DOI:
 10.22034/MRAL.2020.137570.1060اداری
فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق
پذیـرش1399.10.10:
1400
تـاریخ /تابستان
 1399.07.16شمـــاره هفتم
ارســال:ـال سوم /
تـاریخ ســـ

تحول ساختار دولت ـ کشور در ایران در پرتو پیدایش
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
حسین آئینه نگینی*
محمدامین ابریشمی راد **
چکیده

پیدایــش مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی در ســال  1372در نظــام قانونــی جمهــوری اســامی ایــران
موجبــات بــروز تحــول در ســاختار دولــت ـ کشــور در ایــران را فراهــم کــرد .مهمتریــن اثــر ظهــور
ایــن مناطــق در ســاختار دولــت ـ کشــور ایــران ،خدشــه بــه «وحــدت قانــون» و «وحــدت مقنــن» بــه
عنــوان دو اصــل پذیرفتهشــده در نظــام سیاســی و اداری ایــران بــود .ایــن پژوهــش در قالــب مطالعاتــی
توصیفــی ـ تحلیلــی ،ضمــن تبییــن اجمالــی تحــوالت ســاختار دولــت ـ کشــور در ایــران ،پیدایــش
مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی در نظــام قانونــی ج.ا.ا .را موجــب بــروز تحــول در ســاختار دولــت ـ
کشــور ایــران دانســته اســت؛ بــه گونـهای کــه در اثــر ایــن تحــول ،ســاختار دولــت ـ کشــور در ایــران
بــه ســمت الگویــی متفــاوت از «وحــدت انضمامــی» و «منطقهگرایــی» ســوق پیــدا کــرده کــه از آن بــه
عنــوان «وحــدت انتزاعــی» یــاد شــد .ایــن در حالــی اســت کــه مبتنــی بــر بررسـیهای صــورت گرفتــه
در ایــن تحقیــق ،بهکارگیــری ایــن الگــو در نظــام حقوقــی ایــران ،بــا «اصــول تبیینکننــده ســاختار
نظــام اداری ایــران»« ،اصــول مربــوط بــه وحــدت و تمامیــت ارضــی کشــور» و «اصــل عــدم تفویــض
قانونگــذاری» مغایــر اســت.
کلیدواژهها :ساختار دولت ـ کشور ایران ،مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ،منطقهگرایی ،وحدت انتزاعی،
وحدت انضمامی ،وحدت قانون ،وحدت مقنن.
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مقدمه

بــه در ادبیــات حقــوق عمومــی بیــن «شــکل حکومــت» کــه از آن تحــت عنــوان «رژیــم سیاســی»
یــاد میشــود و «شــکل دولــت» تمایــز وجــود دارد .در بحــث از شــکل حکومــت ،ســخن از چگونگــی
جریــان ،انتقــال و تقســیم قــدرت سیاســی اســت .بــر مبنــای ایــن معیــار ،رژیمهــای سیاســی بــه
ریاســتی ،پارلمانــی و مختلــط تقســیم میشــوند .درمقابــل ،شــکل دولــت بــه نحــوۀ ســازماندهی
و شــیوه اداره امــور میپــردازد .شــکل دولــت از منظــر حقوقــی (شــکلی ـ ســاختاری) ،متأثــر از
مقتضیــات جغرافیایــی ،فرهنگــی ،قومــی ،مذهبــی ،سیاســی و عواملــی از ایــن دســت ،معمــوالً بــه دو
1
گــروه دولــت ـ کشــورهای تکپارچــه (تکســاخت) و چندپارچــه (مرکــب) تقســیم میشــوند.
در تقســیمبندی ذکرشــده ،دولتهــای تکســاخت بــه دولــی اطــاق میشــود کــه قــدرت
سیاســی موجــود در آنهــا از یــک مرکــز واحــد ،کــه شــخصیت حقوقــی دولــت نــام دارد ،سرچشــمه
گرفتــه و در ســرزمینی واحــد بــر جمعیتــی واحــد اعمــال میشــود .درمقابــل ،معمــوالً در دولــت ـ
2
کشــورهای چندپارچــه اقتــدار سیاســی از مراکــز مختلفــی نشــأت میگیــرد.
بــا بررســی مشــخصات و ویژگیهــای ســاختار حقوقــی دولتهــای مختلــف ،ایــن مطلــب بــه دســت
میآیــد کــه هریــک از کشــورهای تکبافــت و چندپارچــه ،در نحــوۀ اعمــال حکومــت و تنظیــم امــور
سیاســی و اداری خــود از روشهــای خــاص ادارهی امــور اســتفاده میکننــد .در یــک تقســیمبندی
کلــی و مبتنــی بــر شــیوه اداره امــور ،کشــورهای دارای نظــام حقوقــی تکبافــت را میتــوان در
طیفــی از کشــورهای دارای نظــام متمرکــز ،عدمتراکــم ،عدمتمرکــز ،وحــدت انضمامــی و منطقهگــرا
شناســایی کــرد .مبتنــی بــر ایــن معیــار ،مهمتریــن اقســام کشــورهای دارای نظــام حقوقــی چندپارچــه
نیــز طیفــی از کشــورهای دارای نظــام کنفدراســیون و فدراســیون را تشــکیل میدهنــد.
بررســی ســاخت حقوقــی دولــت ـ کشــور ایــران در طــول ســالیان متمــادی گویــای وجــود فــراز و
فرودهــای مختلــف در ایــن زمینــه اســت .اغلــب صاحبنظــران در مقــام شناســایی شــکل حقوقــی دولــت
ایــران ،آن را در زمــرۀ دولــتـ کشــورهای تکبافــت میداننــد کــه در ادوار مختلــف و در حوزههــای
 .1قاضی شریعتپناهی ،ابوالفضل ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،تهران :میزان ،1383 ،چاپ یازدهم ،ص 224؛
پروین ،خیرالله ،الزامات و آموزههای حقوق اساسی ،تهران :نشر میزان ،1392 ،ص .111
 .2طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :انتشارات سمت ،1387 ،چاپ پانزدهم ،ص 41؛ موسیزاده ،رضا،
حقوق اداری ( ،)1-2تهران :نشر میزان ،1389 ،چاپ دوازدهم ،ص 83؛ سنجابی ،کریم ،حقوق اداری ،تهران :مهرآیین،
 ،1361چاپ ششم ،ص .67
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مختلــف از روشهــای تمرکــز ،عدمتراکــم و عدمتمرکــز اداری تبعیــت کــرده اســت 1.بــا ایــن حــال،
مبتنــی بــر ســیر تحــوالت حقوقــی دولــت ـ کشــور در ایــران و پیدایــش مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی
در قانــون عــادی ،اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه دیگــر نمیتــوان شــکل دولــت ایــران را منحصــر
در ســه الگــوی ذکرشــده دانســت .مبتنــی بــر ایــن مقدمــه ،ایــن پژوهــش در نظــر دارد تــا بــا بررســی
تحــوالت ســاختار دولــت ـ کشــور در ایــران بــه ایــن ســؤال اصلــی پاســخ دهــد کــه آیــا بــا پیدایــش
مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی توســط قانــون عــادی ،ســاختار دولــت ـ کشــور در ایــران متحــول شــده
اســت یــا خیــر؟ و اینکــه ،در صــورت اثبــات تحــول در ســاختار دولــت ـ کشــور در ایــران ،آیــا ایــن
تحــول منطبــق بــا قانــون اساســی اســت؟
بــه منظــور پاســخ بــه ســؤاالت فــوق ،نویســندگان ایــن تحقیــق ســعی دارنــد تــا در قالبــی توصیفــی
ـ تحلیلــی و بــا اســتفاده از منابــع کتابخان ـهای و اســناد قانونــی ،بــه بررســی ســیر تحــوالت دولــت ـ
کشــور در ایــران بپردازنــد و تحــوالت اخیــر در ایــن زمینــه را از حیــث مغایــرت یــا عــدم مغایــرت بــا
قانــون اساســی ارزیابــی کننــد .در ایــن راســتا ،فرضیــۀ نویســندگان ایــن پژوهــش آن اســت کــه مبتنــی
بــر اصــول قانــون اساســی ،ســاختار دولــت ـ کشــور در ایــران تکبافــت و مبتنــی بــر ســه روش تمرکــز،
عدمتراکــم و عدمتمرکــز طراحــی شــده اســت؛ لــذا حرکــت بــه ســمت شــکل خاصــی از دولــت ـ
کشــور کــه بــه واســطۀ پیدایــش مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی ایجــاد شــده ،مغایــر بــا قانــون اساســی
اســت.
بــر مبنــای مطالــب ذکرشــده و بهمنظــور پاســخ بــه ســؤاالت ایــن تحقیــق ،اختصــاراً بــه بررســی
تحــوالت ســاختار دولــت ـ کشــور در ایــران پرداختــه میشــود (گفتــار نخســت)؛ درادامــه ،ویژگیهــای
ســاختار دولــت ـ کشــور در ایــران پــس از پیدایــش مناطــق آزاد تبییــن میشــود (گفتــار دوم)؛
درنهایــت ،میــزان انطبــاق ســاختار دولــت ـ کشــور ایــران پــس از ظهــور مناطــق آزاد بــا قانــون اساســی
ایــران مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد (گفتــار ســوم).

 .1امامــی ،محمــد و کــورش اســتوار ســنگری ،حقــوق اداری ،تهــران :نشــر میــزان ،1391 ،چــاپ هفدهــم ،صــص  64و
107؛ طباطبایــی مؤتمنــی ،منوچهــر ،حقــوق اداری ،تهــران :انتشــارات ســمت ،1387 ،چــاپ پانزدهــم ،ص  .99ابوالحمــد،
عبــد الحمیــد ،حقــوق اداری ،تهــران ،انتشــارات دانشــگاه.410 ،2 ،1354 ،
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گفتــار نخســت .نگاهــی اجمالــی بــه ســاختار دولــت ـ کشــور
در ایــران
پیــش از بررســی تأثیــر پیدایــش مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی ج.ا.ا .بــر ســاختار دولــت ـ کشــور
در ایــران ،الزم اســت تــا بــه صــورت اجمالــی ســاختار دولــت ـ کشــور در ایــران و تحــوالت آن مــورد
شناســایی قــرار گیــرد .بدیــن منظــور ،در ادامــه ایــن موضــوع در دو برهــۀ قبــل از تصویــب قانــون
اساســی  1358و بعــد از آن مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

بند اول .قبل از تصویب قانون اساسی 1358
نــگاه مختصــری بــه تحــوالت ســاختار دولــت ـ کشــور در ایــران ،حاکــی از آن اســت کــه ســیر
تحــوالت نظــام اداری در دورههــای مختلــف از تمرکــز بــه ســمت عدمتمرکــز بــوده اســت .در ایــن
زمینــه ،بررســی ویژگیهــای دولــت ـ کشــورهای متمرکــز گویــای آن اســت کــه در ایــن دســته از
دولــت ـ کشــورها نهتنهــا قــدرت سیاســی بهصــورت واحــد و از یــک مرکــز سرچشــمه میگیــرد،
1
بلکــه امــور اداری و مدیریتــی نیــز در کنــار امــور سیاســی در صالحیــت دولــت مرکــزی قــرار دارنــد.
تطبیــق ایــن ویژگــی بــا ســاختار دولــت ـ کشــور ایــران تــا قبــل از انقــاب مشــروطه ،مؤیــد آن اســت
کــه باتوجهبــه محوریــت بیبدیــل پادشــاه یــا خلیفــه در نظــام سیاســی و اداری کشــور ،نظــام معمــول
اداره امــور بــر مبنــای تمرکــز قــدرت سیاســی و اداری بــوده اســت .بــه عبارتــی ،بــر طبــق رویکــرد
غالــب در دورۀ تاریخــی مورداشــاره ،نهتنهــا قــدرت سیاســی از مرجــع و منشــأ واحــدی سرچشــمه
گرفتــه ،بلکــه نظــام اداری کشــور نیــز تابــع نظمــی واحــد بــوده و از ســوی مقامــات مرکــزی اعمــال
2
شــده اســت.
تأکیــد بــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه الگــوی ذکرشــده ،الگــوی غالــب ســاختار دولــت ـ کشــور
ایــران بــوده هرچندکــه در برخــی دورههــا اســتثنائاتی نیــز داشــته اســت .بــه عنــوان نمونــه ،در دوره
حکومــت اشــکانیان کشــور بــه مناطــق مختلــف تقســیم میشــده و هــر منطقــه «پادشــاه» مخصــوص
خــود را داشــته کــه در امــور داخلــی قلمــرو خــود مســتقل از حکومــت مرکــزی عمــل میکــرد و صرفـاً
در برخــی امــور مثــل جنــگ بــا دولــت مرکــزی همــکاری داشــته اســت؛ 3لــذا ،ایــن دوره مشــابهتهای
 .1نویــن ،پرویــز ،اصــول حقــوق عمومــی «حقــوق اداری و دادرســی اداری تطبیقــی ایران،فرانســه ،انگلســتان»،
تهــران :جنــگل ،1390 ،ص .129
 .2سنجابی ،کریم ،حقوق اداری ،تهران :مهرآیین ،1361 ،چاپ ششم ،ص .71
 .3صفیزاده ،فاروق ،تاریخ حقوق در ایران باستان ،تهران :جنگل جاودانه ،1391 ،ص .25
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زیــادی بــا دولــت ـ کشــورهای چندپارچــه (فدراســیون) داشــته اســت .همچنیــن ،در دورههایــی جهــت
کاهــش حجــم صالحیتهــا و مســئولیتهایی کــه برعهــده دولــت مرکــزی قــرار داشــته یــا تســریع
در رونــد جریــان امــور ،بخشــی از امــور اداری و مدیریتــی بــه نمایندگانــی در مناطــق مختلــف واگــذار
شــده اســت کــه ســاختار دولــت را بــه عدمتراکــم شــبیه ســاخته اســت .ازجملــۀ ایــن حکومتهــا در
تاریــخ ایــران ،میتــوان بــه حکومــت داریــوش هخامنشــی ،سلســله قاجاریــه و افشــاریه اشــاره کــرد 1.در
ایــن زمینــه ،بــه روایــت تاریــخ داریــوش هخامنشــی قلمــرو خــود را بــه «ســاتراپی» تقســیم کــرده بــود
کــه بهوســیلۀ یــک مأمــور کشــوری بــه نــام «ســاتراپ» اداره میشــد 2و ایــن ســاتراپها در برابــر
3
پادشــاه مســئولیت مســتقیم داشــتند.
نظــام متمرکــز اداری کــه در بســیاری ادوار تاریخــی ســاختار معمــول دولــت ـ کشــور ایــران را
تشــکیل مـیداد ،بــا ظهــور انقــاب مشــروطیت ( )1285و در پــی آن تصویــب قانــون اساســی مشــروطه
( 1285ه.ش) و متمــم آن ( 1286ه.ش) ،حداقــل در قالــب قوانیــن و مکتوبــات تــا حــدودی تعدیــل
شــد .اصــول  7 92 ،6 91 ،5 90 ،4 29و  8 93متمــم قانــون اساســی مشــروطه ،در کنــار ســاختار دولــت
مرکــزی ،تشــکیل انجمنهــای ایالتــی و والیتــی را بــه منظــور پیشــبرد ســریع امــور و هماهنگســازی
موضوعــات اداری بــا مقتضیــات محلــی پیشــبینی کــرد .پیشبینــی تشــکیل انجمنهــای ایالتــی و
والیتــی در قانــون اساســی ســبب شــد تــا ایــن موضــوع در قوانیــن و مقــررات عــادی نیــز ظهــور و بــروز
پیــدا کنــد .ازجملــه قوانینــی کــه در ایــن دورۀ تاریخــی ،مبیــن تحــوالت ســاختار دولــت ـ کشــور در
ایــران اســت میتــوان بــه قانــون «انجمنهــای ایالتــی و والیتــی» مصــوب  ،1286قانــون «بلدیــه»
مصــوب  1286و قانــون «تشــکیل ایــاالت و والیــات و دســتورالعمل حــکام» مصــوب  1286اشــاره کــرد.
 .1درستی ،احمد ،دگرگونی ساخت دولت در ایران پیش مدرن ،تهران :نشر میزان ،1391 ،صص  225و .288
 .2امین ،حسن ،تاریخ حقوق ایران ،تهران :دایرهالمعارف ایرانشناسی ،1391 ،چاپ سوم ،ص .84

 .3علوی ،علی ،تاریخ تحوالت سیاسی و اداری در ایران ،تهران :دانشگاه امام صادق ،1390 ،جلد اول ،ص .30
 .4اصــل  -29منافــع مخصوصــۀ هــر ایالــت و والیــت و بلــوک بــه تصویــب انجمنهــای ایالتــی و والیتــی بــه موجــب قوانیــن
مخصوصــۀ آن مرتــب و تســویه میشــود.
 .5اصــل  -90در تمــام ممالــک محروســه انجمنهــای ایالتــی و والیتــی بــه موجــب نظامنامــه مخصــوص مرتــب میشــود
و قوانیــن اساســیه آن انجمنهــا از ایــن قــرار اســت.
 .6اصــل  -91اعضــای انجمنهــای ایالتــی و والیتــی بالواســطه از طــرف اهالــی انتخــاب میشــوند مطابــق نظامنامــه
انجمنهــای ایالتــی و والیتــی.
 .7اصــل  -92انجمنهــای ایالتــی و والیتــی اختیــار نظارتنامــه در اصالحــات راجعــه بــه منافــع عامــه دارنــد بــا رعایــت
حــدود قوانیــن مقــرره.
 .8اصل  -93صورت خرج و دخل ایاالت از هر قبیل بتوسط انجمنهای ایالتی و والیتی طبع و نشر میشود.
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تحول ســاختار دولت  -کشــور در ایران در
پرتــو پیدایش مناطــق آزاد تجاری-صنعتی

بــر ایــن اســاس ،مســتند بــه متــن متمــم قانــون اساســی مشــروطه و قوانیــن موضوعــه ،بــا ایجــاد
انجمنهــای ایالتــی و والیتــی بهمثابــۀ شــوراهای محلــی فعلــی 1،در ترســیم ســاختار دولــت ـ کشــور
ایــران ،در کنــار نظــام تمرکــز اداری ،از نظــام مبتنــی بــر عدمتمرکــز اداری نیــز ســخن بــه میــان
آمــد .هرچنــد ایــن شــیوه اداره کشــور نیــز بنــا بــه علــل مختلفــی چــون دخالــت خارجیــان و درنهایــت
کودتــای ســوم اســفند  ،1299پــس از ســال  1304تــا مدتهــا از نظــام اداری کشــور حــذف شــده
بــود 2.در نظــام عــدم تمرکــز محلــی ،حســن جریــان امــور اداری در گــر ِو تفکیــک امــور محلــی از امــور
ملــی دانســته شــد .در ایــن نظــام ،امــور اداری محلــی اعــم از تصمیمگیــری ،اجــرا و امــور مدیریتــی
بــه مقامــات محلــی واگــذار شــدند و واحدهــای محلــی از شــخصیت حقوقــی مســتقل و متمایــز از
دولــت مرکــزی برخــوردار شــدند 3.بــر ایــن اســاس ،برخــی امــور اداری بــه صــورت اســتقاللی بــه برخــی
نهادهــا و واحدهــای محلــی ســپرده شــد کــه در ابعــاد مالــی ،ســازمانی و ســاختاری مســتقل از دولــت
مرکــزی هســتند 4.البتــه قائلشــدن شــخصیت حقوقــی بــرای ایــن نهادهــا ،بــه معنــای عــدم نظــارت
دولــت مرکــزی بــر ایــن واحدهــا نیســت .بلکــه ،در ایــن روش نیــز دولــت مرکــزی بــر واحدهــای محلــی
5
نظارتــی خفیــف دارد کــه از آن بــه عنــوان نظــارت قیمومتــی یــاد میشــود.
بررســی برخــی از ویژگیهــا و مشــخصات قانونــی انجمنهــای ایالتــی و والیتــی مؤیــد آن اســت
کــه در برهــۀ زمانــی مورداشــاره ،از نظــر قانونــی تحــوالت درخــو ِر مالحظ ـهای در ســاختار دولــت ـ
کشــور ایــران ایجــاد شــد کــه اجمــاالً بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد:
الــف .انتخــاب نماینــدگان انجمنهــا توســط مــردم :مســتند بــه فصــل اول قانــون انجمنهــای
ایالتــی و والیتــی مصــوب  ،1286در بُعــد ســازمانی و تشــکیالتی ،اعضــای انجمنهــای ایالتــی و
والیتــی نــه مبعوثیــن و نماینــدگان دولــت مرکــزی ،بلکــه منتخــب مــردم بودنــد.
ب .اســتقالل انجمنهــا از دولــت مرکــزی :مســتند بــه فصــل دوم قانــون یادشــده در بُعــد
صالحیتــی ،انجمنهــا دارای صالحیتهایــی مســتقل از دولــت مرکــزی بودنــد.
البتــه ،بــا وجــود پیشبینــی ایــن ســاختار در متمــم قانــون اساســی مشــروطه و قانــون عــادی،
 .1عمید زنجانی ،عباسعلی ،حقوق اساسی ،تهران :دانشگاه تهران ،1385 ،ص .163

 .2هریسـینژاد ،کمالالدیــن ،ســیر تحــول اداره شــهرها توســط انجمنهــا و شــوراهای شــهر ،فصلنامــه پژوهــش
حقــوق و سیاســت ،1389 ،شــماره  ،28ص .409
 .3طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :انتشارات سمت ،1387 ،چاپ پانزدهم ،ص .80
 .4طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :انتشارات سمت ،1387 ،چاپ پانزدهم ،ص .80
 .5موسیزاده ،رضا ،حقوق اداری ( ،)1-2تهران :نشر میزان ،1389 ،چاپ دوازدهم ،ص .96
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انجمنهــای ایالتــی تنهــا در مناطــق محــدودی تشــکیل شــدند و از منظــر صالحیــت و کارآیــی نیــز
اثــر اجرایــی چندانــی بــر رونــد جریــان امــور اداری جامعــه و ســاختار تمرکــز اداری دولــت ـ کشــور
نداشــتند 1و همچنــان نظــام متمرکــز اداری الگــوی غالــب اداره کشــور ایــران در ایــن بــازۀ زمانــی بــوده
اســت 2.هرچنــد کــه صــرف ظهــور ایــن انجمنهــا در آن برهــۀ زمانــی ،زمینهســاز دوری از ســاختار
متمرکــز و ســوق بــه ســمت سیســتم عدمتمرکــز اداری شــد.

بند دوم .پس از تصویب قانون اساسی 1358
در قانــون اساســی ج.ا.ا .مصــوب  ،1358در کنــار تبییــن شــکل حکومــت و رژیــم سیاســی (اصل ،)1
اصــول مختلفــی بــه تبییــن ســاختار دولــت ـ کشــور از منظــر حقوقــی و تثبیــت ســاختار عدمتراکــم و
عدمتمرکــز اداری اختصــاص داده شــد .در ایــن زمینــه ،مســتند بــه اصــل  ۶۰قانــون اساســی ،در نظــم
حقوقــی ایــران اِعمــال قــوه مجریــه در صالحیــت رهبــری ،رئیسجمهــور و وزیــران (مقامــات دولتــی
در مرکــز) قــرار گرفتــه اســت .عــاوه بــر مفــاد ایــن اصــل کــه بهمنزلــۀ شناســایی مقامــات نظــام
تمرکــز اداری در ایــران اســت ،شناســایی مقاماتــی همچــون اســتاندار ،فرمانــدار و بخشــدار بهعنــوان
منصوبیــن دولــت مرکــزی در اصــل  ۱۰۳قانــون اساســی ،مؤیــد پذیــرش و شناســایی نظــام عدمتراکــم
اداری در نظــم حقوقــی ایــران میباشــد.
از ســوی دیگــر ،عــاوه بــر ایــن اصــل  ۷قانــون اساســی شــوراهای محلــی ازجملــه شــورای اســتان،
شهرســتان ،شــهر و روســتا را در عــداد ارکان تصمیمگیــری و ادارهکننــدۀ کشــور معرفــی کــرده اســت.
شناســایی شــوراهای محلــی بــه عنــوان رکــن تصمیمگیــری و ادارۀ کشــور بهمنزلــۀ شناســایی نظــام
عــدمتمرکــز اداری در ایــران اســت .اهمیــت نظــام عــدمتمرکــز اداری در اندیشــۀ قانونگــذار اساســی
تــا درجــهای بــوده کــه عــاوه بــر اصــول پراکنــدهای در قانــون اساســی کــه بــه موضــوع شــوراها
پرداختـه ،اصــول فصــل هفتــم قانــون اساســی نیــز بــه ایــن موضــوع اختصــاص یافتــه اســت .بــر ایــن
اســاس ،اگرچــه مبــدأ پیدایــش نظــام عــدمتمرکــز اداری در ایــران را بایــد متمــم قانــون اساســی
مشــروطه دانســت امــا اســتقرار حقوقــی ایــن نظــام را بایــد پــس از انقــاب اســامی و بهواســطۀ
قانــون اساســی ج.ا.ا .دانســت .البتــه ،بــا وجــود شناســایی شــوراهای محلــی در قانــون اساســی ج.ا.ا .و
بــه تبــع آن شناســایی ایــن موضــوع در قوانیــن مختلــف همچــون الیحــه قانونــی شــوراهای محلــی
مصــوب  1358شــورای انقــاب ،قانــون تشــکیالت شــوراهای اســامی کشــور مصــوب  1361و قانــون
 .1طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :انتشارات سمت ،1387 ،چاپ پانزدهم ،ص .92

 .2لشــگری تفرشــی ،احســان ،تکویــن حکمرانــی متمرکــز در ایــران از منظــر جغرافیــای سیاســی در ســده
معاصــر ،فصلنامــه دولتپژوهــی ،شــماره شــانزدهم ،1397 ،صــص  ،72-39ص .41
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تشــكیالت ،وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی كشــور و انتخــاب شــهرداران مصــوب  ،1375عمـ ً
ا
تشــکیل ایــن شــوراها تــا ســال  1377مســکوت مانــد .پــس از ایــن دوره بــود کــه بــه صــورت مرتــب بــا
برگــزاری انتخاباتهــای محلــی شــوراهای اســامی تشــکیل و اداره امــور محلــی را در حــدود صالحیــت
مقــرر برعهــده گرفتهانــد؛ بنابرایــن باوجــود انتقــادات متعــددی کــه بــر شــیوه پیشبینــی شــوراها و
سیســتم عــدمتمرکــز اداری در ج.ا.ا .وارد اســت ، 1دوره زمانــی پــس از ســال  1377را میتــوان دورۀ
اســتقرار عملــی نظــام عــدمتمرکــز اداری در ایــران شــناخت.
بــا مشــخص شــدن اجمالــی ســاختار دولــت ـ کشــور در ایــران قبــل و بعــد از تصویــب قانــون
اساســی در ســال  1358و شناســایی اجمالــی تحــوالت آن ،اشــاره بــه ایــن نکتــه مفیــد خواهــد بــود
کــه هرچنــد قانــون اساســی ج.ا.ا .تنهــا دو نظــام عــدمتراکــم و عــدمتمرکــز اداری را جهــت ادارۀ بهتــر
امــور شناســایی کــرده و از ایــن جهــت ممکــن اســت بهواســطۀ مفــاد قانــون اساســی ،ســاختار دولــت
ـ کشــور ایــران تکبافــت و مبتنــی بــر روشهــای عــد م تراکــم و عــد م تمرکــز شــناخته شــود امــا بــا
پیدایــش مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی در ایــران ،میتــوان ادعــا كــرد كــه ســاختار دولــت ـ کشــور
در ایــران متحــول شــد .بــا ایــن مقدمــه ،در بنــد بعــد تــاش خواهــد شــد تــا ویژگیهــای ایــن مناطــق
و اثــر آنهــا در ســاختار دولــت ـ كشــور در ایــران مــورد بررســی قــرار گیــرد.

گفتــار دوم .ویژگیهــای ســاختار دولــت ـ کشــور در ایــران پــس
از پیدایــش مناطــق آزاد
از منظــر تاریخــی اندیشــۀ ایجــاد مناطــق آزاد در نظــم حقوقــی ایــران بــه ســالهای آغازیــن دهـ ه
ســوم از ســدۀ حاضــر بــاز میگــردد 2.البتــه ،سررشــتۀ اصلــی ظهــور ایــن پدیــده حقوقــی را بایــد
تبصــره « »19مــاده واحــده قانــون برنامــه اول توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ج.ا.ا 1.مصــوب
 .1بهمنظور مطالعه انتقادات وارد بر شیوه پیشبینی شوراهای اسالمی در جمهوری اسالمی ایران رجوع کنید به :ابوالحسنی ،عبدالرحیم،
ابراهیمآبادی ،غالمرضا ،شوراهای اسالمی شهر و روستا و تمرکززدایی در جمهوری اسالمی ایران ،پژوهشنامه علوم سیاسی ،1397 ،سال
سیزدهم ،ش  ،4صص 34-7؛ هریسینژاد ،کمالالدین ،سیر تحول اداره شهرها توسط انجمنها و شوراهای شهر ،فصلنامه پژوهش حقوق و
سیاست ،1389 ،شماره  ،28صص .425-403
 .2امینی ،الف ،مروری بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (منطق آزاد در ایران از اندیشه تا عمل) ،نشریه مجلس و
راهبرد ،1372 ،شماره  ،6صص .206 ،218-205
ازجمله قوانینی که در آن بازه زمانی موید اندیشه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در ایران است میتوان به قانون «معافیت از حقوق
و عوارض گمرکی کاالهایی که به منظور استفاده و مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس میشود» مصوب 1349/12/23
مجلسین اشاره کرد .به موجب این ماده واحده مقرر شده بود که «به دولت اجازه داده میشود در هریک از جزایر خلیج فارس که مقتضی
تشخیص دهد کلیه کاالهایی که به منظور مصرف و استفاده و فروش در فروشگاهها وارد جزایر مذکور میشود از پرداخت حقوق و عوارض
گمرکی و سود بازرگانی و حق انحصار و عوارض مختلف و حق ثبت سفارش (به استثناء هزینه خدمات بندری و باربری) معاف نماید .»...
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 1368دانســت .ایــن تبصــر ه اجــازه تأســیس ســه منطقــه آزاد تجــاری ـ صنعتــی ،در نقــاط مــرزی
را بــه دولــت داده بــود .بــا پیشبینــی ایــن موضــوع در قانــون برنامــه اول توســعه ،در ســال 1372
قانــون چگونگــی اداره مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی ج.ا.ا .بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی و
تأییــد شــورای نگهبــان رســید .ایــن قانــون کــه میتــوان آن را مهمتریــن قانــون در ترســیم نظــام
حقوقــی حاکــم بــر مناطــق آزاد شــناخت ،ضمــن بیــان اهــداف و ترســیم نظــام حقوقــی حاکــم بــر ایــن
مناطــق ،در مــاده ( )1ســه حــوزه جغرافیایــی قشــم ،کیــش و چابهــار را بــه عنــوان مناطــق آزاد تجــاری
ـ صنعتــی معرفــی کــرد .تبصــره « »3ایــن مــاده نیــز ایجــاد مناطــق آزاد جدیــد را منــوط بــه پیشــنهاد
هیئتوزیــران و تصویــب مجلــس دانســت 2.بــر ایــن اســاس ،روزبـهروز بــر تعــداد مناطــق آزاد در ایــران
4
افــزوده شــد و مناطقــی همچــون منطقــه آزاد آبــادان ،خرمشــهر ،جلفــا و بندرانزلــی 3و منطقــه ماکــو
بهعنــوان مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی شــناخته شــدند.
هماننــد ســایر کشــورهای جهــان ،مبنــای اصلــی پیدایــش مناطــق آزاد در ایــران ایجــاد مناطقــی به
منظــور بهبــود و توســعه شــاخصهای اقتصــادی کشــور ازجملــه ایجــاد فضایــی بــرای توســعه صــادرات
غیرنفتــی ، 5ایجــاد فرصتهــای اشــتغال ،توســعه ایــن مناطــق و در درازمــدت انتقــال تکنولــوژی بــه
کشــور و ارتقــاء شــیوههای مدیریتــی و اقتصــادی در کشــور بــوده اســت؛ حــال آنکــه بــا گذشــت چنــد
6
دهــه از تشــکیل ایــن مناطــق ،بخــش قابلتوجهــی از اهــداف مذکــور عمـ ً
ا محقــق نشــدهاند.
فــارغ از عــدم تحقــق بخشــی از اهــداف تشــکیل مناطــق مناطــق آزاد در ایــران و آثــار فرهنگــی،
اقتصــادی ،سیاســی و نظایــر آن کــه بهواســطۀ پیدایــش ایــن مناطــق بــروز کــرد ،ظهــور ایــن مناطــق
اثــر ویــژهای بــر تحــول ســاختار دولــت ـ کشــور در ایــران داشــته اســت .بــه منظــور تبییــن آثــار
پیدایــش مناطــق آزاد بــر ســاختار کشــور ایــران ،درادامــه ،ابتــدا بــه تبییــن اهــم ویژگیهــای نظــام
 .1تبصــره 19ـ بــه دولــت اجــازه داده میشــود کــه حداکثــر در ســه نقطــه از نقــاط مــرزی کشــور ،مناطــق آزاد تجــاری ـ
صنعتــی تأســیس نمایــد.
 .2ضــرورت تأســیس مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی ،در مــاده  23قانــون برنامــه
پنجســاله ششــم توســعه مصــوب  1395نیــز ذكــر شــده اســت.
 .3مناطــق مذکــور بــه اســتناد قانــون ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی آبــادان و خرمشــهر ،جلفــا و بندرانزلــی مصــوب
 1382ایجــاد شــدهاند.
 .4ایــن منطقــه بــه اســتناد قانــون ایجــاد یــک منطقــه آزاد تجــاری ـ صنعتــی و بیســت و ســه منطقــه ویــژه اقتصــادی
مصــوب  1389ایجــاد شــده اســت.
 .5فضلــی ،عزیزاللــه و هداونــد ،مهــدی ،ماهیــت حقوقــی نظــارت بــر ســازمان مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی
ایــران ،حقــوق اداری ،۱۳۹۶ ،شــماره  ،۱۳ص.۱
 .6رهنــورد ،فرجاللــه ،عوامــل مؤثــر بــر عملکــرد مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی ایــران ،فراینــد مدیریــت و
توســعه ،۱۳۸۹ ،شــماره  ،۷۴ص .۴۷
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حقوقــی مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی پرداختــه خواهــد شــد؛ ســپس ،ویژگیهــای ذكرشــده بــا دو
الگــوی وحــدت انضمامــی و منطقهگرایــی بهعنــوان ســاختارهای نزدیــک بــه شــیوه اداره مناطــق آزاد
تجــاری ـ صنعتــی تطبیــق داده خواهــد شــد تــا ســاختار دولــت ـ كشــور ایــران بــا ظهــور مناطــق آزاد
تجــاری ـ صنعتــی كشــف شــود.

بند اول .نظام حقوقی حاکم بر مناطق آزاد
مبتنــی بــر قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی ،نظــم حقوقــی حاکــم بــر
ایــن مناطــق را میتــوان در محورهــای زیــر ترســیم کــرد:
الف .سازمان اداری مناطق آزاد
مــاده ( )5قانــون چگونگــی ادارهی مناطــق آزاد  ،ادارهی ایــن مناطــق را در صالحیــت ســازمانی
قــرار داده کــه بــه صــورت شــرکت ایجــاد میشــود و ســرمایۀ آن متعلــق بــه دولــت اســت .مــاده ()6
قانــون مزبــور 2در تشــریح شــیوۀ ادار ه ایــن ســازمان ،هیئتــی مرکــب از ســه تــا پنــج عضــو منتخــب
هیئتوزیــران را بــه عنــوان هیئتمدیــره ایــن ســازمان معرفــی کــرده اســت .بخــش اخیــر ایــن مــاده
نیــز ریاســت هیئتمدیــره را در صالحیــت مدیرعاملــی قــرار داده اســت کــه بــه حکــم رئیسجمهــور
منصــوب میشــود؛ عالوهبرایــن ،عــزل مدیرعامــل و اعضــای هیئتمدیــره ایــن ســازمان در صالحیــت
مراجــع و مقامــات انتخابکننــده قــرار داده شــده اســت.
1

مبتنــی بــر مــواد مــورد اشــاره ،تردیــدی نیســت كــه مدیریــت عالــی مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی
برعهــده مدیرعامــل ســازمان هــر منطقــه قــرار دارد كــه هماننــد مقامــات عــدمتراكــم منصــوب دولــت
 .1مــاده  -5هــر منطقــه توســط ســازمانی كــه بــه صــورت شــركت بــا شــخصیت حقوقــی مســتقل تشــكیل میگــردد و
ســرمایه آن متعلــق بــه دولــت اســت اداره میشــود .ایــن شــركتها و شــركتهای وابســته از شــمول قوانیــن و مقــررات
حاكــم بــر شــركتهای دولتــی و ســایر مقــررات عمومــی دولــت مســتثنی بــوده و منحصــراً بــر اســاس ایــن قانــون و
اساســنامههای مربــوط اداره خواهــد شــد و در مــوارد پیشبینــی نشــده در ایــن قانــون و اساســنامه ،تابــع قانــون تجــارت
خواهنــد بــود.
 .2مــاده  -6ســازمان توســط هیئتمدیــره متشــكل از ســه یــا پنــج نفــر اداره خواهــد شــد .اعضــاء هیئتمدیــره توســط
هیئتوزیــران انتخــاب خواهنــد شــد .مدیرعامــل ســازمان كــه ریاســت هیئتمدیــره را بــه عهــده خواهــد داشــت ،بــه
موجــب حكــم ریاســت جمهــوری و از میــان اعضــاء هیئتمدیــره منصــوب و باالتریــن مقــام اجرایــی در زمینههــای
اقتصــادی و زیربنایــی منطقــه میباشــد .انتخــاب مدیرعامــل و اعضــای هیئتمدیــره بــرای مــدت ســه ســال بــوده و
انتخــاب مجــدد آنــان بالمانــع اســت .عــزل مدیرعامــل و اعضــاء هیئتمدیــره بــا همــان مراجــع انتخابكننــده میباشــد.
هیئتوزیــران مســوولیت و اختیــار مجامــع عمومــی ســازمان هــر منطقــه را بــه عهــده دارد.
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مركــزی میباشــد .در ایــن زمینــه ،اشــاره بــه ایــن نكتــه مفیــد خواهــد بــود كــه در برهههایــی
همچــون در دوره اجــرای «قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
ج.ا.ا 1».مصــوب  1389در برخــی از حوزههــا ،اقتــدارات ایــن مقامــات حتــی از مقامــات دولــت مرکــزی
در واحدهــای تقســیمات کشــوری نیــز بیشــتر بــوده اســت .در ایــن زمینــه ،در بنــد «الــف» مــاده ()112
«قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ج.ا.ا ».مصــوب  1389مقــرر
شــده بــود كــه مدیــران ســازمانهای مناطــق آزاد بهعنــوان نماینــدۀ دولــت ،باالتریــن مقــام منطقــه
محســوب میشــوند و مســتقیماً تمــام وظایــف ،اختیــارات و مســئولیتهای دســتگاههای اجرایــی
دولتــی مســتقر در ایــن مناطــق ،بــه اســتثنای نهادهــای دفاعــی و امنیتــی 2را برعهــده دارنــد .ایــن در
حالــی اســت كــه مســئولیت اصلــی مقامــات عــد م تراكــم همچــون اســتانداران و فرمانــداران در حــوزه
مأموریتشــان ،منحصــر در امــور نظارتــی و هماهنگــی واحدهــا اســت.
بنابــر آنچــه گفتــه شــد ،از نظــر ســازمانی ،اداره مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی هماننــد الگــوی
عــد م تراكــم اداری و البتــه از جهاتــی شــدیدتر از ایــن الگــو میباشــد.
ب .ضوابط حاکم بر عملکرد مناطق آزاد
بررســی نظــام قانونــی حاکــم بــر مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی گویــای آن اســت کــه ایــن
مناطــق در بســیاری از ابعــاد و حوزههــا ،اســتثنایی بــر «اصــل وحــدت قوانیــن» در نظــام حقوقــی ج.ا.ا.
هســتند 1کــه تــا پیــش از ظهــور مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی امــری پذیرفتــه شــده بــود .بهعبارتــی،
تــا پیــش از پیدایــش مناطــق آزاد ،قوانیــن مصــوب مجلــس بــر همــه مناطــق کشــور حتــی حــوزه
صالحیــت مراجــع ناشــی از عــدم تمرکــز محلــی ،حاکــم بــوده و هیــچ منطق ـهای از شــمول قوانیــن
 .1ال ـفـ مدیــران ســازمانهای مناطــق آزاد بــه نمایندگــی از طــرف دولــت ،باالتریــن مقــام منطقــه محســوب میشــوند
و کلیــه وظایــف ،اختیــارات و مســئولیتهای دســتگاههای اجرایــی دولتــی مســتقر در ایــن مناطــق بــه اســتثناء نهادهــای
دفاعــی و امنیتــی بــه عهــده آنهــا اســت .ســازمانهای مناطــق آزاد منحصــراً براســاس قانــون چگونگــی اداره مناطــق آزاد
تجــاری ـ صنعتــی و اصالحــات بعــدی آن و قانــون کار اداره میشــوند.
تبصــره1ـ واگــذاری وظایــف ،اختیــارات و مســؤولیتهای دســتگاههای تحــت نظــر مقــام معظــم رهبــری ،بــا موافقــت ایشــان
صــورت میپذیــرد.
تبصــره2ـ اختیــارات فرمانــدار در مــورد مصوبــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا در مناطــق آزاد بــه مدیــر ســازمان
منطقــه آزاد واگــذار میشــود.
 .2مســتند بــه تبصــره  1مــاده  112قانــون مذکــور «واگــذاری وظایــف ،اختیــارات و مســئولیتهای دســتگاههای تحــت
نظــر مقــام معظــم رهبــری بــا موافقــت ایشــان صــورت میگیــرد».
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تحول ســاختار دولت  -کشــور در ایران در
پرتــو پیدایش مناطــق آزاد تجاری-صنعتی

مســتثنی نبــوده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه بــا پیدایــش مناطــق آزاد ،ایــن مناطــق صراحت ـاً از
شــمول برخــی از قوانیــن عمومــی کشــور مســتثنی شــدهاند و تابــع ضوابطــی دانســته شــدهاند کــه
توســط هیئتوزیــران تعییــن میشــوند .ازجملــه مهمتریــن حوزههایــی کــه امــور مناطــق آزاد از
شــمول قوانیــن حاکــم بــر ســایر نقــاط کشــور مســتثنی شــدهاند میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 .1شــیوه اداره ســازمان مناطــق آزاد :مــاده ( )5قانــون چگونگــی اداره ایــن مناطــق ،ســازمان
مناطــق آزاد (کــه بــه صــورت شــرکت تأســیس میشــوند) را نهتنهــا از شــمول قوانیــن و مقــررات
حاکــم بــر شــرکتهای دولتــی خــارج دانســته ،بلکــه ایــن ســازمان را از شــمول ســایر مقــررات عمومــی
نیــز مســتثنی کــرده اســت.
 .2امــور مالــی و برنام ـهای مناطــق آزاد :مســتند بــه مــاده ( )2و بنــد «ج» مــاده ( )4قانــون
چگونگــی ادار ه مناطــق آزاد ، 2بودجــه ســاالنه مناطــق آزاد بــه تصویــب هیئتوزیــران میرســد و در ســند
بودجــه ســاالنه کل کشــور (موضــوع اصــل  3)52پیشبینــی نمیشــود .عالوهبرایــن ،بنــد «ج» مــاده ()4
ایــن قانــون ،تصویــب برنامههــای عمرانــی ـ فرهنگــی ایــن مناطــق را نیــز در صالحیــت هیئتوزیــران
تعریــف کــرده و از ایــن جهــت ایــن مناطــق مســتقل از قوانیــن برنامــه پنجســاله توســعه هســتند.

 .1یگانگــی سیاســی و اداری حاکــم بــر کشــور از جملــه مهمتریــن ویژگیهــای دولتهــای بســیط متمرکــز اســت
(پرویــن ،خیراللــه ،الزامــات و آموزههــای حقــوق اساســی ،تهــران :نشــر میــزان ،1392 ،ص  .)113بــا عنایــت بــه ویژگــی
ذکرشــده ،اصــول «وحــدت قانــون» و «وحــدت مقنــن» نتیجــه طبیعــی چنیــن دولتهایــی اســت .البتــه ،در دولــت ـ
کشــورهای تکبافتــی کــه از دو روش «وحــدت انضمامــی» یــا «منطقهگرایــی» اســتفاده میشــود ،ایــن اصــول بــه شــکل
چشــمگیری تضعیــف میشــوند کــه در ادامــه مطالــب تفصیــل آن بیــان خواهــد شــد.
 .2مــاده  -2درآمــد ســازمانهای مناطــق آزاد صرفـاً بایســتی در چهارچــوب بودجــه ســالیانه كــه بــه تصویــب هیئتوزیــران
میرســد هزینــه گــردد .كمکهــای ســازمان جهــت عمــران و آبادانــی ســایر نواحــی (بــا اولویــت نواحــی همجــوار) صرف ـاً
بــا تصویــب هیئــت دولــت امكانپذیــر بــوده و هرگونــه كمــك دیگــری تصــرف غیرقانونــی در امــوال عمومــی محســوب
خواهــد شــد.
مــاده  -4هیئتوزیــران مســئولیت :الــف ... -ج -تصویــب برنامههــای عمرانــی ،فرهنگــی ،بودجــه ســاالنه و عملكــرد
صورتهــای مالــی ســازمانهای مناطــق.
 .3اصــل  -52بودجــه ســاالنه کل کشــور بــه ترتیبــی کــه در قانــون مقــرر میشــود از طــرف دولــت تهیــه و بــرای رســیدگی
و تصویــب بــه مجلــس شــورای اســامی تســلیم میگــردد .هرگونــه تغییــر در ارقــام بودجــه نیــز تابــع مراتــب مقــرر در
قانــون خواهــد بــود.
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 .3امــور امنیتــی و انتظامــی مناطــق آزاد :مســتند بــه بنــد «د» مــاده ( )4قانــون یادشــده،
«تصویــب مقــررات امنیتــی و انتظامــی مناطــق بــا تأییــد فرماندهــی كل قــوا» در صالحیــت
هیئتوزیــران قــرار گرفتــه اســت.
 .4امــور بازرگانــی مناطــق آزاد :مــاده ( )14قانــون اشارهشــده ،1مبــادالت بازرگانــی مناطــق
آزاد بــا خــارج از کشــور را پــس از ثبــت گمرکــی ،از شــمول مقــررات صــادرات و واردات مســتثنی
دانســته اســت.
 .5امــور مرتبــط بــا اشــتغال در مناطــق آزاد :مــاده ( )12قانــون چگونگــی اداره مناطــق آزاد،2
مقــررات مربــوط بــه اشــتغال نیــروی انســانی ،بیمــه و تأمیــن اجتماعــی و صــدور روادیــد بــرای اتبــاع
خارجــی در مناطــق را برعهــدهی هیئتوزیــران گذاشــته اســت.
عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده ،مســتند بــه مــواد مختلــف قانــون چگونگــی اداره مناطــق آزاد ،وضــع
قواعــد و مقــررات مربــوط بــه امــوری چــون «حمایــت از ســرمایهگذاری خارجــی» (مــاده « ،)20امــور
ثبتــی» (مــاده « ،)22مقــررات حاکــم بــر نحــوه اســتفاده از اراضــی» (مــاده  )24در ایــن مناطــق ،بــه
هیئتوزیــران واگــذار شــده اســت.
مبتنــی بــر آنچــه در ایــن قســمت گفتــه شــد ،مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی چــه از منظــر
ســازمان اداری و چــه از نظــر قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر آنهــا ،واجــد اســتقالل و تمایــز بــا مناطــق
دیگــر کشــور هســتند؛ بهگون ـهای کــه تــا پیــش از تشــکیل ایــن مناطــق ،ســاختار سیاســی و اداری
دولــت ـ کشــور ایــران ایــن ســطح از اســتقالل و تمایــز را تجربــه نکــرده بــود؛ لــذا ،ایــن امــر گویــای
بــروز تحوالتــی در ســاختار دولــت ـ کشــور ایــران اســت کــه در قســمت بعــدی تــاش خواهــد شــد
ماهیــت آن تبییــن و تحلیــل شــود.

 .1مــاده 14ـ مبــادالت بازرگانــی مناطــق بــا خــارج از كشــور پــس از ثبت گمركــی از شــمول مقررات صــادرات و واردات مســتثنی
هســتند و مقــررات صــدور و ورود كاال و تشــریفات گمركــی در محــدوده هــر منطقــه بــه تصویــب هیئتوزیــران خواهــد رســید.
مبــادالت بازرگانــی مناطــق بــا ســایر نقــاط كشــور اعــم از مســافری و تجــاری تابــع مقــررات عمومــی صــادرات و واردات كشــور
میباشــد.
 .2مــاده 12ـ مقــررات مربــوط بــه اشــتغال نیــروی انســانی ،بیمــه و تأمیــن اجتماعــی و صــدور روادیــد بــرای اتبــاع خارجــی بــه
موجــب آئیننامههایــی خواهــد بــود كــه بــه تصویــب هیئتوزیــران خواهــد رســید.
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تحول ســاختار دولت  -کشــور در ایران در
پرتــو پیدایش مناطــق آزاد تجاری-صنعتی

بند دوم .ظهور الگوی وحدت انتزاعی با پیدایش مناطق آزاد
همچنانکــه پیشتــر اشــاره شــد ،در بهرهمنــدی ســاختار دولــت ـ کشــور ایــران از دو الگــوی
عدمتراکــم و عدمتمرکــز اداری (اعــم از عــدم تمرکــز فنــی و محلــی) تردیــدی وجــود نــدارد .نکتــه
شــایان توجــه درخصــوص الگوهــای ذکرشــده آن اســت کــه در هیچیــک از ایــن دو الگــو اصــل
«وحــدت قانــون» و «وحــدت مقنــن» نادیــده گرفتــه نشــده و قوانیــن واحــدی کــه توســط قــوه مقننــه
مرکــزی وضــع شــدهاند بــر تمــام مناطــق کشــور حاکــم اســت 1.بــه بیــان دیگــر ،در کشــورهای دارای
نظــام عــدم تراکــم و عــدم تمرکــز اداری ،قوانیــن مصــوب قانونگــذار مرکــزی بهصــورت یکپارچــه
در سراســر نقــاط کشــور اجرایــی میشــوند و اَعمــال و اقدامــات همــ ه نهادهــا (اعــم از نهادهــای
مســتقل محلــی و محلــی وابســته بــه دولــت مرکــزی) در چهارچــوب قوانیــن حاکــم بــر کل کشــور
معتبــر خواهنــد بــود .در نظــام حقوقــی ایــران نیــز اگرچــه تــا زمــان پیدایــش مناطــق آزاد تجــاری ـ
صنعتــی ،اصــل وحــدت قانــون حاکــم بــود ،منتهــا بــا پیدایــش ایــن مناطــق ،بخشــی از ســزمین ایــران
(مناطــق آزاد) از شــمول بخــش قابــل توجهــی از قوانیــن و مقــررات عمومــی کشــور مســتثنی شــدند و
تابــع قوانیــن و مقــررات خاصــی کــه توســط هیئتوزیــران تعییــن میشــوند قــرار گرفتنــد؛ بنابرایــن،
اختصــاراً میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بــا ظهــور مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی ،هــر دو مشــخصۀ
«وحــدت قانــون» و «وحــدت مقنــن» در ســاختار دولــت ـ کشــور ایــران بهطــور ویــژهای نقــض شــد
و بــه جــای آن نظــام تعــدد و تکثــر «قانــون» و «مقنــن» جایگزیــن آن شــد .مبتنــی بــر ایــن تحــول،
برخــی از مناطــق کشــور اگرچــه در درون دولــت ـ کشــور ایــران قــرار دارنــد امــا ،قوانیــن و مقــررات
ویــژهای بــر آنهــا حاکــم اســت کــه توســط مرجعــی غیــر از مجلــس شــورای اســامی وضــع شــدهاند.
 .1در خصــوص شــمول قوانیــن مجلــس ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه مســتند بــه مــاده  ۱قانــون احــکام دائمــی
برنامههــای توســعه کشــور مصــوب  ۱۳۹۵/۱۱/۱۰دانشــگاهها ،مراکــز و مؤسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی و
فرهنگســتانها و پارکهــای علــم و فنــاوری کــه دارای مجــوز از شــورای گســترش آمــوزش عالــی وزارتخانههــای علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســایر مراجــع قانونــی ذیربــط میباشــند ،بــدون رعایــت
قوانیــن و مقــررات عمومــی حاکــم بــر دســتگاههای دولتــی و در چهارچــوب مصوبــات و آییننامههــای مالــی ،معامالتــی،
اداری ،اســتخدامی و تشــکیالتی مصــوب هیئــت امنــا کــه حســب مــورد بــه تأییــد وزیــران علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و در مــورد فرهنگســتانها بــه تأییــد رئیسجمهــور و در مــورد دانشــگاهها و مراکــز
آمــوزش عالــی و تحقیقاتــی وابســته بــه نیروهــای مســلح بــه تأییــد رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح میرســد ،عمــل
میکننــد .اگرچــه ایــن موضــوع نیــز در جــای خــود نیازمنــد بررســی و تبییــن حقوقــی اســت ،امــا بررســی آن در ایــن
مقالــه خــروج موضوعــی دارد.
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بــا اثبــات ایــن مطلــب کــه شــکل دولــت ـ کشــور ایــران بــا پیدایــش مناطــق آزاد تجاری-صنعتــی
متحــول شــده ،تعییــن الگــوی مــورد اســتفاده توســط نظــام اداری ایــران از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت .بــا ایــن مقدمــه ،در ادامــه تــاش خواهــد شــد تــا ویژگیهــای ســاختار جدیــد دولــت ـ کشــور
ایــران بــا دو روش «وحــدت انضمامــی» و «منطقهگرایــی» بــه عنــوان ســاختارهای نزدیــک بــه شــیوه
اداره مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی تطبیــق داده شــود تــا نســبت آنهــا بــا ســاختار جدیــد اداره دولــت
ـ کشــور ایــران تبییــن گــردد؛ چراکــه در دو الگــوی مــورد اشــاره نیــز ،حســب مــورد اصــول «وحــدت
قانــون» و «وحــدت مقنــن» بــه شــکل چش ـمگیری تضعیــف میشــوند.
در خصــوص الگــوی «وحــدت انضمامــی» بایــد توجــه نمــود کــه ایــن الگــو محصــول انضمــام
ســرزمینهای مختلــف بــه ســرزمین اصلــی یــک کشــور اســت 1.انتخــاب عنــوان «وحــدت انضمامــی»
بــرای ایــن قبیــل دولــت ـ کشــورها نیــز ناشــی از همیــن وضعیــت آنهــا اســت 2.مهمتریــن ویژگــی
ایــن قبیــل دولــت ـ کشــورها آن اســت کــه در ایــن دســته از دولــت ـ کشــورها «بــا وجــود آنكــه كشــور
3
دارای قــوه قانونگــذاری واحــدی اســت ،قوانیــن در همــه مناطــق كشــور یكســان و مشــابه نیســتند».
تعبیــر دیگــر در ایــن خصــوص آن اســت کــه در دولــت ـ کشــور متأثــر از الگــوی وحــدت انضمامــی،
4
«قانونگــذاری متنــوع ولــی قانونگــذار یکــی اســت».
بــا تطبیــق ویژگیهــای مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی و ویژگیهــای دولــت ـ کشــورهای تابــع
الگــوی وحــدت انضمامــی ،تردیــدی نیســت کــه نقــض اصــل «وحــدت قانــون» در هــر دو الگــو مشــهود
اســت و ایــن موضــوع را بایــد وجــه تشــابه ایــن دو الگــو دانســت .توضیــح آنکــه ،در الگــوی مناطــق آزاد،
ایــن مناطــق هماننــد مناطــق منضــم بــه ســرزمین اصلــی در الگــوی وحــدت انضمامــی ،از بســیاری از
قوانیــن و مقــررات ســرزمین اصلــی مســتثنی بــوده و تابــع ضوابــط ویــژه هســتند .بــا ایــن حــال ،بــه
جهــات ذیــل ،مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی را نمیتــوان تابعــی از روش وحــدت انضمامــی دانســت:
الــف .برخــاف الگــوی وحــدت انضمامــی کــه بــه اصــل «وحــدت مقنــن» ملتــزم اســت ،در الگــوی
مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی ،بخــش درخورتوجهــی از قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر ایــن مناطــق
 .1قاضــی شــریعت پناهــی ،ابوالفضــل ،بایســتههای حقــوق اساســی ،تهــران :بنیــاد حقوقــی میــزان ،1388 ،چــاپ
ســیوپنجم ،ص .84
 .2خسروی ،حسن ،حقوق اساسی  ،1تهران :دانشگاه پیامنور ،1392 ،چاپ دهم ،ص .84

 .3عباسی ،بیژن ،حقوق اداری ،تهران :نشر دادگستر ،1390 ،چاپ دوم ،ص .78

 .4قاضــی شــریعتپناهی ،ابوالفضــل ،بایســتههای حقــوق اساســی ،تهــران :بنیــاد حقوقــی میــزان ،1388 ،چــاپ

ســیوپنجم ،ص .84
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توســط مجلــس شــورای اســامی وضــع نمیشــود و صالحیــت آن برعهــده هیئتوزیــران قــرار دارد؛
لــذا ،در الگــوی مناطــق آزاد اصــل وحــدت مقنــن رعایــت نشــده اســت.
ب .در مقابــل ســیر تکویــن الگــوی وحــدت انضمامــی کــه از تکثــر و گسســتگی مناطــق مختلــف
بــه ســمت وحــدت و پیوســتگی اســت ،در الگــوی مناطــق آزاد ،ســاختار اداری کشــور از وحــدت و
پیوســتگی بــه ســمت تکثــر و انتــزاع بخشهایــی از ســرزمین اصلــی حرکــت کــرده اســت .بــه عبارتــی،
در الگــوی مناطــق آزاد ،ابتدائ ـاً دولــت ـ کشــور ایــران دارای وحــدت ســاختاری بــوده امــا ،در ســیر
تحــوالت تاریخــی و حقوقــی ،بخشهایــی از کشــور از ســرزمین اصلــی منتــزع شــده و نظــم حقوقــی
جدیــدی بــرای اداره آنهــا تعبیــه و طراحــی شــده اســت .ایــن ویژگــی موجــب شــده کــه نویســندگان
ایــن مقالــه از الگــوی مناطــق آزاد تحــت عنــوان الگــوی «وحــدت انتزاعــی» یــاد کننــد و آن را بــه
منزلـهی نوعــی از ســاختار اداره دولتـــکشور بداننــد کــه مناطقــی از کشــور از ســرزمین اصلــی منتــزع
شــده باشــند و تابــع نظــام حقوقــی متفاوتــی از ســایر بخشهــای کشــور باشــند.
بــا اثبــات تمایــز الگــوی مناطــق آزاد (وحــدت انتزاعــی) بــا الگــوی «وحــدت انضمامــی» ،الزم
اســت تــا ویژگیهــای مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی و ویژگیهــای دولــت ـ کشــورهای تابــع
الگــوی «منطقهگرایــی» مقایســه شــوند .در ایــن زمینــه ،ابتــدا بایــد اشــاره کــرد کــه از الگــوی
«منطقهگرایــی» تحــت عنــوان «عدمتمرکــز افراطــی» 1یــا «خودگردانــی» 2یــاد میشــود .در ایــن
الگــو ،مناطــق مختلــف کشــور کــه از جهــت خصوصیــات «طبیعــی ،تاریخــی ،جغرافیایــی ،اقتصــادی و
فرهنگــی» همســان هســتند یــک منطقــه را شــکل میدهنــد و تــا حــدود زیــادی خودمختــاری آنهــا
تأمیــن میشــود 3.جلوگیــری از جداییطلبــی و تضمیــن اســتقالل سیاســی یکــی از مبانــی مهمــی
اســت کــه حقوقدانــان در مقــام توجیــه الگــوی منطقهگرایــی بــر آن تأکیــد دارنــد 4.ازجملــه مهمتریــن
ویژگیهــای دولــت ـ کشــوهایی کــه از ایــن الگــو اســتفاده میکننــد آن اســت کــه در اینگونــه
کشــورها «کشــور بــه مناطقــی خودگــردان تقسیمشــده و بــه موجــب قوانیــن ویــژۀ مصــوب دولــت
مرکــزی ،هریــک از آنهــا دارای اساســنامه خودمختــاری ،مجالــس محلــی منتخــب مــردم و کارگــزاران
اجرایــی ویــژه یــا یــک هیئــت دولــت و در رأس آن یــک رئیــس میباشــند»؛ 5لــذا ،بخــش قابــل
 .1قاضــی شــریعتپناهی ،ابوالفضــل ،بایســتههای حقــوق اساســی ،تهــران :بنیــاد حقوقــی میــزان،1388 ،چــاپ
ســیوپنجم ،ص .84
 .2عباسی ،بیژن ،حقوق اداری ،تهران :نشر دادگستر ،1390 ،چاپ دوم ،ص .79
 .3قاضــی شــریعتپناهی ،ابوالفضــل ،بایســتههای حقــوق اساســی ،تهــران :بنیــاد حقوقــی میــزان ،1388 ،چــاپ س ـیوپنجم،
ص .85
 .4پروین ،خیرالله ،الزامات و آموزههای حقوق اساسی ،تهران :نشر میزان ،1392 ،ص .116
 .5عباسی ،بیژن ،حقوق اداری ،تهران :نشر دادگستر ،1390 ،چاپ دوم ،ص .79

128

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال سوم  /شمـــاره هفتم /تابستان 1400

توجهــی از قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر ایــن مناطــق توســط مراجــع مســتقر در خــود ایــن مناطــق و
بــرای همــان منطقــه وضــع میشــوند .بــه عنــوان نمونــه ،مبتنــی بــر مــاده  123قانــون اساســی ایتالیــا
کــه یکــی از کشــورهای تابــع ایــن الگــو میباشــد ،امــکان وضــع قوانیــن و مقــررات منطقـهای توســط
1
شــوراهای مناطــق پیشبینــی شــده اســت.
مبتنــی بــر ویژگیهــای ذکرشــده ،تردیــدی نیســت کــه در ایــن روش هماننــد الگــوی مناطــق آزاد
(وحــدت انتزاعــی) ،اصــول «وحــدت قانــون» و «وحــدت مقنــن» نقــض میشــوند و از ایــن جهــت ایــن
دو الگــو مشــابه یکدیگــر هســتند .بــا ایــن حــال ،بــه جهــت تمایــزات ذیــل نمیتــوان ایــن دو الگــو را
یکســان انگاشت:
الــف .هرچنــد هــر دو الگــوی منطقهگرایــی و مناطــق آزاد از جهــت نقــض اصــل «وحــدت قانــون»
مشــابه هســتند ،ولیکــن مبنــای موجــد ایــن وضعیــت در ایــن دو الگــو متفــاوت اســت .توضیــح آنکــه،
در الگــوی منطقهگرایــی مبنــای اصلــی و اولیــه جهــت پیشبینــی مناطــق و فراهمشــدن امــکان
قانونگــذاری بــرای آنهــا ،جلوگیــری از جداییطلبــی و تأمیــن اغــراض سیاســی اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه در الگــوی مناطــق آزاد ،مبنــای اصلــی و اولیــه جهــت پیشبینــی ایــن مناطــق اهــداف
اقتصــادی و توســعهای اســت کــه مســتلزم تمهیــد ضوابــط خــاص قانونــی بــرای آن مناطــق اســت.
ب .هرچنــد دو الگــوی منطقهگرایــی و مناطــق آزاد از جهــت نقــض اصــل «وحــدت مقنــن» مشــابه
هســتند ،ولیکــن برخــاف روش منطقهگرایــی کــه بخــش زیــادی از قوانیــن و مقــررات منطقــهای
توســط مراجــع مســتقر در هــر منطقــه وضــع میشــود ،در الگــوی مناطــق آزاد اغلــب قوانیــن و مقــررات
حاکــم بــر ایــن مناطــق توســط هیئتوزیــران بــه عنــوان نهــادی وابســته بــه دولــت مرکــزی و البتــه
غیــر از قانونگــذار مرکــزی تهیــه و ابــاغ میشــود .بــا مشخصشــدن مهمتریــن ویژگیهــای
الگــوی مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی در ایــران و اثبــات ایــن مطلــب کــه ایــن الگــو بــا الگوهــای
وحــدت انضمامــی و منطقهگرایــی متفــاوت اســت ،میتــوان ادعــا نمــود کــه پــس از ظهــور مناطــق
آزاد در ایــران ،ســاختار دولــت ـ کشــور ایــران از نــوع خاصــی از نظــام اداره کشــور بهــره بــرده کــه
در ایــن تحقیــق از آن بــه عنــوان «وحــدت انتزاعــی» یــاد شــد .در الگــوی وحــدت انتزاعــی دو اصــل
«وحــدت قانــون» و «وحــدت مقنــن» نقــض شــده اســت .توضیــح آنکــه ،قانونگــذار مرکــزی ایــن
مناطــق را از بخــش بســیاری از قوانیــن و مقــررات کشــور مســتثنی کــرده اســت (نقــض وحــدت قانــون)
و تعییــن ضوابــط مربــوط بــه ایــن حوزههــا را برعهــده ارکان دولــت مرکــزی بــه غیــر از قانونگــذار
 .1جهت مشاهده قانون اساسی ایتالیا رک:

https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012.pdf?lang=en
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مرکــزی (هیئتوزیــران) قــرار داده اســت (نقــض وحــدت مقنــن)؛ بنابرایــن ،در ایــن روش ،قانونگــذار
مرکــزی در حالــی کــه صالحیــت قانونگــذاری بــرای کل قلمــرو کشــور را دارد ،بــا انتــزاع بخشهایــی
از کشــور از ســایر مناطــق ،ایــن مناطــق را از شــمول صالحیــت قانونگــذاری خــودش در حوزههــای
مختلفــی منتــزع کــرده اســت و امــکان تعییــن قوانیــن و مقــررات بــرای آن مناطــق را بــه مرجــع
دیگــری در ذیــل قــوه مجریــه واگــذار کــرده اســت .نکتــه مهــم در خصــوص ایــن الگــو آن اســت کــه بــا
توجــه بــه اینکــه ایــن الگــو در قانــون اساســی کشــور تضمیــن نشــده ،علیاالصــول قانونگــذار هــرگاه
م بگیــرد ،میتوانــد رأســاً در خصــوص ایــن مناطــق مجــدداً تصمیمگیــری کنــد و حتــی آن
تصمیــ 
مناطــق را مشــمول وحــدت قوانیــن کشــور قــرار دهــد.

گفتــار ســوم .میــزان انطبــاق الگــوی وحــدت انتزاعــی بــا قانــون
اساســی ایــران
باتوجهبــه ویژگیهــای ذکرشــده بــرای الگــوی وحــدت انتزاعــی و وضعیــت مناطــق آزاد تجــاری
ـ صنعتــی در ایــران ،ممکــن اســت بهرهگیــری از ایــن الگــو مغایــر بــا برخــی از اصــول قانــون اساســی
تلقــی شــود .بــا ایــن مقدمــه ،درادامــه بــه بررســی میــزان انطبــاق ایــن الگــو بــا قانــون اساســی پرداخته
میشــود.

بنــد اول .نســبت الگــوی وحــدت انتزاعــی بــا اصــول تبیینکننــدۀ
ســاختار نظــام اداری ایــران
ممکــن اســت ادعــا شــود کــه منطــوق قانــون اساســی ج.ا.ا .راجــع بــه پذیــرش وضعیــت حقوقــی
مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی ،نفی ـاً یــا اثبات ـاً فاقــد حکــم اســت .بــر ایــن اســاس ،باتوجهبــه عــدم
شناســایی صریــح ســاختار دولــت ـ کشــور ایــران در قانــون اساســی ،پیدایــش ایــن مناطــق در قالــب
قوانیــن عــادی مغایرتــی بــا قانــون اساســی نــدارد .ایــن در حالــی اســت کــه تدوینکنندههــای قانــون
اساســی در اصــول مختلــف قانــون اساســی همچــون اصــول  103 ،100 ،7و نظایــر آن بــه تبییــن
الگوهــای ادارۀ کشــور پرداخت ـه و در ایــن زمینــه الگوهــای عدمتراکــم و عدمتمرکــز اداری را مشــخصاً
شناســایی کــرده اســت؛ لــذا ،باتوجهبــه شناســایی دو الگــوی ذکرشــده ،ادعــای ســکوت قانــون اساســی
در خصــوص ایــن موضــوع صحیــح نیســت .در تأییــد ایــن اســتدالل بایــد گفــت کــه در اینگونــه مــوارد
کــه قانــون اساســی در خصــوص موضوعــی ســکوت مطلــق نــدارد ،بــهعنــوان فــرض اولیــه بایــد قانــون
اساســی را در مقــام بیــان دانســت و اتفاق ـاً امــکان اســتفاده از ســایر الگوهــا خــاف اصــل و نیازمنــد
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اثبــات هســتند .بــه طــور نمونــه ،وقتــی قانــون اساســی در اصــل  61اِعمــال قــوه قضاییــه را از طریــق
دادگاههــای دادگســتری مجــاز دانســته ،بــدان معناســت کــه اصــل بــر آن اســت کــه هیــچ مرجــع
دیگــری نمیتوانــد اقــدام بــه حلوفصــل دعــاوی نمایــد؛ مگــر آنکــه بــه قرینــۀ دیگــری خــاف آن
اثبــات شــود .در موضــوع حاضــر ،نهتنهــا دلیــل خاصــی مبنــی بــر امــکان اســتفاده از الگــوی وحــدت
انتزاعــی در ســاختار دولــت ـ کشــور ایــران وجــود نــدارد ،اســتفاده از ایــن الگــو مغایــر بــا اصــول متعــدد
قانــون اساســی اســت کــه درادامــه بدانهــا اشــاره میشــود؛ بنابرایــن ،نهتنهــا تدوینکننــدگان
قانــون اساســی در زمینــۀ امــکان اســتفاده از ســایر روشهــای اداره کشــور ســاکت نبــوده ،بلکــه بــا
شناســایی دو روش عــدم تمرکــز و عــدم تراکــم ،روش ادارۀ امــور در ج.ا.ا .را صراحتـاً مشــخص کــرده و
از ایــن جهــت نمیشــود از الگوهــای دیگــری همچــون وحــدت انتزاعــی اســتفاده کــرد.
بــا ایــن مقدمــه ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بــا شناســایی دو روش عــدمتمرکــز و عــدمتراکــم
اداری در قانــون اساســی ،علیاالصــول بهکارگیــری هرگونــه روش دیگــری کــه مؤیــد ظهــور ســاختاری
نــو در شــیوۀ اداره کشــور ایــران اســت مــورد تأییــد و پذیــرش قانــون اساســی نبــوده اســت و اثبــات
خــاف ایــن ادعــا نیازمنــد بیــان دلیــل حقوقــی اســت .درمقابــل ،اگــر تدوینکنندههــای قانــون
اساســی بههیچوجــه در مقــام بیــان یــا اشــاره بــه روشهــای اداره کشــور در قانــون اساســی نبودنــد،
ایــن امــکان وجــود داشــت کــه بــا در نظــر گرفتــن ســایر محــذورات مقــرر در اصــول مختلــف قانــون
اساســی اســتفاده از روش وحــدت انتزاعــی توســط قانونگــذار عــادی مــورد عمــل قــرار گیــرد.

بنــد دوم .نســبت الگــوی وحــدت انتزاعــی بــا اصــول وحــدت و تمامیــت
ارضــی کشــور
ازجملــه مهمتریــن مفاهیمــی کــه تدوینکنندههــای قانــون اساســی در اصــول مختلــف قانــون
اساســی بــه آن توجــه داشــتهاند ،مفاهیــم «وحــدت» و «تمامیــت ارضــی کشــور» اســت .در ایــن
زمینــه ،اصــل  9قانــون اساســی در ج.ا.ا« .آزادی و اســتقالل و وحــدت و تمامیــت ارضــی کشــور» را
از یکدیگــر تفکیکناپذیــر دانســته و حفــظ آن را وظیفــه دولــت و آحــاد ملــت معرفــی کــرده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،در اصــول مختلــف قانــون اساســی همچــون بنــد « »11اصــل  3و اصــول  26و 152
چــه در عرصــۀ سیاســت خارجــی و چــه در عرصـهی داخلــی بــه مفاهیــم مذکــور توجــه و تصریــح شــده
اســت .شــاید بتــوان یکــی از مهمتریــن دالیــل تأکیــد اصــول مختلــف قانــون اساســی بــه مفاهیــم
مذکــور را ایــن مطلــب دانســت کــه وحــدت و تمامیــت ارضــی کشــور ایــران در قرنهــای متمــادی بــه
شــدت لطمــه دیــده و آخریــن آســیب بــه آن نیــز مربــوط بــه دورۀ حکومــت پهلــوی و اســتقالل بحریــن
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بــوده اســت؛ 1لــذا ،طبیعــی اســت کــه قانــون اساســی و نظــام قانونگــذاری کشــور بایســتی نســبت بــه
هــر پدیــدهای کــه زمینــۀ تجزیهطلبــی و نقــض وحــدت و تمامیــت ارضــی کشــور را فراهــم میکنــد
حســاس باشــد و از آن اجتنــاب کنــد.
درخصــوص مفاهیــم مذکــور ،بهویــژه مفهــوم «وحــدت» توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه
اطــاق و عمــوم ایــن اصطــاح شــامل تمــام مصادیــق وحــدت اعــم از وحــدت سیاســی ،اقتصــادی،
حقوقــی ،ســرزمینی و نظایــر آن میشــود .بــر ایــن اســاس ،طراحــی و بهکارگیــری هــر روشــی کــه
مصادیــق مختلــف وحــدت یــا تمامیــت ارضــی را مخــدوش ســازد یــا زمینــۀ آن را فراهــم کنــد مغایــر
اصــول متعــدد قانــون اساســی خواهــد بــود.
در مقــام اثبــات ایــن مطلــب کــه ظهــور مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی در ایــران موجــب خدشــه
بــه وحــدت و تمامیــت ارضــی کشــور بــوده ،میتــوان بــه صراحـ ِ
ـت ادبیــات قوانیــن مصــوب مجلــس
اســتناد نمــود کــه در برابــر «مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی» از اصطــاح «ســرزمین اصلــی» اســتفاده
میشــود 2.در قوانیــن مزبــور ،گویــا مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی مســتقل از ســرزمین ایــران قلمــداد
شــدهاند؛ عالوهبرایــن ،تردیــدی نیســت کــه بــا پیدایــش مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی و اعمــال
نظامــات حقوقــی خــاص بــر آنهــا ،وحــدت حقوقــی مــورد نظــر تدوینکنندههــای قانــون اساســی
مخــدوش شــده و در مــواردی ایــن امــر موجبــات بــروز تبعیضهایــی «نــاروا» بیــن ســاکنان ســرزمین
اصلــی و ســاکنان مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی از جهــت برخــورداری از امکانــات و مزایــای مــادی و
معنــوی را فراهــم کــرده اســت؛ لــذا ،عالوهبــر اینکــه ظهــور مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی را میتــوان
موجــب خدشــه بــه وحــدت و تمامیــت ارضــی کشــور دانســت ،از ایــن جهــت کــه ایــن مناطــق موجــد
تبعیضاتــی نــاروا هســتند ،ظهــور آنهــا را بایــد مغایــر بــا بنــد  9اصــل  3قانــون اساســی کــه «رفــع
تبعیضــات نــاروا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه ،در تمــام زمینههــای مــادی و معنــوی» را
وظیفــه دولــت ج.ا.ا .دانســته قلمــداد کــرد.
 .1جهــت مطالعــه در ایــن زمینــه رک( :بهمنیقاجــار ،محمدعلــی ،تمامیــت ارضــی ایــران در دوران پهلــوی؛ بحریــن ،تهــران:
مؤسســه مطالعــات و پژوهشهــای سیاســی ،1397 ،جلــد ســوم).
 .2از جملــه ایــن قوانیــن میتــوان بــه مــاده ( )56قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر و ارتقــاء نظــام مالــی كشــور*
مصــوب  1394/2/1و تبصــره « »3مــاده ( )119قانــون امــور گمرکــی** مصــوب  1390/8/22اشــاره کــرد.
[* مــاده  -56واحدهــای تولیــدی كاال و خدمــات آالینــده مســتقر در مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی و ویــژه اقتصــادی شــبیه
بــه واحدهــای آالینــده مســتقر در ســرزمین اصلــی بــا رعایــت ترتیبــات مشــخص شــده در قانــون مالیــات بــر ارزشافــزوده
و اصالحــات بعــدی آن مشــمول عــوارض آالیندگــی میشــوند.
** تبصــره 3ـ اشــخاصی كــه بــا رعایــت مقــررات مربوطــه از مناطــق آزاد بــه ســرزمین اصلــی وارد میگردنــد نیــز مشــمول
تســهیالت ایــن بنــد میشــوند].

132

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال سوم  /شمـــاره هفتم /تابستان 1400

بند سوم .نسبت وحدت انتزاعی با اصل عدم تفویض قانونگذاری
همانطورکــه پیشتــر توضیــح داده شــد ،در حــال حاضــر نظــام اداری ایــران از الگــوی خاصــی
از دولــت ـ کشــور اســتفاده میکنــد کــه در ایــن تحقیــق از آن بــه عنــوان وحــدت انتزاعــی یــاد شــد.
مهمتریــن ویژگــی ایــن الگــو آن اســت کــه قانونگــذار مرکــزی بــا تصریــح بــه نقــض اصــل وحــدت
قانــون در کشــور و اســتثناء نمــودن برخــی مناطــق از آن ،قانونگــذاری در خصــوص آن مناطــق را بــه
بخشــی از دولــت مرکــزی و بــه صــورت خــاص هیئتوزیــران تفویــض کــرده اســت.
در خصــوص ایــن ویژگــی مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی بایــد توجــه نمــود کــه بــه اســتناد اصــل
 58قانــون اساســی ،اعمــال قــوه مقننــه در ج.ا.ا .بــا مجلــس شــورای اســامی اســت و بــه اســتناد اصــل
 ،59تنهــا در مســائل بســیار مهــم ممکــن اســت اعمــال قــوه مقننــه از طریــق همهپرســی صــورت
بگیــرد .از ســوی دیگــر ،بــه صراحــت اصــل  85قانــون اساســی قانونگــذاری توســط مجلــس شــورای
اســامی قائــم بــه شــخص و غیرقابــل واگــذاری و تفویــض دانســته شــده اســت .تنهــا اســتثناهای
اصــل مزبــور نیــز در خــود اصــل  85تعییــن شــدهاند و تنهــا امــکان تصویــب برخــی قوانیــن بــه
صــورت آزمایشــی ،توســط کمیســیونهای داخلــی مجلــس و نیــز تفویــض تصویــب اساســنامههای
ســازمانها ،شــرکتها و مؤسســات دولتــی یــا وابســته بــه دولــت بــه کمیســیونهای داخلــی مجلــس
یــا بــه دولــت پیشبینــی شــده اســت؛ لــذا ،بــه غیــر از مــوارد مذکــور ،هرگونــه تفویــض قانونگــذاری
بــه غیــر مجلــس مغایــر بــا اصــل  85قانــون اساســی بــوده و از ایــن جهــت نیــز «وحــدت انتزاعــی» بــا
ویژگیهــای بیــان شــده بــرای آن ،مغایــر بــا قانــون اساســی اســت.

نتیجه

پیدایــش مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی ج.ا.ا .در ســال  1372را میتــوان یکــی از مهمتریــن
تحــوالت در زمینــۀ ســاختار دولــت ـ کشــور در ایــران دانســت .ظهــور ایــن مناطــق موجــب از بیــن
رفتــن وحــدت قوانیــن در ســطح کشــور شــد و از ســوی دیگــر ،مرجــع تعییــن بخــش شــایانتوجهی از
قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه ایــن مناطــق نیــز هیئتوزیــران بــه عنــوان بخشــی از دولــت مرکــزی در
نظــر گرفتــه شــد .ایــن ویژگیهــا موجــب شــد تــا دو مشــخصۀ «وحــدت قانــون» و «وحــدت مقنــن»
در نظــام سیاســی و اداری ایــران از بیــن بــرود .از طرفــی ،ویژگیهــای ایــن مناطــق بــا هیچیــک از
دولــتـ کشــورهای تابــع الگوهــای «وحــدت انضمامــی» یــا «منطقهگرایــی» همخوانــی نــدارد .بــر
ایــن اســاس ،باتوجهبــه اینکــه مجلــس شــورای اســامی در عمــل ایــن مناطــق را از حــوز ه قوانیــن
مصــوب خــود منتــزع کــرده و در عیــن حــال صالحیــت وضــع قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر بســیاری از
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حوزههــای عملکــرد آنهــا را برعهــده هیئتوزیــران گذاشــته ،میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه بــا
پیدایــش مناطــق آزاد در ایــران ،ســیر تحــول ســاختار ایــن دولــت ـ کشــور از نظــام وحــدت حقوقــی
بــه ســمت گسســتگی و انتــزاع حقوقــی پیــش رفتــه اســت مبتنــی بــر ایــن ویژگیهــا و اقتضائــات در
ایــن تحقیــق ،از ایــن الگــوی ســاختار دولــت ـ کشــور ایــران بــه عنــوان الگویــی بدیــع تحــت عنــوان
«وحــدت انتزاعــی» یــاد شــد؛ بنابرایــن ،بــا ظهــور مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی میتــوان ادعــا نمــود
کــه در ســاختار دولــت ـ کشــور ایــران در عــرض اســتفاده از دو الگــوی عــدم تمرکــز و عــدمتراکــم ،از
الگــوی «وحــدت انتزاعــی» نیــز بهــر ه بــرده شــده اســت.
درمقــام ســنجش میــزان انطبــاق الگــوی «وحــدت انتزاعــی» بــا قانــون اساســی ج.ا.ا ،.ایــن نتیجــه
بــه دســت آمــد کــه بهکارگیــری ایــن الگــو بــه جهــات مختلــف مغایــر بــا قانــون اساســی میباشــد.
اوالً ،تدوینکنندههــای قانــون اساســی بــا شناســایی دو روش عــدم تمرکــز و عــدمتراکــم ،درواقــع
اســتفاده از ســایر روشهــای اداره کشــور را نفــی کردهانــد .ثانیــاً ،تشــکیل مناطــق آزاد تجــاری ـ
صنعتــی مغایــر بــا اصــول وحــدت و تمامیــت ارضــی کشــور میباشــد و موجبــات بــروز تبعیضــات
نــاروا بیــن ســاکنان ســرزمین اصلــی و ســاکنان مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی از جهــت برخــورداری
از امکانــات و مزایــای مــادی و معنــوی را فراهــم کــرده اســت .ثالث ـاً ،بــا توجــه بــه اینکــه در الگــوی
وحــدت انتزاعــی ،صالحیــت وضــع بخــش زیــادی از قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه مناطــق آزاد تجــاری
ـ صنعتــی بــه هیئتوزیــران تفویــض شــده ،ایــن تفویــض مغایــر بــا اصــل  85قانــون اساســی کــه بــر
منــع تفویــض قانونگــذاری بــه غیــر از مــوارد مصــرح در اصــل مزبــور تصریــح دارد میباشــد.
لــذا ،بــا عنایــت بــه بررس ـیهای انجــام شــده ،پیشــنهاد میگــردد کــه مجلــس شــورای اســامی
بهجــای توســعۀ روزافــزون ایــن قبیــل مناطــق ،بــا اصــاح رویکــرد قانونگــذاری خــود و نســخ قوانیــن
مربــوط بــه ایــن مناطــق ،اقــدام بــه انحــال مناطــق آزاد نمایــد .از ســوی دیگــر ،الزم اســت تــا شــورای
نگهبــان در مقــام تطبیــق مصوبــات مجلــس بــا قانــون اساســی (موضــوع اصــل  94قانــون اساســی) بــر
مغایــرت تشــکیل ایــن قبیــل مناطــق بــا قانــون اساســی عنایــت داشــته باشــد و ایــن قبیــل مصوبــات
را بــه جهــات ذکــر شــده در ایــن تحقیــق مغایــر بــا قانــون اساســی اعــام کنــد.
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Transformation of the State Structure in Iran in the
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Abstract:
The emergence of free tradeـindustrial zones in 1993 in the legal system of the Islamic
Republic of Iran caused a change in the structure of governmentـcountry in Iran. The
most important effect of the emergence of these regions in the structure of the Iranian state was the damage to “unity of law” and “legislative unity” as two principles
accepted in the political and administrative system of Iran. This study in the form of
descriptiveـanalytical studies, while briefly explaining the changes in the structure of
governmentـcountry in Iran, the emergence of free tradeـindustrial zones in the legal
system of the Islamic Republic of Iran has caused changes in the structure of governmentـcountry in Iran; As a result of this change, the stateـcountry structure in Iran has
shifted to a different model of “concrete unity” and “regionalism”, which was referred
to as “abstract unity”. However, based on the studies conducted in this study, the application of this model in the Iranian legal system is contrary to the “principles explaining
the structure of the Iranian administrative system”, “principles related to the territorial
integrity and territorial integrity of the country” and “principle of nonـdelegation”.
Keywords: State structure of Iran, Free tradeـIndustrial Zones, Regionalism, Abstract Unity, Concrete Unity, Unity of Law, Legislative Unity.
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