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چه کسی مخاطب گزارش است؟

اداره*کل*توسعه*تعاونی**ها*وزارت*تعاون،*کار*و*رفاه*اجتماعی؛ ***

مرکز*پژوهش**های*مجلس*شورای*اسالمی.* ***

پیام  های کلیدی گزارش

حضور*و*تعالی*تعاون،*بیش*از*هر*چیز*ریشه*در*زیست*اجتماعی*و*عقبه*فرهنگی*کشوری*چون* ***

روسیه*دارد.*نظام*تعاون*در*روسیه*وارث*صدها*سال*کار*جمعی*به*ویژه*در*قالب*کشاورزی*اشتراکی*

است.

مهم**ترین*دالیل*ناکارآمدی*تعاونی**ها*در*بازه*حاکمیت*اتحاد*جماهیر*شوروی*عبارتند*از:*عدم* ***

رعایت*اصول*هفت**گانه*بین**المللی*تعاون*همچون*اجباری*بودن*عضویت،*تصویب*قوانین*داخلی*

تعاونی**ها،*دولت**گرایی*و*مدیریت*متمرکز*در*اداره*امور*تعاونی**ها،*قانونگذاری*متمرکز*بدون*حضور*

و*نقش**آفرینی*تعاونی**ها،*افراط*در*کنترل*سلسله**مراتبی،*غفلت*از*تجمیع*منابع*در*نهادهای*دولتی*و*

افراط*در*جمع**گرایی*با*هدف*تحقق*اصل*برابری*و*سرکوب*استعدادها*و*تالش**های*فردی

گزینه  های سیاستی موجود  

بدفهمی*در*درک*اصول*بین*المللی*تعاون*و*ناتوانی*در*اجرای*آنها*در*اتحاد*جماهیر*شوروی*سبب* ***

ناکارآمدی*تعاونی*های*آن*نظام*و*در*پی*آن،*به*تعطیلی*کشانده*شدن*بسیاری*از*آنان*شد.*تجربه*

تعاون*در*نظام*مرکزگرای*شوروی*به*ما*می*آموزد*که*در*وهله*اول،*حاکمیت*نگاه*دستوری*در*

شکل**گیری*تعاونی*با*طراحی*باال*به*پایین*نمی*تواند*موفق*باشد.*

باید*توجه*کرد*که*فقدان*مشارکت*مردمی*خودجوش*که*ذاتی*تشکل*یابی*تعاونی*ها*است،*هیچگاه* ***

دغدغه*نظام*شوروری*نبود.*باید*توجه*داشت*که*نقض*این*اصل،*فرازهای*بسیاری*از*عضویت**های*

گروهی*و*فرودهای*فراوانی*در*ریزش*اعضاء*به*طور*مکرر*ایجاد*کرده*است.*آنچه*امروز*از*این*

نوسانات*ادواری*در*افکار*عمومی*کشور*روسیه*به*جای*مانده،*طرد*تعاونی**ها*و*نگاه*مردد*مردم*به*

تعاون*است.*
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مسأله*قابل*توجه*دیگر،*استفاده*ابزاری*نظام*شوروی*از*تعاونی**ها*است.*همان**طور*که*در*متن*پیشرو* ***

مشاهده*خواهد*شد،*تشکیل*دستوری*و*تناظر*مفهوم*تعاونی**ها*با*سازمان**های*دولتی،*منجر*به*نقض*

اصل*ضرورت*حفظ*استقالل*تعاونی**ها*در*تشکیالت*درونی*آنها*گردید.*این*ابزاری*شدن*تعاونی**ها،*

به*تدریج*با*از*کار*انداختن*کارویژه**های*ذاتی،*آنها*را*مبدل*به*سازمان*هایی*وابسته*به*دولت*کرده*که*

از*قضا*فایده**ای*برای*حفظ*نظام*شوروی*نیز*نداشتند.*

میل*به*کنترل*فزاینده*توده**ها،*عامل*مهم*دیگری*در*سراشیبی*حاکمیت*سیاسی*و*به*تبع*آن*تعاونی* ***

بوده*است.*این،*می*تواند*اسباب*انحراف*در*طراحی*و*قانون*گذاری*درباره*تعاونی*ها*را*در*پی*داشته*

باشد،*بطوریکه*قوانین*به*جای*سوق*دادن*تعاونی**ها*به*سوی*تأمین*نیازهای*احصاء*شده،*به*تصلب*

سیاسی*در*نظام*شوروی*صحه*می**گذاشتند.*بدین*ترتیب،*نه*قوانین*کارایی*الزم*را*دارند*و*نه*

تعاونی**ها*نقش*خود*را*ایفا*خواهند*کرد.

با*وجود*فراز*و*نشیب**های*تعاون*در*کشور*روسیه،*تعاونی**های*کشاورزی*به*ویژه*با*نقش**آفرینی*در* ***

تولید*و*توزیع*نقش*قابل*مالحظه**ای*در*تأمین*مایحتاج*مردم*داشته**اند.*بر*این*اساس*توصیه*می**شود*

که*با*توجه*به*فشارهای*تحریم*بر*زندگی*روزمره*و*معیشت*مردم،*تقویت*تعاونی**های*کشاورزی*در*

تولید*و*توزیع*غذا*در*سراسر*کشور*در*اولویت*سیاست**گذاری*قرار*بگیرد.*
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خالصه اجرایی

نوشتار*حاضر*با*هدف*مرور*رخدادهای*تاریخی*و*نظام*قانون**گذاری*در*حوزه*تعاون*در*برهه*

70*ساله*حاکمیت*اتحاد*جماهیر*شوروی*تنظیم*شده*است.*در*این*نوشتار*تالش*بر*آن*است*تا*با*

مفروض*دانستن*همراهی*تحوالت*تاریخی*و*قانونی*تعاون*در*دوره*مذکور،*آن*را*به*مثابه*تجربه**ای*

آموزنده*از*غلبه*کامل*ساختار*بر*فردیت*و*استقالل*افراد*در*نظر*بگیرد.*در*این*بازه*زمانی،*روسیه*با*

نظامی*مرکزگرا*با*بروکراسی*گسترده*اداره*می**شود،*که*توان*تام*و*تمام*خود*را*بر*تنظیم*جامعه*و*تنسیق*

روابط*انسانی*هزینه*کرده*بود.*در*این*بستر،*تعاون*به*عنوان*یک*مدل*مبتنی*بر*تجمیع*و*مشارکت*

افراد،*در*نقش*ابزار*کنترل*و*سرکوب*افراد*به*نفع*حفظ*نظم*موجود*به*کار*گرفته*شده*است.*ماحصل*

این*شرایط*نیز،*از*کار*افتادن*کارویژه*تعاون*به*عنوان*نوعی*از*کار*اشتراکی*از*تشکیل*تا*عمل*است.*بر*

اساس*یافته**های*این*مطالعه،*با*مفروض*دانستن*همراهی*تحوالت*تاریخی*و*سرنوشت*نظام*تعاون*در*

کشور*روسیه،*اهمیت*بستر*فرهنگی*به*صورت*دراز*مدت*و*ضرورت*تدارک*نظام*قانون**گذاری*در*

حوزه*تعاون،*به*عنوان*دو*رکن*اساسی*در*کیفیت*استمرار*حیات*آن**شناخته*می**شوند.*عالوه*بر*این*

موارد*تعهد*به*اصالت*مفهوم*تعاون*و*رعایت*اصول*7*گانه*آن*عالوه*بر*قوام*و*دوام*تعاونی،*عاملی*

برای*تضمین*کارکرد*آن*در*دراز*مدت*می**باشد.

مقدمه

با*وجود*سابقه*دیرینه*تعاون*در*کسوت*امری*اجتماعی،*اغلب*جوامع*تعاونی*از*1769*تا*1777*

در*روسیه*ایجاد*شدند.*در*آن*زمان*انجمن**های*مصرف**کنندگان*و*کارگران*در*واحدهای*تولیدی،*

انجمن**های*بافندگی،*خیاطی*و*کشاورزی*در*کشورهایی*چون*انگلستان*و*اسکاتلند*مشغول*فعالیت*

بودند.*در*قرن*19*بیش*از*1000*سازمان*وجود*داشت*که*نیمی*از*آنها*تعاونی**های*مصرف**کنندگان*

بودند.*با*این*حال*آغاز*واقعی*جنبش*تعاون*در*روسیه*با*دو*تحول*مشخص*می**شود.*اول،*ایجاد*

سازمان****های*تعاونی*توسط*سوسیالیست**های*آرمان**شهری*و*جانشینان*آنها*محقق*شد.*دیگر*آنکه*

تعاونی*مصرف**کنندگان*کارگری،*توسط*انجمن*پیشگامان*راچدیل*)1844(*در*انگلستان*بنیانگذاری*
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شده*بود.*اگر*این*زمان*را*به*عنوان*مبدأ*تاریخ*تعاون*در*نظر*بگیریم،*تشکیل*نظام*تعاون*در*روسیه،*

چندان*عقب*نیست.*در*اینجا*منشأ*جنبش*تعاونی*را*می**توان*در*تعاونی*کارخانه*پتروفسکی*در*

*،)1864(*Perm*تعاونی*کارمندان*و*کارگران*کارخانه*استروگانوف*در*استان*،)1864(*Zabaikale

*)1866*-*1865(*Kostroma*و*تعاونی*اعتبار*روستایی*در*استان*)تعاونی*مصرف**کنندگان*ریگا*)1865

جستجو*کرد.

انقالب*اکتبر*1917،*نقطه*شروع*تحوالت*بسیاری*در*جامعه،*فرهنگ،*سیاست*و*اقتصاد*کشور*

روسیه*بود.*در*این*برهه*زمانی،*با*پیروزی*بلشویک**ها*و*روی*کار*آمدن*حکومت*اتحاد*جماهیر*

شوروی،*عرصه*تعاون*نیز*دچار*تغییرات*بسیاری*شد.*در*ابتدا،*بلشویک**ها*با*تعاونی**ها*مخالف*بودند،*

چرا*که*آن*را*عاملی*برای*انحراف*از*مسیر*مبارزه*انگاشته*و*چهره*تعدیل**شده**ای*از*نظام*سرمایه**داری*

می**دانستند.*اما*با*تأکید*و*پیگیری*شخص*والدیمیر*لنین،*به*عنوان*رهبر*انقالبیون،*تعاون*به*پشتوانه*

قوانین*جدید*و*با*زعامت*دولت*مرکزی*احیاء*شد*و*روز*به*روز*به*شمار*تعاونی**ها*و*اعضاء*آنها*

افزوده*شد.*

البته*باید*ذکر*کرد*که*پیش*از*این*تحوالت*نیز،*تعاون*در*قالب*مدل**های*سنتی*همچون*اوبشچینا1*

به*صورت*توافقی*و*عرفی*میان*مردم*رواج*داشت.*اعتبار*این*مدل*سنتی*تا*بدان*جاست*که*پس*

از*استقرار*نظام*اتحاد*جماهیر*شوروی*نیز،*این*مدل*در*مدت*کوتاهی*با*زعامت*انجمن*کشاورزی*

سنتی2*رسمیت*یافت،*اما*دیری*نپایید*که*به*دلیل*محدودیت*در*مقیاس*خانوارها*و*بازدهی*اندک*

مردود*اعالم*شد.*در*کنار*این*روند،*مرکزگرایی*در*نظام*سیاسی*و**اختناق*در*جامعه*با*رخدادهایی*

چون*اعزام*بسیاری*از*زارعان*حرفه**ای*به*گوالگ3**ها*و*اردوگاه**های*کار*اجباری،*حوزه**هایی*چون*

کشاورزی*و*صنعت*دستخوش*تغییرات*چشمگیری*شدند.*پیرو*این*تحوالت،*حوزه*تعاون*نیز*از*

ماهیت*مشارکتی*تهی*شده*و*استقالل*نسبی*در*عمل*را*با*الزام*به*دولتی*شدن*از*دست*دادند.*

1.  Obschina
2.  zemledel’cˇeskaya artel’
3.  Gulags
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در*این*نظام*تعاون*مرکزگرایانه،*اصول*هفتگانه*مورد*توافق*بین**المللی*در*عمل*لحاظ*نمیشد.*به*

ویژه*در*مواردی*چون*داوطلبانه*بودن،*به*دلیل*اجبار*افراد*به*ویژه*دهقانان*به*عضویت،*عمال*تالش*

شخصی*و*کارایی*افراد*با*عدم*اختصاص*سهم*افزایشی*و*یا*هر*نوع*پاداشی*سرکوب*میشد.*در*این*

شرایط،*پس*از*فروریختن*بسیاری*از*ساختارهای*رایج*در*تعاون،*در*نهایت،*کلخوز1*به*معنای*مزرعه*

اشتراکی2،*به*عنوان*یک*الگوی*معتبر*سازمانی*انتخاب*شد*که*بر*خالف*مدل**های*پیشین*تعاون*در*

روسیه،*نسبتی*با*سنت**های*خانوادگی*و*مذهبی*نداشت.*در*این*ساختار*واحد*مکمل*دیگر،*سوخوز3*

به*معنای*مزرعه*دولتی*نام*داشت.*در*این*واحدهای*جدید*کار*جمعی،*عملکرد*به*نحوی*است*که*در*

سوخوزها*به*کارگران*دستمزدی*ثابت*و*مشخص*می*دادند،*اما*در*مزارع*اشتراکی*یا*همان*کلخوزها،*

کشاورزان*سهمی*از*محصوالت*یا*سود*مزرعه*را*به*نسبت*تعداد*روزهای*کاری*دریافت*می**کردند.*

زین*پس،*کلخوز*در*کنار*سوخوز،*به*عنوان*دو*بخش*انفکاک**ناپذیر*کشاورزی*اجتماعی*شده4*در*

نظام*تعاون*در*اتحاد*جماهیر*شوروی*نقش**آفرینی*می**کردند.*با*ادامه*این*روند*و*تبدیل*یک*به*یک*

مزارع*به*کلخوز*و*سوخوز،*اراضی*کشاورزی*جمعی*سابق*به*تدریج*به*مراکز*ازدحام*خشونت**آمیز*

و*کارزاری*اجباری*برای*جمع**آوری*و*کشت*محصوالت*در*سال*1928*تبدیل*شد.

در*سال*1985،*اقتصاد*شوروی*متشکل*از*حدود*26*هزار*مزرعه*جمعی*با*بیش*از*12*میلیون*کارگر*

بود.*در*این*ساختار،*تعاونی**های*مسکن*حدود*8*درصد*کل*ساخت**و**ساز*مسکن*را*تشکیل*می**دادند*

و*تعاونی**های*باغ،*خانه**سازی،*مصرف**کننده*و*صنایع*دستی*نیز*مشغول*فعالیت*بودند.*توسعه*بخشی*

تعاونی*در*رسته**هایی*چون*خرده**فروشی**ها،*شرکت**های*تجاری*و*خدمات*نیز*توسط*اقتصاددانان*در*

زمان*روی*کار*آمدن*گورباچف*مطرح*شد.*در*آن*زمان*اینگونه*استدالل*میشد*که*با*توجه*به*ناتوانی*

دولت*در*مدیریت*اقتصاد*ملی،*تأسیس*مؤسسات*خصوصی*و*نیمه*خصوصی*می**تواند*ساماندهی*

*.)Lewis*Siegelbaum(*بهتر*امور*را*ممکن*کرده*و*می**تواند*اقتصاد*زیرزمینی*یا*خاکستری*پایان*دهد

1.  kolkhoz
2.  kollektivnoe khozjaistvo
3.  sovkhoz
4.  Socialized
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تاریخچه

تعاونی**ها*به*ویژه*در*انواع*کشاورزی،*پایگاهی*دیرینه*در*سنت*تعاون*در*روسیه*دارند،*تا*جاییکه*

حتی*در*شرایطی*که*جنگ*داخلی*پس*از*انقالب*همچنان*ادامه*داشت،*در*سال*1921،*کشاورزی*

Coun�(همچنان*شناخته**شده**ترین*مدل*تعاون*در*روسیه*بوده*و*رواج*داشت*)اشتراکی*)مدل*اوبشچیا*

cil of People’s Commissars, 1921 به*نقل*از Yanbykh & Others, 2019(.*یکی*از*رخدادهای*اثرگذار*

در*این*زمینه،*تصویب*قانون*»رهایی*رعیت«1*بود،*که*به*موجب*آن*زمین**ها*به*صورت*اشتراکی*میان*

1.  Emancipation Act of 1861 abolishing serfdom

مدل اوبشچینا

در زبان روسی معنایی نزدیک به کمون  دارد و ناظر بر جوامع روستایی است که بر خالف مزارع فردی  از دیرباز، 

در امپراتوری روسیه تشکیل می شدند. در این نظام واحدهایی به نام میر  تعریف میشد که در آن رعایای سابق یا 

دهقانان ایالتی و اوالد آنها که به طور رسمی در یک روستا زندگی می کردند، عضو آن می شدند. اعضاء هر میر حق 

داشتند، که با ارجاع به قوانین پایه مورد توافق، سهمی یکسان با یکدیگر داشته باشند. همچنین میر می توانست بسته به 

صالحدید گردانندگان، اراضی خود را میان اعضاء به اشکال مختلف 

بازتوزیع کند. باید توجه داشت که میر همچون اعضاء مالکیتی بر 

اراضی نداشت و نمی توانست آزادانه و بی قید از زمین ها استفاده کند 

و همواره در برابر اعضاء که خانواده بودند، الزام به پاسخگویی داشت.

در این ساختار، زمین های زراعی بر اساس کیفیت خاک و فاصله از 

روستا به بخش هایی تقسیم شدند. هر خانوار این حق را داشت که 

بسته به تعداد بزرگساالن در هر خانوار یک یا چند باریکه از زمین را برای زراعت درخواست کند. هدف از این تخصیص 

نه چندان اجتماعی )به هر کسی بنا به نیاز او( که اقتصادی )در ازاء پرداخت مالیات( بود. در اینجا، تعاونی میان این 

تعاونی های اولیه نیز وجود داشت، به طوریکه میرها گه گاهی تعدادشان در یک روستا به چندین مورد می رسید، گاهی 

.)Wikipedia( با هم تشکیل یک اتحادیه را می دادند
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دهقانان*تقسیم*میشد.*در*اینجا*کمون*موظف*بود*به*همه*اعضاء*خود*زمین*اختصاص*دهد*و*هر*

دهقان*حق*داشت*در*بحث**ها*و*تصمیم**گیری**ها*در*مورد*هر*جنبه**ای*از*زندگی*در*کمون–*از*انتخاب*

 Yanbykh به*نقل*از*Fitzlyon & Browning, 1992(*یک*چوپان*تا*توزیع*مجدد*مزارع-*شرکت*کند

Others, 2019 &(.*استفاده*اشتراکی*از*زمین*سالها*ادامه*داشت،*تا*جاییکه*که*در*دهه*1860*توسعه*

یافت.*سرانجام*در*دهه*1890*اندکی*پس*از*معرفی*اصول*تعاونی*در*اروپای*غربی،*تعاونی**های*

قرن*نوزدهم*عمدتا**جوامع*یا*انجمن**هایی*از*دهقانان*تشکیل*شدند*که*در*فعالیت**های*سنتی*اعتبار،*

پردازش،*خرید*نهاده*و*مزرعه*تخصص*داشتند.*در*این*بازه*زمانی*منابع*معتبر*حکایت*از*تشکیل*و*

*Yanbykh*&*به*نقل*از*Brokgauz-Efron,*1895(*توسعه*همکاری**های*کشاورزی*در*روسیه*دارند

*.)Others,*2019

نقطه*عطف*در*توسعه*تعاون*در*روسیه،*تأسیس*اتحادیه*جوامع*مصرف**کننده*مسکو*به**عنوان*

اولین*انجمن*تعاون*در*سال*1898*بود*که*از*استانداردهایی*همچون*اداره*دموکراتیک*و*مستقل*

تعاونی*پیروی*می**کرد.*تا*سال*1915،*23*هزار*و*700*تعاونی*کشاورزی*در*روسیه*وجود*داشت*

که*60*درصد*آنها*تعاونی**هایی*اعتباری*کشاورزی*بودند*)GSE,*1973,*vol.*13,*p.*107*به*نقل*از*

Yanbykh*&*Others,*2019(.*درست*پیش*از*انقالب*اکتبر*1917،*حدود*10*میلیون*دهقان*روسی*

در*16*هزار*و*500*انجمن*اعتیاری*و*بیش*از*2*میلیون*عضو*در*12*هزار*انجمن*تعاونی*کشاورزی**

عضویت*داشتند*)همان(.*بیش*از*90*درصد*منطقه*سیبری*توسط*اتحادیه**ای*از*کارخانه**های*تعاونی*

خامه**سازی*با*عضویت*نزدیک*به*نیم*میلیون*تولیدکننده*و*3*هزار*خامه*فروشی*تولید*و*به*بازار*

عرضه*میشد.*با*این*حال،*این*تعاونی**های*اولیه*)مربوط*به*پیش*از*1917(*عمری*طوالنی*نداشتند،*

چرا*که*اغلب*مدتی*پس*از*کسب*ثروتی*اولیه*از*طریق*تعاون*در*خرید*مواردی*چون:*اسب*و*ادوات*

کشاورزی*توانمند*شدند*و*پس*از*مدتی*تصمیم*به*ترک*تعاونی*گرفتند،*تا*جاییکه*تعاونی*به*طور*

کامل*منحل*شد.

تعاونی**های*روسیه*بین*سال**های*1918*و*1915*به*دلیل*نابسامانی**های*مرتبط*با*جنگ*جهانی*اول*
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و*انقالب*اکتبر*1917*در*مرکز*توجه*و*مسیر*رشد*قرار*گرفتند.*بخش*عمده**ای*از*تعاونی**ها*–حدود*

26*هزار*و*600*مورد*معادل*89*درصد*با*18,6*میلیون*عضو-*به*مناطق*روستایی*خدمت*می**کردند.*

با*فرض*متوسط*هر*خانواده*5*نفر،*تخمین*زده*می**شود*که*تعاونی**های*روستایی*به*حدود*90*میلیون*

نفر*معادل*82*درصد*از*جامعه*روستایی*در*روسیه*خدمت*کرده*باشند*)Reader,*1990*به*نقل*از*

*.)Yanbykh &*Others,*2019

در*طول*دهه*1920*تعاونی**ها*بر*واسطه**گری*تجاری*متمرکز*شدند،*چرا*که*این*امر*به*سرمایه**گذاری*

عمده*نیاز*نداشت.*تعاونی**های*NEP*نقش*عمده**ای*به*عنوان*یکپارچه**کننده*مواد*خام،*خرید*از*دهقانان*

و*تامین*صنایع*دولتی*داشتند.*تعداد*انجمن**های*تعاونی*بین*سالهای*1928*و*1924*به*سرعت*افزایش*

پیدا*کرد*و*در*سال*1929*در*آستانه*کمپین*»اشتراکی***نمودن*استالین1«*13*میلیون*معادل*55*درصد*از*

مزارع*انفرادی*در*اتحاد*جماهیر*شوروی*در*بیش*از*100*هزار*تعاونی*مختلف*عضو*بودند.*انواع*که*

شامل*انجمن**های*اعتباری،*ماشین**آالت*کشاورزی،*احیاء*خاک،*دامداری،*پردازش*و*بازاریابی*میشد*

*.)GSE,*1953,*vol.*38,*p.*444(

در*سال*1993*–*1992،*در*فرآیند*به*رسمیت*شناختن*بیش*از*26*هزار*کالخوز*و*سوخوز،*12*

میلیون*و*500*هزار*نفر*عضو*بودند*که*با*کار،*سهام*مالکیت*و*بخش**هایی*از*زمین**های*خود*به*این*

تعاونی**های*دولتی*پیوسته*بودند.*در*تعاونی**های*تازه*تأسیس،*حقوق*و*قدرت*تولیدکنندگان*افزایش*

قابل*توجهی*داشته*است.*تعاونی**های*تولید*کشاورزی*ساختار*تک**سطحی2*دارند.*به*طوریکه*اساسا*از*

طریق*دولت*محلی،*دپارتمان**های*کشاورزی-صنعتی*منطقه**ای*با*یکدیگر*تعامل*می**کنند.**فرآوری*و*

بازاریابی*کتان*و*همچنین*تولید*کره،*نشاسته*و*شیره*قند*عمدتا*در*آن*زمان*فعالیت**های*مشارکتی*بود.*

سهم*تعاونی**ها*در*تهیه*محصوالت*کشاورزی*)اعم*از*زراعی*و*دامی(*در*دهه*ادل*1920*به*طوری*

بود*که*15*درصد*از*کل*صادرات*شوروی*را*تا*سال*1929*تشکیل*می**داد،*که*مشخصا*در*فقره*کره*

Stalin’s collectivization  .1: اســتالین در ســال  های 1929 – 1933 دســتور اشــتراكی كــردن كشــاورزی را ناظــر بــر انجــام كار كشــاورزی در قالــب 
گروه  هــای بزرگــی از دهقانــان در مــزارع وســیع صــادر نمــود. ایــن محصــوالت بــا قیمــت پایین  تــر در اختیــار دولــت قــرار می  گرفــت، تــا در تغذیــه 

كارگــران در بخــش صنعــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
2.  One�level structure
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سهمی*معادل*بیش*از*15*درصد*داشت.

جدول*1:*سهم*تعاونی**های*کشاورزی*از*کل*محصول*اتحادیه*شوروی

1927 - 19261928 – 19241927 - 1925نوع محصول:
488596چغندر قند

2588100تنباکوی مقدس 
6571-تنباکو
609097پنبه
193556کتان
72835دانه
446872کره

3448-گوشت
213666پشم

274352تخم مرغ

ویژگی*دیگر*این*دوره،*ظهور*و*توسعه*سریع*اتحادیه**های*ملی*است.*این*سازمان**های*ملی*اغلب*

در*ایجاد*و*هدایت*تعاونی**های*محلی*و*منطقه**ای*در*نظامی*سلسله**مراتبی*و*از*باال*به*پایین*نقش*

مهمی*داشتند.*تا*سال*1927،*اتحادیه**های*تعاونی*ملی*80*درصد*ماشین**آالت*کشاورزی،*50*درصد*

تراکتورها*و*تقریبا*تمام*کودهای*شیمیایی*برا*برای*بخش*روستایی*تامین*کردند.*در*مقابل،*تعاونی**ها*

بیش*از*نیمی*از*تولید*محصوالت*تخصصی*و*یک*سوم*برداشت*غالت*را*به*بازار*عرضه*کردند*

 Yanbykh &*از به*نقل* *GSE, 1937, vol. 34, pp. 219–220; Savchenko, 1991; Serova, 1991(

.)Others, 2019

یکی*دیگر*از*ویژگی**های*دهه*1920*میالدی،*ظهور*خود*به*خود*و*کامال*داوطلبانه*تعاونی**های*

تولید*کشاورزی*بود*که*توسط*دهقانان*در*قالی*تخصیص*زمین*و*گاهی*هم*بدون*اختصاص*زمین*

ایجاد*شدند.*در*این*بستر*حتی*پیش*از*کمپین*استالین*نیز*تعداد*تعاونی**های*تولیدی*از*8*هزار*و*300*

مورد*در*1927*به*21*هزار*مورد*در*1928*رسید،*چرا*که*در*طول*یک*سال*سهم*زارعین*به*بیش*از*

دو*برابر*رسید.*نحوه*تعیین*سهم*آنها*نیز*به*شکلی*بود*که*متناسب*با*سطح*زیر*گشت*محاسبه*میشد.*



13تهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعیتهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعی

در*این*ساختار*که*پیرو*»برنامه*تعاون1«*در*دوره*لنین*شکل*گرفته*بود،*مرحله**ای*میانی*را*برای*گذار*

دهقانان*محافظه**کار*و*دوگانه**گرا*به*سوسیالیسم*فراهم*شد.*

تعاونی  ها در اتحاد جماهیر شوروی پس از اعالم اشتراکی شدن

پیش*از*شروع*کمپین*اشتراکی*شدن*تعاونی**ها*در*زمان*استالین،*در*سال*1929،*اکثر*تعاونی**های*

کشاورزان*در*روسیه*به*وضوح*به*عنوان*تعاونی**های*خدماتی*با*کمتر*از*2*درصد*مزارع*دهقانی*در*

تعاونی**های*تولیدی*عمل*می**کردند.*این*وضعیت*در*دهه*1930*به*طرز*چشمگیری*تغییر*کرد،*زیرا*

شرایط*اشتراکی*شدن،*تعاونی*کشاورزی*را*که*پیش*از*این*خدماتی*بودند،*به*انواع*تولیدی*تبدیل*

کرد.*تعداد*تعاونی**های*تولیدی*)عمدتا*در*قالب*آرتل**2(*از*4*هزار*تعاونی*در*سال*1929*به*180*هزار*

تعاونی*در*سال*1934*افزایش*یافت*و*تا*سال*1936*و*1937*به*رشد*ادامه*داد*و*به*190*هزار*مورد*

رسید.*تا*آن*زمان،*حدود*90*درصد*خانوارهای*دهقانی*در*روسیه*در*تعاونی**های*تولید*جمع*شده*

*.)Yanbykh & Others, 2019(*بودند*و*روند*اشتراکی*شدن*تقریبا*کامل*شده*بود

با*استمرار*و*توسعه*اشتراکی*شدن*تعاونی**ها،*از*نیمه*دوم*قرن*نوزدهم،*اصول*جهانی*تعاون*

کمرنگتر*می*شد*تا*زمانی*که*اجرای*این*اصول*در*اداره*تعاونی**ها*علنا*کنار*گذاشته*شد.*این*روند*تا*

جایی*پیش*رفت*که*همه*تعاونی**ها*در*نظام*فرماندهی*اداری*جذب*شدند*که*به*دولت*ابزار*کنترل*

کامل*بر*تصمیمات*و*رفتار*عملیاتی*آن*را*می**داد.*در*این*شرایط*حتی*اگر*اصول*تعاون*در*اساسنامه*

مزارع*جمعی*نیز*تصویب*شده*بود،*به*دلیل*سازماندهی*سلسله**مراتبی*توسط*نهادهای*فرادستی،*امکان*

اجرا*نمی**یافت.

در*دهه*1930*با*ادامه*روند*تبدیل*کشاورزی*به*تعاونی**های*تولیدی*کشاورزی،*حضور*دولت*

مرکزی*و*سهم*تعاونی**ها*به*عنوان*نماینده*دولت،*از*1,3*درصد*در*سال*1928*به*حدود*80*درصد*

در*سال*1934*افزایش*یافت.*به*تدریج*با*گسترش*بخش*کلخوز*به*رشد*پیوسته*ادامه*داد*و*در*سال*

1.  Lenin’s cooperative programme
2.  ARTEL
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1940*در*آستانه*جنگ*جهانی*دوم*به*اوج*5,86*رسید.*شایان*توجه*است*که*این*تعاونی**ها*توانستند*

از*ویرانی**های*جنگ*جان*سالم*به*در*ببرند*و*در*سالهای*1945*و*1955،*سهم*آنها*از*سطح*کشت،*

باالی*80*درصد*باقی*ماند.*این*روند*نشان*می**دهد*که*نوع*خانوادگی*مزرعه*که*زمانی*شکل*غالب*

بود*و*بیش*از*95*درصد*اراضی*زیر*کشت*را*به*خود*اختصاص*میداد،*در*فرآیند*اشتراکی**سازی*به*

طور*چشمگیری*کاهش*یافت،*به*طوریکه*در*سال*1955*تنها*منحصر*به*3*درصد*شده*بود.*

پس*از*1953*نقش*تعاونی**ها*به*شدت*افول*کرد،*چرا*که*کلخوزها*به*دلیل*مشکالت*مالی*و*

کسری**های*فراوان*در*دهه*1950*به*مزارع*دولتی*تبدیل*شدند.*این*نمونه*اولیه*سیاست*کمک*مالی*

بود*که*توسط*دولت*بزای*نجات*مزارع*جمعی*خصوصی*و*انتقال*بار*مالی*از*اعضاء*تعاونی*به*بودجه*

دولتی*که*بنا*به*تعریف*از*سوخوزها*در*سطح*زیر*کشت*از*81*درصد*به*51*درصد*در*دهه*بین*

1965*تا*1955*کاهش*یافت*و*به*همین*ترتیب*سهم*سوخوزها*از*16*درصد*به*47*درصد*افزایش*

یافت.*دگرگونی*سریع*در*سال*1965*متوقف*شد*و*سهم*سطح*زیر*کشت*در*حدود*44*درصد*در*

تعاونی**های*تولیدی*و*51*درصد*در*مزارع*دولتی*تثبیت*شد*و*5*تا*6*درصد*باقی*مانده*از*سطح*زیر*

کشت*نیز*در*قالب*مزارع*خانوادگی*دسته**بندی*شدند.

با*گذشت*زمان،*تمایز*میان*اصطالحاتی*چون*کلخوز*)مزرعه*جمعی(*و*سوخوز*)مزرعه*دولتی(*

به*ویژه*در*ادبیات*غربی*مبهم*شد*و*تعاونی**ها*از*بین*رفتند*و*ادر*ادبیات*غربی*کشاورزی*با*صفت*

دولتی*معرفی*شدند.*با*این*حال*همچنان*چهره*نظام*تعاونی*عالوه*بر*حفظ*ماهیت*تولیدی*در*ایجاد*

و*توسعه*شبکه**های*مصرف**کنندگان1*تحت*تسلط*کامل*دولت*نشان*داده*می**شود.*در*این*شرایط*

تعاونی**های*دولتی*در*قالب*تولیدی*و*مصرفی*نیز*تابع*مطلق*بوده*و*ابزار*اجرایی*مستقیم*اهداف*

سیاست*دولت*در*مناطق*روستایی*بودند.*حتی*وظیفه*به*ظاهر*انسانی*ترویج*توسعه*روستایی*از*

طریق*کمک*به*زمین**های*خانگی*برای*فروش*مازاد*تولیدات*خود*)عسل،*پوست*خرگوش،*کتان،*

.)DeLuca, 2013(*در*معرض*اهداف*سفت*و*سخت*دولتی*قرار*داشت*)...*تخم*مرغ*و

1.  Tsentrosoyuz
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قوانین تعاون در اتحاد جماهیر شوروی

در*اتحاد*جماهیر*شوروی،*مقررات*تعاون،*از*سه*سطح*قانون*باالدستی*شامل:*قانون*مدنی،*

قوانین*ویژه*حاکم*بر*حوزه*تعاون،*و*قانون*مالیات*برآمده*است.*در*قانون*مدنی*فدراسیون*روسیه،*

تعاونی**ها*به*عنوان*اشخاص*حقوقی*طبقه**بندی*می**شوند*و*به*سازمان**های*تجاری*)تعاونی**های*تولید(*

و*غیرتجاری*)تعاونی**های*مصرف(*تقسیم*می**شوند.*قانون*اساسی*فدراسیون*روسیه*اصول*کلی*

فعالیت*اقتصادی*و*همچنین*آزادی*انتخاب*حرفه*و*اشکال*مالکیت*را*در*نظر*گرفته*است.*البته*برای*

*ICA*انواع*خاصی*از*تعاونی**ها*نیز*قوانین*ویژه**ای*تدوین*شده*است.*شایان*توجه*است*که*اصول

 :)Arcos( انجمن جامع تعاونی ها در روسیه

انجمن جامع تعاونی های روسیه اصلی ترین نهادی بود که مسئولیت سازماندهی 

تجارت انگلیس و شوروی را در اوایل اتحاد جماهیر شوروی، پیرو توسه سیاست 

اقتصادی جدید والدیمیر لنین قرار داشت. در سال 1927 سازمان توسط مقامات 

بریتانیایی مورد حمله قرار گرفت و آنها شرکت را به عنوان جبهه ای برای فعالیت های 

خرابکارانه متهم کردند. 

آرکوس به عنوان آژانس خرید و فروش رسمی دولت شوروی در برتانیا تأسیس شد و همچون یک شرکت رسمی 

بریتانیایی طبق قوانین رایج عمل می کرد، در حالیکه سهامداران آنها روس بودند.

عمده ترین خریدهای آرکوس، مواد غذایی، منسوجات، زغال سنگ و مقدار محدودی ماشین آالت کشاورزی بود. این 

شرکت همچنین مجزای فروش بیش از 300 هزار پوند محصوالت روسی تا اوت 1921، عمدتا کتان و البته الوار، 

منگنز و خز بود. 

در 29 می 1923، هیئت مدیره آرکوس تصمیم گرفت بانک خود را برای رسیدگی به 

تراکنش های مالی سازمان تأسیس کند. بدین ترتیب شرکت بانکی آرکوس در 5 ژوئیه 

1923 با سرمایه در گردش 250 هزاار پوند راه اندازی شد. این بانک که به صورت 

مستقل اداره میشد، تمام وجوه مربوط به واردات و صادرات کاالهای اتحاد جماهیر 

 .)Wikipedia( شوروی را کنترل می کرد
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به*طور*مستقیم*در*قوانین*تعاونی*روسیه*گنجانده*نشده،*اما*به*طور*غیر*مستقیم*برای*قوانین*ویژه*

برخی*تعاونی**ها*مانند*مصرف،*اعتباری*و*کشاورزی*منعکس*شده*است*)coops4dev(.*هر*چند*که*

انواع*مختلف*تعاونی**ها*در*روسیه*امروز*در*حال*فعالیت*هستند،*اما*قانون*مدنی*در*روسیه*دو*نوع*

تعاونی*را*مجاز*می**داند:*تعاونی**های*تولیدی*با*تمرکز*بر*فعالیت*اقتصادی*و*تعاونی**های*مصرفی*با*

تاکید*بر*نیازهای*اعضاء.*همچنین*قوانین*دیگری*برای*تعریف*تعاونی**ها*در*حوزه**هایی*چون*مسکن*

و*بانکداری*نیز*وجود*دارند.*

قانون مدنی 1992 و مالکیت در تعاونی  ها

اولین*قانون*مدنی*جمهوری*در*سال*1992*تصویب*شد.*این*قانون،*تعاونی**ها*را*به*عنوان*شکلی*

ممتاز*از*مالکیت*خصوصی*در*نظر*می**گرفت.*در*واقع*در*ماده*حائز*اهمیت*1RSFSR*،52 در*سال*

1922*حقوق*را*بسته*به*نوع*مالکیت*در*نظر*گرفتند.*بدین*ترتیب،*تمایز*آشکاری*میان*مالکیت*دولتی*

)مالکیت*شهری*و*ملی*شده(،*مالکیت*تعاونی*و*خصوصی*صورت*گرفت.*مالکیت*خصوصی*پس*

از*قانون*اساسی*1936*لغو*شد*و*حقوق*مالکیت*افراد*خصوصی2*به*مالکیت*شخصی3*تبدیل*گردید.

ماده*RSFSR*57*در*سال*1922*به*سازمان**های*تعاونی*تأسیس*شده*به*صورت*قانونی،*اجازه*داد*

تا*کلیه*انواع*دارایی*را*به*طور*مساوی*با*شخص*خصوصی*در*اختیار*داشته*باشند.*مؤسسات*صنعتی*

که*توسط*سازمان**های*تعاونی*سازماندهی*یا*تملک*شده**اند،*طبق*قوانین*حاکم*بر*نوع*خاص*تعاونی،*

می**توانند*بدون*توجه*به*تعداد*کارگران*شاغل*در*مؤسسه،*در*مالکیت*این*سازمان**ها*قرار*گیرند.*در*

مجموع*سازمان**های*تعاونی*می**توانند*مؤسسات*تولیدی*)تعاونی**های*تولیدی(،*تجاری،*کشاورزی*و*

*.)DeLuca, 2013(*ماهیگیری*قرار*گیرند

1.  Russian Soviet Federated Socialist Republic
2.  Property rights of privates
3.  Personal ownership
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تعاونی  ها: اصالحات گورباچوف و گذار به پسا کمونیسم

در*بستر*اصالحات*اقتصادی-اجتماعی*دوره*گورباچوف،*در*کنار*پروستاریکا*و*گالسنوست،*

تدوین*قوانین*در*حوزه*تعاونی**ها1*گامی*موثر*برای*ساماندهی*به*وضعیت*تعاونی**هایی*محسوب*

می**شود،*که*از*سویی*وارث*قرن**ها*سنت*تعاون*و*مدل**های*توافق*آن*بودند*و*از*سوی*دیگر*در*جریان*

تحوالت*تاریخی*از*جمله*انقالب*بلشویکی*دستخوش*تغییرات*ساختاری*بسیاری*شده*و*استقالل*

نسبی*آنها*به*خطر*افتاده*بود.*

*یک*تغییر*عمده*سازمانی*و*سیاستی*در*سال*1988*با*تصویب*قانون*اتحاد*جماهیر*شوروی*

در*مورد*تعاون*رخ*داد.*بر*اساس*قانون*جدید،*تعاونی**ها*می**توانند*به*هر*گونه*کسب**و**کار*از*جمله:*

تجارت*بپردازند*و*عالوه*بر*آن،*مجاز*به*استخدام*نیروی*کار*می**باشند.*اینها*اصول*تعاون*را*مجددا*

تایید*کرده*و*عملیات*تعاونی*را*از*کنترل*دولتی*رها*نموده**اند.*این*قانون*به*عنوان*دریچه**ای*برای*

کارآفرینی*خصوصی*-*مشابه*برنامه*»سیاست*نوین*اقتصادی«*در*دهه*1990-*در*دهه*1920*نیز*مورد*

استقبال*قرار*گرفت.

تدوین*قوانین*برای*تعاونی**ها*که*پیش*از*این،*در*بستر*انقالب*بلشویکی*نیز*انجام*شده*بود،*نشان*

از*استقالل*هویت*تعاونی**ها*در*اتحاد*جماهیر*شوروی*دارد،*اما*

استقالل*عملی*آنها*امری*مغفول*مانده*بود.*در*این*دوره*جدید*

از*قانوگذاری*که*در*سال*1988*اجرا*شد،*به*تعاونی**های*مستقل*

کارگری*اجازه*داده*شده*تا*به*طور*مستقل*و*تحت*دستورالعمل*های*

*.)Siegelbaum, n.d.(  دولتی*به*فعالیت*بپردازند

1.  Laws on cooperatives
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مهم  ترین عناوین این قانونی عبارتند از: 

جدول*2:*خالصه*قانون*تعاون*در*اتحاد*جماهیر*شوروی1*)منبع:*Foreign Broadcast Information Service, 1988*و*محبی،*1400(

جایگاه تعاونی ها در اقتصاد سوسیالیستی
نظام تعاونی در نظام روابط اجتماعی سوسیالیستیماده 1:
قانونگذاری در حوزه تعاونی هاماده 2:
نظام تعاون، انواع تعاونی هاماده 3:
وظایف اصلی نظام تعاونماده 4:

تعاونی ها- جزء اولیه نظام تعاون در اتحاد جماهیر شوروی
تعاونی های سوسیالیستی ماده 5:
تعاونی های جمعی کارگران ماده 6:
دارایی تعاونی هاماده 7:
حمایت قانونی از دارایی تعاونی هاماده 8:
استفاده تعاونی ها از منابع طبیعی و دیگر اموالی که مالک آنها نیستند.ماده 9:
اصول فعالیت تعاونی هاماده 10:
تشکیل تعاونی  و اساسنامه آنماده 11:
عضویت در تعاونیماده 12:
حقوق و وظایف اعضاء تعاونی ماده 13:
راه اندازی تعاونیماده 14:
پایان فعالیت تعاونی هاماده 15:
اتحادیه ها )انجمن های( تعاونی هاماده 16:

مبانی سازوکارهای اقتصادی در نظام تعاون
مبانی فعالیت اقتصادی تعاونی هاماده 17:
برنامه ریزیماده 18:
قیمت ها و تعیین قیمت ها ماده 19:
درآمد و توزیع آنماده 20:
مالیات بر درآمد در تعاونی هاماده 21:

دولت و نظام تعاون

1. قانــون تعاونی  هــا در اتحــاد جماهیــر شــوروی، مصــوب 26/ 05/ 1988 و اصــالح شــده در تاریــخ 03/ 07/ 1991. ر.ک: محبــی، محســن. )1400(.  
بررســی تجربــه تعــاون و تعاونی  هــا در روســیه. آموزشــی تألیفــی ارشــدان: تهــران. 66-30.
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روابط میان ارگان های دولتی و تعاونی هاماده 29:

یکی*از*این*قوانین،*دوره*زمامداری*گورباچوف*تصویب*قانون*»فعالیت*شخصی*کارگران1«*در*

19*نوامبر*1986*تصویب*شده*و*ابالغ*گردید.*این*قانون*با*هدف*ممانعت*از*دست**اندازی*به*اموال*

عمومی*و*تشویق*امور*عام*المنفعه*همچون*کارآفرینی*در*زمان*حاکمیت*گورباچف*تصویب*و*ابالغ*

شد.*به*موجب*این*قانون،*تعاونی**های*تأمین*مالی،*خودگردان*و*سود*و*بازار*در*دایره*استحفاظی*

دولت*قرار*می**گیرد.*تا*پایان*سال*1987*حدود*150*هزار*کارگر*در*13*هزار*و*921*تعاونی*از*

نوع*جدید*مشغول*فعالیت*شدند.*گزارش**ها*حاکی*از*بهره**وری*قابل*توجه*این*تعاونی**ها*به*ویژه*

رستوران**های* قالب* در* بزرگ* شهرهای* در*

و* میوه* غرفه**های* آرایشگاه**ها،* تعاونی،*

سبزیجات،*غرفه**های*تعمیر*کفش*و*مواردی*

بسیار* بود*که*کیفیت*خدماتی* قبیل* این* از*

باالتر*از*شرکت**های*دولتی*را*داشت.*اما*این*

موفقیت*دوام*چندانی*نداشت*و*به*تدریج*نارضایتی**ها*و*اعتراضاتی*به*راه*افتاد.*چرا*که*این*خدمات*

.)Ibid(*به*زعم*معترضان*با*قیمت**های*باالتری*عرضه*میشد

دوره پروستاریکا2، فراز و نشیب کلخوزها و سوخوزها 

در*این*دوران،*بجز*کشاورزی،*تعاون*از*کلیه*حوزه**هایی*که*پیش*از*آن،*فعالیت*می**کرد،*ناپدید*

شد.*این*وضعیت*ادامه*داشت،*تا*در*آستانه*انحالل،*مجدد*بحث*تعاون*مطرح*شد.*همان**طور*که*

در*دهه**های*1980*و*1970*برای*رژیم**های*سوسیالیستی*در*اروپا*نیز*اتفاق*افتاد،*در*اتحاد*جماهیر*

شوروی*نیز*در*سالهای*1986*و*1987*مشوق**هایی*برای*تعاونی**ها*تدارک*دیده*شد.*در*این*بازه،*

نتایج*بسیار*ضعیف*بود،*چرا*که*بستر*اجتماعی-اقتصادی*نیازمند*اصالحات*عمیق**تری*بود*تا*جایی*

1.  Individual Labor Activity
2.  Perestroika
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که*تا*اول*ژانویه*سال*1988،*تنها*23*هزار*تعاونی*به*ثبت*رسید*و*از*این*میان،*تنها*14*هزار*مورد*فعال*

بودند.*در*این*شرایط*تولید*کاالهای*مصرفی*و*مواد*غذایی*0,3*درصد*و*0,5*درصد*از*کل*خدمات*

در*تعاونی**ها*ارائه*می*شد.

در**1988*اصالحات*قابل*توجهی*تصویب*شده*و*چند*ماه*بعد*به*اجرا*درآمد.*مفاد*1*تا*4*در*

خصوص*تعاونی**های*سوسیالیستی*و*نقش*آن*در*اقتصاد*ملی*بود.*در*اینجا*تعاونی**ها*را*در*کنار*

شرکت**های*دولتی*دیگر*قرار*داده*و*از*آنها*با*عنوان*حلقه*اساسی1*نامبرده**اند.*در*این*زمان،*برای*

توسعه*فعالیت*تعاونی**ها،*دامنه*آن*را*از*موارد*تعیین*شده*به*گروه**های*مجاز*و*قانونی*گسترش*

دادند.*همچنین*در*ماده*3*ذکر*شده*که*تعاونی**ها*باید*در*کلیه*فعالیت**ها*اعم*از*کشاورزی،*صنعت،*

حمل**و**نقل،*تجارت،*مرمت،*خدمات*و*سایر*تعاونی**های*مصرفی*و*مختلط.*همه*شهروندان*اعم*از*

زنان*خانه**دار،*بازنشستگان،*دانش**آموزان،*کلیه*کارمندان*در*اوقات*فراغت،*تنها*با*3*نفر*می**توانند*اقدام*

به*تشکیل*تعاونی*نمایند*.

قانون*1988*تأثیر*چشمگیری*بر*کشاورزی*کلخوز*نیز*داشت*)ماده*33(.*در*اینجا*کلخوز*دیگر*

نباید*وابسته*به*منابع*عمومی*باشد،*بلکه*باید*به*صور*خودمختار*فعالیت*نماید.*یک*کلخوز*به*عنوان*

نوعی*تعاونی*طراحی*شده*که*از*حقوقی*مشابه*با*سایرین*به*ویژه*در*تولید*کاال*و*تعیین*قیمت*

برخوردار*است.*کلخوزها*اجازه*داشتند*در*کار*کشاورزی*دیگر*فعالیت**های*وابسته*به*آن*را*همچون:*

فرآوری*محصوالت*کشاورزی،*نیز*انجام*دهند.*همچنین*این*اختیار*را*دارد*که*زمین**های*تحت*

تصرف*خود*را*به*متقاضیان*از*جمله*اعضاء*خود*اجاره*دهد.*روند*نوسازی*قوانین*روسیه*در*سال*

1991*سرعت*گرفت،*چرا*که*ستون**های*اقتصاد*سوسیالیستی*و*حاکمیت*سیاسی*اتحاد*جماهیر*

شوروی*بر*روسیه*و*دیگر*مناطق*از*بین*رفت.*

در*یک*کلخوز*مدرن،*هر*عضو*مالکیت*زمین*و*ابزار*تولید*را*به*خود*آن*کلخوز*واگذار*کرده*

و*خود*را*متعهد*به*انجام*وظایف*محوله*می**داند.*در*حالیکه*در*یک*کوپ**خوز*)koopkhoz(*اعضاء*

1.  Basic Ring
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کشاورزانی*هستند*که*در*برخی*از*زمینه**های*کشاورزی*که*مالکیت*زمین*یا*ابزار*تولید*را*حفظ*

می**کنند،*فعالیت*کرده*و*خود*را*متعهد*می**دانند*که*به*طور*انحصاری*و*مشترک*مزرعه*را*اداره*کنند**

.)Cracogna and Others, 2013(

یافته  ها و توصیه  های سیاستی

بر*اساس*آنچه*گذشت،*تاریخ*و*تجربیات*اتحاد*جماهیر*شوروی*به*عنوان*حاکمیتی*برآمده*از*

بستر*اجتماعی*تعاون****گرا*و*خاستگاهی*با*آرمان*دیرینه*برابری**خواهی،*نتواست*بستر*مساعدی*را*برای*

تعاون**گرایی*و*رشد*تعاونی**ها*فراهم*نماید.*به*نظر*می**رسد،*مهم**ترین*دالیل*ناکارآمدی*تعاونی**ها*در*

دوران*حاکمیت*اتحاد*جماهیر*شوروی*عبارتتند*از:
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عدم*التزام*عملی*به*اصول*بین**المللی*تعاون؛ ***

انحصارطلبی*در*تقنین*و*مدیریت*تعاونی**ها؛* ***

سلب*آزادی*افراد*در*همکاری*و*مشارکت.* ***
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