اینکه به   ۀتنها امکان اظهارنظر و ارائ  یت ملیامن  یعال

نیست ، تعیین حدود صالحیت این شوراها به قانون عادی واگذار شده، تردیدی  176موجب اصل  
قانون اگر  تصمیمکه  برعهدگذار  را  خاصی  موضوع  خصوص  در  فرعی   ۀگیری  شوراهای  از  یکی 

همچون ستاد حقوق بشر قرار دهد، آن ستاد صالحیت خواهد داشت تا بر طبق ترتیبات قانونی و در 
گیری در آن زمینه یا وضع مصوبه کند. در شده توسط قانون، اقدام به تصمیمحدود صالحیت تعیین

عنوان  به  بشر  حقوق  ستاد  مصوبات  فرض،  این  در  که  نمود  توجه  باید  وضعیت  این  خصوص 
ف یا تعرض  یتصمیمات یک مرجع اداری قلمداد شده و با توجه به اینکه امکان تجاوز از حدود وظا

بایست امکان نظارت قضایی بر  های شهروندان در این موارد قابل تصور است، میبه حقوق و آزادی 
ا شود. مصوبات  فراهم  ستاد  مصداق   2ین  بشر  حقوق  ستاد  مصوبات  فرض،  این  در  بنابراین، 

 عدالت دیوان آیین دادرسی و تشکیالت  قانون  12  ۀماد  ۀتصمیمات شورای عالی امنیت ملی در تبصر

نیست و بایستی امکان نظارت دیوان عدالت اداری بر این دسته از مصوبات   1392مصوب    3ی ادار

 
چهارم دیوان عدالت اداری مقرر   ۀشعب  11/1391/ 29مورخ   9109970900402900  ۀ شمارۀ  در این زمینه، دادنام   .1

»مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است با قوانین عادی ملغی داشته است:  
 (.13: 1393)پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی، گردد.« نمی

ها با هدف نظارت آنچه در اینجا از نظارت قضایی مدنظر است، »بازبینی دقیق تصمیمات و اقدامات از سوی دادگاه .  2
 (.209: 1398بر رعایت اصول و قواعد حقوقی )حقوق عمومی(« است )موالیی و سعادتی راد، 

ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و  بخشنامه ها،  نامهرسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفًا آیین   :تبصره  .3
مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از 

 .شمول این ماده خارج است
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شدن مصوبات شورای عالی امنیت ملی از  فراهم شود. این در حالی است که در خصوص مستثنی
است و نظام    یتیو امن  یاسیه غالبًا سکن مصوبات  یت اینظارت دیوان عدالت اداری عالوه بر ماه

قب یا  یحقوق  قضاین  نظارت  مشمول  را  مصوبات  دالیلی همچون  ینم  ییل  وجود  به  توجه  با  داند، 
ها بر عملکرد  عالی امنیت ملی و اعمال نظارت متقابل آن  گانه در شورایقوای سه  ی حضور رؤسا

ناپذیری مصوبات شورای  یکدیگر و از سوی دیگر نظارت مقام رهبری بر مصوبات آن شورا، نظارت 
 . پذیر استیه عالی تا حدودی توج

به  آن ستاد  قانونی  در چارچوب صالحیت  بشر  اینکه مصوبات ستاد حقوق  با فرض  بنابراین، 
شود و همچون مصوبات شورای  تصویب برسد، آن مصوبه به عنوان یک عمل اداری محسوب می

پایینامنیت کشور یا شوراهای تأمین استان   دستی شورای امنیت کشور در سطح ها )به عنوان نهاد 
 340/79  ۀ شمار  ۀ توان به دادناماستانی( قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. برای نمونه می 

بند    16/11/1379مورخ   ابطال  درخواست  به  راجع  مورخ    46894/1/6  ۀ شمار  ۀمصوب   4دیوان 
وان راجع ید  22/5/1398مورخ    1029-1028  ۀ شمار   ۀا دادنامی  1شورای امنیت کشور  23/12/1367

 شورای تأمین شهرستان ابهر اشاره کرد.  5/6/1397/م مورخ 563/1 ۀ شمار  ۀبه ابطال مصوب 
گیری ستاد حقوق بشر و در چارچوب وظایف تصمیم  البته در خأل وجود قانون در مورد صالحیت

بشر، این ستاد ممکن است اقدام به  شده از سوی شورای عالی امنیت ملی برای ستاد حقوق  تعیین 
قانون   176های مختلف نماید. در این فرض، به صراحت اصل  گیری و وضع مصوبه در حوزه تصمیم

اجرا است«  عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابلاساسی مبنی بر اینکه »مصوبات شورای  
ویض اختیار مراجع به مقامات و مراجع  و اینکه مبتنی بر مبانی حقوق عمومی اصل بر عدم امکان تف

جای مصوبات  تواند به گونه نتیجه گرفت که مصوبات ستاد حقوق بشر نمیتوان این دیگر است، می
تواند نظراتی را به عنوان نظر مشورتی تهیه شورای عالی امنیت ملی محسوب شوند و تنها این ستاد می

 ی و نهایتًا مقام رهبری برسند. کند و آن نظرات به تصویب شورای عالی امنیت مل
بودن بخش قابل توجهی از مصوبات شورای عالی محرمانه  رغمهای ذکر شده و بهبا وجود تحلیل

به  آنچه در گردش کار مربوط  اسناد و مکاتبات حقوقی همچون  از  از برخی  امنیت ملی، مستنبط 

 
نی هم نداشته  قانون ازدواج، نکاح اتباع بیگانه با بانوان ایرانی در صورتی که منع قانو  17  ۀکه مطابق ماد»نظر به این   .1

دارد، هویت و تابعیت مرد به جهت قانون ثبت احوال که مقرر می  45باشد باید با اجازه دولت باشد و مستندًا به ماده  
مصوبه شورای امنیت کشور  4الترتیب به مراجع انتظامی و شورای تأمین شهرستان راجع است. لذا بند اثبات بناء علی 

 « .مغایر قانون شناخته نشد
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فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده و به عنوان دفاعیات وزارت    3/9/1394مورخ    1074  ۀ شمار  ۀدادنام
از عبارت  است می ملی  امنیت  به  توان دریافت که ظاهرًا شورای عالی  ملی  امنیت  »شورای عالی 

گیری در  امکان تفویض اختیار تصمیمدهد«،  تناسب وظایف خود شوراهای فرعی ... تشکیل می
ردی مصوبات شوراها  موضوعات خاص به شورای فرعی مربوطه را نیز استنباط کرده است و در موا 

های فرعی خود را معادل با مصوبات شورای عالی قلمداد نموده است. به عنوان نمونه، در  و کمیته
»ۀ  پروند بند  اشاره،  می13مورد  اشعار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  دفاعیات  وفق  «   ...« دارد: 

یاستگذاری رسانه([ که  شورای عالی امنیت ملی، مصوبات این کمیته ])کمیته س  298مصوبه جلسه  
ترکیب حقوقی آن در همان صورتجلسه مشخص شده است، معادل مصوبات این شورا ])شورای  

این فرض، علی در  لذا،  امنیت ملی([ است.«  باعالی  این مصوبات  مقام یاالصول  تأیید  از  د پس 
 نند. ک یرا ط یت ملیامن یعال  یبات مربوط به مصوبات شورا یاالجرا شوند و ترت رهبری الزم 

 ۀ گیری در حوز بنا بر فروض ذکر شده، با توجه به اینکه تاکنون قانون خاصی که صالحیت تصمیم 
خاصی را به ستاد حقوق بشر اعطا کند وضع نشده است، در هر صورت مصوبات این ستاد تنها پس از 

جد اعتباری باالتر االجرا خواهد بود و با تحقق این شرایط، این قبیل مصوبات وا تأیید مقام رهبری الزم 
 باشند. ها می مراجع و مقامات کشور مکلف به رعایت آن   ۀاالصول هم از قوانین عادی خواهند بود و علی 

 های آن های ستاد حقوق بشر و چالش. صالحیت ۳
قضائیه و    وۀ تر اشاره شد، در حال حاضر ساختار و مرکز ستاد حقوق بشر در ذیل ق همانطور که پیش 

شود. مبتنی بر شرح وظایف مقرر در تارنمای ستاد مزبور که  حقوق بشر« شناخته می   تحت عنوان »ستاد 
، اموری از قبیل: »طراحی، هدایت و پیگیری کلیه  1شورای عالی امنیت ملی است   435  ۀ برگرفته از مصوب 

بین  و  خارجی  داخلی،  سطح  در  بشر  حقوق  ستاد  به  مربوط  هماهنگی  امور  و  همکاری  با  المللی 
بین ای ذی ه دستگاه  نهادهای  در  ایران  المللی«،  ربط«، »طرح مسائل حقوق بشری جمهوری اسالمی 
موضوعات حقوق بشری«، »ایفای    ۀ های کشورها«، »تبیین نظر اسالم دربار گویی به مواضع و بیانیه »پاسخ 

حقوق بشری«، »آشنا    ۀ های دوجانب همکاری نقش »محوری« درخصوص طرح مسائل حقوق بشری«، » 
اقدامات   با  کشورها  کردن  »آشنا  ایران«،  اسالمی  جمهوری  قضایی  و  حقوقی  نظام  با  کشورها  کردن 

ارتقاء مباحث حقوق بشری«، »آشنا شدن با فعالیت کشورهای طرف    ۀ جمهوری اسالمی ایران در زمین 
زمین  در  مکانیسم   ۀ مذاکره  و  بشر  آن«،  حقوق  به  مربوط  پیگیری مسائل  های چندجانبه  »همکاری های 

( یا جنبش غیرمتعهدها  OIC)  هایی همچون سازمان کنفرانس اسالمی حقوق بشری با نهادها و سازمان 

 
 http://humanrights-iran.ir/page-about.aspx ک:نت مطالعه در این خصوص جه .1
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 (NAM همکاری با شورای حقوق بشر« و »اقدامات مربوط به مجمع عمومی و کمیته سوم« ،»)   سازمان
 شوند.  های ستاد حقوق بشر شناخته می ملل متحد« از جمله صالحیت 

که در بند قبل های ستاد حقوق بشر باید به این نکته توجه نمود که همچنان خصوص صالحیت در  
قانون اساسی اقدام به تشکیل   176اشاره شد، در صورتی که شورای عالی امنیت ملی به استناد اصل  

شوراهای فرعی کند، به موجب عبارت ذیل اصل مزبور تعیین »حدود اختیارات و وظایف شوراهای 
طور که مجلس شورای اسالمی به موجب »قانون « در صالحیت قانون خواهد بود. لذا، همان فرعی 

، وظایف شورای امنیت کشور 1362راجع به تعیین وظایف و تشکیالت شورای امنیت کشور« مصوب  
به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی را تعیین کرده، وظایف ستاد حقوق بشر نیز 

توسط مجلس شورای اسالمی تعیین شوند. این در حالی است که برخالف ترتیبات مذکور،   بایستی 
های ستاد حقوق بشر را تعیین نکرده و از این جهت ایفای مجلس شورای اسالمی تاکنون صالحیت 

 قانون اساسی محل اشکال است.  176های این ستاد از نظر انطباق با اصل  صالحیت 
تأکید بر این نکته الزم است که با وجود آنکه تفاسیر مختلفی از در خصوص اشکال ذکر شده،  

اصطالح »قانون« قابل طرح است و این تفاوت در تفاسیر در اصول مختلف قانون اساسی نیز قابل  
که منطبق با مبانی تصویب   176مشاهده است؛ ولیکن، تبادر اولیه از اصطالح »قانون« در اصل  

مجلس شورای اسالمی به   ۀباشد، مصوب می   1قانون اساسی  57ر اصل  د   قانون اساسی و استقالل قوا
است. لذا، مبتنی بر ظاهر    2(58گذار در نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران )اصل  عنوان رکن قانون 

قانون اساسی تنها مجلس شورای اسالمی صالحیت وضع قانون در این زمینه و تعیین    176اصل  
توان به این نکته رای عالی امنیت ملی را دارد. در تأیید نظر فوق میهای شوراهای فرعی شوصالحیت

نیز تعیین حدود اختیارات و   174و    173اشاره کرد که در سایر اصول قانون اساسی همچون اصول  
عملکرد مراجع به »قانون« واگذار شده و حال آنکه تردیدی در صالحیت مجلس    ۀوظایف و یا نحو

رد نیست. بنابراین، در مقام تفسیر مرجع صالح جهت تعیین قانون مربوط  شورای اسالمی در آن موا
به صالحیت ستاد حقوق بشر باید به معنای خاص از »قانون« اکتفا نمود و آن را معادل با مصوبات 
مجلس شورای اسالمی تلقی کرد. با چنین تفسیری از قانون اساسی، با توجه به اینکه شورای عالی  

 
»قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر والیت  : 57اصل  .1

 از یکدیگرند.« گردند. این قوا مستقل مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می 
شود و »اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می: 58. اصل 2

 گردد.« آید برای اجرا به قوۀ مجریه و قضائیه ابالغ می مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می
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های مربوط به صالحیت اختصاصی مجلس شورای اسالمی که در اند در حوزه توامنیت ملی نمی
قانون اساسی تعیین شده مصوبه وضع کند، حتی با سکوت مجلس در این زمینه نیز شورای عالی 

 های شوراهای فرعی خود را ندارد. امنیت ملی صالحیت تعیین صالحیت
تعیین صالحیت این مطلب که عدم  اثبات  به  های ستاد حقبا  اکتفا  و  قانون عادی  در  بشر  وق 

شود، شورای عالی امنیت ملی در این زمینه یک اشکال به وضعیت حقوقی موجود قلمداد می   ۀمصوب 
پیامدهای آن، یکی از  تأکید بر این نکته الزم است که اصل حاکمیت قانون و تن دادن به لوازم و 

(. بنابراین، به منظور تضمین 8:  1385شود )مالمیری،  عناصر اساسی حکمرانی خوب محسوب می
صالحیت که  زمانی  تا  وضعیت،  اسالمی  این  شورای  مجلس  تصویب  به  بشر  حقوق  ستاد  های 

صالحیت ایفای  نباید  علینرسیده،  و  شمرد  مجاز  را  ستاد  آن  نمیهای  و  االصول  تصمیمات  توان 
 اقدامات این ستاد را واجد اثر حقوقی دانست.

های آن توسط کن است تأسیس ستاد حقوق بشر و تعیین صالحیتدر مقابل نظر ذکر شده، مم
گونه  قانون اساسی دانسته شود و از این طریق این  176اصل    3شورای عالی امنیت ملی به استناد بند  

گیری از امکانات مادی و معنوی  استدالل شود که در واقع شورای عالی امنیت ملی به منظور بهره 
حقوق بشر را به ستاد حقوق  ۀ  گیری در حوزدهای داخلی و خارجی، تصمیمکشور برای مقابله با تهدی 

بشر تفویض کرده است. لذا، اساسًا آن ستاد، شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی محسوب  
های آن توسط مجلس شورای اسالمی باشد. در مقام تحلیل این شود که نیاز به تعیین صالحیتنمی

مبتنی بر مبانی حقوق عمومی، در این حوزه اصل بر عدم امکان تفویض  ادعا باید توجه نمود که  
  176تواند غیر از طریق مذکور در اصل  اساسًا شورای عالی امنیت ملی نمی باشد و  صالحیت می

های خود را به مرجع دیگری تفویض کند. لذا، چنین ادعایی به جهت  )شوراهای فرعی(، صالحیت
 سی و به خصوص اصل عدم تفویض در حقوق عمومی است.ذکر شده مغایر با قانون اسا 

 نتیجه 
با   بررسی جایگاه ستاد حقوق بشر در نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران مؤید آن است که 

قضائیه تعریف شده، این ستاد یکی از شوراهای    ۀوجود آنکه ساختار و مدیریت این ستاد در ذیل قو
امنیت ملی محسوب   ذیل شورای عالی  فراقوه میفرعی  این جهت واجد شأن  از  و  ای است.  شود 

موضوعات حقوق  ۀ بنابراین، به اعتبار جایگاه واالی ستاد حقوق بشر در نظام سیاسی کشور، در حوز
 مراجع و نهادها مکلف به همکاری با این ستاد هستند.  ۀاالصول هم بشری، علی

با وجود ابهامات فراوان در خصوص جایگاه مصوبات ستاد حقوق بشر نیز این نتیجه به دست  
، تعیین حدود صالحیت شوراهای فرعی ذیل شورای  176آمد که با توجه به اینکه به موجب اصل  
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گیری عالی امنیت ملی به قانون عادی واگذار شده، ستاد حقوق بشر تنها در صورتی صالحیت تصمیم
گذار این صالحیت را به آن ستاد داده باشد. در این صورت، مصوبات  صوبه دارد که قانونو وضع م

ستاد حقوق بشر همانند مصوبات شورای امنیت کشور به عنوان تصمیمات یک مرجع اداری قلمداد 
های شهروندان در ف یا تعرض به حقوق و آزادییشده و با توجه به اینکه امکان تجاوز از حدود وظا

قابل تصور است، علیاین   بر  موارد  اداری صالحیت اعمال نظارت قضایی  االصول دیوان عدالت 
 مصوبات این ستاد را دارد. 

ترین چالش حقوقی مرتبط با ستاد حقوق بشر آن است که به های صورت گرفته مهم در بررسی 
ملی باید های شوراهای فرعی شورای عالی امنیت  قانون اساسی صالحیت   176موجب صراحت اصل  

قانون و از سوی مجلس شورای اسالمی تعیین شود، این در حالی است که در حال حاضر   ۀ وسیل به 
های این ستاد توسط مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین شده و از این جهت وجاهت صالحیت 

تا   قانونی مصوبات این ستاد محل تأمل جدی است. لذا، به منظور رفع اشکال ذکر شده، الزم است 
 .های ستاد حقوق بشر، به مصوبات این شورا اعتبار قانونی ببخشد مجلس با تصویب قانون صالحیت 
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 منابع 
، جلد  صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی(،  1380اداره کل قوانین، اداره تندنویسی ) ▪

 شارات. سوم، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، اداره تبلیغات و اننت
فقه اهل بیت )علیهم  (، »حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر«، 1382اسماعیلی، محسن ) ▪

 . 153-172، سال نهم، شماره سی و پنجم، صص السالم( 
▪ ( رویه قضایی  مطالعات  و  استخراج  دیوان  (،  1393پژوهشکده  آرای قضایی شعب  رویه قضایی، مجموعه 

 ، تهران: مرکز مطبوعات انتشارات قوه قضائیه، چاپ دوم. ( 1391عدالت داری )بهمن 
 ، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. بررسی مفاهیم نظری امنیت ملی(،  1374جمراسی فراهانی، علی اصغر ) ▪
 ، قم: موسسه انتشاراتی دارالحدیث.حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 1397جوان آراسته، حسین ) ▪
گذاری ایران و نقش مجمع تشخیص مصلحت )با تأملی در ماهیت  (، »نظام قانون1383)  محمدحسین  زارعی، ▪

 .320 –   333، صص 34، شماره راهبرد های کلی نظام(«، حقوقی سیاست 
▪ ( قاسم  ایران(،  1392شعبانی،  اسالمی  جمهوری  حکومت  ساختار  و  اساسی  انتشارات  حقوق  تهران:   ،

 اطالعات، چاپ پنجاهم. 
حس ▪ علویچه،  )عزیزی  دیگران  و  امنیتی(،  1379ن  تهدیدات  بر  شرحی  امنیت،  شناسی  تهران: مفهوم   ،

 پژوهشکده مطالعات راهبردی. 
▪ ( عباسعلی  زنجانی،  و (،  1375عمید  اسالمی، مشروطه  دوره  باستان،  دوران  ایران شامل:  اساسی  حقوق 

 دانشگاه تهران. ، تهران: موسسه چاپ و انتشارات 1368جمهوری اسالمی ایران با اصالحات بازنگری 
 ، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیرکبیر. فقه سیاسی(، 1377عمید زنجانی، عباسعلی ) ▪
تفکیک تقنین از اجرا، تحلیل مرزهای صالحیت تقنینی در روابط  (،  1391فالح زاده، علی محمد و دیگران ) ▪

یه   ، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان. قوای مقننه و مجر
 ، چاپ پانزدهم، تهران: نشر میزان. های حقوق اساسیبایسته(، 1383فضل )قاضی، ابوال ▪
های شورای عالی امنیت (، »تبیین ماهیت و صالحیت1398مظهری )محمد    و  رنجبریابوالفضل  پور، علی،  قربان  ▪

- 131، صص  4، سال اول، شماره  راهبرد حقوقیای«،  های هسته ملی با تأکید بر تصمیمات مربوط به فعالیت
164. 

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار. مقدمه علم حقوق(، 1386کاتوزیان، ناصر ) ▪
 جاودانه.  -، چاپ سوم، تهران: جنگلمبانی حقوق عمومی(، 1392اکبر )گرجی ازندریانی، علی ▪
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 می. مجلس شورای اسال
اداری و شورای نگهبان (،  1392حسین )مزارعی، غالم ▪ ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت  ،  جهات 

 تهران: انتشارات خرسندی. 
علی ▪ مسعود    مشهدی،  )و  وضعیت (،  1389فریادی  و  جایگاه  حقوقی  بررسی  اداری؛  شوراهای  حقوق 

یه ایران ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت ، تهران: معاونت تدویننهادهای شورایی در ساختار قوه مجر
 حقوقی ریاست جمهوری. 
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با تاکید بر سازمان 1398راد )سعادتی   و بهروز  موالیی، آیت ▪ (، »مشکالت نظارت قضایی بر نهادهای انقالبی 
 .226-207، صص  107، شماره  83، دوره مجله حقوقی دادگستریتبلیغات اسالمی«، 

 ، تهران: نشر دادگستر. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 1387مهرپور، حسین ) ▪
، چاپ سوم، تهران: انتشارات قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی (،  1388وکیل، امیرساعد و پوریا عسکری ) ▪

 مجد.

ایران(،  1383هاشمی، سیدمحمد ) ▪ ن: نشر  ، جلد دوم، چاپ هشتم، تهرا حقوق اساسی جمهوری اسالمی 
 میزان. 

 


