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ضرورتبهروزرسانیمقرراتکیفریحوزهتعاون

چه کسی مخاطب گزارش است؟
ــز  ــی؛ مرک ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــاون وزارت تع ــت تع معاون
پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی؛ معاونــت قوانیــن مجلــس 

شورای اسامی؛ فراکسیون تعاون مجلس شورای اسامی. 

پیام های کلیدی گزارش
ــوب  ــی مص ــرکت های تعاون ــون ش ــا قان ــاون، تنه ــوزه تع در ح
ســال 50 دارای مقــررات جزایــی اســت و بــه علــت آن کــه در قانــون 
بخــش تعاونــی مصــوب ســال 70، ســخنی از مباحــث جزایــی نرفته 
اســت، بنابرایــن میــان بخــش جزایــی قانــون شــرکت های تعاونــی 
ــه  ــود؛ در نتیج ــده نمی ش ــی دی ــی مغایرت ــش تعاون ــون بخ و قان
ــر و  ــان معتب ــاون همچن ــوزه تع ــا ح ــه ب ــور در رابط ــررات مذک مق

قابل استناد هستند. 
در مــورد شــرکت های تعاونــی ســهامی عــام هــم بــا وجــود دارا 
ــت  ــه عل ــهامی، ب ــدا از شــرکت های س ــد و ج ــت جدی ــودن ماهی ب
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ــی  ــان احــکام عموم ــه، بایســتی همچن ــن زمین ــی در ای خــأ قانون
شــرکت های ســهامی را در خصــوص ایــن نــوع جدیــد از شــرکت ها 
تســری داد کــه ازجملــه ایــن احــکام بخــش جزایــی الیحــه قانونــی 

اصاح قانون تجارت مصوب سال 70 است.
گزینه های سیاستی موجود

ــش از  ــک بخ ــل ی ــاون ذی ــوزه تع ــری ح ــکام کیف ــع اح تجمی
قانون جامع حوزه تعاون؛

ــه  ــاون ک ــوزه تع ــاز در ح ــورد نی ــائل م ــوارد و مس ــن م تعیی
نیازمند ضمانت اجرای کیفری هستند.

تعییــن مجــازات متناســب )از جهــت کیفــی و کمــی( بــا جرایــم 
حوزه تعاون؛

تعییــن قواعــد رســیدگی بــه جرایــم حــوزه تعــاون بــا توجــه بــه 
اهمیــت بخــش تعــاون در اقتصــاد کشــور و مقتضیــات آن )همچــون 

اصل سرعت و اصل اعتماد(؛
ــم  ــن و تنظی ــانه و پیشــگیرانه در تدوی ــگاه جرم شناس ــتن ن داش

مقررات جزایی حوزه تعاون؛
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خالصه اجرایی
یکـی از ابعـاد و جنبه هـای حقـوق تعـاون، مباحـث و مسـائل کیفـری 
و  کیفـری  حقـوق  فلسـفه  کلـی  طـور  بـه  تعاونی هاسـت.  بـا  مرتبـط 
جرم انـگاری برخـی از اعمـال و رفتارهـا، تضمیـن حقـوق شـهروندان یـک 
جامعه در دسـتگاه های اجرایی و قضایی اسـت )اردبیلـی، 1392(. بنابراین 
می تـوان فلسـفه تنظیم قواعـد کیفری را در حـوزه تعـاون، تضمین حقوق 
تعاونی هـا و اعضـای آن هـا و همچنیـن حسـن اجـرای قوانیـن ایـن حـوزه 
دانسـت. از ایـن رو در نوشـتار حاضـر، نخسـت قوانیـن و مقـررات کیفـری 
حـوزه تعـاون بـا دقت شناسـایی و احصـاء گردیده و سـپس بـا تحلیل این 
قوانیـن، حیطـه شـمول هریـک از آن هـا مشـخص می گـردد. در آخـر هم 
بـا ذکـر خأهـا و نواقـص قوانیـن و مقـررات مذکـور، نکاتـی در راسـتای 

به روزرسـانی صحیـح مقـررات ایـن حـوزه ارائـه می شـود.

 احصاء قوانین و مقررات کیفری حوزه تعاون 
و تعیین حیطه تحت شمول هریک از آن ها

ضمانـت اجراهـای کیفری در حقـوق تعاون، در واقـع ضمانت اجرای 
اصـول و مقـررات حـوزه تعـاون اسـت. در ایـن رابطـه می تـوان گفـت 
کـه حمایـت کیفـری مقنـن از بخـش تعـاون بـه دو صـورت اسـت: 
الـف( حمایـت خـاص ب( حمایت عـام؛ حمایـت خاص مقنـن در واقع 
مقـررات کیفـری اسـت کـه در قانـون مختص بخـش تعـاون، تنظیم و 
تدویـن گردیده  اسـت و حمایـت عام قانونگـذار، مقررات کیفری اسـت 
کـه به طـور عـام در قوانیـن مـادر همچـون قانون مجـازات اسـامی یا 
قوانیـن دیگر همچـون قانون تجارت، قانون تشـدید مجـازات مرتکبین 
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مالیات هـای  قانـون  کار،  قانـون  کاهبـرداری،  و  اختـاس  و  ارتشـاء 
مسـتقیم و ... بیـان گردیـده اسـت )خورشـیدی نژاد، 1395(. 

در حقـوق ایـران در حـوزه تعـاون تـا کنـون سـه قانـون بـه تصویب 
است؛ رسـیده 

1. قانون تجارت مصوب سال 1311، مواد 194-190؛
اصاحیـه  و   1350 سـال  مصـوب  تعاونـی  شـرکت های  قانـون   .2

1354؛ و   1352  ،1350 سـال های 
3. قانـون بخـش تعاونـی اقتصـاد جمهـوری اسـامی ایـران مصـوب 

سـال 1370 و اصاحیـه سـال های 1373 و 1393؛
در تحلیـل قوانیـن مذکور، بایسـتی گفـت که مواد 190 تـا 194 قانون 
تجـارت صراحتـا توسـط قانـون شـرکت های تعاونـی )مـاده 148( نسـخ 
گردیـد. امـا در مـورد نسـخ قانـون شـرکت های تعاونـی توسـط قانـون 
بخـش تعاونـی اقتصـاد جمهـوری اسـامی ایـران بحـث و اختـاف نظـر 
وجـود دارد. در ایـن میـان، عـده ای معتقدند کـه قانون بخـش تعاونی به 
عنـوان قانـون جدیـد، جایگزیـن قانـون شـرکت های تعاونـی شده اسـت. 
در واقـع براسـاس جایگزینـی و همچنیـن حکـم مـاده 71 قانـون بخـش 
تعاونـی مبنـی بـر این کـه »کلیـه قوانیـن و مقـررات مغایـر ایـن قانـون 
ملغـی اسـت«، حکـم بـه منسـوخ بـودن قانـون شـرکت های تعاونـی و 
مقـررات کیفـری موجـود در آن داده انـد. امـا در مقابل اکثریـت قریب به 
اتفـاق صاحب نظـران نظـر دیگـری دارند؛ ایشـان معتقدند کـه ذکر کلمه 
»مغایـر« در مـاده 71 قانون بخش تعاونی سـبب شـده اسـت تا آن بخش 
از قانـون شـرکت های تعاونـی سـال 1350 را کـه مغایـر بـا قانـون بخش 
تعاونـی سـال 1370 نیسـت، همچنـان پابرجـا و معتبـر بدانیـم. یکـی از 
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ایـن بخش هـا، بخـش مقـررات و مجازات های کیفری اسـت کـه در فصل 
بیسـت و یکم قانـون شـرکت های تعاونـی در قالب مواد 126 تـا 132 بیان 
شـده اسـت؛ چراکه در قانون بخـش تعاونی سـال 1370 در هیچ ماده ای 
بـه مقـررات و مجازات هـای کیفـری ایـن حـوزه پرداختـه نشـده اسـت. 
بنابرایـن مغایـرت در ایـن بخـش، اساسـا سـالبه بـه انتفاء موضوع اسـت 
)نکویـی، 1389(. در همیـن زمینـه نیـز باید توجه داشـت کـه مهم ترین 
عامـل در نسـخ ضمنی قانـون، اراده قانونگذار اسـت؛ در واقع نسـخ قانون 
یـک امر اسـتثنایی و خاف اصل اسـت که بایسـتی در تصمیـم قانونگذار 
مبنی بر آن هیچ شـک و تردیدی نباشـد )کاتوزیـان، 1390(. عاوه برآن 
در علـم اصـول یک قاعده مشـهور در بـاب تعارض ادله وجـود دارد مبنی 
براین کـه »الجمـع مهمـا امکـن اولی من الطـرح«؛ یعنی جمـع بین دو یا 
چنـد دلیـل متعـارض تا جایی که امکان پذیر اسـت، بهتـر از دور انداختن 
هـر دو یـا یکـی از آن دو دلیـل اسـت )قافـی و شـریعتی، 1392(. ایـن 
قاعـده کـه یک امـر بدیهی و عقلی اسـت، در علم حقوق بیانگر آن اسـت 
کـه تـا آن  جـا کـه دو قانـون با هـم قابـل جمع می باشـند، حکم به فسـخ 
قانـون سـابق نمی دهیـم مگـر آن کـه قانـون جدیـد در آن امـر بـا قانـون 
قدیـم مخالفـت و مغایـرت داشـته باشـد؛ کـه در این صورت، حکـم قانون 
قدیم در آن امر منسـوخ به حسـاب می آیـد )کاتوزیـان، 1390(. بنابراین 
بایسـتی اذعـان کـرد که فصـل بیسـت ویکم قانون شـرکت های بـا عنوان 
مجازات هـا، مغایرتـی بـا قانـون بخـش تعاونی نداشـته و همچنـان دارای 

اعتبـار و نفوذ قانونی اسـت.
نکتـه آخـری که در ایـن بخش باید بـدان پرداخت، مقـررات کیفری 
قالـب جدیـد تعاونی هـا یعنـی شـرکت های تعاونـی سـهامی عام اسـت 
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کـه در دهـه اخیـر پدیـد آمده انـد و مبانی قانونـی یافته اند. از یک سـو 
عـدم تبییـن دقیـق ایـن نوع از شـرکت ها و از سـوی دیگر عدم سـابقه 
قانونـی ایـن قالب در نظام حقوقی ایران و حتی سـایر کشـورها، سـبب 
شـده اسـت تـا پیرامون ماهیـت این نوع از شـرکت ها میـان حقوقدانان 
را  از شـرکت ها  نـوع  ایـن  ایجـاد شـود. برخـی حقوقدانـان  اختـاف 
زیرمجموعـه شـرکت های تعاونـی متعـارف بـه حسـاب می آورنـد و در 
مقابـل دسـته دیگـر قالب مذکـور را زیرمجموعه شـرکت های سـهامی 
و نوعـی از آن بـه شـمار می آورنـد. امـا بـه نظـر می رسـد همان طـور 
دارای  شـرکت ها  از  نـوع  ایـن  گفته انـد،  پژوهشـگران  از  برخـی  کـه 
یـک ماهیـت جدیـد هسـتند و ذیـل هیچ کـدام از دو عنـوان تعریـف 
نمی گـردد. امـا بـا توجـه بـه این کـه در مقـررات جـاری کشـور، احکام 
خاصـی در رابطـه بـا ایـن نـوع شـرکت ها بـه مانند سـایر شـرکت های 
تجـاری و تعاونـی وجـود نـدارد، متاسـفانه در این زمینه با خـأ قانونی 
روبـه رو هسـتیم. بـا ایـن حـال بـه نظر می رسـد تـا زمانـی کـه احکام 
خـاص ایـن نوع شـرکت ها در قالـب قانون بیـان نگردیده اسـت، احکام 
عمومـی شـرکت های سـهامی عـام و خاص قابل اسـتفاده و تسـری در 
شـرکت های مذکـور اسـت )پورسـید و مطهرپـور، 1391(. ازجمله این 
احـکام عمومـی، بخش جزایی شـرکت های سـهامی اسـت کـه می توان 

نسـبت بـه شـرکت های تعاونـی سـهامی عام تسـری داد.

تحلیل مقررات کیفری قانون شرکت های تعاونی
همان گونـه کـه اشـاره شـد، در حـال حاضـر تنهـا مقـررات کیفـری 
کـه مختـص حـوزه تعـاون تدویـن و تصویـب گردیـده باشـد، مقررات 
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کیفـری قانـون شـرکت های تعاونـی مصـوب سـال 1350 اسـت. ایـن 
مقـررات در فصـل بیسـت و یکم قانـون مذکـور در قالـب 7 مـاده و 2 
تبصـره و تحـت عنـوان »مجازات ها« بیان شـده اسـت. دربـاره مقررات 
کیفـری الیحـه قانونـی اصـاح قسـمتی از قانـون تجارت مصوب سـال 
47 هـم بایسـتی متذکـر گردیـد همان گونـه که در قسـمت قبـل بیان 
شـد، این مقررات مختص شـرکت های سـهامی اسـت که تنهـا درمورد 
شـرکت های تعاونـی سـهامی عـام، به علت عـدم قانونگـذاری خاص در 
ایـن زمینـه قابـل اسـتناد و ارجاع اسـت. پـس از ذکر ایـن مقدمات به 

شـرح مقـررات کیفـری قانـون شـرکت های تعاونـی می پردازیم. 
در قانـون شـرکت های تعاونـی 5 مـورد جرم انـگاری و مـورد کیفری 

واقـع شـده اند کـه به شـرح ذیل اسـت:
1- ارتـکاب اعمـال زیـان آور همراه با سـوءنیت اعضـای هیئت مدیره، 

بازرسـان و مدیرعامل )ماده 126(؛
2- گـزارش خـاف واقـع هریـک از اعضـای هیئت مدیره، بازرسـان و 

مدیرعامـل به مجمـع عمومی )مـاده 127(؛
3- خیانـت در امانـت هریـک از اعضـای هیئت مدیـره، بازرسـان و 
)مـاده  تعاونـی  اتحادیه هـای  و  کارکنـان شـرکت ها  یـا  و  مدیرعامـل 

128(؛
4- گزارش خاف واقع حساب رسان )ماده 129(؛

5- ایـراد خسـارت بـه شـرکت توسـط اعضـای آن بـه وسـیله عـدم 
انجـام تعهـد در معاملـه بـا شـرکت مذکـور )مـاده 130(؛

عـاوه بـر 5 مـاده مذکـور کـه بـه جرم انـگاری مسـائل بـاال پرداخته 
تعاونی هـا  دادرسـی  آییـن  بـه مسـائل  دیگـر  مـاده  اسـت، دو  شـده 
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اختصـاص یافتـه اسـت؛ در مـاده 131 بـه معافیـت وزارت تعـاون از 
هزینـه دادرسـی در تعقیـب مجرمین جرایم مذکور اشـاره شـده اسـت 
و در تبصـره آن نیـز ایـن نکتـه مهـم بیـان شـده اسـت کـه رسـیدگی 
بـه دعـاوی مذکـور در حـوزه تعـاون خـارج از نوبـت و بـه سـرعت بـه 
عمـل می آیـد کـه مزیـت مهمـی بـرای تعاونی ها به شـمار مـی رود. در 
مـاده 132 هـم بـه چگونگـی اعـام مراتب کیفرخواسـت به شـرکت یا 

اتحادیـه مربـوط و آثـار ایـن اعـام پرداخته شـده اسـت.
براسـاس تحلیـل فـوق، تـا حـدودی نقـاط ضعـف مقـررات مذکـور 
مشـخص گردیـد. در هرحـال بـه نظر می رسـد اصلی تریـن نقاط ضعف 
در ذیـل سـه مبحـث قلمـروی جرم انـگاری، تعییـن مجازات متناسـب 
بـا جـرم و آییـن رسـیدگی بـه جرایـم حـوزه تعـاون قابل طرح اسـت.

1. قلمرو جرم انگاری:
بـا وجـود آن که مقررات قانون مذکور، یک سـری از مسـائل و مباحث 
کیفـری شـرکت های تعاونـی را در برگرفته اسـت و تا حـدودی در این 
زمینـه کارگشـا اسـت، امـا باید دانسـت که مسـائل و مباحـث مختلف 
دیگـری در حـوزه تعـاون وجـود دارد کـه بایـد دارای ضمانت اجـرای 
کیفـری باشـند و در ایـن زمینـه جرم انـگاری نیـز صـورت گیـرد. از 
ایـن رو جهـت روشـن شـدن نقایـص قانـون مذکـور، بـه چند مـورد از 
مهم تریـن مـواردی کـه قابـل جرم  انـگاری هسـتند، بـه عنـوان نمونـه 

اشـاره می گـردد:
 ممانعت از حضور اعضا در جلسات مجامع عمومی- 1
 خدعـه و نیرنـگ افـراد غیرعضـو جهـت معرفـی خود بـه عنوان - 2
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عضـو شـرکت و یـا شـرکت از این طریـق در جلسـات مجامـع عمومی
عدم دعوت از اعضا برای مجامع عمومی توسط هیئت مدیره- 3
عـدم تشـکیل به موقع جلسـات مجامـع عمومـی و فوق العاده در - 4

موضوعـات و مواعد هریـک از آن ها
عـدم تشـکیل جلسـه مجمـع عمومـی جهـت تعییـن بـازرس یا - 5

بازرسـان توسـط هیئـت مدیره
عدم دعوت بازرسان به مجمع عمومی توسط هیئت مدیره- 6
ممانعـت یـا اخـال در انجـام وظایـف بازرسـان و یـا عـدم ارائـه - 7

مـدارک و اسـناد مـورد نیـاز آن هـا توسـط اعضـای هیئـت مدیـره و 
مدیرعامـل

عـدم رعایـت تشـریفات و لـوازم و مقدمـات افزایش سـرمایه و به - 8
تبـع آن عـدم رعایـت مسـائل مربوط به حـق تقدم سـهامداران.

عـدم رعایـت تشـریفات کاهش سـرمایه و بـه تبع آن حـق اعضا - 9
در تقسـیم سـهام جدید.

پذیـرش سـمت های موجـود در شـرکت اعـم از هیئـت مدیره، - 10
مدیرعاملـی، بازرسـی و ... بـا وجـود علم بـه عدم دارا بودن شـرایط آن.

عدم تنظیم و تسلیم مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت- 11
توسـط - 12 در مجامـع عمومـی  تنظیـم صـورت حاضریـن  عـدم 

هیئـت مدیـره و عـدم تنظیـم صورتجلسـه هـر مجمع عمومی توسـط 
هیئـت رئیسـه

عدم رعایت حق رای اعضا در جلسات مجامع عمومی- 13
اسـتفاده از امـوال و اعتبـارات شـرکت بـرای مقاصـد شـخصی - 14

و برخـاف منافـع شـرکت توسـط هریـک از اعضـا و هیئـت مدیـره و 
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مدیرعامـل
ارائـه یـا انتشـار ترازنامـه و صورت دارایـی غیرواقعی بـه منظور - 15

پنهان داشـتن وضعیت شـرکت
و - 16 مدیـره  هیئـت  اعضـای  توسـط  اختیـارات  از  سوءاسـتفاده 

مدیرعامـل و دیگـر کارکنـان در جهـت منافـع خـود یا ثالث )پاسـبان، 
)1392

2- تعیین مجازات متناسب با جرم:
عـاوه بـر نقـص در جرم انـگاری، در زمینـه مجازات هـای مقـرر در 
قانـون شـرکت های تعاونـی نیز نقـص شـدیدی وجـود دارد. در روزگار 
کنونـی کـه هـدف کیفـر و مجـازات هـم پیشـگیری از جـرم اسـت و 
هـم تنبیـه مجـرم )اردبیلـی، 1393(، مجازات هـای مقـرر در قانـون 
شـرکت های تعاونـی تامین کننـده هیچ کـدام از ایـن اهـداف نیسـتند. 
علـت اصلـی ایـن امر، گذشـت زمانی طوالنـی  از تصویب قانـون مذکور 
و بااثـر شـدن مجازات هـای مالـی آن اسـت؛ بـرای مثـال می تـوان به 
مـاده 127 قانـون مذکـور اشـاره کرد کـه مجازات مالی گـزارش خاف 
واقـع بـه مجمع عمومـی را از ده هزار ریـال تا یکصد هـزار ریال تعیین 
نمـوده اسـت. بدیهـی اسـت کـه ایـن مقـدار در سـال تصویـب قانـون 
)سـال 50( دارای ارزش بسـیار زیـاد و در نتیجه اثـر بازدارندگی باالیی 
بـوده اسـت. امـا اکنـون بـا تـورم ایـن سـال ها، تقریبـا مجازات هـای 
مذکـور هیـچ ارزش مالـی ندارنـد. بـا ایـن اوصـاف، می تـوان قائل شـد 
کـه عمـا مجازات های قانـون شـرکت های تعاونی محصـور در مجازات 
سـالب آزادی )حبـس( اسـت. این در حالی اسـت که مقصـود قانونگذار 
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اسـتفاده از مجازات هـای مالـی در کنار مجازات های سـالب آزادی بوده 
اسـت و حتـی در بعضـی مـوارد، اسـتفاده از هـردو مجـازات بـرای یک 
جـرم، مقصـود بـوده اسـت. بنابرایـن بایسـتی در زمینـه مجازات هـای 

جرایـم حـوزه تعـاون نیـز یـک تجدیدنظر اساسـی صـورت گیرد.

3- آیین رسیدگی به جرایم حوزه تعاون:
در مـورد آییـن رسـیدگی بـه جرایـم حـوزه تعـاون، اگرچـه قانـون 
مذکـور در دو مـاده مباحثـی را بیـان کـرده اسـت کـه البتـه در جهت 
رسـیدگی سـریع و آسـان بـه جرایـم تعاونی هـا بسـیار مثمرثمـر واقع 
شده اسـت )مـاده 131 و تبصـره آن(، امـا بدیهـی اسـت کـه بـا وجـود 
پرونده هـای گوناگـون در این حـوزه، نیازمند قواعد بیشـتر و بهتری در 

جهـت آییـن رسـیدگی بـه ایـن جرایم هسـتیم.

ضرورت به روزرسانی قوانین و مقررات کیفری حوزه تعاون
بـا توجـه بـه بیـان نقاط ضعـف مقـررات کیفـری قانون شـرکت های 
تعاونـی و ذکـر نقایـص و کمبودهـای آن، به روزرسـانی ایـن بخـش از 
حـوزه تعـاون امـری ضـروری و فوری اسـت. از ایـن رو نکاتـی در ذیل 
مطـرح می گـردد کـه توجـه بـه آن هـا در تدویـن و تنظیـم مقـررات 

جدیـد ایـن بخـش، کارگشـا و موثـر خواهـد بود:
در تدویـن مقـررات جدید، بایسـتی احـکام کیفری تمامـی انواع - 1

تعاونی هـا )اعـم از شـرکت های تعاونـی متعـارف، شـرکت های تعاونـی 
اتحادیه هـای  همچنیـن  و  ملـی(  فراگیـر  تعاونی  هـای  عـام،  سـهامی 
تعاونـی را در برگیـرد؛ چراکـه پراکندگـی در مقـررات کیفـری، سـبب 
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بـروز راه هـای فـرار از قانـون بـرای مجرمیـن می گـردد. 
مقـررات کیفـری جدیـد حـوزه تعـاون بایسـتی جامـع تمامـی - 2

جرایـم ایـن حـوزه باشـد، کـه ایـن جامعیـت در قلمـرو جرم انـگاری 
نیازمنـد دقـت در قوانین جزایی کشـور و کار کارشناسـی در این زمینه 

است. 
اگرچـه در قانـون شـرکت های تعاونـی، از دو مجـازات حبـس و - 3

جـزای نقـدی بـرای جرایـم ایـن حـوزه اسـتفاده شـده اسـت، امـا بـه 
نظـر می رسـد بـا تامـل و توجـه بیشـتر در تعییـن کیفیـت و کمیـت 
مجازات هـا در مقـررات جدیـد، در تحقـق هـدف پیشـگیری از جرایـم 

حـوزه تعـاون موفقیـت بیشـتری خواهیـم داشـت.
 یکـی از مجازات هایـی که عـاوه بر مجازات هـای حبس و جزای - 4

نقـدی می توان در حـوزه جرایم تعاونی ها اسـتفاده نمـود، مجازات های 
منـع از شـغل، حرفـه یـا کار معیـن اسـت. اعمال ایـن نـوع از مجازات  
تسـهیل کننده  فـرد  شـغلی  جایـگاه  کـه  اسـت  مـواردی  در  بیشـتر 
فعالیـت مجرمانـه وی اسـت. البته بایسـتی جنبـه ارعابـی و آزاردهنده 
یـا کیفـری آن را نیـز قابـل توجـه دانسـت )اردبیلـی، 1393(. اهمیت 
ایـن نـوع از مجـازات در مقایسـه با مجازات حبس مشـخص می شـود؛ 
چراکـه مجـازات حبـس دارای آثـار مخرب تـری از مجـازات ممنوعیت 
شـغلی اسـت و بـه نظر می رسـد اسـتفاده از این نـوع مجـازات در برابر 

مجـازات حبـس در اولویت قـرار دارد.
بـه - 5 تعـاون  حـوزه  جرایـم  در  مجـازات  شـیوه های  مقایسـه  در 

نظـر می رسـد کـه شـاید مجـازات جـزای نقـدی، بهتریـن شـیوه در 
جرایـم مذکـور اسـت؛ چراکـه عـاوه بـر بازدارندگـی بیشـتری کـه از 
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سـایر مجازات هـا می توانـد داشـته باشـد، قابلیـت انعطـاف بیشـتری 
بـا وضعیـت مجـرم نیـز دارد و آثـار مخـرب کمتـری نیـز در بـر دارد 
)اردبیلـی، 1393(. نکتـه دیگر در جزای نقدی، شـیوه تعیین آن اسـت. 
شـیوه ای کـه در قانون شـرکت های تعاونی و اکثر مـوارد قانون مجازات 
اسـامی وجـود دارد، جـزای نقـدی ثابـت اسـت. مهم تریـن ایـراد این 
شـیوه، تاثیرپذیـری آن از نوسـان های ارزش پـول رایـج اسـت؛ بـرای 
نمونـه مطابـق مـاده 130 قانـون شـرکت های تعاونـی، جـزای نقـدی 
جـرم ایـراد خسـارت عمـدی بـه شـرکت توسـط اعضـای شـرکت از 5 
هـزار ریـال تـا 50 هـزار ریال تعیین شـده اسـت! بـا ذکر مثـال مذکور 
کامـا مشـخص اسـت کـه در مـورد مجازات هـای مالـی جرایـم حوزه 
تعـاون، شـیوه دیگـر تعیین جـزای نقدی یعنی شـیوه متغیر یا نسـبی 
فوایـد بیشـتری دارد و عیـوب ذکرشـده )کاهـش ارزش مبلـغ جریمـه 
تعیین شـده( دیگـر مطـرح نیسـت؛ در ایـن شـیوه قانون گـذار در صدد 
آن اسـت تـا بـا تعیین جریمـه ای بیش از منافع ناشـی از جـرم، بزهکار 
را از ارتـکاب جـرم بـازدارد )اردبیلـی، 1393(؛ بـرای مثـال می  تـوان 
بـه مـاده 561 بخـش تعزیـرات قانـون مجـازات اسـامی اشـاره کـرد 
کـه مجـازات قاچـاق را، پرداخـت جریمه معـادل دوبرابر قیمـت اموال 

موضـوع قاچـاق تعییـن کرده اسـت. 
در مـورد مجـازات حبـس هـم بایـد متذکـر گردیـد که ایـن نوع - 6

مجـازات، در بهتریـن حالـت هـم دارای آثـار مخرب فـردی و اجتماعی 
اسـت. ایـن آثـار مخـرب در حبس هـای کوتاه مـدت حتـی بیشـتر از 
مزایـای ایـن نـوع مجازات اسـت. به همین دلیـل، قانون گـذار در قانون 
تجویـز  را  جایگزیـن حبـس  مجازات هـای  نسـخه  اسـامی  مجـازات 
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نمـوده اسـت. بنابرایـن می بایسـت در تعییـن مجـازات  حبـس بـرای 
جرایـم حـوزه تعـاون، عاوه بر آثـار مختلـف آن، به قواعد نهـاد مذکور 

نیـز توجه الزم داشـت.
از آن جـا کـه هـدف مجازات عاوه بـر تنبیه مجـرم و بلکه مهم تر - 7

از آن، پیشـگیری از ارتکاب جرم اسـت )اردبیلی، 1393(، الزم اسـت تا 
بـه مباحـث جنایـی و جرم شناسـانه جرایم حـوزه تعاون، توجـه و نگاه 
ویـژه ای داشـته باشـیم؛ چراکه هدف علم جرم شناسـی ناظـر بر مرحله 
پیـش از ارتـکاب جـرم و اعمـال مجازات اسـت و بـا نگاه جرم شناسـانه 
بـه جرایـم ایـن حـوزه می تـوان راهکارهای مناسـبی جهت پیشـگیری 

از جـرم، پیش بینـی و تعیین نمود )محسـنی، 1394(.
از آن جـا کـه یکـی از ابعـاد مهـم و بلکـه اصلی تریـن بعـد حـوزه - 8

تعـاون، بعـد اقتصـادی آن اسـت، توجـه و رعایت مقتضیات ایـن بعد از 
حـوزه تعـاون امری ضروری و اساسـی اسـت. یکی از مقتضیات مسـائل 
اقتصـادی و تجـاری در دنیـای امـروز، اصـل سـرعت و اعتمـاد اسـت 
)عبدی پورفـرد، 1396(. در مسـائل و پرونده هـای کیفری کـه پیرامون 
تعاونی هـا به وجـود می آیـد، معمـوال ایـن دو اصـل مهـم مورد خدشـه 
قـرار می گیرنـد. بـا توجـه بـه ایـن مطالـب و نقـش مهـم تعاونی هـا 
در اقتصـاد کشـور، بایسـتی در به روزرسـانی مقـررات کیفـری حـوزه 
مذکـور، قواعـد مناسـب و کاربـردی جهـت رسـیدگی آسـان و سـریع 
بـه جرایـم ایـن حـوزه تدویـن و تنظیـم گـردد. ازجملـه ایـن قواعـد، 
می تـوان از اختصـاص شـعب خـاص بـه حـوزه تعاون نـام برد کـه این 
امـر سـبب رسـیدگی تخصصـی  و نـگاه ویـژه بـه جرایـم و مسـائل این 

حـوزه می شـود. 
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توصیه های سیاستی
پـس از آن کـه در نوشـتار حاضـر بـه احصـاء مقـررات کیفـری حوزه 
ضـرورت  پرداختیـم،  آن هـا  قـوت  و  نقـاط ضعـف  تحلیـل  و  تعـاون 
به روزرسـانی مقـررات ایـن بخـش بیـش از پیـش مشـخص گردید. در 

همیـن راسـتا، توصیه هـای سیاسـتی ذیـل پیشـنهاد می گـردد:
تشـکیل کارگروهـی از متخصصین حقوق کیفری، آیین دادرسـی 
کیفـری و جرم شناسـی جهـت تدویـن بخـش جزایـی قانـون جامـع 

حوزه تعاون؛
تجمیـع احـکام کیفـری حـوزه تعـاون ذیـل یـک بخـش از قانون 

جامع حوزه تعاون؛
تعییـن مـوارد و مسـائل مـورد نیـاز در حـوزه تعـاون کـه نیازمند 

ضمانت اجرای کیفری هستند.
تعیین مجازات متناسب )از جهت کیفی و کمی( با جرایم حوزه 

تعاون؛
تعییـن قواعـد رسـیدگی بـه جرایـم حـوزه تعـاون بـا توجـه بـه 
اهمیـت بخـش تعاون در اقتصاد کشـور و مقتضیـات آن )همچون اصل 

سرعت و اصل اعتماد(؛
تنظیـم  و  تدویـن  پیشـگیرانه در  و  نـگاه جرم شناسـانه  داشـتن 

مقررات جزایی حوزه تعاون؛
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دپارتماناقتصادی
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نقشمبارزهبافساددرارتقایشاخصهایعدالت

چه کسی مخاطب گزارش است؟
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــت و مب ــروه عدال ــس کارگ ــاون؛ رئی ــت تع معاون

وزارتخانه؛

پیام های کلیدی گزارش
توجه به ابعاد مختلف تأثیرگذاری فساد

اهتمــام بــه بحــث مبــارزه بــا فســاد بــه منظــور ارتقــای 
شاخص های عدالت اجتماعی

گزینه های سیاستی موجود
تعییــن و تصویــب قوانیــن صحیــح مالیاتــی در جهــت حمایــت از 

اقشار ضعیف
رعایت اصل شایسته ساالری در تمام سطوح مدیریتی

کوچک سازی دولت با گسترش دولت الکترونیک 
لزوم ثبات سیاست گذاری های کان اقتصادی در بلندمدت
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خالصه اجرایی
عدالـت مقولـه ای اسـت کـه علی رغـم اهتمـام بسـیار بـرای حفـظ و 
گسـترش آن و حتـی نام گـذاری دهـه چهـارم انقـاب به »پیشـرفت و 
عدالت« فاصله بسـیاری با وضع مطلوب داشـته و این فاصله مشـکاتی 
را در مسـیر رشـد و تعالـی کشـور ایجـاد کرده اسـت. ازجملـه عواملی 
کـه ایـن فاصلـه را تشـدید می کنـد، فسـاد اقتصادی اسـت. بـه منظور 
بررسـی رابطـه فسـاد و عدالت در جمهوری اسـامی ایـران، در گزارش 
حاضـر ابتـدا شـاخص کنتـرل فسـاد، بررسی شـده و سـپس ضریـب 
جینـی و نـرخ بیـکاری در قالـب آمارهـای پایگاه هـای داده هـای بانـک 
مرکـزی ج.ا.ایـران، مطالعه گشـته اند. جهت زمینه سـازی کسـب نتایج 
از مطالعـه، بـا اسـتفاده از مـرور تجـارب جهانـی، تأثیر مبارزه با فسـاد 
در ارتقـای شـاخص های عدالـت اقتصـادی - اجتماعـی مـورد تحلیـل 
قـرار گرفتـه اسـت. مـرور ایـن تجـارب نشـان می دهـد کـه بـا بهبـود 
شـاخص کنتـرل فسـاد، ضریب جینـی و نرخ بیـکاری بهبـود یافته اند. 
ارتقـای شـاخص های عدالـت  نهایـت در جهـت کاهـش فسـاد و  در 
اقتصـادی - اجتماعـی، بـه عبارتـی کاهـش شـکاف طبقاتـی جامعـه و 
افزایـش اشـتغال راهکارهایی ارائه شـده اسـت کـه عبارتنـد از: تعیین و 
تصویـب قوانیـن صحیح مالیاتی بـرای حمایت از اقشـار ضعیف، رعایت 
اصـل شایسته سـاالری در تمام سـطوح مدیریتی، کوچک سـازی دولت 
کان  سیاسـت گذاری های  ثبـات  و  الکترونیـک  دولـت  گسـترش  بـا 

بلندمدت. در  اقتصـادی 
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رابطه فساد و عدالت اقتصادی- اجتماعی
در کشـور ایـران، عدالـت گفتمـان محـوری انقـاب اسـامی بـوده و 
می تـوان عدالـت را یکـی از باالتریـن و واالتریـن اهـداف هنجـاری در 
فسـاد  و  غیرقانونـی  فعالیت هـای  اقتصـادی،  فسـاد  دانسـت.  جامعـه 
بـا تحـت تأثیـر قـرار دادن توزیـع منابـع، مالیات هـا، یارانه هـا، قیمـت  
کاالهـای اساسـی و ضـروری، بیـکاری، خـط فقر، توزیـع درآمـد و ... به 
تضییـع حقـوق دیگـران منجـر شـده و عدالـت را زیـر پـا می گـذارد. به 
ایـن ترتیـب بروز فسـاد عدالت را تحت تاثیـر قرار خواهـد داد. به همین 
دلیـل در ادامـه نوشـتار، ابتـدا فسـاد و شـاخص آن بررسـی می گـردد.

 فسـاد بـه معنای سوءاسـتفاده از قدرت عمومی برای کسـب منفعت 
شـخصی اسـت1. بانک جهانی هر سـاله شـاخص کنترل فسـاد را برای 
حـدود 200 کشـور اندازه گیـری کرده و ارائـه می کنـد. در این گزارش 
بـه منظـور تحلیـل روابـط مبـارزه بـا فسـاد و شـاخص های عدالـت 
اجتماعـی از شـاخص کنترل فسـاد بـه عنـوان معیاری کـه بیان کننده 

مبـارزه با فسـاد باشـد2، اسـتفاده خواهد شـد.
برخـی از صاحبنظـران شـاخص عدالـت اقتصـادی - اجتماعـی را 
میـزان بهره منـدی از منابـع طبیعـی معنـا می کننـد، گـروه دیگـری 

1. بانک جهانی/ سازمان شفافیت بین المللی 
2. شـاخص های دیگـری در خصـوص فسـاد توسـط سـازمان های دیگـر ارائه شـده اند؛ مانند 
شـاخص ادراک فسـاد کـه توسـط سـازمان شـفافیت بین المللی هر سـاله ارائه می شـود، اما 
بـه دلیـل این کـه موضـوع گـزارش حاضـر تعامـل مبـارزه با فسـاد اسـت از شـاخص کنترل 
فسـاد اسـتفاده شـده، چراکـه کنترل فسـاد و جلوگیـری از گسـترش آن، به نوعـی مبارزه با 
فسـاد تلقی می شـود، درصورتی که شـاخص ادراک فسـاد صرفا میزان فسـاد احساس شـده 

از سـوی مـردم جامعـه را به تصویر می کشـد.
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شـاخص  های بیـکاری و فقـر را بـه عنـوان معیـار عدالـت اقتصـادی - 
اجتماعـی در نظـر می گیرنـد و گروهـی نیـز توزیـع مناسـب درآمـد را 
عدالـت اجتماعـی می داننـد. در ایـن گـزارش بیـکاری و فقر بـه عنوان 
تعاریفـی بـرای عدالـت اجتماعـی مدنظـر قـرار داده شـده اسـت و از 
شـاخص ضریـب جینـی و نرخ بیـکاری به عنـوان شـاخص های عدالت 

اقتصـادی - اجتماعـی اسـتفاده می شـود.

1- بررسی رابطه شاخص کنترل فساد و ضریب جینی در ایران 
ضریـب جینـی یـک واحـد انـدازه گیـری پراکندگی آمـاری اسـت که با 
نسـبتی بیـن صفـر و 1 تعریـف می شـود. هرچقـدر ضریـب جینـی نزدیک 
بـه عـدد صفـر باشـد، برابـری بیشـتر در توزیـع درآمـد و هرچقـدر ضریب 
جینـی بـه عدد 1 نزدیک باشـد، توزیـع نابرابر درآمد را مشـخص می کند1.

شـاخص کنتـرل فسـاد نیـز شـامل فسـاد رفتـاری اسـت کـه در پی 
آن افـراد صاحـب قـدرت از نفـوذ خـود در بخـش دولتـی بـه عنـوان 
مزیتـی در راسـتای منافـع شـخصی خـود بهـره می برند. این شـاخص 
هـم فسـادهای جزئـی و کوچـک و هـم فسـادهای بـزرگ و کان را 
شـامل می شـود2. شـاخص کنترل فسـاد بین 2/5 تا 2/5- اندازه گیری 
می شـود کـه هرچقـدر به عـدد 2/5 نزدیک تر باشـد، نشـان دهنده بهتر 
بـودن وضعیـت کشـور در کنترل و جلوگیری از وقوع فسـاد اسـت3. در 
نمـودار شـماره 1، ضریب جینی و شـاخص کنترل فسـاد ایـران در بازه 

زمانـی 7 سـاله از سـال 1388 تا سـال 1395 ارائه شـده اسـت. 

1. مرکز آمار ایران
2. Avram, 2014
3. World bank
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نمودار 1: ضریب جینی و شاخص کنترل فساد در ایران

منبع: بانک جهانی/ مرکز آمار ایران 
*نمودار باال مربوط به ضریب جینی و نمودار پایین مربوط به شاخص کنترل فساد است. 

همان طور که در نمودار شـماره 1 مشـاهده می شـود، از سـال 1388 
تا سـال 1393 شـاخص کنترل فسـاد روندی افزایشـی داشـته )بهبود 
یافتـه( و از 0/84- بـه 0/62- )همان طـور کـه بیـان شـد هرچقدر عدد 
شـاخص ادراک فسـاد بـه 2/5 نزدیک تـر باشـد، نشـان دهنده وضعیـت 
خوب کشـور در سیاسـت های اعمال شـده بـرای کنتـرل و جلوگیری از 
فسـاد اسـت و هرچقدر عدد شـاخص کنترل فسـاد بـه 2/5- نزدیک تر 
باشـد، نشـان دهنده عـدم مطلوب بودن سیاسـت های اعمال شـده برای 
کنتـرل فسـاد بـوده اسـت( رسـیده اسـت. مشـاهده می شـود کـه در 
همیـن سـال ها نیـز، ضریـب جینـی رونـدی کاهشـی داشـته )بهبـود 
یافتـه، چراکـه هرچقـدر ضریـب جینـی به عدد صفـر نزدیک تر باشـد، 
نشـان دهنده توزیـع مناسـب درآمـد در جامعـه اسـت.( و از 0/41 بـه 

0/36 رسـیده است. 
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از سـال 1392 تا سـال 1395، شـاخص کنترل فسـاد کاهـش یافته 
و از 0/62- بـه 0/72- نـزول کرده اسـت کـه این نشـان دهنده افزایش 
فسـاد در جامعـه اسـت. همان طـور که مشـاهده می شـود، در ایـن بازه 
زمانـی )1392 تـا 1395( ضریب جینی افزایش یافته که نشـان دهنده 

عـدم توزیع مناسـب درآمد در جامعه اسـت. 
لـذا می تـوان بیـان کرد کـه فسـاد تأثیر مثبتـی بر ضریـب جینی به 
عنـوان شـاخص توزیـع درآمـد در کشـور دارد، چراکـه مطابـق نمودار 
شـماره 1، بـا کاهـش )افزایش( فسـاد، ضریب جینـی افزایش )کاهش( 

یافته اسـت. 
2- بررسی رابطه شاخص کنترل فساد و نرخ بیکاری در ایران

در ایـن قسـمت به بررسـی رابطـه بین شـاخص کنترل فسـاد و نرخ 
بیـکاری پرداختـه می شـود. همـان طور که بیان شـد، شـاخص کنترل 
فسـاد هـر سـاله توسـط بانـک جهانی ارائه شـده و عـددی بیـن 2/5 تا 

2/5- را دربرمی گیـرد. 
نـرخ بیـکاری به صورت درصد از کل نیروی کار1 محاسـبه می شـود و 
آمـار مربـوط بـه این نرخ هر سـاله توسـط بانـک جهانی ارائه می شـود. 
در نمـودار شـماره 2، نـرخ بیـکاری و شـاخص کنتـرل فسـاد از سـال 

1388 تا سـال 1395 ارائه شـده اسـت. 

1. مجمـوع جمعیـت شـاغل و بیـکاری کـه بـه صورت فعال به دنبال شـغل اسـت، تشـکیل 
نیـروی کار را می دهـد. 
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نمودار 2: نرخ بیکاری و شاخص کنترل فساد در ایران

 منبع: بانک جهانی
*نمودار باال مربوط به نرخ بیکاری و نمودار پایین مربوط به شاخص کنترل فساد است. 

همان طـور کـه در شـکل شـماره 2 مشـاهده می شـود، بـا بهبـود 
)افزایـش( شـاخص کنتـرل فسـاد، نرخ بیـکاری کاهش یافتـه و با افت 
)کاهـش( شـاخص کنتـرل فسـاد، نـرخ بیـکاری افزایـش یافته اسـت. 
بـه عنـوان مثـال شـاخص کنتـرل فسـاد از 0/84- در سـال 1388 بـه 
0/62- در سـال 1393 رسـیده )افزایـش یافتـه(، در همین بـازه زمانی 
نـرخ بیـکاری از 11/97 درصـد بـه 10/44 درصـد کاهش یافته اسـت. 
همچنیـن در سـال 1393، شـاخص کنتـرل فسـاد 0/62- بـوده که به 
0/72- در سـال 1395 کاهـش یافتـه کـه دقیقـا در همین بـازه زمانی 
نـرخ بیـکاری از 10/57 درصد به 12/43 درصد رسـیده اسـت. بنابراین 
می تـوان بیـان کـرد در بازه هـای زمانـی کـه شـاخص کنتـرل فسـاد 

بهبـود یافتـه بـا کاهـش نـرخ بیکاری همـراه بـوده اسـت و بالعکس. 
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 نقش مبارزه با فساد در ارتقای شاخص های عدالت 
اقتصادی - اجتماعی در برخی کشورهای منطقه

در قسـمت های قبـل بیـان شـد کـه در بازه هـای زمانی که شـاخص 
کنتـرل فسـاد در ایـران افزایش )کاهش( داشـته، ضریـب جینی و نرخ 
بیـکاری، کاهـش )افزایـش( یافتـه اسـت که ایـن موضوع نشـان دهنده 
تأثیـر مثبـت کنتـرل فسـاد و مبـارزه بـا آن بـر شـاخص های عدالـت 
اجتماعـی اسـت. در ایـن قسـمت بـه بررسـی تأثیـر شـاخص کنتـرل 
فسـاد بـر شـاخص های عدالـت اقتصـادی - اجتماعی )ضریـب جینی و 
نـرخ بیـکاری( در کشـورهای منطقـه پرداخته می شـود کـه در جدول 
شـماره 1 ارائه شـده اسـت. دلیـل انتخـاب کشـورهای منطقـه وجـه 
تشـابه آنها در درحال توسـعه بـودن، حضور در خاورمیانـه و برخورداری 
از جمعیـت قابـل توجـه مسـلمان اسـت. همچنین بـه دلیل عـدم ارائه 
از  ضریـب جینـی بـرای همـه کشـورهای مرتبـط، در ایـن گـزارش 
کشـورهایی بـرای مقایسـه بـا ایران اسـتفاده شـده کـه آمـار مربوط به 

ضریـب جینی بـرای آن هـا موجـود بود.
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 جدول 1: شاخص  کنترل فساد و شاخص های عدالت 
اقتصادی-اجتماعی کشورهای منطقه1

سال

قبرسمصرترکیهایران

شاخص 
کنترل 
فساد

ضریب 
جینی

نرخ 
بیکاری
)درصد(

شاخص 
کنترل 
فساد

ضریب 
جینی

نرخ 
بیکاری
)درصد(

شاخص 
کنترل 
فساد

ضریب 
جینی

نرخ 
بیکاری
)درصد(

شاخص 
کنترل 
فساد

ضریب 
جینی

نرخ 
بیکاری
)درصد(

1390-0/870/3712/45-0/140/48/79-1/140/311/841/050/337/8

1391-0/790/3612/63-0/210/48/1-0/77-12/591/020/3411/79

1392-0/690/3610/44-0/250/48/73-1/05-13/150/980/3715/87

1393-0/620/3810/57-0/340/419/88-1/18-13/101/020/3616/08

1394-0/600/3911/6-0/370/4310/23-1/18-13/051/030/3414/90

1395-0/720/4012/43-0/630/4210/83-1/230/3212/401/08-12/95

منبع: بانک جهانی

همان طـور کـه در جـدول شـماره 1 مشـاهده می شـود، در کشـور 
ترکیـه از سـال 1390 تـا سـال 1395، شـاخص کنتـرل فسـاد روندی 
کاهشـی داشـته و از 0/14- بـه 0/63- رسـیده اسـت. در همیـن بـازه 
زمانـی 5 سـاله، ضریب جینی و نرخ بیکاری روندی افزایشـی داشـتند، 
بـه طوری کـه ضریـب جینـی از 0/4 بـه 0/42 افزایـش یافتـه و نـرخ 

بیـکاری از 8/79 درصـد بـه 10/83 درصد رسـیده اسـت. 

1. شـاخص کنتـرل فسـاد بیـن 2/5 )بهتریـن( تـا 2/5- )بدتریـن( ارائـه می شـود و ضریـب 
جینـی بیـن 1 )بدتریـن( و صفـر )بهتریـن( ارائـه می شـود.
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در خصـوص کشـور مصـر، چنـان کـه در جدول شـماره 1 مشـاهده 
می شـود، از سـال 1390 تا سـال 1395 شـاخص کنترل فسـاد کاهش 
یافتـه )از 1/14- بـه 1/23-( و ضریـب جینی )از 0/3 بـه 0/32( و نرخ 

بیـکاری )از 11/84 بـه 12/40( افزایش یافته اسـت. 
در کشـور قبـرس شـواهد کمـی متفـاوت از سـایر کشورهاسـت، بـه 
گونـه ای کـه شـاخص کنترل فسـاد روندی افزایشـی داشـته و از 1/05 
در سـال 1390 بـه 1/08 در سـال 1395 رسـیده اسـت، بـا ایـن حال 
ضریـب جینـی تقریبـا در ایـن سـال ها باثبـات بـوده و تغییـر 0/01 را 
داشـته، امـا نرخ بیـکاری در این بازه زمانی 5 سـاله با نوسـانات روندی 
افزایشـی داشـته اسـت. بـه عبارتـی علی رغـم این کـه در ایـن کشـور 
شـاخص کنتـرل فسـاد بهبود یافتـه )البتـه بهبود این شـاخص چندان 
قابـل توجـه نیسـت چراکـه یـک افزایـش 0/05 اسـت( ضریـب جینی 

ثابـت و نـرخ بیـکاری افزایش یافته اسـت. 
مطابـق آمـار ارائه شـده و توضیحـات بیان شـده بـا بهبـود شـاخص 
کنتـرل فسـاد، نـرخ بیـکاری و ضریـب جینـی در کشـورهای ایـران، 
ترکیـه و مصـر کاهـش یافتـه اسـت. بـه جهـت مقایسـه کشـورهای 
ذکرشـده در جـدول شـماره 1، مشـاهده می شـود که شـاخص کنترل 
فسـاد در ایـران نسـبت بـه ترکیـه و قبـرس ضعیف تر اسـت. همچنین 
نـرخ بیـکاری در ایـران نسـبت بـه ترکیـه باالتـر و نسـبت بـه مصـر و 
قبـرس پایین تـر اسـت. ایـن درحالـی اسـت که شـاخص کنترل فسـاد 
در قبـرس در وضعیـت بسـیار مطلوب تری نسـبت بـه ایران قـرار دارد. 
یکـی از دالیـل بـاال بـودن نرخ بیـکاری در قبـرس، علی رغم بـاال بودن 
شـاخص کنترل فسـاد، رشـد اقتصادی پایین این کشـور اسـت، به این 
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صـورت کـه دولـت این کشـور بـا ایـن میـزان رشـد اقتصـادی توانایی 
ایجـاد اشـتغال بـه اندازه کافـی را دارا نیسـت. 

بـه طـور کلی نرخ بیـکاری در ترکیه نسـبت به ایـران، مصر و قبرس 
پایین تـر اسـت. این در حالی اسـت کـه ضریب جینی در ترکیه نسـبت 
بـه کشـورهای مذکـور باالتر اسـت، به عبارتـی توزیع درآمـد در ترکیه 
نسـبت به سـایر کشـورهای مـورد بررسـی در وضعیـت نامطلوبـی قرار 
دارد کـه ایـن شـکاف طبقاتی بـاال در ترکیـه به سیاسـت های حمایتی 
دولـت بازمی گـردد کـه آثـار بازتوزیعـی برنامه ریزی شـده و مناسـبی 

ندارد. 
لـذا گرچـه مقایسـه شـاخص های مذکـور در کشـورهای مختلـف 
رتبه بنـدی متفاوتـی از کشـورها ارائـه می دهـد، امـا بـه طـور کلـی در 
گـزارش حاضـر و در خصوص کشـورهای مورد بررسـی، مشـاهده شـد 
کـه مبـارزه و کنترل فسـاد اثـر مثبتی بـر ارتقای شـاخص های عدالت 

اقتصـادی - اجتماعـی دارد. 

یافته ها و توصیه های سیاستی
بررسـی رونـد ضریـب جینـی، نـرخ بیکاری و شـاخص کنترل فسـاد 
در ایـران بیـان می کنـد، در بازه هـای زمانـی که مبارزه با فسـاد صورت 
گرفتـه یـا بـه عبارتی دیگـر شـاخص کنترل فسـاد افزایش داشـته، در 
همـان بـازه زمانـی ضریـب جینـی کاهـش )کاهـش فاصلـه طبقاتـی( 
و نـرخ بیـکاری نیـز کاهـش )افزایـش اشـتغال( یافتـه اسـت. در مـرور 
تجـارب جهانـی نیـز با بررسـی رونـد شـاخص های عدالـت اقتصادی - 
اجتماعـی و شـاخص کنتـرل فسـاد، مشـاهده شـد کـه تأثیـر تعامل با 
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مبـارزه با فسـاد در ارتقـای شـاخص های عدالت اقتصـادی - اجتماعی 
در ایـن کشـورها هـم صـدق می کند. 

بـه طـور کلـی مقایسـه شـاخص های مـورد بررسـی بین کشـورهای 
منطقـه، رتبه بنـدی متفاوتـی را در هر شـاخص ارائه می دهـد، اما نکته 
مـورد اهمیـت ایـن گـزارش، ایـن موضـوع اسـت کـه مبـارزه و کنترل 
فسـاد در کشـورهای مـورد بررسـی اثر مثبتـی بر ارتقای شـاخص های 
عدالـت اقتصـادی - اجتماعـی دارد. بـه همیـن دلیـل راهکارهایـی بـه 

جهـت کاهـش فسـاد و ارتقـای شـاخص های عدالـت ارائه می شـود.

1- تعییـن و تصویـب قوانین صحیـح مالیاتی بـرای حمایت از 
اقشـار ضعیـف و تقویت ضمانـت اجرایی

ازجملـه نخسـتین راهکارهـای ایجـاد عدالـت در کشـور، تعییـن و 
تصویـب قوانیـن صحیـح اسـت. قوانینـی کـه مصالـح مـادی و معنوی 
همـه شـهروندان را بـه طـور یکسـان تضمیـن می کنـد و بـا اصـول 
حاکـم بـر روابـط اجتماعی موجـود در کشـور هماهنگ اسـت. بنابراین 
ضعیـف  قشـر  از  حمایـت  ماننـد  قوانینـی  ابتـدا  می شـود  پیشـنهاد 
جامعـه، دریافـت مالیـات از ثروتمنـدان و اعطای آن به افـراد نیازمند و 
پرداخـت یارانه هـای دولتـی به افـراد واجد شـرایط به گونـه ای تصویب 
و اجـرا شـوند کـه در راسـتای کاهش فاصلـه طبقاتی و تقویـت عدالت 
اقتصـادی - اجتماعـی باشـند. چراکه در بسـیاری از موارد، دیده شـده 
کـه مالیـات بیشـتر از افـراد ضعیـف گرفتـه می شـود و معافیت هـای 
مالیاتـی مشـمول حـال افرادی می شـود کـه صحیح نیسـت. در مرحله 
دوم در مراحـل اجرایـی قوانین تصویب شـده، باید تدابیری اتخاذ شـود 
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کـه ایـن قوانیـن از ضمانـت اجرایـی برخـوردار بـوده و امـکان رصـد و 
پیگیـری آن محفوظ باشـد.

2- رعایت اصل شایسته ساالری در تمام سطوح مدیریتی
پیشـنهاد می شـود بـه منظـور کاهـش فسـاد و افزایـش عدالـت، در 
تمـام سـطوح مدیریتـی، اعـم از دولـت، قـوه قضائیه و مجلس کسـانی 
عهـده دار امـور باشـند که هم بـه لحاظ علمـی، هم به لحـاظ مدیریتی 
و سیاسـتی خبـره باشـند. برای ایـن منظـور باید کاس های آموزشـی 
بـرای کارکنـان برگـزار گـردد کـه ابتـدا هـم بـا انـواع فسـاد و هـم بـا 
در  شـوند، سـپس  آشـنا  سـازمان ذی ربـط  در  مسـئولیت های خـود 
صـورت مشـاهده هرگونـه فعالیـت غیرقانونـی، آن را بـه مراتـب اطاع 
داده و از ادامـه آن جلوگیـری بـه عمـل آورنـد. بـرای گسـترش چنین 
موضوعـی، دولـت می توانـد ریاسـت هـر بخـش را موظـف نمایـد تا به 
افشـاکنندگان فسـاد و کارمندانـی کـه بـدون هیچ گونـه تخطـی از کار 

خـود، مشـغول بـه فعالیـت هسـتند، تشـویقی اعطـا نمایند. 

3- کوچک سازی دولت با گسترش دولت الکترونیک 
پیشـنهاد می شـود کـه یـک نظـارت الکترونیکـی متناسـب بـا هـر 
بخـش بر فعالیت هـای اقتصـادی انجام گیـرد. این نظـارت الکترونیکی 
می توانـد در قالـب دولت الکترونیک باشـد چراکه کشـور در سـال های 
اخیـر در پیشـبرد دولـت الکترونیـک پیشـتاز بـوده  و زیرسـاخت ها  و 
پایه هـای اصلـی دولـت الکترونیـک را دارا اسـت و تنهـا بـا ایجـاد یک 
سیسـتم مدیریـت مناسـب می تـوان دولـت الکترونیـک را در کشـور 
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ادارات  اینترنتـی در  گسـترش داد؛ من جملـه سـاختن کیوسـک های 
دولتـی، طراحـی یک وب سـایت کـه بتواند خدمـات دولتـی را در قالب 
شـهروندان، مشـتریان، بنگاه ها، درون سـازمان ها و سـایر دولت ها ارائه 

دهد.

4- لزوم ثبات سیاست گذاری های کالن اقتصادی در بلندمدت
یکـی از مـواردی کـه بـه ایجـاد زمینـه بـروز فسـاد منجـر می شـود، 
تغییـر سیاسـت های اقتصـادی در کوتاه مـدت )ماننـد تغییـر پیوسـته 
تعرفه هـای گمرکـی( اسـت. بنابرایـن پیشـنهاد می شـود وزارت اقتصاد، 
وزارت صنعـت و سـایر وزارتخانه هـا و نهادهـا، با نظارتـی دقیق بر اهداف 
بلندمـدت از تغییـر سیاسـت ها بـه دالیـل کوتاه مـدت کـه می تواننـد 
غیرمنطقـی بـوده و زمینه را بـرای ایجاد رانت، فسـاد و برهم زدن عدالت 

اقتصـادی - اجتماعـی فراهـم  کنـد، جلوگیـری به عمـل آورند. 

منابع
پایـگاه اطاعـات سـری زمانـی بانـک مرکـزی جمهوری اسـامی 

ایران
https://www.cbi.ir/page/4275.aspx

پایگاه اطاعات و شاخص های بانک جهانی
https://data.worldbank.org/indicator
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خالصهسیاستی

24
تهیهشدهدر

دپارتمانحقوقی
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مبارزهبافساددرلوایحسهگانه
)شفافیت؛نحوهمدیریتتعارضمنافعدرانجاموظایفقانونیوارائهخدماتعمومی؛

مقابلهبافسادوارتقایسالمتنظاماداری-مالی(

باتوجهبهبیانیهگامدومانقالباسالمیو
کنوانسیونمریدا

چه کسی مخاطب گزارش است؟
ــاد وزارت  ــا فس ــارزه ب ــت و مب ــروه عدال ــاون؛ کارگ ــت تع معاون
ــر  ــاه اجتماعــی و ســایر نهادهــای مرتبــط و درگی تعــاون، کار و رف

مبارزه با فساد
پیام های کلیدی گزارش

چارچوب کلی لوایح سه گانه دربرگیرنده مبارزه با فساد است.
چهارچوب کلی لوایح سه گانه در راستای اجرای کنوانسیون مریدا 

است.
اظهار نظر محتوایی نیاز به نظرات کارشناسان و صاحب نظران دارد.

گزینه های سیاستی موجود
ــا  ــارزه ب آسیب شناســی عــدم اجــرای سیاســت ها و قوانیــن حــوزه مب

فساد؛
تدویــن گــزارش جامــع در مــورد رونــد تدویــن لوایــح ســه گانه بــرای 

ارائه به مجلس شورای اسامی؛
ــی  ــام حقوق ــدا در نظ ــیون مری ــای کنوانس ــرای چالش ه ــی اج بررس

ایران؛
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خالصه اجرایی 
یکـی از توصیه هـای مهـم و اساسـی بیانیـه گام دوم انقاب اسـامی 
کـه توسـط مقام معظم رهبـری حفظ  ا در 22 بهمن مـاه 1397 بیان 
شـده اسـت، مسـاله »عدالـت و مبارزه با فسـاد« اسـت. در ایـن توصیه 
راهبـردی کلـی، از سـه نـوع فسـاد اقتصـادی، اخاقـی و سیاسـی نـام 

است. شـده  برده 
 به نظر می رسـد سـایر ابعاد فسـاد، ازجمله فسـاد اداری که از مهم ترین 
نـوع آن تلقـی می شـود و الزم اسـت کـه مطمـح نظر نظـام حقوقـی ایران 
قـرار بگیـرد، در بطـن ایـن سـه نـوع فسـاد مذکور مسـتتر اسـت و ممکن 
اسـت اذعـان گـردد که سـه نوع فسـاد بیان شـده من بـاب غلبـه و تاکید بر 

ایـن ابعـاد به صـورت مصداقی در بیانیه بیان شـده اسـت.
از طرفـی اگـر ایـن را نیز نپذیریم، براسـاس قاعده »اثبات شـیء نفی 
ماعـداء نمی کنـد«، دلیلـی وجود نداشـته که سـایر ابعاد فسـاد ازجمله 
فسـاد اداری مـد نظـر معظم لـه نبـوده باشـد. بنابرایـن، نظـام حقوقـی 
ایـران بـه عنـوان یکـی از ارکان مهـم در امـر پیشـگیری و مبـارزه بـا 

فسـاد می توانـد در پیشـبرد ایـن هـدف نقش اساسـی ایفـا کند.
اشـاره  دوم  گام  بیانیـه  در  رهبـری  معظـم  مقـام  کـه  همان گونـه 
فرموده انـد، در نظـام حقوقـی ایـران برای مبـارزه با انواع فسـاد، قوانین 
و مقـررات مختلفـی وجـود دارد اما مشـکل اصلی در بحـث اجرای این 

قوانیـن و مقررات اسـت. 
بـا ایـن حـال باید اذعان داشـت که جـدای از نیاز به وجـود نیروهای 
آسیب شناسـی  و  مداقـه  مـورد  موضـوع  ایـن  بایـد  اجرایـی،  جـوان 
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کارشناسـانه قـرار بگیـرد کـه علـت عـدم اجـرای ایـن سیاسـت ها و 
مقـررات بـه چـه عاملـی برمی گـردد؟ درواقـع، چـه عاملی باعث شـده 
اسـت کـه سیاسـت ها و قوانیـن در گوشـه ای فاقـد قـوه اجـرا باقـی 
بماننـد؟ آیـا ایـراد از مجریـان فعلـی اسـت یـا این کـه مشـکل و ایـراد 

ماهیتـی بـه مقـررات وارد اسـت؟
بـه  میـادی  در سـال2003  متحـد  ملـل  سـازمان  عمومـی  مجمـع 
موجـب قطعنامـه 58/4 کنوانسـیون مبارزه با فسـاد را به عنـوان اولین 
معاهـده جامـع بین المللـی بـه تصویـب رسـاند کـه از این کنوانسـیون 
بـه »کنوانسـیون مریـدا«1 نیـز یاد می شـود. این سـند به عنـوان اولین 
سـند قابـل اجرای بین المللی اسـت که منحصـرا به امر فسـاد پرداخته 

و رویکـردی پیشـگیرانه در ایـن زمینـه اتخاذ کرده اسـت.
»قانـون الحـاق دولـت جمهوری اسـامی ایـران به کنوانسـیون سـازمان 
ملـل متحـد بـرای مبـارزه با فسـاد« در سـال 1385 در مجلـس تصویب 
و در سـال 1387 بـه تأییـد مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام رسـید و 
سـرانجام ایران در سـال 1388 رسـما به عضویت این کنوانسـیون درآمد.

دولـت جمهـوری اسـامی ایـران در سـال های اخیر، در امر پیشـگیری 
و مبـارزه بـا فسـاد، اقداماتـی را انجـام داده اسـت کـه تنظیـم »الیحه 
شـفافیت«، »الیحـه نحـوه مدیریـت تعـارض منافـع در انجـام وظایـف 
قانونـی و ارائـه خدمـات عمومـی« و »الیحـه مقابلـه با فسـاد و ارتقای 
سـامت نظـام اداری- مالـی« ازجمله این اقدامات محسـوب می گردند. 
عـاوه بـر ایـن می تـوان از »آیین نامه مـاده )14( الحاقی قانـون مبارزه 
بـا پولشـویی« کـه در تاریـخ 98/8/1 ابـاغ شـده اسـت، نـام بـرد کـه 

1. Merida Convention



45

مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری

نه
گا
سه
ح
وای
رل
دد
سا
اف
هب
رز
مبا
-
24

دربرگیرنـده موضـوع موردنظـر مـا یعنی مبارزه با فسـاد اسـت. 
از آنجـا کـه در کنوانسـیون مریدا، به مسـائل مهمی ازجمله شـفافیت، 
تعـارض منافـع و پیشـگیری از فسـاد اداری پرداختـه شـده اسـت، بـه 
نظـر می رسـد کـه لوایـح مذکـور و همچنیـن سـایر مقـررات مرتبـط 
کـه بعـد از سـال 1388 در ایـن زمینـه تصویـب و یا به صـورت الیحه 
تقدیـم مجلـس شـده اند، در راسـتای این کنوانسـیون هسـتند؛ چراکه 
یکـی از ویژگی هـای ایـن کنوانسـیون، درخواسـت از دولت هـا جهـت 
و  اتخـاذ سیاسـت ها  و همچنیـن  فسـاد  بـا  مبـارزه  پیگیـری جـدی 
تصویـب قوانیـن و مقـررات بـرای پیشـگیری از آن اسـت. همچنین در 
مـاده 65 کنوانسـیون مذکـور بیـان شـده اسـت کـه کشـورهای عضـو 
براسـاس اصـول اساسـی قانـون داخلـی خـود، اقدامـات الزم ازجملـه 
اقدامـات قانونـی و اداری را اتخـاذ نماینـد تـا اجـرای تعهـدات خود به 

موجـب ایـن کنوانسـیون را تضمیـن کنند.
از طرفـی آیین نامـه مـاده )14( الحاقـی قانـون مبـارزه با پولشـویی نیز 
کـه بـه گفتـه  سـخنگوی دولـت دوازدهـم، تصویـب آن گامـی مهم در 
مبـارزه و ریشـه کن کـردن فسـاد اسـت و براسـاس آن کارگـروه ملـی 
ارزیابـی ریسـک، مکلف اسـت کارگروه هـای تخصصی را جهت بررسـی 
خطـر پولشـویی و تامیـن مالـی تروریسـم تشـکیل دهـد، می توانـد در 

راسـتای اجـرای ایـن کنوانسـیون در نظر گرفته شـود.
البتـه بایـد اذعـان داشـت کـه اظهارنظـر در مـورد نحوه اجـرای این 
آیین نامـه و همچنیـن اثـرات مترتـب بـر پیشـگیری و مقابلـه با فسـاد 

بـر عهـده صاحب نظـران ایـن حوزه اسـت.
در مـورد لوایـح سـه گانه مذکور نیز بایـد اذعان داریم کـه اظهار نظر 
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تخصصـی راجـع بـه ایـن لوایـح و نـگاه جامـع و مانع بـه ایـن مقررات 
الزامـا می بایسـت توسـط صاحب نظـران ایـن حـوزه بـه عمل آیـد تا با 
هم فکـری صاحبـان عرصـه  نظـر و عمل، گامی اساسـی برای مبـارزه با 
فسـاد برداشـته شـود. در مقدمه الیحه شـفافیت آمده اسـت در صورت 
تصویـب ایـن الیحـه نیـازی بـه تصویـب قانونـی دیگـر در بـاب فسـاد 
نیسـت؛ لـذا بایسـتی توسـط صاحب نظـران و متخصصن از نظـر محتوا 

و صحـت چنیـن ادعایی، مـورد مداقه و بررسـی قـرار گیرد.
لوایـح سـه گانه دارای مقدمـه  توجیهـی هسـتند کـه از روح حاکـم بر این 
مقدمـه و همچنیـن سـرفصل های آن، عـزم پیشـگیری از فسـاد و مبـارزه با 
آن اسـتنباط می گـردد، امـا اظهـار نظـر در مـورد سـاختار و محتـوا الزامـا 
می بایسـت توسـط اهـل خبـره و صاحب نظـران ایـن عرصـه صـورت گیـرد.

نکتـه دیگـری کـه در مـورد لوایـح سـه گانه باید مـورد توجه واقع شـود، 
ایـن اسـت که رونـد تهیه این لوایـح برای قـوه مقننه تبیین شـود؛ توضیح 
این کـه بیـان گـردد ایـن لوایـح، توسـط چـه کسـانی تنظیـم شـده اسـت 
افـراد و صاحب نظرانـی در تهیـه و تنظیـم آن نقـش داشـته اند؟  و چـه 
و همچنیـن مـدت زمـان تهیـه آن چـه مـدت بـه طـول انجامیـده اسـت؟ 
بـه عبارتـی، گزارشـی از رونـد تنظیـم و تهیـه ایـن لوایـح ارائـه شـود کـه 
البتـه در مقدمـه توجیهـی لوایـح چنیـن هدفـی دنبـال شـده اسـت اما به 
نظـر می رسـد که ایـن کافـی نبوده و الزم اسـت گـزارش جامع تـری تهیه 
و تقدیـم بـه مجلـس شـود. بـا ایـن اوصـاف و بـا یـک نـگاه کلی بـه لوایح 
سـه گانه اخیرالذکـر، نکاتـی در ایـن لوایح به چشـم می آید که در راسـتای 
توصیـه مقـام معظـم رهبری در بیانیه گام دوم انقاب بیان شـده اسـت که 

بـا قیـد عـدم اظهارنظـر محتوایـی، در جدول ذیـل بیـان می گردد:
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الیحه مقابله با 
فساد و ارتقای 
سالمت نظام 
اداری- مالی

الیحه نحوه مدیریت 
تعارض منافع در انجام 
وظایف قانونی و ارائه 

خدمات عمومی
الیحه شفافیت بیانیه گام دوم 

انقالب

مستند به بخش   
دوم این الیحه تشکیل 

ستاد مقابله بافساد 
و ارتقای سامت 

نظام اداری الزامی و 
ضروری است.

مستند به بخش   
اول این الیحه، تعریف 

اصطاحات فساد و 
سامت نظام اداری، 

نیز دربرگیرنده مفهوم 
مبارزه با فساد است.

براساس ماده   
18، بانک مرکزی 
موظف است که 

با آسیب شناسی و 
شناسایی مناطق 
فسادخیز، برنامه 

عملیاتی با زمان بندی 
مشخص را به تصویب 

ستاد برساند.
در ماده 19   

این الیحه نیز 
برای پیشگیری از 
فساد و مقابله با 

آن، 9 دستورالعمل 
پیش بینی شده است.

مستند به مقدمه   
توجیهی الیحه مذکور، 

بستر کلی قوانین مرتبط 
با تعارض منافع در نظام 
حقوقی ایران، پیشگیری 

از فساد و مقابله یا 
برخورد با آن است؛ در 
حالی که تعارض منافع 

الزاما برابر با فساد نیست 
و مضافا این که در قوانین 
به مدیریت تعارض منافع 

توجه نشده است.
برای ارتقای نظام   

اداری و مبارزه با فساد 
با وضع قوانین و تدابیر 

الزم به پیشگیری از بروز 
تعارض منافع و مدیریت 

آن اقدام می شود.

مستند به مقدمه   
توجیهی، مبارزه با فساد 
از تدابیر ناظر بر فرهنگ 

شفافیت است.
مستند به مقدمه   

توجیهی، حمایت حقوقی 
از افشاگران فساد ضروری 

به نظر می رسد.
مستند به مقدمه   

توجیهی، این ایده غالب 
که ستاد یا هیأت یا 
کمیته یا معاونت یا 

سازمانی برای مبارزه با 
فساد یا تحقق شفافیت 
ایجاد شود، آفت بزرگی 

بوده است که مانع 
از توجه به ریشه ها و 

زمینه های پنهان کاری و 
عدم شفافیت در کشور 

شده است.
جایگزینی فرهنگ   

شفافیت به جای فرهنگ 
اسرارگویی، مستند به 

مقدمه توجیهی از اهداف 
این الیحه بیان شده 

است.
مستند به مقدمه   

توجیه الیحه، با وجود 
برخی تدابیر شفاف کننده 
در نظام حقوقی ایران، 
این تدابیر به دالیلی 

خنثی شده اند که یکی از 
نتایج این انحراف، شیوع 

فساد است.

1. مبارزه با 
فساد الزمه 

عدالت است و 
فساد اقتصادی، 

اخاقی و 
سیاسی 

نابود کننده 
مشروعیت 
و مقبولیت 

نظام جمهوری 
اسامی است.
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الیحه مقابله با 
فساد و ارتقای 
سالمت نظام 
اداری- مالی

الیحه نحوه مدیریت 
تعارض منافع در انجام 
وظایف قانونی و ارائه 

خدمات عمومی
الیحه شفافیت بیانیه گام دوم 

انقالب

شفافیت پیش از   
آن که امری قانونی و 
قضایی باشد، امری 

فرهنگی است که در 
مسیر مبارزه با فساد 
بایستی مدنظر قرار 

بگیرد.

2. وجود 
دستگاهی 
کارآمد به 

صورت دائمی 
در دل قوای 
سه گانه با 

نگاهی تیزبین 
و رفتاری قاطع 
برای مبارزه با 

فساد

تشویق مدیران،   
کارکنان و اشخاصی 
که موفق به کشف 
و شناسایی فساد و 
معرفی افراد متخلف 
شده  اند، مشروط به 

اثبات تخلف و یا جرم 
در مراجع صالح است.

شفافیت پیش از   
آن که امری قانونی و 
قضایی باشد، امری 

فرهنگی است که در 
مسیر مبارزه با فساد 
بایستی مدنظر قرار 

بگیرد.

3. طهارت 
اقتصادی شرط 

مشروعیت 
همه مقامات 
جمهوری 

اسامی است و 
همچنین باید 
برای جلوگیری 
از شکل گیری 
و رشد فساد 

در دستگاه های 
نظارتی و 

دولتی توسط 
دستگاه های 

مذکور تدابیری 
اندیشیده شود
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الیحه مقابله با 
فساد و ارتقای 
سالمت نظام 
اداری- مالی

الیحه نحوه مدیریت 
تعارض منافع در انجام 
وظایف قانونی و ارائه 

خدمات عمومی
الیحه شفافیت بیانیه گام دوم 

انقالب

به موجب اصل لزوم   
رعایت منافع عمومی از 

سوی مقامات، جانبداری، 
رفتار تبعیض آمیز و 
غرض ورزی در انجام 
وظایف قانونی و ارائه 

خدمات عمومی ممنوع 
است.

مستند به مقدمه   
توجیهی، سیاست حاکم 

در قوانین و مقررات 
موجود، عمدتا بر 

شفافیت درون سازمانی 
تمرکز داشته است تا 
شفافیت عمومی. در 

حالی که شفافیت امور 
عمومی، اصوال باید 

عمومی و برون سازمانی 
باشد.

4. عدم تبعیض 
در توزیع منابع 
ملی و همچنین 

جلوگیری از 
ایجاد تضاد 
طبقاتی باید 
مدنظر قرار 

گیرد.

مستند به ماده   
15 این الیحه، ایجاد 
سامانه زمین برای 
مبارزه با فساد در 

حوزه زمین پیش بینی 
شده است.

تهیه آیین نامه   
توسط وزارت 

اقتصادی با کمک 
وزارت صنعت، معدن 

و تجارت، برای 
پیشگیری از فساد و و 
منع انحصار و تسهیل 
رقابت، مستند به ماده 
16 الیحه پیش بینی 

شده است.
به طور کلی   

وظایفی ازجمله 
آسیب شناسی مناطق 

فسادخیز، برای 
وزارتخانه و نهادهای 
مختلف در این الیحه 
پیش بینی شده است.

5. مبارزه 
با فریبگران 

اقتصادی و ویژه 
خواران
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الیحه مقابله با 
فساد و ارتقای 
سالمت نظام 
اداری- مالی

الیحه نحوه مدیریت 
تعارض منافع در انجام 
وظایف قانونی و ارائه 

خدمات عمومی
الیحه شفافیت بیانیه گام دوم 

انقالب

مستند به مقدمه ی   
توجیهی، قانون شفافیت 
)به فرض تصویب( در 
زمرۀ قوانینی است که 
نیازمند موتور محرک 
است که شورای عالی 
شفافیت، موتور محرک 
این قانون است و اگر 
خوب اجرا شود قانون 
نیز خوب اجرا خواهد 
شد؛ در غیراین صورت 

به وضعیت قانون ارتقای 
سامت نظام اداری 

مصوب 1390 و قانون 
انتشار و دسترسی آزاد 
به اطاعات مصوب سال 
1387 دچار خواهد شد.

مستند به مقدمه   
توجیهی، حاکم بودن 
فرهنگ اسرارگرایی بر 

حوزه های مختلف جامعه 
و نیاز به تثبیت فرهنگ 
شفافیت و پروژه شدن 

آن در جامعه 
مستند به مقدمه   

توجیهی، با تصویب این 
قانون نیازی به تمدید 
قانون ارتقای سامت 
نظام اداری و مقابله با 
فساد و یا قانون جدید 

درباره فساد نیست.

6. وجود 
سیاست ها و 

قوانین در زمینه 
مبارزه با فساد 
و وجود خأ 

اجرایی که باید 
مد نظر قرار 

بگیرد.
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توصیه های سیاستی
بـا یـک نـگاه کلی بـه لوایح سـه گانه و با توجـه به مقدمـات توجیهی 
کـه در ایـن لوایـح ذکـر گردیـده اسـت بـه نظـر می رسـد کـه مفهـوم 
مبـارزه بـا فسـاد، روح حاکـم بـر این لوایـح را شـکل می دهـد؛ اما این 
امـر الزم و ضـروری اسـت کـه ابعاد تدویـن آن به صورت یـک گزارش 
جامع شـامل اعضـای تدوین کننده، الیحـه، میزان و چگونگی اسـتفاده 
از نظـرات کارشناسـی و مـدت زمان تدویـن و ... دربیاییـد و به صورت 
پیوسـت بـه مجلس شـورای اسـامی تقدیم گـردد. بنا بر ایـن گزارش 
جامـع، ابعـاد الیحـه مذکـور بـرای نمایندگان مجلس روشـن می شـود 
و هرگونـه ابهـام و اجمـال از آن زدوده می گـردد تـا درصورتی کـه نیـاز 
بـه اصـاح لوایـح، بخصـوص از بُعـد محتوایی، باشـد، اقدامـات الزم به 

عمـل آید. 

منابع 
انقـاب در 22  انقـاب اسـامی رهبـر معظـم  بیانیـه گام دوم   .1

.1397 بهمن مـاه 
بررسـی  مرکـز  در  تهیه شـده  شـفافیت  الیحـه  پیش نویـس   .2

استراتژیک ریاست جمهوری1397. 
3. پیش نویـس الیحـه مدیریـت تعـارض منافـع در انجـام وظایـف 

قانونـی و ارائـه خدمـات عمومـی1398.
4. پیش نویـس الیحـه مقابله با فسـاد و ارتقای سـامت نظام اداری- 

مالی 1398.
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5. قانـون الحـاق جمهـوری اسـامی ایـران به کنوانسـیون مبـارزه با 
فسـاد مصوب 1387. 

6. آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398. 
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خالصهسیاستی

25
تهیهشدهدر

دپارتماناقتصادی
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بررسیاهماسنادباالدستیکشورباهدفمنشأشناسی

سهمآرمانیتعاونیها)25%(ازاقتصادملی

مخاطبان پیشنهادی گزارش 
ــاد  ــامی؛ نه ــورای اس ــس ش ــری؛ مجل ــم رهب ــام معظ ــر مق دفت

ریاست جمهوری و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پیام های کلیدی گزارش
ــا یــک موضــوع  تعــدد و پراکندگــی اســناد باالدســتی مرتبــط ب

مشخص؛
ــده در  ــه ش ــی تعبی ــداف کم ــی اه ــق چرای ــن دقی ــدم تبیی ع

اسناد باالدستی؛
عدم امکان ارزیابی های دقیق براساس اسناد باالدستی.

گزینه های سیاستی 
ــزوم تبییــن دقیــق اهــداف کمــی و آرمانــی شــاخص های  ل

مختلف در متن یا ضمیمه اسناد باالدستی؛
ــای  ــخصا قانون ه ــتی مش ــناد باالدس ــی اس ــق زمان ــزوم تطبی ل

برنامه توسعه با زمان فعالیت دولت ها؛ 
ــا هــدف بررســی  ــزوم طراحــی و انجــام پروژهــای مشــخص ب ل

الزامات تحقق سهم آرمانی تعاونی ها از اقتصاد ملی؛ 
لــزوم تعبیــه بخــش مســتقل تعــاون در ســایر نهادهــای دولتــی 

همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
لزوم یکپارچه سازی بانک های اطاعاتی حوزه تعاون.
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خالصه اجرایی
عرصه هـای  کاِن  کمـی  هدف گذاری  هـای  و  راهبردهـا  ترسـیم 
مختلـف کشـور ازجملـه تعـاون در اسـناد باالدسـتی، ضمـن تبییـن 
ابـزاری  و  سیاسـت گذاران  و  برنامه ریـزان  راه  چـراغ  خط مشـی ها، 
مناسـب جهـت ارزیابـی عملکـرد دولتمـردان در اتمـام بـازه زمانـی 
فعالیـت آنهاسـت؛ در همیـن راسـتا، بیان و طـرح متعدد سـهم ایده آل 
25 درصـدِی بخـش تعاون اغلب از سـوی مسـئولین و دسـت اندرکاران 
حـوزه اقتصـاد تعـاون، نگارنـده را بـر آن داشـت، منشـأ اصلـی و اولیه 
تبییـن ایـن میـزان کمـی سـهم تعاونی هـا از اقتصـاد ملـی در اهـم 
اسـناد باالدسـتی کشـور موشـکافی نمایـد؛ از ایـن روی بخـش اول 
ایـن نوشـتار، بـه بررسـی چشـم انداز جمهـوری اسـامی ایـران در افق 
1404 و بخـش دوم، بـه بررسـی و مقایسـه قانون هـای برنامـه   اول تـا 
ششـم توسـعه اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی جمهوری اسـامی ایران 
ضمـن مطالعـه سیاسـت های کلـی اصـل 44 قانـون اساسـی و قانـون 
اجـرای سیاسـت های کلـی اصـل 44 بـا تأکید بر توسـعه بخـش تعاون 
اختصـاص خواهـد داشـت؛ در بخش سـوم سـند توسـعه بخـش تعاون 
مـورد بررسـی واقـع و در انتهـا یافته هـا، نتایـج و توصیه های سیاسـتی 

ارائـه خواهـد گردید. 

بخش اول: سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404
در راسـتای دسـتیابی به سـند اولیه برخوردار از سـهم آرمانی )سهم 
25 درصـدی( تعاونی هـا از اقتصـاد ملـی، در گام نخسـت بـا عنایـت به 
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اهمیـت و سـبقه زمانـی در قیـاس بـا سـایر اسـناد باالدسـتی، سـند 
چشـم انداز جمهـوری اسـامی ایـران در افق 1404، اباغ شـده توسـط 
مقـام معظـم رهبـری به سـران سـه قوه در آبان مـاه سـال 1382، مورد 
بررسـی قـرار گرفـت؛ ضمن بررسـی متـن این سـند مشـخص گردید، 
اهـداف کمـی هیـچ حـوزه ای ازجملـه تعـاون در آن مـورد اشـاره قرار 

اسـت.  نگرفته 
بنـد آخـر این سـند )ذیل عنوان ماحظـه( مبنی بر تنظیـم و تعیین 
شـاخص های کمـی کان برنامه های توسـعه متناسـب با سیاسـت های 
توسـعه و اهـداف و الزامـات چشـم انداز، بررسـی قانون هـای برنامه های 

اول تا ششـم توسـعه در گام بعد را در دسـتور کار قرار داد.

 بخش دوم: قانون های برنامه  اول تا ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ضمن بررسی 

 سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  توسـعه  برنامه هـای  قانون هـای 
جمهـوری اسـامی ایـران، توسـط دولت وقـت، به صورت 5 سـاله و در 
قالـب الیحـه قانونـی تنظیـم می شـود و پـس از آن به تصویـب مجلس 

شـورای اسـامی می رسـد.
قانون هـای برنامـه مذکـور پس از انقاب از سـال 1368 و طی شـش 
برنامه توسـعه تنظیم شـده اسـت؛ در جـدول زیر تاریـخ تصویب نهایی 

آنها آمده اسـت: 
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 جدول شماره 1 – تاریخ تصویب نهایی برنامه های توسعه 
پس از انقالب اسالمی

تصویب برنامه توسط مجلس و اباغ آن به دولتقانون برنامه های توسعه
1368/12/11اول )1368-1372(
1373/9/20دوم )1374-1378(
1379/1/17سوم )1379-1383(

1383/7/16چهارم )1384-1388(
1389/10/30پنجم )1390-1394(
1395/12/14ششم )1396-1400(

در ادامـه و در جـدول شـماره 2، بازه هـای زمانـی دول مختلـف بـا 
توجـه بـه بازه هـای زمانـی برنامه هـای توسـعه مذکـور، آمـده اسـت:

جدول 2 – بازه های زمانی دول مختلف در بازه های زمانی 
برنامه های توسعه پس از انقالب

آغاز و پایان دولت های ریاست جمهوریدولت
25 مرداد 1368 – 12 مرداد 51376 و 6
12 مرداد 1376 – 12 مرداد 71384 و 8
12 مرداد 1384 – 12 مرداد 91392 و 10
12 مرداد 1392 – 12 مرداد 111400 و 12

دقـت در دو جـدول مذکـور حکایـت از آن دارد که علی رغـم این که در 
بهتریـن حالـت، اهداف تبیین شـده در برنامه های توسـعه مـاک ارزیابی 
موفقیـت دولت هـا در اتمام زمـان فعالیت آنها براسـاس برنامه هـای اولیه 
ارائه شـده از سـوی خـود ایشـان اسـت، لیکـن بـا توجـه به عـدم تطبیق 
بازه هـای زمانـی دو جـدول عمـا بـه نظـر می رسـد، اهـداف برنامه هـای 
توسـعه در اغلـب مواقـع صرفـا به گونـه ای شـعارگونه مطـرح می شـوند و 

عمـا امـکان ارزیابـی صحیـح از عملکـرد دولت هـا فراهـم نمی گردد. 
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1-2-تعـاون و افزایش سـهم آن در اقتصاد ملـی در قانون های 
برنامه  اول تا ششـم توسـعه

ایـن قسـمت بـه مقایسـه بحـث تعـاون و افزایـش و توسـعه آن در 
اقتصـاد ملـی در قانون هـای برنامـه اول تـا ششـم توسـعه در قالـب 

ترسـیم جـدول 1 خواهـد پرداخـت:

جدول شماره 1 – فرایند زمانی تصویب برنامه های توسعه 
پس از انقالب اسالمی

قانون 
برنامه های 

توسعه
میزان تکرر 
واژه تعاون

اشاره صریح به توسعه تعاون و افزایش سهم آن در 
اقتصاد ملی

اول 
-1372(
)1368

-14 بار

دوم )1378-
37 بار1374(

اشاره در بخش دوم آن: خط مشی های اساسی:
شماره 15 - ایجاد تعادل در بخش های اقتصادی )دولتی، 

خصوصی و تعاونی( از طریِق:
شماره 5: تاش در جهت افزایش سهم بخش های خصوصی 

و تعاونی از تولید ناخالص داخلی

سوم )1383-
-40 بار1379(
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قانون 
برنامه های 

توسعه
میزان تکرر 
واژه تعاون

اشاره صریح به توسعه تعاون و افزایش سهم آن در 
اقتصاد ملی

چهارم 
-1388(
)1384

40 بار

اشاره در بخش سوم آن: توسعه سامت، امنیت انسانی و 
عدالت اجتماعی:

فصل هشتم – ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی:
ماده 102: 

دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد 
استفاده مؤثر از  قابلیت های بخش تعاونی، در استقرار 

عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه درآمدها، تأمین  منابع 
الزم برای سرمایه گذاری ها، از طریق تجمیع سرمایه های 
کوچک، اجرای بند )2( اصل چهل و سوم )43( قانون 

اساسی جمهوری اسامی ایران، افزایش قدرت رقابتی و  
 توانمندسازی بنگاه های

اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدی های دولتی، 
گسترش  مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در 

فعالیت های اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل  تهیه و تا 
پایان سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسامی نماید.

الف - توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ التحصیان و سایر 
افراد جویای کار، در  راستای برقراری تعامات اجتماعی 

الزم جهت شکل گیری فعالیت واحدهای تعاونی.
 ب - ارتقای بهره وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونی ها.
ج - ترویج فرهنگ تعاون و اصاح محیط حقوقی توسعه 

بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز.
 د – اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیت ها و 

کاهش تصدی های بخش  دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی. 
هـ - توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند 

)47( سیاست های کلی  برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران که بعدا اباغ  

خواهد شد.
 و - تسهیل فرایند دستیابی تعاونی ها به منابع، امکانات، 
فناوری های نوین و بازارها و  بهبود محیط کسب و کار.

 ز - تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و 
مالی بین انواع تعاونی ها.
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قانون 
برنامه های 

توسعه
میزان تکرر 
واژه تعاون

اشاره صریح به توسعه تعاون و افزایش سهم آن در 
اقتصاد ملی

پنجم )1394-
88 بار1390(

اشاره در فصل پنجم: اقتصادی:
توسعه تعاون:
ماده 124:

دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به 
بیست  و پنج درصد )25%( اقتصاد ملی تا پایان برنامه 
با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و 

توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، با رعایت 
تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصاح موادی از قانون 

برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل چهل  و چهارم 
)44( قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می دهد:

الف- افزایش سهم تعاونی ها به پانزده درصد )15%( در بازار 
پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن 

تسهیات الزم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و 
پولی و بانک های تعاونی.

ب- افزایش ساالنه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت ارتقای سهم آنها 
در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزو 
)2( ماده )29( قانون اصاح موادی از قانون برنامه چهارم 
و اجرای سیاست های کلی اصل چهل  و چهارم )44( قانون 

اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور اعطای 
تسهیات بانکی و پوشش خطرپذیری )ریسک( تعاونی های 

فراگیر ملی با اولویت تعاونی های کشاورزی، روستایی و 
عشایری.

ج- وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی 
جمهوری اسامی ایران و دیگر تشکل های تعاونی وظایف 

تصدی گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. 
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون 

و- اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسامی ایران تهیه و 
حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب 
هیأت وزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور 

اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق های تعاون ممنوع 
است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون 

نیست.
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قانون 
برنامه های 

توسعه
میزان تکرر 
واژه تعاون

اشاره صریح به توسعه تعاون و افزایش سهم آن در 
اقتصاد ملی

ششم )1400-
40 بار1396(

اشاره در بخش 4: محیط کسب و کار، خصوصی سازی و 
مناطق آزاد:
ماده 24:

دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسامی 

ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی 
الزم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست 
و پنج درصد )25%(، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، 

حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان 
به عمل آورد.

بـه  همان طـور کـه در جـدول مذکـور ماحظـه می گـردد، اشـاره 
تـاش در راسـتای افزایـش سـهم بخـش  تعاونـی از تولیـد ناخالـص 
داخلـی نخسـتین بار در برنامـه دوم توسـعه صـورت گرفته اسـت؛ پس 
از آن بـه صـورت صریـح در برنامـه چهـارم توسـعه، دولـت، موظـف به 
تهیـه برنامـه توسـعه بخـش تعـاون تـا پایـان سـال 1383 شـده و در 
برنامـه پنجـم توسـعه صریحـا ذیـل فصل پنجـم: اقتصادی، در بخشـی 
بـه نـام توسـعه تعاون، بـه ارتقای سـهم تعاونی ها به 25 درصـد اقتصاد 

ملی اشـاره شـده اسـت. 
در ادامـه راه مراجـع قانونـی ذیـل مـوارد مذکـور و مـورد اشـاره در 
قانـون برنامـه چهـارم توسـعه مشـتمل بـر بنـد )2( اصل  چهل و سـوم 
)43( قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران و نیـز بنـد 47 ابـاغ 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  توسـعه  چهـارم  کلـی  برنامـه  سیاسـت های 
فرهنگـی جمهـوری اسـامی )که قبـل از ارائه قانون برنامه پیشـنهادی 
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چهـارم توسـعه، توسـط مقـام معظـم رهبری ابـاغ گردیده بـود( مورد 
بررسـی واقـع شـد کـه عمـا راهگشـا نبـود و بـه میـزان هـدف کمی 

مشـخصی رهنمـون نمی سـاخت.
پـس از آن مراجـع قانونی مورد اشـاره در قانون برنامه پنجم توسـعه 
یعنـی سیاسـت های کلـی اصـل 44 قانـون اساسـی جمهوری اسـامی 
ایـران اباغ شـده از سـوی مقـام معظـم رهبـری در خردادمـاه 1384 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت و کاشـف بـه عمـل آمـد کـه مرجـع اصلی 
و اولیـه سـهم آرمانـی )25 درصـدی( تعاونی هـا یـا بخـش تعـاون از 
اقتصـاد ملـی، اولیـن مـورد بنـد ب )سیاسـت های کلی بخـش تعاونی( 
سیاسـت های مذکـور با عنـوان کامِل »افزایش سـهم بخـش تعاونی در 

اقتصـاد کشـور بـه 25% تـا آخـر برنامه پنج سـاله پنجم« اسـت. 
در پـی ابـاغ سیاسـت های کلی اصـل 44، قانون اجرای سیاسـت های 
کلـی اصـل 44 نیـز در بهمن مـاه سـال 1386 مصـوب و در خردادمـاه 
بـا  موافـق  نظـام  تشـخیص مصلحـت  از سـوی مجمـع  سـال 1387، 
مصلحـت نظـام تشـخیص داده شـد کـه ذیـل فصل سـوم و مـاده 9 آن، 
الزامـات تحقـق سـهم 25 درصـدی مذکور توسـط دولت، به صـورت زیر 

مـورد اشـاره قـرار گرفته اسـت:
به  منــظور افزایش سـهم بخش تعاون در اقتصاد کشـور به بیسـت  و 
پنـج  درصـد  )25%( تـا پایان سـال 1393 دولت موظف اسـت اقدامات 

زیـر را معمول دارد:
الف- سـند توسـعه بخـش تعـاون توسـط وزارت تعاون بـا همکاری 
وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان مدیریـت  و برنامه ریزی کشـور، وزارت 
بانـک مرکـزی جمهـوری  بازرگانـی،  اموراقتصـادی  و دارایـی، وزارت 
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اسـامی  ایـران و اتـاق  تعـاون  مرکـزی جمهوری اسـامی  ایـران که در 
آن مجموعـه راهکارهـای نیـل بـه سـهم بیسـت  و پنج درصـد )%25( 
و مسـئولیت هـر یـک از دسـتگاه ها تعییـن شـده باشـد، تهیـه و برای 
تصویـب بـه هیأت وزیـران تقدیـم می  شـود. ایـن سـند بایـد مبنـای 

تدویـن بودجه هـای سـاالنه قـرار گیرد.
ب- در کلیـه مـواردی کـه دولـت بـرای حمایت از بخـش غیردولتی 
ایـن حمایـت بـرای  ارائـه می  کنـد،  مشـوق هایی را به جـز مالیات هـا 
تعاونی هـا بیسـت  درصد )20%( بیـش از بخش غیرتعاونـی خواهدبود. 

ج- عـاوه بـر حمایـت موضـوع بنـد »ب« ایـن مـاده، حمایت هـای 
زیـر در شـرکت های تعاونـی انجـام خواهـد گرفت: 

1ـ کمـک باعوض و پرداخت تسـهیات قرض الحسـنه بـرای تأمین 
تمـام یـا بخشـی از آورده شـرکت های تعاونی  کـه اعضـای آن در زمان 

دریافـت ایـن حمایت جزو سـه دهـک اول درآمدی جامعه باشـند. 
2ـ تخفیـف حق بیمـه سـهم کارفرمـا بـرای اعضـای شـاغل در هـر 

تعاونـی به  میـزان بیسـت درصـد )%20(. 
3ـ ارائـه مشـاوره، کمـک به ارتقـای بهـره وری، آمـوزش کارآفرینی، 

مهـارت، کارآمـوزی، به صـورت رایگان. 
هزینه هـای  سـایر  و  بانکـی  تسـهیات  سـود  یارانـه  پرداخـت  4ـ 

تعاونـی.  شـرکت  راه انـدازی  بـرای  اولیـه  سـرمایه گذاری 
5 کمـک بـه انجـام مطالعات، تهیه طـرح، راه اندازی بانـک اطاعاتی، 

تملـک و آماده سـازی اراضی.
د- کمـک بـه تشـکیل شـرکت های تعاونـی سـهامی  عام و تعاونی هـای 
فراگیرملـی بـرای فقرزدایـی و ایجاد و گسـترش اتحادیـه تعاونی تخصصی.
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ه - حمایت مالی برای توانمندسازی اتاق های تعاون.
و- تأسـیس بانـک توسـعه تعـاون بـا سـرمایه اولیـه معـادل پنـج هزار 
میلیـارد ریـال از محـل حسـاب ذخیـره ارزی توسـط دولـت بـرای تأمین 

منابـع سـرمایه ای بخـش تعاون.
اساسـنامه ایـن بانـک حداکثـر ظـرف مـدت سـه ماه پـس از تصویـب 
ایـن قانـون بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات بانکـی بـا پیشـنهاد مشـترک 
وزارت تعـاون و وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی به تصویـب هیأت وزیران 
می رسـد. وزیـر تعـاون رئیـس مجمـع عمومی بانک مذکـور خواهـد بود. 

تبصـره 1 - صنـدوق تعــاون پـس از تأسـیس بانـک توسـعه تعـاون 
بـا اصـاح اساسـنامه بـه صنـدوق ضمانـت سـرمایه گذاری تعـاون بـدون 

داشـتن حـق ایجـاد شـعبه، تبدیـل می  شـود.
شـعب صنـدوق بـا کلیه امکانـات، دارایی و نیـروی انسـانی آن به بانک 

توسـعه تعاون واگذار می  شـود.
تسویه حسـاب فی مابیـن صنـدوق و بانـک توسـط کارگروهی متشـکل 
از وزیـر تعـاون، وزیـر امور اقتصـادی  و  دارایـی، رئیس سـازمان مدیریت و 
برنامه ریـزی کشـور ظـرف حداکثر سـه ماه پـس از واگذاری شـعب انجام 

می  گـردد.
تبصـره 2- سـهم دولـت از سـود قابـل تقسـیم بانـک توسـعه تعـاون 
بـرای تأمیـن بخشـی از کمک های دولـت به بخش تعاون صرف می  شـود.

تبصـره 3- حمایت هـای مذکـور در ایـن مـاده مانـع از اختصـاص 
سـایر حمایت هـای مربـوط به اقشـار خاص مثل روسـتاییان، افـراد تحت 

پوشـش نهادهـای حمایتـی، ایثارگـران و نظایـر آن نخواهـد بود. 
زـ منــابع الزم بـرای اجـراء ایـن مـاده در بودجـه سـاالنه در ردیـف 



65

مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری

ی
مل

د 
صا

قت
ز ا

( ا
%2

5(
ها 

ی 
اون

تع
ی 

مان
آر

م 
سه

ی 
اس

شن
شأ

من
ف 

هد
با 

ور 
کش

ی 
ست

الد
 با

اد
سن

م ا
اه

ی 
رس

بر
 -

25

تعاونی هـا«  توانمند سـازی  و  »شـکل گیری  عنـوان  تحـت  مسـتقلی 
منظـور خواهد شـد. 

ح- وزارت تعـاون موظـف اسـت در جهـت حـذف مداخلـه دولـت 
در امـور اجرایـی و مدیریتـی تعاونی هـا و بهبـود سیاسـت های توسـعه 
بخـش، با همـکاری اتاق تعاون مرکـزی جمهوری اسـامی ایران ظرف 
شـش ماه پـس از تصویـب ایـن قانون، نسـبت بـه بازنگـری در قوانین و 
مقـررات حاکـم بـر بخـش تعاونی اقـدام و لوایح مـورد نیـاز را به هیأت 

وزیـران پیشـنهاد نماید.
خاطرنشـان می سـازد عـاوه بـر آن کـه چرایـی و چگونگـی تدویـن 
الزامـات مذکـور به لحـاظ جامـع و مانع بـودن خود قابل بررسـی اسـت، 
مغایـرت یک سـاله اتمـام بـازه زمانـی تحقـق الزامـات مذکـور در متن 
سیاسـت های کلـی اصـل 44 )سـال 1394( بـا متـن قانـون اجـرای 
سیاسـت های کلـی اصـل 44 )سـال 1393( جـای بحـث بسـیار دارد. 

بخش سوم: سند توسعه بخش تعاون 
آخریـن نسـخه مصـوب سـند توسـعه بخـش تعـاون توسـط هیـات 
وزیران، مربوط به اردیبهشـت ماه سـال 1392 اسـت؛ نسخه پیشنهادی 
ایـن سـند طـی سـال های )1404 - 1395( نیز موجود اسـت لیکن به 
نظـر می رسـد به دلیل بروکراسـی و دیوان سـاالری ادرای و عـدم توافق 
نظـری کنشـگران سـازمانی بخـش تعـاون، متأسـفانه همچنـان کـه 
تقریبـا در میانـه سـال 1399 بـه سـر می بریم، این نسـخه پیشـنهادی 

همچنـان به تصویب نرسـیده اسـت.
خاطرنشـان می سـازد تهیـه آخریـن نسـخه مصـوب سـند توسـعه 
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بخـش تعـاون به اسـتناد بنـد الِف مـاده 9 قانـون اجرای سیاسـت های 
کلـی اصـل 44 مصوب خردادماه 1387، که در زیر به آن اشـاره شـده، 

صـورت گرفته اسـت:
الف - سـند توسـعه بخش تعـاون توسـط وزارت تعاون بـا همکاری 
وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان مدیریـت  و برنامه ریزی کشـور، وزارت 
بانـک مرکـزی جمهـوری  بازرگانـی،  اموراقتصـادی  و دارایـی، وزارت 
اسـامی ایـران و اتـاق  تعـاون  مرکـزی جمهوری اسـامی ایـران که در 
آن مجموعـه راهکارهـای نیـل بـه سـهم بیسـت  و پنج درصـد )%25( 
و مسـئولیت هـر یـک از دسـتگاه ها تعییـن شـده باشـد، تهیـه و برای 
تصویـب بـه هیـأت  وزیـران تقدیـم می  شـود؛ ایـن سـند بایـد مبنـای 

تدویـن بودجه هـای سـاالنه قـرار گیرد.
الزم بـه ذکـر اسـت هرچنـد کلیه مفاد سـند مذکور با عنایـت به بند 
الـف مـاده 9 به گونـه ای در تحقـق نیـل به سـهم بیسـت و پنـج درصد 
بخـش تعاونی هـا از اقتصـاد حائـز اهمیت اسـت، لیکن به نظر می سـد، 
در بنـد اوِل بخـش )ج( ایـن سـند بـا عنـوان »سیاسـت های اجرایـی 
توسـعه بخـش تعاونـی متناظر بـا سیاسـت های کلی اصـل )44( قانون 
اساسـی«، مشـخصا به الزامـات افزایش سـهم بخش تعاونـی به )%25( 

اقتصـاد ملـی تـا پایـان برنامه پنجم در 5 بند اشـاره شـده اسـت:
1. تسـهیل تبدیل تمام یا تعدادی از شـرکت های سـهامی که سـهم 

دولـت در آنهـا کمتـر از نصف باشـد به تعاونی سـهامی عام؛
2. تسـهیل انتقـال بخشـی از سـهم بخـش عمومـی غیردولتـی بـه 

بخـش تعاونـی؛
3. حمایـت از ایجـاد، تکمیـل و توسـعه سـرمایه گذاری در بخـش 
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تعاونـی شـامل جـذب پس اندازهـای کوچک و متوسـط مردم، تسـهیل 
در جـذب منابـع بانکـی و منابـع خارجـی و تامیـن سـهم مناسـب از 

عمومی؛ بودجـه 
4. حمایت از ارتقاء بهره وری در بخش تعاونی؛

5. تعییـن سـهم بخـش تعاونـی در شـاخص های زیـر و اصـاح نظام 
آمـاری کشـور در جهـت امـکان رصدکردن شـاخص ها:

تولید ناخالص داخلی )بخش های مختلف(
بـازار پـول )بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری – جـذب سـپرده ها – 

اعطای تسهیات(
بازار سرمایه )نسبت ارزش سهام تعاونی ها(

بازار کار و اشتغال )در بخش های مختلف و در سه دهک پایین(
بازار صادرات کاال و خدمات

تولیدات صادراتی )در بخش های مختلف(
سرمایه گذاری )بخش های مختلف(

حمل و نقل بار و مسافر
فروش نهاده ها و محصوالت بخش کشاورزی

تأمین و تولید مسکن

یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
یافته هـای حاصـل از بررسـی اهـم اسـناد باالدسـتی کشـور بـا تأکید 
مشـخص بر شناسـایی منبـع اولیه اعام افزایش سـهم آرمانـی تعاونی ها 
از اقتصـاد ملـی، حاکـی از آن اسـت کـه نخسـتین مرجـع سـهم ایده آل 
بخـش تعـاون از اقتصـاد ملـی یـا تولیـد ناخالـص داخلـی )25%(، متن 
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بنـد ب )سیاسـت های کلی بخـش تعاونی( سیاسـت های کلـی اصل 44 
قانـون اساسـی جمهوری اسـامی ایـران با عنـوان کامل »افزایش سـهم 
بخـش تعاونی در اقتصاد کشـور بـه 25% تا آخر برنامه پنج سـاله پنجم« 
بـوده اسـت؛ ضمـن بررسـی های به عمل آمـده در راسـتای دسـتیابی بـه 
یافتـه مذکـور تجاربـی حاصـل گردید کـه در ادامه در قالـب توصیه های 

سیاسـتی بیان خواهـد گردید: 
لـزوم تبییـن دقیق اهـداف کمـی و آرمانـی شـاخص های مختلف در 
متـن یـا ضمیمه اسـناد باالدسـتی؛ متأسـفانه پـس از گذران سـال ها از 
مشخص سـازی سـهم آرمانـی بخـش تعـاون در اقتصـاد ملـی، در متـن 
سـند سیاسـت های کلـی اصـل 44، ابعاد چرایـی این میـزان کمی برای 

پژوهشـگران روشـن نیست.
لـزوم تطبیـق زمانـی اسـناد باالدسـتی مشـخصا قانون هـای برنامـه  
توسـعه بـا زمـان فعالیـت دولت هـا؛ از آنجـا کـه یکـی از اهـداف تهیـه 
برنامه هـای توسـعه، ارزیابی عملکـرد دولت های مختلـف در اتمام زمان 
فعالیـت آنهاسـت، لیکـن متأسـفانه بـا توجه به عـدم تطبیـق بازه های 
زمانـی برنامه هـای توسـعه و زمـان فعالیـت دولت هـا همان طـور که در 
بخـش اول تصریـح گردید، عما امـکان ارزیابی بهینـه و دقیق عملکرد 

دولت هـا محقق نیسـت.
لـزوم طراحـی و انجـام پـروژه ای مشـخص با هـدف بررسـی الزامات 
اشـاره  علی رغـم  ملـی؛  اقتصـاد  از  تعاونی هـا  آرمانـی  سـهم  تحقـق 
مشـخص برخـی اسـناد باالدسـتی نظیـر قانـون اجـرای سیاسـت های 
کلـی اصـل 44 قانون اساسـی جمهوری اسـامی ایران و سـند توسـعه 
بخـش تعـاون بـه الزامـات تحقـق سـهم آرمانـی تعاونی هـا در اقتصـاد 
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ملـی )کـه در بخـش دوم و سـوم بـه طـور مبسـوط تشـریح گردیـد(، 
لیکـن بررسـی جامـع و مانع الزامـات مذکور و میزان تحقـق آنها، امری 

ضـروری بـه نظر می رسـد.
لـزوم تعبیه بخش مسـتقل تعاون در سـایر نهادهـای دولتی همچون 
وزارت  تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی؛ بـا عنایـت بـه بنـد الـِف مـاده 9 
قانـون اجـرای سیاسـت های کلـی اصـل 44، وزارت تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی تنهـا متصـدی نیـل بـه اهـداف آرمانـی تعبیه شـده بـرای 
تعاونی هـا نیسـت؛ مضافـا این که درگیرشـدن کلیـه نهادهـای دولتی با 
بخـش تعـاون در قالـب پیشـنهاد مذکـور، می تواند یکـی از معلول های 
مهـم جهت دسـتیابی سـهم ایده آل بخش تعـاون از اقتصاد ملی باشـد. 
لـزوم یکپارچه سـازی بانک هـای اطاعاتـی حـوزه تعـاون؛ هرچنـد با 
تأسـیس سـامانه جامع و هوشـمند بخش تعاونی کشـور در شهریورماه 
سـال گذشـته و به روزرسـانی مرکـز آمـار و اطاعـات راهبـردی وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـه نظـر می رسـد ایـن مسـاله دغدغـه 
مسـئولین کنونـی معاونـت تعـاون وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
اسـت لیکـن بـه نظـر می رسـد، جهـت بهره برداری هـای دقیـق از ایـن 
 سـامانه ها و تهیـه گزارش هـای کاربـردی از آنهـا همچنـان راه زیـادی 

باقی است. 

منابع:
 1404 افـق  در  ایـران  اسـامی  جمهـوری  چشـم انداز  سـند 

اباغ شده از سوی مقام معظم رهبری در 13 آبان ماه 1382.
مصـوب نهایـی قانـون برنامه هـای توسـعه اول تـا ششـم توسـعه 
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اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسـامی ایـران برگرفته از 
سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی. 

سیاسـت های کلـی اصـل 44 قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی 
ایران اباغ شده از سوی مقام معظم رهبری در خردادماه 1384.

اساسـی  قانـون   44 اصـل  کلـی  سیاسـت های  اجـرای  قانـون 
جمهوری اسامی ایران مصوب 25 خردادماه 1387.

تصویب نامـه سـند توسـعه بخش تعـاون مصوب هیـات وزیران در 
8 اردیبهشت ماه سال 1392.
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خالصهسیاستی

26
تهیهشدهدر

دپارتمانحقوقی
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ضرورتاخذمجوزازوزارتتعاون،کارو
رفاهاجتماعیجهتثبتتغییراتتعاونیها

چه کسی مخاطب گزارش است؟
فراکسیون تعاون مجلس شورای اسامی

معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پیام های کلیدی گزارش
ــر  ــی ب ــی مبن ــأت مقررات زدای ــط هی ــه ای توس ــب مصوب تصوی
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــوز از وزارت تع ــذ مج ــزوم اخ ــدم ل ع
جهــت ثبــت تغییــرات تعاونی هــا در ســال 1397 و نقــض آن 

توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 98؛
ــاون، کار و  ــل ضــرورت اخــذ مجــوز از وزارت تع ــن دالی مهم تری

رفاه اجتماعی جهت ثبت تغییرات تعاونی ها عبارتند از: 
و  تعاونی هــا  غیررســمی  فعالیت هــای  رشــد  از  جلوگیــری 

جلوگیری از فعالیت تعاونی ها و مدیران متخلف؛
ایجــاد ســامانه جامــع بخــش تعــاون جهــت حــل دو مولفــه تســهیل 

و تسریع امور تعاونی ها و همچنین ساماندهی تعاونی ها.

گزینه های سیاستی موجود
اطاع رســانی و بازتــاب وجــوه مختلــف و مزایــای بســیار ســامانه 
ــا، ســازمان ها و اعضــای  ــی بخش ه ــه تمام ــاون ب ــع بخــش تع جام

حوزه تعاون است. 
اتصــال فــوری ســامانه ســازمان ثبــت اســناد با ســامانه هوشــمند 
بخــش تعــاون و انجــام مقدمــات و مذاکــرات مــورد نظــر و 

فرآیندهای قانونی و اداری آن.
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خالصه اجرایی
مقررات زدایـی  هیـأت  توسـط  مصوبـه ای   ،1397/05/30 تاریـخ  در 
و تسـهیل صـدور مجوزهـای کسـب و کار بـه تصویـب رسـید کـه بـه 
مصوبـه اسـتقال تعاونی هـا معـروف گردیـد. مصوبـه شـماره 80/1644 
هیـأت مقررات زدایـِی وزارت اقتصـاد بیانگـر ایـن مطلـب اسـت کـه ثبت 
تغییـرات تعاونی هـا دیگـر نیازمنـد اخـذ مجـوز از سـوی وزارت تعـاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی نیسـت و تنهـا ثبـت تأسـیس تعاونـی، نیازمند اخذ 
مجـوز از نهـاد نام برده اسـت. مصوبه مذکـور ایرادات حقوقـی و اقتصادی 
بسـیاری داشـت که از سـوی مسـئولین مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعـی بـه طـور مسـتمر مـورد اعتـراض و انتقـاد قـرار گرفـت تـا در 
تاریـخ 1398/11/01، هیـأت عمومی دیوان عدالـت اداری، مصوبه مذکور 
و همچنیـن بخشـنامه شـماره 144261/97 مورخ 1397/7/22 سـازمان 
ثبـت اسـناد و اماک کشـور را که برمبنـای مصوبه هیـأت مقررات زدایی 
صـادر شـده بود، ابطـال نمود. بر این اسـاس در خاصه سیاسـتی حاضر، 
ابتـدا بـه تشـریح مصوبـه هیـأت مقررات زدایی و بررسـی دالیـل تصویب 
آن می پردازیـم. سـپس بـه دادنامـه نقـض مصوبـه مذکـور توسـط هیأت 
عمومـی دیـوان عدالـت اداری و دالیـل قضات محترم هیـأت جهت نقض 
مصوبـه نام بـرده پرداختـه می شـود. در آخـر هـم بـه طـور کلـی، دالیـل 
ضـرورت اخـذ مجـوز از وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی جهـت ثبت 

تغییـرات شـرکت های تعاونـی را بیـان خواهیـم کرد.
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 مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار و دالیل تصویب آن 

براسـاس مـاده 57 قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقـای 
نظـام مالـی کشـور مصـوب 1394/02/01، نهـادی بـا عنـوان »هیـأت 
مقررات زدایـی و تسـهیل صدور مجوزهای کسـب و کار« تشـکیل شـد 
کـه وظیفـه اصلـی آن بدین گونه بیان شـده اسـت: »شـرایط و مراحل 
صـدور مجوزهـای کسـب و کار در مقـررات، بخشـنامه ها، آیین نامه ها و 
ماننـد اینهـا را به نحوی تسـهیل و تسـریع نماید و هزینه هـای آن را به 
نحـوی تقلیـل دهـد که صدور مجوز کسـب و کار در کشـور بـا حداقل 
هزینـه و مراحـل آن ترجیحـا به صورت آنی و غیرحضـوری و راه اندازی 
آن کسـب و کار در کمتریـن زمـان ممکـن صـورت پذیـرد« )تبصـره 
3 مـاده مـاده 3 قانـون اصـاح مـواد )1( و )6( و )7( قانـون اجـرای 
سیاسـت های کلـی اصـل 44 قانون اساسـی مصـوب 1393/04/16(. 

هیـأت مقررات زدایی براسـاس وظایف تشـریح شـده خـود، در تاریخ 
تعاونی هـا  امـور  در   80/1644 شـماره  بـه  مصوبـه ای   1397/05/30

تصویـب نمـود کـه متـن آن بـه شـرح ذیل اسـت:
»مصوبه جلسـه بیسـت و دوم مـورخ 1397/5/25 در خصوص مجوز 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـرای ثبـت تأسـیس و تغییـرات 

شـرکت های تعاونـی:
بـا عنایت به بررسـی های صـورت گرفته در خصـوص موضوع مذکور، 
اعضـای هیـأت مقررات زدایی و تسـهیل صـدور مجوزهای کسـب و کار 

به شـرح ذیل اتخـاذ تصمیـم می نمایند:
بـر  نظـارت  هیـأت  10746/204334/63/م  شـماره  مصوبـه  1ـ 
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مقررات زدایـی مـورخ 1389/11/2 در موضـوع اخـذ مجـوز از وزارت 
تأسـیس الزم االجراسـت. ثبـت  بـرای  رفـاه اجتماعـی  تعـاون، کار و 

2ـ در رابطـه بـا ثبـت تغییـرات شـرکت های تعاونـی، اتحادیه هـا و 
اتاق هـای تعـاون نیـازی بـه اخـذ مجـوز از وزارت تعـاون، کار و رفـاه 

اجتماعـی نیسـت.
بنابـر مصوبـه مذکور، اخذ مجوز از وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
تنهـا بـرای ثبـت تاسـیس تعاونی هـا الزامـی اسـت و در خصـوص ثبت 

تغییـرات تعاونی هـا پس از تاسـیس، نیـازی به اخذ مجوز نیسـت.
براسـاس مصوبه هیـأت مقررات زدایی، سـازمان ثبت اسـناد و اماک 
 1397/07/22 تاریـخ  در  را   97/144261 شـماره  بخشـنامه  کشـور 
بـه شـرح ذیـل تصویـب نمـود )سـازمان ثبـت اسـناد و اماک کشـور، 

:)1398
»در اجـرای تکالیـف مقـرر در مـاده 57 قانـون رفـع موانـع تولیـد 
رقابت پذیر و به اسـتناد مصوبه شـماره 1644/80 1397/5/30 جلسـه 
بیسـت و دوم مورخ 1397/5/29 هیأت مقررات زدایی و تسـهیل صدور 
مجوزهـای کسـب و کار، ادارات ثبـت شـرکت ها صرفـا در خصـوص 
درخواسـت ثبـت تأسـیس شـرکت های تعاونـی، اتحادیه هـا و اتاق های 
تعـاون، ملـزم بـه اخـذ مجـوز از وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
خواهنـد بـود و در رابطه با درخواسـت ثبـت تغییـرات ضرورتی به اخذ 
مجـوز از وزارت مذکور نیسـت. بنابراین الزم اسـت متصدیـان با رعایت 
مراتـب نسـبت به انجـام وظایف قانونی اقـدام نمایند. نظارت بر حسـن 
اجـرای ایـن بخشـنامه بـر عهده مدیـرکل ثبت شـرکت ها و مؤسسـات 

غیرتجـاری و مدیـران ثبـت اسـناد و اماک اسـتان ها اسـت.«
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بنابرایـن بـا بخشـنامه مذکور، عدم لـزوم اخذ مجـوز از وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی بـرای ثبـت تغییـرات تعاونی هـا رسـمیت یافت و 
رویـه عملـی ادارات ثبـت قـرار گرفـت. مهم ترین دلیل تصویـب مصوبه 
اخیرالذکـر هیـأت مقررات زدایـی و بـه تبع آن بخشـنامه سـازمان ثبت 
اسـناد کـه بـه عنـوان بخشـنامه اسـتقال تعاونی هـا معـروف گردیـد؛ 
سـاماندهی، تسـهیل و تسـریع در امور تعاونی ها و به طور کلی کسـب 
و کارهـای ناشـی از تعاونی هـا اسـت. در ایـن زمینـه حتـی موافقـان 
ایـن مصوبـه هـم دلیـل خاصـی ارائـه ندادنـد و تنهـا بـه همیـن نکتـه 
بسـنده کردنـد کـه اخـذ مجـوز از وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
جهـت هـر تغییـر در تعاونـی، ولـو تغییـرات جزئـی سـبب دشـواری و 
تکلـف تعاونی هـا می گـردد و مانعـی در مقابـل آزادی عمـل تعاونی هـا 

در فعالیت هایشـان اسـت )عبداللهـی، 1397(. 

 نقض مصوبه هیأت مقررات زدایی و بخشنامه مربوطه 
توسط دیوان عدالت اداری

پـس از انتقادهـا و اعتراض هـای اشـخاص حقیقـی و حقوقی مختلف 
پیرامـون مصوبـه موسـوم بـه »اسـتقال تعاونی هـا«، سـرانجام هیـأت 
عمومـی دیـوان عدالـت اداری براسـاس شـکایت دو شـخص حقیقی از 
مصوبـه و بخشـنامه مذکـور، طی دادنامـه شـماره 3067ـ 3066 مورخ 
1398/11/01، مصوبـه و بخشـنامه اخیرالذکـر را مسـتند بـه بنـد 1 
مـاده 12 و مـاده 88 قانـون تشـکیات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت 
اداری مصـوب سـال 1392 نقـض و ابطـال نمود )دیـوان عدالت اداری، 
1399(. اسـتدالل قضـات هیأت عمومـی دیوان عدالـت اداری مبنی بر 
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ابطـال مصوبـه مذکـور، بـر دو مبنـای اصلی اسـتوار اسـت که به شـرح 
ذیـل بیـان می گردد:

مغایـرت بـا قوانیـن و مقـررات: مـاده 21 قانـون شـرکت های - 1
تعاونـی مصـوب13501، هرگونـه تغییـر در تعاونی ها را منـوط به اجازه 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی نمـوده اسـت. از آن  جـا هـم کـه 
طبـق مـاده 148 2 همیـن قانـون، هرگونـه اصـاح یـا نسـخ مـواد این 
قانـون بایسـتی بـه صراحت اعام شـود، و قانـون بخش تعاونـی اقتصاد 
جمهـوری اسـامی ایـران مصـوب 1370 هـم در ایـن زمینـه حکـم 
مغایـری بـا مفـاد مـاده 21 قانـو شـرکت های تعاونـی نداشـته اسـت، 
بنابرایـن حکـم بـه لـزوم تاییـد وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی در 
هرگونـه تغییـر شـرکت های تعاونـی، امـری قانونـی اسـت کـه مصوبـه 

هیـأت مقررات زدایـی برخـاف آن بـوده اسـت.
خـروج از حـدود اختیـارات و صالحیـت تصمیم گیـری: اساسـا - 2

تصویـب چنیـن مصوبـه ای از شـئون هیـأت مقررات زدایـی و تسـهیل صدور 
مجوزهـای کسـب و کار خـارج اسـت؛ زیـرا مطابـق تبصـره 3 مـاده 3 قانون 
اصـاح مواد 7ـ 6 1 قانون اجرای سیاسـت های کلی اصل 44 قانون اساسـی 

1.  مــاده 21 قانــون شــرکت های تعاونــی: اساســنامه و نــام اعضــای مؤســس و هیــأت مدیــره 
ــرکت ها و  ــدی در ش ــرات بع ــه تغیی ــن هرگون ــل همچنی ــان و مدیرعام ــا بازرس ــازرس ی و ب
اتحادیه های تعاونــی بــا رعایــت تشــریفات مقــرر در ایــن قانــون و تأییــد نماینــده وزارت تعــاون 

و امــور روســتاها در اداره ثبــت مرکــز اصلــی شــرکت یــا اتحادیــه بــه ثبــت می رســد.
ــون  ــن قان ــا ای ــر ب ــررات مغای ــن و مق ــه قوانی ــی: کلی ــون شــرکت های تعاون ــاده 148 قان 2. م
ــد  ــون بای ــن قان ــا اصــاح مــواد و مقــررات ای ملغــی اســت و در قوانیــن بعــدی نیــز نســخ ی

صریحــا قیــد شــود. 
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موضـوع مـاده 57 قانـون رفـع موانع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقای نظـام مالی 
کشـور مصـوب سـال 1393، هیـأت مذکـور می بایسـت شـرایط و مراحـل 
صـدور مجوزهـای کسـب و کار در مقـررات، بخشـنامه ها و آیین نامه هـا و 
ماننـد اینها را تسـهیل و تسـریع نمایـد و در جایی که خـود قانونگذار تعیین 

تکلیـف کـرده، هیـأت مذکـور صاحیـت وضع مقـرره ندارد.
براسـاس رای اخیرالذکـر هیئـت عمومـی دیـوان عدالت، هـم مصوبه 
هیـأت مقررات زدایـی و هـم بخشـنامه سـازمان ثبـت اسـناد کـه در 
راسـتای مصوبـه مذکـور صادرشـده بـود، باطل و بااثـر گردیـد، اما به 
نظـر می رسـد کـه رأی اخیـر، نقـش یک مسـکن موقت داشـته اسـت 
و مسـأله نقـش دولـت و حـدود دخالت هـای آن در تعاونی هـا و نظارت 
بـر آن هـا بـه خوبـی روشـن نشـده اسـت؛ از همیـن رو در بخـش بعـد 
بـه دالیـل ضـرورت تأییـد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی در ثبت 

تغییـرات تعاونی هـا خواهیـم پرداخـت.

 دالیل ضرورت اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در ثبت تغییرات تعاونی ها

مهم تریـن دلیـل مخالفـان لـزوم اخـذ مجـوز از وزارت تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی جهـت ثبـت تغییـرات تعاونی هـا، دو مؤلفـه تسـهیل 
و تسـریع در امـر تعاونی هـا و همچنیـن سـاماندهی آن هاسـت. البتـه 
ایـن بـه معنـی نفی نظـارت دولت بـه وسـیله وزارت تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی بـر تعاونی هـا نیسـت و در این زمینـه حتی مخالفـان مذکور 
هـم اتفـاق نظـر دارنـد. در واقـع منتقدیـن لـزوم اخـذ مجـوز از وزرات 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی جهت ثبـت تغییرات تعاونی هـا، معتقدند 
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اگرچـه نظـارت مسـتمر دولت بـر تعاونی ها و امورشـان امـری ضروری 
اسـت امـا ایـن نظـارت نبایـد مانـع تسـهیل و تسـریع امـور تعاونی هـا 

 . شود
حـال مـا ابتدا بـه ذکر دالیـل ضـرورت اخـذ مجـوز از وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی جهـت ثبـت تغییـرات تعاونی هـا می پردازیـم و 
سـپس در برابر انتقاد وارد شـده در مسـأله موردنظر، راه حل مناسـبی 

را ارائـه خواهیم داد.
دو دلیـل مهمـی کـه در ضـرورت اخذ مجـوز از وزارت تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی جهـت ثبـت تغییـرات تعاونی هـا بیان شـده اسـت، به 

شـرح ذیـل بیـان می گردد:
جلوگیـری از فعالیـت تعاونی هـا و مدیران متخلف و رشـد - 1

فعالیـت غیررسـمی تعاونی هـا )کبیـری، 1398(: تخلفـات و آرای 
قضایـی علیـه تعاونی هـا و مدیران آن هـا، تنها در اختیـار وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی اسـت و سـازمان ثبـت اسـناد در فراینـد ثبـت 
تغییـرات، بی خبـر از ایـن مسـائل اسـت. به همیـن دلیل ثبـت هرگونه 
تغییـرات بـدون بررسـی و نظـارت وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
سـبب ایجـاد فسـاد در امـر تعاونی هـا و رشـد تعاونی هـای متخلـف 
بـه  نسـبت  بی اعتمـادی  نوعـی  ایجـاد  موجـب  آخـر  در  و  می گـردد 
تعاونی هـا در سـطح جامعـه می گـردد )کبیـری، تعاونی هـای متخلـف 
تغییـرات ثبتـی را بدون دردسـر ثبت می کننـد، 1398(. ایـن درحالی 
اسـت کـه می دانیـم جـذب اعتماد عمومی نسـبت بـه تعاونی هـا منوط 
بـه ایجـاد نـگاه ضـد فسـادی در بخـش تعـاون اسـت کـه این امـر نیز 

ناشـی از افزایـش کنتـرل و نظـارت بـر فعالیـت تعاونی هاسـت.
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امـکان تصویب مصوبـات مغایـر قوانین و برگـزاری مجمع - 2
مرجـع  افـراد:  قانونـی  حضـور  و  صالحیـت  بـدون  عمومـی 
بـا  تعاونی هـا  مصوبـات  مغایـرت  عـدم  یـا  مغایـرت  تشـخیص دهنده 
قوانیـن و مقـررات و همچنیـن تاییدکننـده صاحیـت مجامـع عمومی 
برگزارشـده و قانونـی بـودن آن هـا، وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
اسـت. حـال حـذف ایـن مرجـع تشـخیصی و تاییـدی، در فرایند ثبت 
تغییـرات تعاونی هـا در سـازمان ثبـت اسـناد، خـود می تواند بسترسـاز 

فسـاد در زمینـه تعاونی هـا گـردد. 
بر این اساس ضرورت اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
جهـت ثبـت تغییـرات تعاونی هـا برهیـچ کـس پوشـیده نمی مانـد؛ اما 
دغدغـه آن دسـته از منتقدینـی کـه بـر ضـرورت مولفه های تسـهیل و 
تسـریع امـور تعاونی ها تاکید دارند نیز ارزشـمند اسـت و بایسـتی اخذ 
مجـوز و نظـارت مذکـور سـبب تضییع ایـن دو مولفه نگـردد. به همین 
جهت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راسـتای تسـهیل و تسـریع 
امـور تعاونی هـا و همچنیـن ایجاد شـفافیت و نـوآوری در عرصه تعاون 
اقـدام بـه ایجاد و ارائه سـامانه جامع بخـش تعاون نمود. این سـامانه با 
فنـاوری جدیـد به منظـور ارائـه خدمـات تمام الکترونیک بـه تعاونی ها 
و اعضای آن ها ایجاد شـده و با سـازوکار هوشـمند، قابلیت پاسـخگویی 
سـریع در ارائـه خدمـات بـه تعاونی هـا و اعضای آن هـا را ایجـاد نموده 
اسـت. همچنیـن تمامـی خدمـات مربوطه بـدون نیاز بـه مراجعه مردم 
بـه ادارات وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی انجـام شـده و عمـا از 
طریـق ایـن سـامانه امضاهـای طایـی و بروکراسـی های زمان بر حذف 
شـده اسـت. بنابرایـن عمـا بـرای ثبـت تغییـرات تعاونی هـا و حتـی 



81

مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری

ها
ی
اون
تع
ت
یرا
غی
تت
ثب
ت
جه
ی
اع
تم
اج
اه
رف
رو
کا
ن،
او
تع
ت
زار
زو
زا
جو
ذم
اخ
ت
ور
ضر
-
26

تشـکیل تعاونی هـا نیـازی به حضور در هیچ یـک از ادارات وزارت متبوع 
نبـوده و ایـن فراینـد کامـا بـه صـورت الکترونیـک انجـام می شـود. از 
سـوی دیگـر، از ایـن طریـق مـدت زمـان ثبـت و تشـکیل تعاونی ها به 
گفتـه معـاون تعـاون وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی از حدود 40 
روز بـه زیـر 5 روز کاهـش پیـدا کـرده اسـت )کبیری، هشـدار نسـبت 
بـه افزایـش فعالیت غیررسـمی تعاونی هـا، 1398(. نظارت هوشـمند و 
مسـتمر تمامـی اعضا بـر اقدامـات هیات مدیـره تعاونی و اطاع رسـانی 
اخبـار آن از طریق سـامانه مذکـور و نرم افزار تلفن همـراه، امکان وقوع 
مفاسـد احتمالـی را عمـا از بیـن خواهد بـرد. همچنین توانمندسـازی 
و آمـوزش الکترونیـک، کمـک به توسـعه بـازار محصـوالت تعاونی ها و 
نیـز تامیـن مالـی پروژه های شـرکت های تعاوتـی، قابلیت هـای دیگری 
اسـت کـه در ادامـه بـه این سـامانه افـزوده شـده و ذیل اهـداف اصلی 
آن، یعنـی توسـعه شـفافیت و نوآوری، نظـام یکپارچه ارائـه خدمات به 

شـرکت های تعاونـی و اعضـا آن هـا را ایجاد خواهـد نمود.
بنابرایـن بـا ایجـاد و ارائـه سـامانه جامع بخش تعـاون، عـاوه بر ده ها 
مزیتـی کـه می توان بـرای آن شـمرد و در پژوهـش حاضـر مجالی برای 
بیـان آن هـا نیسـت، می تـوان گفـت که دغدغـه تسـهیل و تسـریع امور 
تعاونی هـا تـا حـد گسـترده ای حل شـده اسـت و دیگـر نمی تـوان آن را 
دسـتاویزی بـرای مقابلـه با نظـارت دولت و اخـذ مجـوز از وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی بـر ثبـت تغییـرات تعاونی هـا قـرار داد؛ چراکـه 
همان طـور کـه بیـان شـد، تعـداد روزهـای الزم جهـت طـی رونـد ثبت 
و تشـکیل تعاونی هـا از 40 روز بـه کمتـر از 5 روز کاهـش یافتـه اسـت 
کـه ایـن در صـورت تحقـق در عمـل، امـری بی نظیر اسـت کـه تاکنون 
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متاسـفانه تنهـا مشـکل در ایـن زمینه عدم اتصال سـامانه سـازمان ثبت 
به سـامانه هوشـمند بخـش تعاون اسـت )کبیـری، تعاونی هـای متخلف 

تغییـرات ثبتـی را بدون دردسـر ثبـت می کننـد، 1398(.

توصیه های سیاستی
پـس از آن کـه در نوشـتار حاضـر بـه دالیـل مخالفـان و موافقـان 
ضـرورت اخـذ مجـوز از وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در ثبـت 
تغییـرات تعاونی هـا پرداختیـم، مشـخص گردیـد کـه هـر دو گـروه بر 
نظـارت دولـت بـر امـور تعاونی هـا اتفـاق نظـر دارنـد و تنهـا اختـاف 
برسـر دو مولفـه تسـهیل و تسـریع امـور تعاونی هـا در مرحلـه ثبـت 
تغییـرات اسـت. در همیـن راسـتا بـه ابتـکار وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی در ایجـاد و ارائـه سـامانه جامـع بخـش تعاون اشـاره کردیم 
کـه دیگـر بـا وجـود آن، نقطه نظـرات مخالفیـن مسـأله اخیرالذکر هم 
تامیـن می شـود. در همیـن راسـتا، دو توصیـه سیاسـتی به شـرح ذیل 

بیـان می گـردد:
اطاع رسـانی و بازتـاب وجـوه مختلـف و مزایـای بسـیار سـامانه 
جامـع بخـش تعـاون بـه تمامـی بخش هـا، سـازمان ها و اعضـای حوزه 

تعاون است. 
اتصال فوری سـامانه سـازمان ثبت اسـناد با سـامانه هوشـمند بخش 
تعـاون و انجـام مقدمـات و مذاکـرات مـورد نظـر و فرآیندهـای قانونـی و 

اداری آن.
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قوانین
قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350

قانـون بخـش تعاونـی اقتصـاد جمهـوری اسـامی ایـران مصـوب 
سال 1370

قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقـای نظام مالی کشـور 
مصوب سال 1394 

قانـون اصـاح مـواد )1( و )6( و )7( قانـون اجـرای سیاسـت های 
کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1393

قانـون تشـکیات و آییـن دادرسـی دیـوان عدالـت اداری مصوب 
سال 1392 

منابع
شـماره های  رای   .)9 فروردیـن   ،1399( اداری.  عدالـت  دیـوان 
3066 الـی 3067 هیـات عمومی دیوان عدالت اداری بـا موضوع ابطال 
بنـد2 مصوبـه شـماره 1644/80 1397/5/30 هیـأت مقررات  زدایـی و 
تسـهیل صـدور مجوزهـای کسـب و کار و ابطـال بخشـنامه شـماره 
امـاک کشـور.  و  اسـناد  ثبـت  144261/97ـ 1397/7/22 سـازمان 

بازیابی از پایگاه ملی اطاع رسانی قوانین و مقررات کشور: 
https://dotic.ir/news/6709

 .)13 خـرداد   ،1398( کشـور.  امـاک  و  اسـناد  ثبـت  سـازمان 
بخشـنامه شـماره 144261/97 مورخه 97/07/22 مقام عالی ریاسـت 
محتـرم سـازمان ثبـت اسـناد واماک کشـور، در خصوص شـرکت های 
تعاونـی اتحادیه هـا و اتاق هـای تعـاون. بازیابـی در 1399، از اداره کل 
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ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری: 
h t t p : / / s h e r k a t . s s a a . i r / i n d e x . j s p ? f k e y -

id=&siteid=18&pageid=595&p=2&showitem=1
عبداللهـی، ب. )1397، آبـان 5(. مصوبـه جدیـد در بخش تعاون/ 

بخشنامه استقال تعاونی ها اباغ شد. بازیابی از خبرگزاری ایبنا:
http://www.ibena.ir/news/93097/

تغییـرات  تعاونی هـای متخلـف  آبـان 18(.  کبیـری، م. )1398، 
ثبتی را بدون دردسر ثبت می کنند. بازیابی از خبرگزاری مهر: 

https://www.mehrnews.com/news/4766468/
کبیـری، م. )1398، شـهریور 11(. هشـدار نسـبت بـه افزایـش 

فعالیت غیررسمی تعاونی ها. بازیابی از خبرگزاری مهر: 
https://www.mehrnews.com/news/4709047/
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خالصهسیاستی

27
تهیهشدهدر

دپارتماناقتصادی
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مروریبرسیاستهایحمایتیدولت
ازبخشتعاون

چه کسی مخاطب گزارش است؟
 معاونت تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

 معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 سازمان برنامه و بودجه

پیام های کلیدی گزارش
 لزوم حمایت دولت از تعاونی ها در قالب تأمین زیرساخت های قانونی؛

 عدم مداخله دولت در مدیریت و مسائل داخلی تعاونی ها؛
 نقش مهم معافیت های مالیاتی در حمایت های مالی از تعاونی ها.

گزینه های سیاستی موجود:
 افزایش نقش تعاونی ها در اقتصاد ملی از طریِق:

 بهره گیــری از ظرفیــت تبلیغاتــی بخــش عمومــی در راســتای معرفی 
هر چه بیشتر نقش تعاونی ها در پیشبرد اهداف اقتصادی؛

 برون سپاری پروژه های بخش عمو می  به بخش تعاونی؛
حمایــت از فعالیــت تعاونی هــا در عرصــه اقتصــاد بــا اعطــای 

معافیت های مالیاتی گسترده.
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خالصه اجرایی
جهـان در حـال توسـعه طـی چندیـن دهـه شـاهد کار و فعالیـت 
تعاونی هـا تحـت نظـارت و کنتـرل دولت هـا بـوده اسـت. در عین حـال 
توسـط  ابتـدا  در  –کـه  توسـعه  ابـزار  عنـوان  بـه  تعاونی هـا  ایـن  از 
قدرت های اسـتعماری و متعاقبا از سـوی حکومت کشـورهای مسـتقل 
بـرای مقاصـدی مشـابه مـورد اسـتفاده قـرار  می گرفتند- یاد  می شـود 

.)1383 کار1،  بین المللـی  )سـازمان 
از اوایـل دهـه 1980 تاکنـون، بـا وجود موانـع داخلی فـراروی بودجه و 
بدهی هـای خارجـی ناشـی از برنامه هـای تعدیـل، به همـراه پایـان یافتن 
تقسـیمات ایدئولوژیـک در سـطح جهان، این دیـدگاه پیرامون نقش دولت 
مبنـی بر تأمیـن و تدارک زنجیره وسـیعی از نیازهای اقتصـادی اجتماعی 
شـهروندان، عمـا کنـار گذاشـته شـد. در روش جدیـد اعتمـاد بـه نفـس 
و خودیـاری بیشـتر شـهروندان مـورد توجـه قـرار گرفـت. نقـش دولـت، 
ارائـه خدمـات بـه شـهروندان در چهارچوبی تعریف  می شـود که براسـاس 
آن مـردم آن طـور کـه مایلنـد زندگـی نماینـد و در عیـن حـال اطمینان 
یابنـد کـه حقـوق جامعـه در کل محافظـت  می شـود. تحـت ایـن شـرایط 
انتظـار عاقانـه آن اسـت کـه بپذیریـم سـازمان هایی کـه آزادانه تأسـیس 
شـده اند )ازجملـه تعاونی هـا( قـادر بـه تأمیـن آزادی هـای مشـابه بـوده و 
توسـعه آن هـا نیز  می بایسـت تسـهیل شـود. بنابرایـن تعاونی ها بـه عنوان 
گسـترش تمایـل و خواسـت مـردم بایـد حمایت شـوند اما نباید پیوسـتن 
بـه آن هـا را موقعیتـی بـرای دریافـت مزایـای خارق العاده محسـوب کرد.

1. ILO
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دولـت و نهادهـای وابسـته بـه آن  می بایسـت نسـبت بـه تعاونی هـا 
همـان دیدگاهـی را داشـته باشـند که عینا نسـبت به بقیه شـهروندان 
و سـازمان های ایجـاد شـده براسـاس همیـاری دارنـد. به عبـارت دیگر 
تعاونی هـا هـم بایسـتی در انتظـار برخـوردی مشـابه برخـورد بـا دیگر 
بنگاه هـای اقتصـادی یعنـی حداقـل مداخلـه در امـور آن هـا از سـوی 
دولت هـای محلـی و ملـی و همچنین نهادهای وابسـته به آن ها باشـند 

)سـازمان بین المللـی کار، 1383(.
اصـوال دولت هـا در سـطوح محلـی، ملـی، منطقـه ای و نیـز در سـطح 
بین المللـی،  می بایسـت تأمیـن چهارچـوب حقوقـی کـه در محـدوده آن، 
دخالـت در امـور تعاونی هـا صرفـا با هـدف مراقبـت از منافع اعضـای آن ها 
صـورت پذیـرد را در دسـتور کار خـود داشـته باشـند. چنیـن چهارچـوب 
حقوقـی بایـد تأمین منافع اشـخاص ثالثی کـه با تعاونی ها همـکاری دارند 
را نیـز برعهـده گیـرد. تما می شـهروندان و سـازمان های همکاری کننـده با 
تعاونی هـا نیـز بایسـتی بـه طـور عاقانـه از دولت هـا در ارتبـاط بـا تأمیـن 
خدمـات خاصـی ازجملـه دفـاع از حقـوق شـهروندی، آمـوزش و حـدود 
معینـی از خدمـات اجتماعـی و البتـه حمایـت مالـی در مقابـل سیسـتم 
مالیـات سـتانی توقع داشـته باشـند. بنابرایـن تعاونی ها و افـراد عضو آن ها 
بایـد انتظـار قـرار گرفتن در محدوده سیسـتم مالیات سـتانی را داشـته اما 

سیسـتمی عادالنه، تـوأم بـا مسـاوات و درک ماهیـت خـاص تعاونی هـا.

تاریخچه روابط دولت ها و تعاونی ها
بروکرات هـای خارجی قوانین تعاون را در کشـورهای اسـتعماری آسـیا 
تهیـه  می کردنـد. کشـورهایی از قبیل انگلیس، آلمان و سـایر کشـورهای 
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اروپایـی دسـت بـه تصویـب قوانیـن زدنـد و تعاونی هـا و تعاون گـران نیز 
در ایـن زمینـه دخیـل نبودنـد. در چنیـن فضایـی انتظار  مـی رود آنچه از 
نظـر قانون گـذاران خـوب تلقـی  می شـود، از نظـر اعضـا یـا مـردم خـوب 
نباشـد. در نتیجـه ایـن تعاونی هـا بـرای انجـام رویه هـای کاری بـه دنبال 
ادارات دولتـی و نـه اعضـای خـود بودنـد. به عنـوان مثال در هند، شـیوه 
ثبت نـام پسـتی برگرفتـه از الگـوی تعـاون انگلیسـی، اجرا شـد. بـا توجه 
بـه این کـه بیـش از 90 درصـد از جمعیت بی سـواد بودنـد و بنابراین فرد 
مسـئول ثبت نـام بایـد کاری بیـش از ثبـت و تصحیـح اطاعـات انجـام 
دهـد. نهادهـای ثبت نام کننـده و کارکنـان آن هـا در آغـاز، شـروع بـه 
آمـوزش، سـازماندهی و نظـارت کردنـد و این گونـه بـود کـه روح قانـون 

تعاونـی انگلیسـی در هنـد تغییـر کرد.
بیشـتر  در  اسـتعماری  دولت هـای  بیسـتم،  قـرن  اول  نیمـه  در 
کشـورهای آسـیا سـعی در کنتـرل رهبـری تعاونی های محلـی و مردم 
داشـتند. در نیمـه دوم قـرن حاضـر، وقتـی اکثـر کشـورها آزادی پیدا 
کردنـد و دولت هـای ملـی قـدرت را بـه دسـت گرفتند، اوضـاع به طرز 
چشـمگیری تغییـر کـرد. عما در همه کشـورها تعاونی ها ابـزاری برای 
توسـعه اقتصـادی - اجتماعـی و بـه ویژه تولیدات کشـاورزی و توسـعه 
روسـتایی تلقـی شـدند. دولت هـا کمک هـای مالـی را بـه تعاونی هـا 
ارائـه کردنـد و آن هـا را مـورد حمایـت قرار دادنـد. در حالی کـه تعداد 
تعاونی هـا و نوآوری هـای مرتبـط بـا آن چنـد برابـر می شـد، جنبـش 
تعاونـی از نظـر کیفیـت رنج می بـرد. در بسـیاری از کشـورها تعاونی ها 
شـخصیت اصلی خود را از دسـت داده و بیشـتر به یک سـازمان دولتی 
تبدیل شـدند. در بسـیاری از کشـورها قوانین تعاون بـه منظور افزایش 
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قـدرت در ادارات تعاونـی اصاح شـد. بـا افزایش اسـتفاده از این قدرت 
بـه نفـع سیاسـتمداران و بروکرات هـا، اوضـاع بدتر شـد.

بـرای دسـتیابی بـه راه حلـی جهـت مقابلـه بـا این مسـیر تاسـف بار در 
آسـیا و بـه منظـور توسـعه تعـاون و تهیـه یک اسـتراتژی مشـترک برای 
رشـد تعاونی هـا در مسـیر صحیـح، دفتـر منطقـه ای ICA بـرای آسـیا 
و اقیانـوس آرام )ROAP1( تصمیـم بـه برگـزاری همایش هـای دوره ای 
وزیـران تعـاون، رهبـران تعاون2 و آژانس های سـازمان ملل کـه عاقه مند 
بـه توسـعه تعاونی ها هسـتند، گرفـت. اولیـن کنفرانـس در فوریه 1990 
در سـیدنی برگـزار شـد و ایـن کنفرانـس توصیه هـای جامـع و مفصلی را 
ارائـه کـرد. موضـوع نقـش دولـت در قبـال تعاونی هـا مجـددا در دومین 
کنفرانـس وزرای تعـاون کـه در فوریه 1992 در جاکارتا برگزار شـد مورد 
بررسـی قـرار گرفت. سـومین همایش وزیـران تعاون در ژوئیـه 1994 در 
کلمبـو برگزار شـد. بسـیاری از توصیه هـای مهم مربوط بـه قوانین تعاون 

.)1998 ،FAO( در ایـن سـه کنفرانـس ارائه شـد

نمونه هایی از قوانین حمایتی مربوط به تعاونی ها در کشورهای منتخب
کشـورهای  در  دولت هـا  سـوی  از  کـه  حمایتـی  تسـهیات  غالـب 
مختلـف بـرای تعاونی هـا در قانـون پیش بینـی شـده در چهارچـوب 
قوانیـن مالیاتـی  می گنجـد. دولت هـا عاوه بر تسـهیات مالیاتـی از دو 
کانـال دیگـر نیـز تعاونی هـا را مورد حمایت قـرار می دهند کـه عبارتند 
از حمایـت از طریـق عقـد قرارداد بـا تعاونی ها جهت اجـرای پروژه های 

1. Regional Office for Asia and the Pacific 
2. Cooperative Leaders
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بخـش عمومـی و حمایت از طریـق تبلیغات پیرامون کارکـرد تعاونی ها 
در اقتصـاد و افزایـش سـطح آگاهـی عمومـی و ارتقـای دانـش اعضای 
تعاونی هـا بـا ارائـه آموزش هـای مرتبـط بـا موضـوع تعـاون. در ادامـه 

کانال هـای حمایتـی یادشـده مـورد بررسـی قـرار می گیرند.

1- انعقاد قراردادهای دولتی
اولیـن کانـال حمایتـی انعقـاد قراردادهـای دولتـی بـا تعاونی هـا در 
راسـتای اجـرای پروژه های بخش عمومی اسـت. اصـوال مقامات محلی، 
منطقـه ای و ملـی برخـی وظایـف خـود را از طریـق انعقـاد قـرارداد بـا 
سـازمان های بیرونـی )خارج از بخـش عمومی(، برون سـپاری  می کنند. 
در ایـن بیـن تعاونی هـا به عنـوان »تأمین کننـدگان خدمـات« مد نظر 
قـرار  می گیرنـد. دولت هـا  می تواننـد بـا عقـد قـرارداد بـا بخـش تعاون، 
از تـوان ایـن بخـش در راسـتای اجـرای پروژه هـای خـود بهـره گیرند. 
تجـارب تاریخـی نشـان می دهـد تعاونی هـا بـه عنـوان طـرف قـرارداد 
در پروژه هـا کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفته انـد و علـت آن هـم ایـن 
بـوده کـه تصمیم گیـران در حـوزه عقـد قراردادهای بیرونی و یـا انتقال 
مسـئولیت های مربـوط بـه ارائه خدمـات دولتـی، چنین انتظـاری را از 
تعاونی هـا نداشـته اند. در این بیـن موقعیت های قابل توجهـی در اختیار 
بنگاه هـای اقتصـادی تحـت مدیریـت سـهامداران و نـه سـرمایه گذاران 
صـرف، قـرار  می گیـرد و بنابرایـن ماحظـه  می شـود کـه کم اطاعـی 
کنـار  بـه  تعاونی هـا  توانایی هـای  مـورد  در  تصمیم گیرنـده  مقامـات 
گذاشـتن ایـن بخـش از اجـرای پروژه هـای بخـش عمو می  منجر شـده 

اسـت )سـازمان بین المللـی کار، 1383(.
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2- تبلیغات و ارائه خدمات آموزشی
دومیـن کانـال حمایتی شـامل فعالیت های تبلیغی توسـط رسـانه های 
متحمـل  کانـال  ایـن  از  را  زیـان  بیشـترین  تعاونی هـا  اسـت.  دولتـی 
 می شـوند زیـرا محتـوای برنامه هـای تبلیغـی بـه طـور معمـول از چنان 
چشـم اندازی برخـوردار اسـت کـه گویـی تنهـا یـک شـکل از بنگاه های 
اقتصـادی خصوصـی یعنـی همـان شـرکت های سـرمایه محور، بیشـتر 
وجـود نـدارد. تحت این شـرایط الزم اسـت دایـره وسـیعی از ناآگاهی ها 
را شکسـت و از بیـن بـرد. میـزان ایـن ناآگاهی هـا به حدی  می رسـد که 
مدرسـین در مؤسسـات آموزشـی بـه سـادگی و بـا اظهـار بی اطاعی در 
خصـوص تعـاون و تعاونی هـا، از کنـار قضیـه عبـور  می کننـد. مـردم نیز 
از طریـق آمـوزش و تعلیـم و سیسـتم های آموزشـی اطاعـات بیشـتری 
در ارتبـاط بـا الگوی تعـاون و تعاونی ها کـه  می توانند در سـاخت جوامع 
محلـی، تولیـد ثـروت ملی و توسـعه ثبـات بین المللی، نقشـی فعـال ایفا 
نماینـد، دریافـت نمی کننـد )سـازمان بین المللـی کار، 1383(. بنابرایـن 
دولت هـا بـا تبلیـغ سـازوکار تعـاون و نظام مند کردن سیسـتم آموزشـی 
مرتبـط بـا آن  می تواننـد چهارچـوب حمایتـی مسـتحکمی را بـرای این 
نهـاد فراهـم آورنـد. در ایـن زمینـه بـرای حمایـت از تعاونی ها و توسـعه 
آن هـا در کانـادا بـا اولویت دادن به آمـوزش و تحقیقات اقداماتی توسـط 
نهادهـای مرتبـط صـورت پذیرفتـه اسـت. بـه عنـوان مثـال برنامه هـای 
آموزشـی غیرآکادمیـک مرتبـط با بخـش تعاون کانـادا توسـط نهادهای 
پشـتیبان تعاونی ها پیشـنهاد شـده که مورد حمایت اتحادیـه بین المللی 
تعـاون نیـز قـرار گرفته اسـت. مخاطـب این برنامـه جوانانی هسـتند که 
پیرامـون کسـب و کارهـا در قالـب تعاونـی آمـوزش می بیننـد. در ایـن 
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زمینـه نهادهـای تعاونـی اسـتانی مانند انجمـن تعاونی انتاریـو1 از برنامه 
اهـدای گواهینامـه مدیریـت تعاونی با همکاری دانشـگاه یـورک حمایت 
می کنـد. بـه عنـوان نمونـه دیگر می تـوان به قوانیـن آموزشـی آلمان در 
زمینـه تعاونی هـا اشـاره کـرد. آژانس هـای حمایـت و توسـعه تعاونی هـا 
در آلمـان تعهـد جـدی به ایفـای نقش آموزشـی و تحقیقاتـی در تقویت 
آلمـان  تعاونی هـای  آکادمـی  بـا  نزدیـک  همـکاری  و  تعاونـی  نهضـت 
دارنـد. آکادمـی تعاونی هـای آلمـان ارائـه دهنـده اصلی آمـوزش تعاونی 
برنامه هـای  و  آکادمـی منطقـه ای محسـوب می شـود  بـا 7  آلمـان  در 
بهبـود کیفیـت مدیریـت، دوره هـای دانشـگاهی، سـمینارها، کارگاه های 
آموزشـی و انجمن هـا را پیرامـون موضوعـات جـاری بـرای بانک هـا و 
کسـب و کارهـای تعاونـی پیشـنهاد می دهـد. نهـاد باالسـری تعاونی هـا 
در فنانـد کـه بـا نام پلروو2 شـناخته می شـود، مسـئول تأمیـن نیازهای 
آموزشـی تعاونی هاسـت و از طریـق برگـزاری دوره هـای آموزشـی وبینار 
بـه صورت رایـگان با همکاری دانشـگاه هلسـینکی به آمـوزش تعاونی ها 
می پـردازد. نهـاد پلـروو همچنیـن موظـف بـه همـکاری بـا محققیـن 
در سـطوح تحصیـات تکمیلـی بـه منظـور ارتقـای یافته هـای علمـی و 
بـه اشـتراک گـذاردن دانـش و ایده هـای جدیـد اسـت. از سـال 2005، 
شـورای تعـاون فنانـد تقریبـا 2 میلیون یورو بـرای تحقیقـات تعاونی و 
255 هـزار یـورو برای آمـوزش تعاونی اعطا کرده اسـت )راس3، 2016(.

1. Ontario Co-operative Association
ــذر را در  ــه عنــوان خدایــی کــه ب ــد اســت کــه ب ــام اســطوره ای در فنان Pellervo .2؛ ن

ــود. ــناخته می ش ــته ش ــن کاش زمی
3. Ross
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3- تسهیالت مالیاتی
آخریـن کانـال حمایتی دولـت از بخش تعـاون، ارائه تسـهیات مالیاتی 
بـه ایـن بخـش را شـامل  می شـود. اگرچـه دولت هـا در رویکـرد خـود بـه 
سیسـتم های مالیاتـی بـه طـور وسـیعی بـا یکدیگـر تفـاوت دارند بـا این 
حـال روش هـای وضع مالیـات ویژه تعاونی هـا معموال بر دو اصـل کلی بنا 
گردیـده اسـت. ایـن اصول را تحـت عنوان »اصـول متقابل«  می شناسـند. 
اصـول متقابـل بـر مبنـای ایـن ایـده شـکل گرفته کـه خدمات ارائه شـده 
توسـط تعاونی هـا ضرورتـا همـراه بـا هزینـه بـوده و لـذا وضـع مالیات هم 
تنهـا براسـاس سـود دریافتـی ناشـی از انجـام معامله بـا غیراعضـا تنظیم 
و محاسـبه خواهـد شـد. ایـن در حالـی اسـت که یـک شـرکت خصوصی 
طبـق سـودی کـه دریافـت  می کنـد مکلف بـه پرداخـت مالیات  می شـود. 
در برخـی مـوارد هم سـود دریافتی توسـط تعاونی ممکن اسـت مشـمول 
مالیـات نشـود زیـرا کـه ایـن سـود  می توانـد بـه عنـوان دارایی مشـترک 
)متعلـق بـه همـه اعضـا( تلقـی شـود و تنهـا در مـواردی کـه بیـن اعضـا 
تقسـیم شـود مشـمول مالیـات خواهـد شـد )سـازمان بین المللـی کار، 

1383(. نمونـه ای از ایـن قوانیـن مالیاتـی در ادامـه ارائه  می شـود:
آرژانتیـن: تـا 95 درصد کاهـش در نرخ های مالیات بر دسـتمزد به 
مـرور زمـان. دریافتی کارگران اسـتخدام شـده به واسـطه ضرورت های 
دوره بحـران شـامل کاهـش 95 درصـدی در نـرخ مالیاتـی می شـود 

)اوم1، 2017(.
برزیـل: کاهـش 50 درصدی در سـهم پرداختـی بابت بیمـه تأمین 

اجتماعی توسـط تعاونـی )اوم، 2017(.
1. Eum
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کانـادا: مکانیسـم هایی از قبیـل کاهـش مالیـات بـر پس اندازهـای 
غیرقابـل تقسـیم بـر موفقیـت تعاونی هـای محلـی مؤثـر بـوده اسـت.

ایتالیـا: کاهش مالیـات بر پس اندازهـای غیرقابل تقسـیم تعاونی ها، 
نرخ هـای مالیاتـی پایین تـر مربـوط بـه تعاونی هـا، دادن ایـن امـکان به 
شـرکت های تعاونـی بـرای محاسـبه نـرخ صفـر یـا 4 درصـد مالیات بر 
ارزش افـزوده در قیـاس بـا نـرخ مالیـات بـر ارزش افـزوده اسـتاندارد 
20درصـدی بـرای کسـب و کارهـای سـودمحور. اخیـرا هـم قانـون 
مالیاتـی بـه تصویـب رسـیده کـه براسـاس آن معافیـت مالیاتـی برای 
کمک هـای بخـش خصوصـی بـه سـازمان های غیرانتفاعـی و تعاونی ها، 

وضـع شـده اسـت )راس، 2016(.
فیلیپیـن: تعاونی هایـی کـه با افـراد غیرعضـو و عموم مـردم معامله 
نمی کننـد، مشـمول هیـچ نـوع مالیاتـی نیسـتند. فعالیـت اقتصـادی 
پس انـداز  و  تعاونـی،  غیرعضـو  افـراد  مالـی  ذخایـر  بـا  شـده  انجـام 
تقسیم نشـده بیـش از 10 میلیـون پـزو، از کلیـه مالیات هـای شـهری، 
اسـتانی و روسـتایی به هـر نام و ماهیتی معاف هسـتند. ایـن تعاونی ها 
ماشـین آالت،  واردات  بابـت  مالیـات  یـا  گمرکـی  حقـوق  هرگونـه  از 

تجهیـزات و قطعـات معـاف می شـوند.
سـریالنکا: کسـب و کار و دارایی هـای تعاونی هـا و فدراسـیون های 
مربوطـه، از مالیـات و سـایر ارزیابی هـای عمو مـی  دولـت یـا اشـخاص 
مسـتقل محلـی مسـتثنی  می شـوند، مگـر در مـواردی کـه مالیـات بر 
کاالی خاصـی وضـع شـده باشـد. همـه وزرای دولـت بایـد بـه طـور 
فعـال از مشـاغل تعاونی هـا حمایت کننـد و تسـهیات ترجیحی دولت 
یـا ارگان هـای عمو مـی را بـرای اسـتفاده آنهـا فراهـم نماینـد. دولـت 
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تعاونی هـا،  تجـاری  فعالیت هـای  بـرای  را  الزم  یارانه هـای   می توانـد 
در بودجـه سـاالنه پیش بینـی و بـه تعاونی هـا اعطـا نمایـد. همچنیـن 
در مـاده دیگـری پرداخـت اصـل و سـود اوراق قرضـه مالي کشـاورزی 

مرتبـط بـا تعاونی هـا توسـط دولـت تضمیـن مي شـود.
نپـال: دولـت  می توانـد بازپرداخـت بدهی هـا و جرایم مربوطـه را در 
موضـوع تعاونی هـا تضمیـن کنـد. هیـچ هزینه تمبـر و هزینـه ثبت نام 
اعمـال نمی شـود. مالیـات بـر درآمـد در مـورد مبـادالت انجام شـده با 
اعضـا وجـود نـدارد. دولـت  می توانـد معافیـت کامل یـا جزئـی مالیات 
و عـوارض گمرکـی را روی کاالهایـی که توسـط یـک تعاونـی تولید یا 

صادر شـده، اعطـا کند.
مشـاهده  می شـود کـه کشـورها در اکثر مـوارد امتیازات، تسـهیات 
و معافیـت مالیاتـی و پشـتیبانی مالـی را بـه تعاونی هـا ارائـه می دهند. 
در بعضـی مـوارد، ایـن امکانات بـدون مداخله در مدیریـت تعاونی ارائه 
می شـود و در برخـی دیگـر قوانیـن به گونه ای وضع شـده کـه دولت را 
قـادر بـه مشـارکت یـا مداخلـه در مدیریـت تعاونی ها می کنـد. رویکرد 
صحیـح ایـن اسـت که قوانیـن تعاونـی نباید شـامل مقرراتی باشـد که 
بـه ادارات دولتـی اجـازه دهـد در مدیریت تعاونـی دخالت کننـد، زیرا 
ایـن امـر خاف اصـول تعاون محسـوب می شـود. صحیح آن اسـت هر 
زمـان کـه دولـت کمـک مالـی داشـته باشـد، شـرایط وام را تعییـن و 
پـس از آن بایـد بـه تعاونـی واگذار شـود که ایـن کمک را بپذیـرد یا از 

.)FAO، 1998( دریافـت آن امتنـاع ورزد
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پیشنهادهای سیاستی
از مـرور تاریخچـه تعامـات بخش تعـاون و بخش عمو مـی و تجارب 
بین المللـی تعامـات میـان ایـن دو بخـش، چنیـن برمی آیـد کـه اگـر 
قـرار اسـت نقش حمایتـی دولـت از تعاونی هـا، نتایج مثبتی بـه همراه 

داشـته باشـد الزم اسـت ایـن حمایت هـا در مـوارد زیر خاصه شـود:
انعقـاد قراردادهـای بـرون سـپاری با بخـش تعـاون و به کارگیری 

ظرفیت های این بخش در پروژه های بخش عمومی.
در جهـت شناسـاندن  تبلیغاتـی  رسـانه های  از  دولـت  اسـتفاده 
اوضـاع  بهبـود  در  تعـاون  بخـش  و ظرفیت هـای  دقیـق خصوصیـات 

اقتصادی عموم جامعه.
ایجـاد زیرسـاخت های آموزشـی در نظـام آمـوزش عالـی جهـت 

ارتقای ذخیره دانش در زمینه تعاون.
ارائـه معافیت هـای مالیاتـی گسـترده بـه بخش تعـاون به خصوص 
در مـورد مالیـات بـر عایـدی حاصـل از اجـرای پروژه  هـای مشـترک 

بخش تعاون و بخش خصوصی.

منابع 
توسـعه  و  پیشـرفت   .)1383( .)ILO( کار  بین المللـی  سـازمان 
تحقیقـات،  معاونـت  تعـاون،  وزارت  بیـات.  اصغـر  ترجمـه  تعاونی هـا. 

آموزش و ترویج، دفتر آموزش. انتشارات پایگان.
Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO) (1998). A Study of Cooperative 
Legislations in Selected Asian and Pacific Countries, 
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خالصهسیاستی

28
تهیهشدهدر

دپارتماناقتصادی
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شاخصادراکفساد:
چیستی،چراییوتحلیل
مخاطبان پیشنهادی گزارش 

ــوه  ــامی؛ ق ــورای اس ــس ش ــری؛ مجل ــم رهب ــام معظ ــر مق دفت
قضائیــه؛ نهــاد ریاســت جمهــوری؛ کلیــه وزارتخانه هــا و واحدهــای 

متبوعه آنها و مشخصا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پیام های کلیدی گزارش
ــی  ــی مبتن ــن شــاخص  بین الملل شــاخص ادراک فســاد: مهم تری

بر افکارسنجی با تأکید صرف بر اختاس و ارتشاء؛
ــی  ــازمان بین الملل ــن س ــل: مهم تری ــفافیت بین المل ــازمان ش س

ارائه دهنده تصویر فساد در کشورها؛ 
ــی  ــادی و سیاس ــاص اقتص ــای خ ــه موقعیت ه ــه ب ــدم توج ع

کشورها در رتبه بندی سازمان شفافیت بین الملل؛
واقع شــدن کشــورهای نوردیــک، در صــدر کشــورهای برخــوردار 

از حداقل فساد سازمان شفافیت بین الملل؛
انجــام سیاســت گذاری ها در عرصــه مبــارزه بــا فســاد بــر 

مبنای رویکردهای پیشگیرانه به جای مجازات؛ 
توجــه بــه رویکــرد همراه نمــودن مــردم در امــر مبــارزه بــا فســاد 
ــاالی ســازمان های  و فضــای مطالبه گــری به واســطه ظرفیت هــای ب

مردم نهاد و ایجاد فرصت های بسیار رسانه ها.
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گزینه های سیاستی
ــوص  ــا به خص ــه نهاده ــنل کلی ــادِی پرس ــارت اقتص ــزوم طه ل

صاحبان پست ها و مدیران؛ 
شناســایی  به منظــور  جامــع  پژوهشــی  تعریــف  لــزوم 
شــاخص هایی همه جانبــه در بــه تصویرکشــیدن میــزان فســاد 

واقعی کشورها؛ 
اســتفاده از تجــارب عملیاتــی و موفــق ســایر کشــورها در عرصــه 

مبارزه با فساد؛
مقررات زدایــی و در اولویت قرارگرفتــن اصــاح و تدویــن قوانیــن 
در جهــت تدویــن قانونــی واحــد، دقیــق و در حداقــل زمــان ممکــن 

در عرصه مبارزه با فساد؛
برخــورد دقیــق و متناســب بــا جــرم، ســریع و بــدون هیچ گونــه 

اغماض با مفسدان؛ 
تعبیــه روزی خــاص در کشــور به نــام روز ملــی مبــارزه بــا فســاد 
ــطوح  ــم در س ــن مه ــتر ای ــازی بیش ــا و فرهنگ س ــتای احی در راس

حاکمیتی و غیرحاکمیتی؛
ــاد  ــت آح ــورداری از حمای ــی و برخ ــکار عموم ــودن اف همراه نم
ــا  ــارزه ب ــر مب ــان ام ــا متولی ــور ب ــانه ای کش ــای رس ــه و فض جامع

فساد. 
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خالصه اجرایی
ارائـه اولیـن آثـار نظـری و بررسـی های تجربـی در زمینـه فسـاد به دهه 
1970 برمی گـردد؛ از آن زمـان بـه بعد، فسـاد به عنوان یکـی از اصلی ترین 

مباحـث در زمینـه پیشـرفت حکومت ها مـورد توجه قرار گرفته اسـت. 
به صـورت کلی افزایش سـطح فسـاد و عدم مقابلـه به موقع و جدی با 
مسـببین و عامـان آن، ضمـن در مظان اتهام قراردادن نیروهای سـالم 
بي انضباطي هـاي  سیاسـت ها،  ناکارآمـدي  حکومت هـا،  پاک دسـت  و 
اقتصـادي و اجتماعـي و افزایـش دلسـردي آحـاد جامعـه را بـه دنبـال 
دارد؛ همچنیـن مسـیر پیشـرفت اقتصـادی را منحرف کـرده و آن را به 
سـمت سـاختارهاي رانتي و زیرزمیني سـوق مي دهد؛ فلذا پیشـگیری 
از وقـوع فسـاد و بهبـود شـرایط جامعه از این منظر، امـری مهم قلمداد 
می شـود؛ ایـن در حالـی اسـت کـه ویلیـام تامسـون مشـهور بـه لـرد 
کلویـن1 بهبـود شـرایط را صرفـا منـوط بـه اندازه گیری شـاخص مورد 
نظـر و ارتقـای آن عنوان نموده اسـت. از سـوی دیگـر به منظور افزایش 
آگاهـی مـردم نسـبت به عملکـرد مسـئوالن، پیرامـون مبارزه با فسـاد 
و همچنیـن افزایـش آگاهـی مسـئوالن عالی رتبـه کشـورها از میـزان 
پیشـرفت دسـتگاه های مختلـف در مبـارزه بـا فسـاد و در نهایت جهت 
ایجـاد تصویـر روشـن و همه جانبـه از میـزان فسـاد در کشـور، تعییـن 
شـاخص هایی کـه نمایانگر وضعیت کشـورها در این رابطه باشـد، امری 

ضروری و منطقی اسـت2. 

1. William Thomson, 1st Baron Kelvin
2. همدمی خطبه سـرا، ابوالفضـل، »فسـاد مالـی: علل، زمینه هـا و راهبردهای مبـارزه با آن«، 

پژوهشـکده مطالعات راهبردی، 1383.
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در همیـن راسـتا نوشـتار حاضـر درصـدد اسـت مهم تریـن شـاخص 
مبتنـی بـر افکارسـنجی به نام شـاخص ادراک فسـاد را کـه اصلی ترین 
متولـی انتشـار آن در سـطح بین المللـی، سـازمان شـفافیت بین الملـل 
اسـت، بـا هـدف شناسـایی و دسـتیابی بـه راهکارهـای موفـِق کاهـش 
فسـاد جهـت بومی سـازی و پیاده سـازی آن در سـطح کشـور مـورد 
بررسـی قـرار دهـد؛ بخـش اول این نوشـتار به تشـریح شـاخص ادراک 
فسـاد؛ و بخـش دوم آن بـه رصـد کلی این شـاخص طی سه سـال اخیر 
اختصـاص خواهـد داشـت؛ در بخش سـوم و چهارم بـه ترتیب وضعیت 
کشـور ایـران از منظـر شـاخص ادراک فسـاد و بررسـی رونـد آن در 
برخـی کشـورها ارائه خواهـد گردید؛ بخـش نهایی این نوشـتار )بخش 

پنجـم( بـه ارائـه یافته هـا و توصیه هـای سیاسـتی خواهـد پرداخت. 

بخش اول: پیشینه و معرفی شاخص ادراک فساد
بـر  مبتنـی  بین المللـِی  شـاخص  مهم تریـن  فسـاد1  ادراک  شـاخص 
افکارسـنجی و بیانگـر میـزان فسـاد در کشـورها با تأکید بر نـوع ذهنیت 
و تصـور متخصصـان و نخبـگان جامعـه در خصـوص میـزان رشـوه و 

اختـاس میـان تصمیم گیـران و سیاسـت گذاران آن جامعـه اسـت.
ایـن شـاخص هـر سـاله توسـط سـازمان شـفافیت بین الملـل2 و در 
آسـتانه سـال نـو میـادی و با هـدف انگیزش بخشـی و ترغیب بیشـتر 
دولت هـا به اتخاذ رویکردهای مؤثر در مقابله با فسـاد منتشـر می شـود 
و پیشـینه نخسـتین انتشـار آن به سـال 1995 و با هدف اولیه تأسیس 

1. Corruptions Perception Index (CPI)
2. Transparency International organization
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مبـارزه با فسـاد برمی گردد1. شـاخص ادراک فسـاد، ذیـل مقیاس صفر 
تـا ده یـا صفـر تـا صـد رتبه بنـدی می شـود و برخـورداری یک کشـور 
از میـزان باالتـر آن، داللـت بر فسـاد کمتـر دارد؛ این شـاخص ترتیبی 
اسـت و برخورداری یک کشـور از رقم باالتِر آن، صرفا بیانگر آن اسـت 
کـه آن کشـور در امـر مبـارزه با فسـاد از سـایر کشـورها موفق تـر بوده 

و در جایـگاه برتـری قرار دارد. 
گالتونـگ4   ،)2005( وبـر3   ،)2004( اندوینـگ2  نظیـر  مطالعاتـی 
در   )2005( رنینـکا6  و  سونسـن  و  آکرمـن5 )2004(   – رز   ،)2005(
راسـتای نقد این شـاخص صـورت گرفتـه؛ از طرفی خانم تینا سـورید7 
نیـز در چهارمیـن همایـش مبـارزه بـا فسـاد در برزیـل )مـورخ ژوئـن 
سـال 2005(، مقاله خود را در نقد جهان شـمول بودن شـاخص ادراک 
فسـاد ارائه داده که نقدهای وی نسـبت به سـایرین، مشـهورتر اسـت8؛ 
مبتنی بـودن بـر دو مصـداق اختـاس و رشـوه، عـدم وجـود تعریـف 
مشـخص و مصادیق واحد فسـاد میان کشـورها و حتی میان کشـوری، 
و  اجتماعـی  جریانـات  و  افـراد  شـخصی  ادراک  بـر  مبتنی بـودن 

ترتیبی بـودن اهـم انتقـادات وارده بـه شـاخص مذکـور بـوده اسـت. 

1. سـازمان شـفافیت بین الملل، سـازمانی غیردولتی بوده که در سـال 1993 تأسـیس شـده 
و دفتـر اصلی آن در برلین کشـور آلمان واقع شـده اسـت. 

2. Andving
3. eber
4. Galtung
5. Rose-Ackerman
6. Svensson and Reininka
7. Tina Soreide

8. عطایـی، امیـد، سـعید توتونچـی، وضعیت شـاخص های فسـاد در ایران و سـایر کشـورها، 
دفتـر مطالعـات اقتصـادی مرکز پژوهش هـای مجلس شـورای اسـامی، 1386، ص 13.
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خاطرنشـان می سـازد شـاخص های نسـبت رشـوه1 )در این شاخص، 
تمایـل و گرایـش فعـاالن تجـاری و اقتصادی بـه پرداخت رشـوه مورد 
ارزیابـی قـرار می گیرد.(، تجارت بین الملل2 )در این شـاخص، کشـورها 
براسـاس آن میـزان از مبـادالت بازرگانـی کـه شـامل فسـاد مالـی یـا 
پرداخت هـای مشـکوک باشـد، رتبه بندی می شـوند.( و گـزارش رقابت 
جهانـی3 )ایـن شـاخص، میـزان پرداخت هـای اضافـی خـاف قانـون 
بـرای اخـذ مجـوز صـادرات و واردات، تشـخیص و تعییـن مالیـات و 
دریافـت وام را مشـخص می کنـد.( از دیگـر شـاخص های بین المللـی 
مبتنـی بر افکارسـنجی هسـتند که بـه اندازه شـاخص ادراک فسـاد از 

شـهرت مکفـی برخوردار نیسـتند. 

بخش دوم: رصد کلی شاخص ادراک فساد طی سه سال اخیر 
)2017 - 2019(

سـازمان شـفافیت بین الملـل از سـال 2017، عملکـرد 180 کشـور 
جهان در امر مقابله با فسـاد را از منظر شـاخص ادراک فساد رتبه بندی 
و اعـام کـرده اسـت؛ آخرین گزارش و رتبه بندی منتشرشـده از سـوی 
ایـن سـازمان مربوط بـه سـال 2019 و مأخذ کلیه جداول تدوین شـده 
ایـن بخـش اسـت. نتایـج بررسـی های ارقامـی اعامـی از سـوی ایـن 
سـازمان حاکـی از آن اسـت که طـی سـال های 2019 – 2017، قریب 
بـه 70 درصـد کشـورها نمره ای کمتـر از 50 گرفته اند4؛ از سـوی دیگر 

1. Bribe Ratio
2. Business International
3. Global competitiveness Report

4. محاسبه پژوهشگر
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متوسـط باالتریـن و پایین تریـن نمـره دریافتـی طی سـال های مذکور، 
به ترتیـب 88 و 9.3 بوده اسـت1. 

در جـدول 1، فاسـدترین کشـورها طـی سـال های اخیـر از منظـر 
سـازمان شـفافیت بین الملـل بـه نمایـش درآمـده اسـت: 

جدول 1: فاسدترین کشورهای جهان طی سال های 2019 – 2017 

رتبه در میان 180 کشورکشورردیف
)طی سال های 2019- 2017( 

نمره از 100

201720182019
1809109سومالی1.
179121312سودان جنوبی2.
178131314سوریه3.

مأخذ: جدول سری های زمانی منتشرشده سازمان شفافیت بین الملل در سال 2019

همان طـور کـه در جـدول 1 ماحظه می گردد، کشـور سـومالی طی 
سـال های 2019 – 2017، در میان 180 کشـور جهان و مورد بررسـی 
واقع شـده توسـط سـازمان بین المللی شـفافیت، فاسـدترین کشور بوده 
و در آخریـن جایـگاه واقـع شـده اسـت )رتبه بنـدی کشـورها توسـط 
ایـن سـازمان بـدون توجه به شـرایط ویـژه کشـورها انجـام می پذیرد(. 
در ادامـه سـه کشـور اول موفـق جهـان در عرصـه مقابله با فسـاد طی 

سه سـاله اخیـر در قالـب جـدول 2، نمایش داده خواهد شـد: 

1. همان.
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جدول 2: کم فاسدترین کشورهای جهان طی سال های 2019 – 2017

کشورردیف
نمره از 100رتبه در میان 180 کشور

201720182019201720182019
211898887دانمارک1.
122888787نیوزیلند2.
333858586فناند3.

جـدول 2 بیانگـر آن اسـت کـه کشـور دانمارک براسـاس شـاخص های 
سـازمان بین المللـی شـفافیت طـی سه سـاله اخیـر از حداقـل فسـاد، در 
میان 180 کشـور برخوردار بوده اسـت؛ براسـاس ترجمه گزارش سـازمان 
شـفافیت بین الملـل بـا موضـوع تجربیات مبـارزه با فسـاد در کشـورهای 
نوردیک بخش مربوط به این کشـور، مقامات سیاسـی و اجرایی عالی رتبه 
در ایـن کشـور سـطح زندگی متوسـطی دارنـد؛ برخـورداری دانمـارک از 
ایـن جایـگاه در حالـی اسـت کـه اعضـای پارلمـان1و احزاب سیاسـِی این 
کشـور، الزام قانونی مشـخص جهت آشکارسـازی دارایی های خود ندارند؛ 
همچنیـن کارمنـدان شـاغل در نهادهای دولتی و خصوصی این کشـور، از 

حمایـت همه جانبـه جهت اقـدام به افشـاگری2 برخوردار نیسـتند. 
در همـان گـزارش بـه برخـورداری فنانـد از یـک سیسـتم کیفـری 
توانمنـد جهـت مقابلـه با فسـاد در سـطوح باال و دادسـتان های شـاغل 
مسـتقل از هـر نهـاد اشـاره شـده؛ و بر نقش کمک رسـانی رسـانه ها در 
آگاه سـازی عمومـی و تسـریع در امـر رسـیدگی بـه پرونده هـای فسـاد 
تأکیـد شـده اسـت. در فنانـد نیـز خـأ الزامـات قانونـی در راسـتای 

حمایـت مکفـی از افشـاکنندگان وجـود دارد. 
1. Members of Parliament
2. Whistleblowing 
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خاطرنشـان می سـازد دو کشـور )دانمـارک و فنانـد( از پنـج کشـور 
کشـورهای  بـر  نوردیک1)مشـتمل  اصطاحـا  اروپـا  شـمال  در  واقـع 
دانمـارک، فنانـد، ایسـلند، نـروژ و سـوئد( همان گونـه کـه در جـدول 
2 ماحظـه گردیـد، در فهرسـت سـه کشـور برتر مبـارزه با فسـاد قرار 
گرفته انـد؛ دیگـر کشـورهای این منطقه نیـز در عرصه مبارزه با فسـاد، 

جایـگاه بسـیار خوبـی داشـته اند )جـدول 3(.

جدول 3: وضعیت شاخص ادراک فساد در کشورهای نوردیک 
طی سال های 2019 – 2017

کشورردیف
نمره از 100رتبه در میان 180 کشور

201720182019201720182019
211898887دانمارک1.
333858586فناند2.
634848585سوئد3.
377858484نروژ4.
131411777678ایسلند5.

درصـد   80 می گـردد  مشـاهده  بـاال  جـدول  در  کـه  همان طـور 
کشـورهای عضـو منطقـه نوردیـک )به جـز ایسـلند( موفـق بـه دریافت 
رتبه هـای تک رقمـی در امـر مبـارزه بـا فسـاد شـده اند؛ کارشناسـان 
علـت موفقیـت کشـورهای منطقـه نوردیـک در ایـن عرصـه را سـطح 

بـاالی حـس منفعـت عمومـی و آمـوزش عنـوان می کننـد.

1. Nordic Countries
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 بخش سوم: وضعیت ایران از منظر شاخص ادراک فساد 
طی سه سال اخیر )2019 - 2017(

هرچنـد نحـوه گـردآوری اطاعـات مـورد اسـتفاده منتـج بـه نتایـج 
منتشرشـده توسـط سـازمان شـفافیت بین الملل با توجه به عدم لحاظ 
موقعیت هـای خـاص اقتصـادی و سیاسـی )نظیـر تحریم هـا( کشـورها 
در آن نظیـر ایـران، انحرافـات قابـل توجهـی را از میـزان واقعی فسـاد 
در کشـورها زمینه سـاز می شـود لیـک ایـن بخـش بـه ارائـه وضعیـت 
 ایـران از منظـر شـاخص ادراک فسـاد طـی سـال های 2019 – 2017 
اختصـاص دارد؛ در ادامـه و در جـدول 4، نمـره و رتبـه کشـور طـی 

سـال های مذکـور آمـده اسـت:
 جدول4: وضعیت ایران از منظر شاخص ادراک فساد 

طی سال های 2019 – 2017
201720182019عنوان

302826نمره از 100
130138146رتبه در میان 180 کشور

کشـور ایـران براسـاس آخریـن وضعیت )در سـال 2019( بـا گرفتن 
نمـره 26 هم زمان با کشـورهای آنگوال، بنـگادش، گواتماال، هندوراس، 
موزامبیـک و نیجریـه، رتبـه 146 را از میان 180 کشـور جهان به خود 
اختصـاص داده؛ ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال پیـش از آن، ایـران 
بـا داشـتن نمـره 28، رتبه 138 را داشـته اسـت کـه حکایـت از 8 پله 
نـزول رتبـه و 2 نمـره کاهـش دارد؛ ایـن در شـرایطی اسـت کـه در 
سـال 2017 رتبـه ایـران130 و نمره آن30 بوده اسـت؛ ایـن مطلب در 

نمـودار شـماره 1 بـه نمایش درآمده اسـت: 
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نمودار 1: رتبه ایران از منظر شاخص ادراک فساد طی سال های 2019 – 2017

فلـذا می تـوان این گونـه عنـوان نمود که سـیر فسـاد بخـش عمومی 
در کشـور از سـال 2017 تـا 2019، صعـودی  بـوده )یـا این کـه رونـد 
مقابلـه و مبـارزه بـا فسـاد بخـش عمومی بـا تاکید بر اختاس و رشـوه 
در میـان مقامات دولتی در سـه سـال اخیر روند نزولی داشـته( اسـت.

بخش چهارم: شاخص ادراک فساد در برخی کشورها
1.هندوستان 

نقطـه  و  بـا فسـاد در هندوسـتان سـابقه اي طوالنـي دارد  مبـارزه 
عطـف آن بـه مبارزات ضـد فسـاد ماهاتماگاندي1رهبر فقید آن کشـور 
نخسـت وزیری  دوره  ابتـدای  از  و  اخیـر  سـال های  در  برمی گـردد؛ 
نارنـدرا دامـورداس مـودی2 )2014( هرچنـد نمـره و رتبـه این کشـور 
)در جـدول  نکـرده  بین الملـل رشـد چندانـی  در سـازمان شـفافیت 
زیـر نمایـش داده شـده اسـت.( لیکـن کارشناسـان معتقدنـد اقدامات 
گسـترده ای در راسـتای جلوگیری از بدترشـدن فسـاد در این کشـور و 

تثبیـت اوضـاع صـورت گرفته اسـت.

1. Mohandas Karamchand Gandhi
2. Narendra Damodardas Modi
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جدول 5: وضعیت هندوستان از منظر شاخص ادراک فساد طی 
سال های 2019 – 2017

201420152016201720182019عنوان
383840404141نمره از 100

817880---رتبه در میان 180 کشور

اهـم اقدامـات و خط مشـی های صورت گرفته در این کشـور از ابتدای 
سـال 2014 تاکنـون در زمینـه فسادسـتیزی را می تـوان به صورت زیر 

نمود: فهرست 
شـفافیت در فعالیـت بانک هـا، شـرکت هاي خصوصـي و ترویـج 

معامات دیجیتالي؛
به کارگیـری قوانیـن و برخـورد محکـم و جـدی و در عیـن حـال 
سـریع قـوه قضائیـه بـا متخلفـان و بـدون توجـه بـه جایـگاه، نفـوذ و 

روابط سیاسی؛
اراده جدی مسئوالن و سیاست گذاران:

اتخـاذ سیاسـت  غیرمتعـارف مقابلـه بـا پـول فاسـد در سـال 
2016؛ در ایـن راسـتا پول هـای رایـج قدیمـی آن کشـور، فاقـد 
اعتبـار اعـام گردیـد؛ مبادلـه آنهـا و دریافـت پول هـای جدیـد از 
بانک هـا، پول هـای بـا منشـأ نامعلـوم را مشـخص و امـکان فـرار 

مالیاتی را به حداقل می رساند.
مقابلـه بـا بنگاه هـاي اقتصـادی مشـکوک )کاغـذی(؛ در ایـن 
راسـتا مقام هـاي ارشـد حقوقـي و مالیاتـي به کارگرفته شـدند؛ بنا 
بـر اعـام مـودی، در سـال 2017 دولت موفـق به شناسـایی300 
هـزار شـرکت کاغـذي گردیـد کـه از ایـن میـان بـه عنـوان نمونه 
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400 بنگاه، دارای یک آدرس مشابه بودند.
اعمـال اصاحـات و تصویـب نسـخه جدیـد قانون پیشـگیري از 

فساد1 در سال 2018.
منشـأ  و  داخـل  در  کان  حسـاب هاي  پیگیـری  و  شناسـایی 

درآمدي صاحبان این حساب ها.

2.سنگاپور 
کشـور سـنگاپور با مسـاحت قریب به 722 کیلومتر مربـع، کوچک ترین 
کشـور جنوب شـرقی آسـیا اسـت؛ برنامه های ضد فسـاد در این کشـور از 
اوایـل دهـه60 میـادی در رأس کار قـرار گرفتـه به گونـه ای که متوسـط 
نمـره آن براسـاس نمـرات اعامـی سـازمان شـفافیت بین الملـل، طـی 8 
سـاله 2012 تـا 2019، 85 )جـزو کشـورهای برخـوردار از حداقل فسـاد( 
بـوده؛ در جـدول زیـر نمـرات و رتبه هـای موجـود 8 سـاله ایـن کشـور 
زمانـی  سـری های  جـدول  براسـاس  بین الملـل  شـفافیت  سـازمان  در 

منتشرشـده ایـن سـازمان در سـال 2019، بـه نمایـش درآمده اسـت:

جدول 6: وضعیت شاخص ادراک فساِد کشور سنگاپور طی 
سال های 2019 - 2012

20122013201420152016201720182019عنوان     سال   
8786848584848585نمره از 100

634-----رتبه در میان 180 کشور

مأخذ: جدول سری های زمانی منتشرشده سازمان شفافیت بین الملل در سال 2019

1. Prevention of Corruption Act
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مـدل مبـارزه بـا فسـاد در کشـور سـنگاپور را می تـوان در مجمـوع 
مشـتمل بـر مؤلفه هـای زیـر عنـوان نمـود:

عزم جدی سیاست مداران در امر مبارزه با فساد؛
تدویـن قوانینی سـخت گیرانه برای سیاسـت مداران و خانواده های 

آنان مبنی بر عدم امکان بهره گیری ایشان از منابع عمومی؛
اعمال مجازات سنگین و بدون تسامح برای خاطیان بدون هیچ گونه اغماض؛

بهره گیری از آخرین ابزارهای روز مبارزه با فساد بین المللی؛
گزینش کارمندان براساس شایسته ساالری؛

انجام کلیه خدمات دولتی )به جز بازکردن حساب( به صورت الکترونیک؛
آموزش در حوزه فساد و مصادیق آن؛

الزام پاسخگویی کلیه نهادها و ارگان ها به آحاد جامعه؛
فعالیـت هیـأت تحقیق اقدام های فاسـد به عنوان واحدی مسـتقل 
عـاوه بـر فعالیت واحدهـای مربوط به ایـن امر در سـازمان های دولتی 

و خصوصی؛ 
بهره گیری از سرمایه های اجتماعِی سازمان های مردم نهاد؛ 

حمایت کامل دولت از نهادهای مبارزه با فساد؛
خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه؛

مقررات زدایی.

3.کره جنوبی
ایـن کشـور  در جـدول زیـر نمـرات و رتبه هـای موجـود 8 سـاله 
در سـازمان شـفافیت بین الملـل براسـاس جـدول سـری های زمانـی 
منتشرشـده ایـن سـازمان در سـال 2019، بـه نمایـش درآمده اسـت:
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جدول 7: وضعیت شاخص ادراک فساِد کشور کره جنوبی طی 
سال های 2019 - 2012

20122013201420152016201720182019عنوان     سال   
5655555453545759نمره از 100

514539-----رتبه در میان 180 کشور

همان طـور کـه ماحظـه می گـردد، نمـره ایـن کشـور در سـال 2019 
در قیـاس بـا سـال 2017 رشـد 5 پلـه ای داشـته؛ همیـن امـر ارتقـای 
رتبـه ایـن کشـور در عرصـه مقابله با فسـاد، از 51 به 39 را سـبب شـده 
)12 پلـه صعـود( کـه بـه نقـل از مرتضـی سـلطانپور ابیانـه، کارشـناس 
مسـائل کـره )1397(، گسـترش مطالبه گـری عمـوم مـردم به واسـطه 
افزایـش سیاسـت های آموزشـی و حمایـت سـازمان های مردم نهـاد و نیز 
گسـترش صنایـع الکترونیـک و دیجیتـال تأثیـر بسـزایی در آن داشـته 
اسـت؛ خاطرنشـان می سـازد سیسـتم دولـت الکترونیـک کـره جنوبـی 
یکی از پیشـرفته ترین سیسـتم های جهـان بوده و هرگونـه فعالیت اداری 
کارکنـان دولـت، فقـط و فقـط از طریـق ایـن سیسـتم امکان پذیر اسـت.

4.گرجستان
بـا عنایـت به سـند چشـم انداز بیست سـاله  جمهـوری اسـامی ایران 
در افـق 1404 مبنی بر دسـتیابی ایران بـه جایگاه اول، علمی و فناوری 
در سـطح منطقـه  آسـیای جنـوب غربـی کـه مشـتمل بـر گرجسـتان 
می شـود، مطالعـه ایـن کشـور می توانـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. این 
در حالـی اسـت که سـازمان شـفافیت بین الملل، کشـور گرجسـتان را 
شـاگرد اول مبـارزه بـا فسـاد معرفـی کـرده؛ همچنین در سـال 2010 
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ایـن کشـور بهتریـن فسادشـکن در جهـان1 نام گرفتـه؛ بنیـاد هریتیج 
در سـال 2017 اقتصاد این کشـور را در جایگاه سـیزدهم از میان 177 

کشـور مورد بررسـی خـود در جهـان معرفی کرده اسـت2. 
کشـور گرجسـتان از سـال 2003 و پس از تغییرات سیاسی )فسادهای 
گسـترده در آن کشـور حتـی در میـان پلیس گرجسـتان، زمینه سـاز آن 
بـوده (، مبـارزه با فسـاد را در دسـتور کار خود قرار داده اسـت؛ نکته قابل 
توجه آن که در دو سـال ابتدایی )2005 – 2003(، این کشـور سیاسـت 
تحمـل صفـر3 را )بـا وجود آن کـه باور و پذیرش آن توسـط آحـاد جامعه 
بسـیار سـخت بـود( به جـد، دنبـال و پـس از آن تاکنـون رونـد مقابلـه با 

فسـاد وضعیـت متعادل تری بـه خود گرفته اسـت. 
پیـش از سـال 2003 شـهروندان گرجسـتانی پرداخـت رشـوه را الزمه 
انجـام بسـیاری از امـور خـود می دانسـتند؛ از سـوی دیگـر عـدم وجـود 
شـفافیت در رونـد خصوصی سـازی و دخالـت انگیزه های فـردی و گروهی 
در اعطـای قراردادهـای بخـش عمومـی مهم تریـن عوامل زاینده فسـاد با 
ریشـه دولتـی در آن کشـوره بوده اند. بـر مبنای گزارش های این سـازمان، 
این کشـور در سـال 2000، از میان 102 کشـور مورد بررسـی )با داشـتن 
نمـره 24 از 100( در رتبـه 85 )تقریبـا جـزو کشـورهای برخـوردار از 
حداکثـر فسـاد( قـرار گرفته بوده؛ این درحالی اسـت که در سـال 2016 و 
بـا ثبـت نمره 57 در میان 176 کشـور مورد بررسـی، در جایـگاه 44 قرار 
گرفته اسـت. خاطرنشـان می سـازد. در ادامـه عوامـل مهـم موفقیـت ایـن 

1. The best corruption-buster in the world
2. 2017 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, Available from: 
http://www.heritage.org /index/ranking.
3. Zero Tolerance
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کشـور در کاهش فسـاد فهرسـت گردیده اسـت:
شفاف سـازی رونـد خریدهـای بخـش عمومـی و اصـاح سیسـتم 
مشـخص  و  واحـد  سـایتی  طریـق  از  عمومـی  بخـش  مناقصه هـای 
)شـرکت کنندگان در مناقصـات دولتـی تنهـا از این مجـرا می توانند در 
مناقصـات شـرکت کننـد و مـدارک مربـوط بـه مناقصات برگزار شـده 

نیز برای اطاع عموم و رسانه ها به طور کامل قابل مشاهده است(؛
افزایـش نظـارت قانونـی و عمومی از طریـق ایجـاد نهادهای ناظر 

بر معامات و عملکرد دولت؛
در  بین المللـی  ابزارهـای  به روزتریـن  و  پیشـرفته  از  بهره گیـری 

مراکز مهم بالقوه مستعد فساد نظیر گمرک؛
انجـام  زمـان  کاهـش  به واسـطه  کار  و  کسـب  فضـای  بهبـود 
واسـطه های  و حـذف  زمـان ممکـن  بـه حداقـل  ادارای  فرآیندهـای 

انسانی در انجام امور اداری و مالی؛
الزم  بسـترهای  فراهم سـازی  و  قوه قضائیـه  از  سیاسـت زدایی 

به منظور مستقانه عمل نمودن آن؛
مقررات زدایی؛

تشـکیل آژانـس بیـن  نهـادی مبـارزه بـا فسـاد در سـال 2008 
)ترکیـب اعضـا شـامل نماینـدگان وزارتخانه های مختلـف و نمایندگان 
برخـی از بخش هـای خصوصـی( بـا هـدف رصـد اقدامات دسـتگاه ها و 
نهادهـای عمومـی مبـارزه بـا فسـاد و اطمینـان از صحـت عملکـرد 

قوه قضائیه در برخورد با مصادیق فساد؛
تأسـیس دفتـر خبرگان کشـوری در سـال 2011 با هـدف نظارت 

بر مخارج دولت و نهادهای عمومی؛
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کاهش تصدی دولت در رسانه ها؛
حذف سیاست چندنرخی؛

ارتبـاط مسـتمر مراکـز مقابلـه با فسـاد با نخبـگان فکـری، مراکز 
مطالعاتی و دانشگاهی؛

ارزیابـی سیاسـت های اباغـی مبـارزه بـا فسـاد توسـط اسـاتید، 
کارشناسان مراکز مطالعاتی و دانشگاهی و ارائه نظرات مشورتی؛

رصـد و تعییـن میزان انحـراف برنامه های اجرایی از سیاسـت های 
اباغی؛ 

اسـتفاده از ظرفیـت سـازمان های مردم نهـاد در اعتمادسـازی و 
باورپذیری مقابله با فساد در افکار عمومی؛

تصویـب برخـی قوانیـن نظیـر قانـون جزایـی1 )تعریـف مصادیـق 
فسـاد اقتصـادی و اداری(، قانـون نهادهـای نظارتـی ملـی2 )تضمیـن 
و  ایشـان  برخـورداری  عـدم  و  نظارتـی  کمیسـیون های  اسـتقال 
خانواده هایشـان از هرگونـه منافـع اقتصادی مسـتقیم و غیرمسـتقیم(، 
قانـون آزادی اطاعـات3 )بـه جـز اطاعاتـی کـه انتشـار آن بـه موجب 
قانـون ممنـوع شـده یا مربوط بـه حقوق شـخصی و یا اسـرار تجاری و 
بازرگانـی اسـت( و تصویب قوانیـن در حوزه دولـت الکترونیک4 )تحول 

در نظام اداری سنتی(؛
تشـکیل شـورای هماهنگـی بین دولتی مقابله با فسـاد5 )شـورای 
مقابلـه با فسـاد( و با حضـور نمایندگانی از نهادهـای مدنی و غیردولتی 
1. The Criminal Code
2. Law on National Regulatory Authorities
3. freedom of information (FOI)
4. E-government (electronic government)
5. Anti-Cpruruption Interagency Coordination Council
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نظیـر کانـون وکا و اتـاق بازرگانی در سـال 2005 به عنـوان باالترین و 
مهم ترین نهاد دولتی در زمینه مقابله با فساد اقتصادی؛

تدویـن و انتشـار سـند واحد اسـتراتژی مقابله با فسـاد1 در سـال 
2005 و عـدم انتشـار اسـناد مـوازی توسـط دیگـر نهادهـا؛ نکتـه قابل 
ذکـر آن کـه ایـن سـند براسـاس اقتضائـات زمانـی و بـا گذشـت ایـام، 

نیازمند اصاحاتی است. 
تولیـد  از  دولتـی  هزینه هـای  کاهـش سـهم  و  بروکراسـی زدایی 

ناخالص داخلی به حدود 4 درصد؛
اصاح ساختار بودجه نویسی در راستای کوچک سازی و واقع بینی؛

احـزاب  مالـی  منابـع  فسـاد سیاسـی2؛ شفاف سـازی  بـا  مقابلـه 
سیاسی و رقابت های انتخاباتی.

5. آمریکا
براسـاس گزارش هـای سـازمان شـفافیت بین الملل، رتبه این کشـور 
طـی سـال های 2017 تـا 2019 سـقوط 7 پلـه ای داشـته؛ در جـدول 
زیـر نمـره و رتبـه این کشـور در سـال های 2012 تـا 2019 به نمایش 

درآمده اسـت:

 جدول 8: وضعیت شاخص ادراک فساِد کشور آمریکا
طی سال های 2019 - 2012

20122013201420152016201720182019عنوان     سال   
7373747674757169نمره از 100

162223-----رتبه در میان 180 کشور

1. Anti-coruption Strategy
2. political corruption



119

مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری

ل
حلی

و ت
ی 

رای
 چ

ی،
ست

چی
د: 

سا
ک ف

درا
ص ا

اخ
 ش

-2
8

علی رغـم این کـه اقتصـاد آمریـکا، یکـی از بزرگ تریـن اقتصادهـای 
دنیـا به شـمار مـی رود لیـک ایـن کشـور همان طور کـه در جـدول باال 
ماحظـه می شـود، بـه لحـاظ فسـاد جایـگاه چندانـی نـدارد؛ یکـی از 
دالیـل ایـن امـر را می توان مسـاحت گسـترده و سـختی کنترل فسـاد 

در ایـن کشـور عنـوان کرد. 
نکتـه قابـل توجـه در قانـون این کشـور، تدویـن قانونی به نـام قانون 
حفاظت از افشـاگر )رسـواکننده( در سـال 1863 اسـت1 که به واسـطه 
آن عاوه بـر این کـه افشـاگر در پنـاه قانـون قـرار دارد دولـت آمریـکا 
موظـف اسـت درصـدی از جریمـه ای را کـه از فـرد فاسـد می گیـرد 
بـه افشـاگر بپـردازد؛ همچنیـن به واسـطه ایـن قانون چنانچه شـخصی 
آگاهانـه ادعـای دروغـی نماید و اطاعـات نادرسـتی را در اختیار دولت 
قـرار دهـد، آن شـخص مسـئول دو برابـر خسـارت دولـت بـه عـاوه 

مجـازات 2000 دالر بـرای هـر ادعـای کذب اسـت.

بخش پنجم: یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
وجـود فسـاد حتـی به میزان اندک، شـکاف میان مسـئوالن و اقشـار 
مختلـف مردمـی یـا به عبارتـی تضعیـف سـرمایه اجتماعـی را موجـب 
می شـود و بـه اسـتناد بسـیاری کارشناسـان، تهدیـدی اساسـی بـرای 
موجودیـت کشـور بـه شـمار می آیـد؛ از سـوی دیگـر نـرخ شـاخص  
فسـاد، یکـی از عوامـل مهـم زمینه سـاز در شـکل گیری نگـرش کلـی 
جهانیـان از فضای کشـور اسـت؛ این در حالی اسـت که نبود شـفافیت 
و قوانیـن صریـح در کنـار رویکردهـاي بروکراتیـک و جهـت دار برخـی 
1. Lincoln – law
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مدیـران ارشـد، و نیـز برخورداری برخـی افراد از رانت هـای اطاعاتی و 
اقتصـادی به عنوان اهم علل گسـترش فسـاد در کشـور مطـرح بوده اند. 
بـر همین اسـاس ضمن تأکید بیشـتر بـر اتخاذ رویکردهای پیشـگیرانه 
به جـای مجـازات متخلفیـن به  منظـور ممانعت از فسـاد بیشـتر، اتخاذ 

راهکارهـای ذیـل پیشـنهاد می گردد: 
لـزوم طهـارت اقتصادِی پرسـنل کلیه نهادها به خصـوص صاحبان 
و  کارآمـد  شـجاع،  انسـانی  نیـروی  از  اسـتفاده  مدیـران؛  و  پسـت ها 
پاک دسـت در هر سـه قـوا و کلیه دسـتگاه های حکومتـی جهت مبارزه 
بـا فسـاد و الـزام عملیاتـی کلیه پرسـنل به خصـوص صاحبان پسـت ها 
و مدیـران بـه طهارت اقتصادی )اشاره شـده در بیانیـه گام دوم انقاب( 

و توجه اساسی به این مطلب در کلیه اقدامات و عزل و نصب ها؛
لـزوم تعریـف پژوهشـی جامـع به منظور شناسـایی شـاخص هایی 
همه جانبـه در بـه تصویرکشـیدن میـزان فسـاد واقعی کشـورها؛ و ارائه 

آن به سازمان های بین المللی نظیر سازمان بین المللی شفافیت؛
اسـتفاده از تجـارب عملیاتـی و موفـق سـایر کشـورها در عرصـه 
مبـارزه بـا فسـاد؛ در همیـن راسـتا بهره گیـری از تجـارب کشـورهای 
نزدیـک بـه بافـت فرهنگـی، اقتصادی و سیاسـی یـا براسـاس نزدیکی 
مؤلفه هـای سـخت افزاری قـدرت کشـور نظیـر جمعیت، مسـاحت و ... 
ضمـن در نظـر داشـتن اصـول اصلـی نظـام و انقـاب )اتخـاذ الگـوی 
ترکیبـی1(؛ در ایـن راسـتا بهره گیـری از شـیوه های مـدرن حکمرانی و 

آخرین متدهای نظارت پیشنهاد می گردد. 
مقررات زدایـی و در اولویت قرارگرفتـن اصـاح و تدویـن قوانین در 
1. mixed model
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جهـت تدویـن قانونی واحد، دقیـق و در حداقل زمـان ممکن در عرصه 
مبـارزه بـا فسـاد؛ و برخـوردار از حمایـت کامـل و همه جانبـه کلیـه 
نهادهـای زیرمجموعـه سـه قوا؛ خاطرنشـان می سـازد زمان بـر شـدن 
تصویـب قوانیـن در ایـن عرصـه، ابهاماتـی را بـرای همـگان بـه دنبـال 
خواهـد داشـت و یکی از عوامل کاهش بسـترهای اعتمادسـاز در درون 

کشور و ابزاری جهت سوءاستفاده معاندان است.
برخـورد دقیـق و متناسـب بـا جـرم، سـریع و بـدون هیچ گونـه 
اغمـاض بـا مفسـدان؛ ایـن مسـاله در قالـب ممنوعیت شـدیِد مـدارا با 
فریب گـران اقتصـادی در بیانیـه گام دوم انقـاب مـورد اشـاره قـرار 

گرفته بود. 
تعبیه روزی خاص در تقویم سـاالنه کشـور همچون 9 دسـامبر1، 
به نـام روز ملـی مبـارزه بـا فسـاد در راسـتای احیـا و فرهنگ سـازی 

بیشتر این مهم در سطوح حاکمیتی و غیرحاکمیتی؛
همراه نمـودن افـکار عمومـی و برخورداری حمایت آحـاد جامعه و 
فضـای رسـانه ای کشـور بـا متولیـان امـر مبـارزه بـا فسـاد؛ سـوزان رز 
آکرمـن2 در کتاب فسـاد و دولـت؛ علت ها، پیامدها و اصـاح این چنین 
عنـوان می کنـد: فـارغ از نـوع و گسـتره فسـاد دولتـی، مقابله بـا آن از 
عهـده دولـت بـه تنهایی خارج اسـت، مسـلم اسـت که دولـت می تواند 
بـا وضـع قوانیـن مناسـب شفاف سـازی دیوان سـاالری، برقـراری نظـام 
تنبیـه و تشـویق و ده هـا راهـکار دیگـر از سـطح فسـاد بکاهـد ولـی 
درعیـن حـال درگیرکـردن فعـال جامعه، چـه از طریق مطبوعـات آزاد 

1. روز جهانی مبارزه با فساد 
2. Susan Rose-Ackerman
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و چـه از طریـق تسـهیل فعالیـت سـازمان های غیردولتـی و مهم تـر از 
همـه از طریـق گسـترش و تعمیق دموکراسـی، دولت نخواهد توانسـت 

از عهده ریشه کنی فساد برآید. 
در همیـن راسـتا نقـش سـازمان های مردم نهـاد به مثابه پـل ارتباطی 
میـان مـردم و حاکمیـت در قاعده مندنمـودن تقاضاهـا و نظارت هـای 
آشـفتگی  از  پیشـگیری  و  اقتصـادی  مفاسـد  بـا  مقابلـه  در  مردمـی 
اجتماعـی ضمـن افزایـش اعتمادسـازی و باورپذیری مقابله با فسـاد در 

افـکار عمومـی، می توانـد بسـیار قابـل توجه اسـت. 
انتهـا خاطرنشـان می سـازد هرچنـد ایجـاد سـامانه هایی نظیـر  در 
سـامانه گزارشـگران فسـاد در سـازمان بازرسـی کل کشـور و ایجـاد 
سـامانه های شـفافیت در وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی به صورت 
پایلوت در راسـتای مبارزه با فسـاد، اقداماتی بسـیار ارزشـمند به شـمار 
ایـن  عملکـرد  نحـوه  از  مسـتمر  گزارش هـای  ارائـه  لیکـن  مـی رود، 
نهادهـای تازه تأسـیس جهـت گسـترش چنین سـامانه هایی در کشـور 

در راسـتای مبـارزه بـا فسـاد امـری ضـروری بـه نظر می رسـد. 

منابع:
قضـاوی، حسـین. نگاهـی بـه شـاخص های سـنجش مبـارزه بـا 

فساد. مجله اقتصادی، سال پنجم، شماره های 51 و 52.
)فروردیـن  جمهـوری.  ریاسـت  اسـتراتژیک  بررسـی های  مرکـز 
جمهـوری  در  اداری  شـفافیت  ایجـاد  و  فسـاد  بـا  مبـارزه   .)1398

گرجستان: انتقال تجربیات به جمهوری اسامی ایران.
مرکز بررسـی های اسـتراتژیک ریاسـت جمهوری. )اسفند 1397(. 
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انتقـال  و  در گرجسـتان  اداری  ایجـاد شـفافیت  و  فسـاد  بـا  مبـارزه 
تجربیـات بـه ایـران؛ نشسـت پنجـاه و پنجـم از سلسـله نشسـت های 

گفتگوهای راهبردی. 
مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـامی. )خـرداد 1387(. 

.)CPI( نقدی بر شاخص های سنجش فساد؛ شاخص ادراک فساد
سـازمان بازرسـی کل کشـور. )خرداد 1388(. روش های سـنجش 

فساد. دوهفته نامه علمی – تحلیلی سازمان بازرسی. 
سـازمان بازرسـی کل کشـور. )تیـر 1389(. بررسـی سـاختارها و 
قواعـد حقوقـی مبـارزه با فسـاد در چنـد کشـور آسـیایی. دوهفته نامه 

علمی – تحلیلی سازمان بازرسی. 
سـند چشـم انداز جمهوری اسـامی ایران در افق 1404 اباغ شـده 

از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ 13 آبان 1382. بازیابی از:
h t t p s : / / f a r s i . k h a m e n e i . i r / m e s s a g e -

c o n t e n t ? i d = 9 0 3 4
بیانیـه گام دوم انقاب اباغ شـده از سـوی مقـام معظم رهبری در 

تاریخ 22 بهمن 1397. بازیابی از:
h t t p s : / / f a r s i . k h a m e n e i . i r / m e s s a g e -

c o n t e n t ? i d = 4 1 6 7 3
سـلطان پور ابیانـه، م. )1397، 09 مـرداد(. چگونـه کره جنوبی در 
مبـارزه بـا فسـاد الگـو شـد؟ بازیابـی در 22 شـهریور 1399، از سـایت 

دیپلماسی ایرانی:
https://yun.ir/zsw42

تاالر گفتگوی اندیشـکده »شـفافیت برای ایران«. )بـدون تاریخ(. 
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تجربه هـای جهانـی مبارزه با فسـاد. بازیابـی در 17 شـهریور 1399، از 
وب سایت تاالر گفتگوی اندیشکده »شفافیت برای ایران«:

https://discuss.tp4.ir/t/topic/435
سـازمان مردم نهـاد دیده بـان شـفافیت و عدالـت. )بـدون تاریـخ(. 
سـازمان های مـردم نهـاد )NGO,s( و مقوله مبـارزه با فسـاد. بازیابی 
در 18 شـهریور 1399، از سـایت رسـمی سـازمان مردم نهـاد دیده بـان 

شفافیت و عدالت:
https://yun.ir/s4go1g
https://www.transparency.org/en/cpi/2019/

results
https://data.worldbank.org/indicator/IQ.CPA.

TRAN.XQ
McDevitt, A., 2015, “THE STATE OF 

CORRUPTION: ARMENIA, AZERBAIJAN, 
GEORGIA, MOLDOVA AND UKRAINE”, 
Transparency International organization.

Slade, G., 2012. “Georgia̓s war on crime: 
creating security in a post-revolutionary context”, 
Extra-Legal Government Institute, University of 
Oxford, Oxford, UK.

Kupatadze, A., 2012. “Explaining Georgia̓s anti-
corruption drive”, Tbilisi State University, Tbilisi, 
Georgia, GA, USA.
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تعاونیهادراتحادجماهیرشوروی:
تمرکزگراییدرنظامقانونیومدیریت

چه کسی مخاطب گزارش است؟
اداره کل توسعه تعاونی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی. 

پیام های کلیدی گزارش
حضــور و تعالــی تعــاون، بیــش از هــر چیــز ریشــه در زیســت اجتماعــی و 
عقبــه فرهنگــی کشــوری چــون روســیه دارد. نظــام تعــاون در روســیه وارث 

صدها سال کار جمعی به ویژه در قالب کشاورزی اشتراکی است.
ــاد  ــت اتح ــازه حاکمی ــا در ب ــدی تعاونی ه ــل ناکارآم ــن دالی مهم تری
جماهیــر شــوروی عبارتنــد از: عــدم رعایــت اصــول هفت گانــه بین المللــی 
ــی  ــن داخل ــب قوانی ــت، تصوی ــودن عضوی ــاری ب ــون اجب ــاون همچ تع
ــا،  ــور تعاونی ه ــز در اداره ام ــت متمرک ــی و مدیری ــا، دولت گرای تعاونی ه
ــراط  ــا، اف ــی تعاونی ه ــور و نقش آفرین ــدون حض ــز ب ــذاری متمرک قانونگ
در کنتــرل سلســله مراتبی، غفلــت از تجمیــع منابــع در نهادهــای دولتــی 
ــرکوب  ــری و س ــل براب ــق اص ــدف تحق ــا ه ــی ب ــراط در جمع گرای و اف

استعدادها و تاش های فردی

گزینه های سیاستی موجود  
ــرای  ــی در اج ــاون و ناتوان ــی تع ــول بین الملل ــی در درک اص بدفهم
ــای آن  ــدی تعاونی ه ــبب ناکارآم ــوروی س ــر ش ــاد جماهی ــا در اتح آنه
نظــام و در پــی آن، بــه تعطیلــی کشــانده شــدن بســیاری از آنــان شــد. 
ــوزد کــه در  ــا می آم ــه م ــاون در نظــام مرکزگــرای شــوروی ب ــه تع تجرب
وهلــه اول، حاکمیــت نــگاه دســتوری در شــکل گیری تعاونــی بــا طراحــی 

باال به پایین نمی تواند موفق باشد. 



127

مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری

ت
ری

دی
و م

ی 
نون

 قا
ام

نظ
در 

ی 
رای

زگ
رک

تم
ی: 

رو
شو

یر 
اه

جم
د 

حا
ر ات

ا د
ی ه

اون
تع

 -
29

بایــد توجــه کــرد کــه فقــدان مشــارکت مردمــی خودجــوش کــه ذاتــی 
تشــکل یابی تعاونی هــا اســت، هیچــگاه دغدغــه نظــام شــوروری نبــود. بایــد 
ــن اصــل، فرازهــای بســیاری از عضویت هــای  ــه نقــض ای توجــه داشــت ک
گروهــی و فرودهــای فراوانــی در ریــزش اعضــای بــه طــور مکــرر ایجــاد کرده 
اســت. آنچــه امــروز از ایــن نوســانات ادواری در افــکار عمومی کشــور روســیه 

به جای مانده، طرد تعاونی ها و نگاه مردد مردم به تعاون است. 
مســأله قابــل توجــه دیگــر، اســتفاده ابــزاری نظــام شــوروی از تعاونی هــا 
اســت. همان طــور کــه در متــن پیــش رو مشــاهده خواهــد شــد، تشــکیل 
ــه  ــا ســازمان های دولتــی، منجــر ب دســتوری و تناظــر مفهــوم تعاونی هــا ب
نقــض اصــل ضــرورت حفــظ اســتقال تعاونی هــا در تشــکیات درونــی آنهــا 
ــن  ــا از کار انداخت ــج ب ــه تدری ــا، ب ــدن تعاونی ه ــزاری ش ــن اب ــد. ای گردی
ــت  ــه دول ــته ب ــازمان هایی وابس ــه س ــدل ب ــا را مب ــی، آنه ــای ذات کارویژه ه

کرده که از قضا فایده ای برای حفظ نظام شوروی نیز نداشتند. 
میــل بــه کنتــرل فزاینــده توده هــا، عامــل مهــم دیگــری در سراشــیبی 
ــد  ــن، می توان ــوده اســت. ای ــی ب ــع آن تعاون ــه تب حاکمیــت سیاســی و ب
اســباب انحــراف در طراحــی و قانون گــذاری دربــاره تعاونی هــا را در پــی 
ــا  ــوق دادن تعاونی ه ــای س ــه ج ــن ب ــه قوانی ــد، به طوری ک ــته باش داش
بــه ســوی تأمیــن نیازهــای احصــاء شــده، بــه تســلب سیاســی در نظــام 
شــوروی صحــه می گذاشــتند. بدیــن ترتیــب، نــه قوانیــن کارایــی الزم را 

دارند و نه تعاونی ها نقش خود را ایفا خواهند کرد.
ــا وجــود فــراز و نشــیب های تعــاون در کشــور روســیه، تعاونی هــای  ب
ــل  ــش قاب ــع نق ــد و توزی ــی در تولی ــا نقش آفرین ــژه ب ــه وی ــاورزی ب کش
ــاس  ــن اس ــر ای ــته اند. ب ــردم داش ــاج م ــن مایحت ــه ای در تأمی ماحظ
ــی  ــر زندگ ــم ب ــارهای تحری ــه فش ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــه می ش توصی
ــد و  ــای کشــاورزی در تولی ــت تعاونی ه ــردم، تقوی ــره و معیشــت م روزم

توزیع غذا در سراسر کشور در اولویت سیاست گذاری قرار بگیرد. 
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خالصه اجرایی
نوشـتار حاضـر با هدف مرور رخدادهای تاریخـی و نظام قانون گذاری 
در حـوزه تعـاون در برهـه 70 سـاله حاکمیـت اتحاد جماهیر شـوروی 
تنظیـم شـده اسـت. در ایـن نوشـتار تـاش بر آن اسـت تا بـا مفروض 
دانسـتن همراهـی تحـوالت تاریخـی و قانونـی تعـاون در دوره مذکور، 
آن را بـه مثابـه تجربـه ای آموزنـده از غلبـه کامل سـاختار بـر فردیت و 
اسـتقال افـراد در نظـر بگیـرد. در ایـن بـازه زمانی، روسـیه بـا نظامی 
مرکزگـرا بـا بروکراسـی گسـترده اداره می شـود، کـه تـوان تـام و تمام 
خـود را بـر تنظیم جامعه و تنسـیق روابط انسـانی هزینه کـرده بود. در 
ایـن بسـتر، تعـاون بـه عنوان یک مـدل مبتنی بـر تجمیع و مشـارکت 
افـراد، در نقـش ابـزار کنتـرل و سـرکوب افـراد بـه نفـع حفـظ نظـم 
موجـود بـه کار گرفتـه شـده اسـت. ماحصـل ایـن شـرایط نیـز، از کار 
افتـادن کارویـژه تعـاون بـه عنـوان نوعـی از کار اشـتراکی از تشـکیل 
تـا عمـل اسـت. براسـاس یافته هـای ایـن مطالعه، بـا مفروض دانسـتن 
همراهـی تحـوالت تاریخی و سرنوشـت نظام تعاون در کشـور روسـیه، 
اهمیـت بسـتر فرهنگـی بـه صـورت درازمدت و ضـرورت تـدارک نظام 
قانون گـذاری در حـوزه تعـاون، بـه عنـوان دو رکن اساسـی در کیفیت 
اسـتمرار حیـات آن  شـناخته می شـوند. عـاوه بـر این مـوارد تعهد به 
اصالـت مفهـوم تعـاون و رعایـت اصـول هفت گانـه آن عاوه بـر قوام و 

دوام تعاونـی، عاملـی بـرای تضمیـن کارکـرد آن در درازمدت اسـت.
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مقدمه
بـا وجـود سـابقه دیرینـه تعـاون در کسـوت امـری اجتماعـی، اغلب 
جوامـع تعاونـی از 1769 تـا 1777 در روسـیه ایجـاد شـدند. در آن 
زمـان انجمن هـای مصرف کننـدگان و کارگـران در واحدهـای تولیدی، 
چـون  کشـورهایی  در  کشـاورزی  و  خیاطـی  بافندگـی،  انجمن هـای 
انگلسـتان و اسکاتلند مشغول فعالیت بودند. در قرن 19 بیش از 1000 
سـازمان وجود داشـت کـه نیمـی از آنهـا تعاونی هـای مصرف کنندگان 
بودنـد. بـا ایـن حـال آغـاز واقعـی جنبـش تعـاون در روسـیه بـا دو 
تعاونـی توسـط  ایجـاد سـازمان  های  اول،  تحـول مشـخص می شـود. 
سوسیالیسـت های آرمان شـهری و جانشـینان آنهـا محقـق شـد. دیگـر 
آن کـه تعاونـی مصرف کننـدگان کارگـری، توسـط انجمـن پیشـگامان 
راچدیـل )1844( در انگلسـتان بنیان گـذاری شـده بود. اگـر این زمان 
را بـه عنـوان مبـدأ تاریـخ تعـاون در نظر بگیریم، تشـکیل نظـام تعاون 
در روسـیه، چنـدان عقـب نیسـت. در اینجـا منشـأ جنبـش تعاونـی را 
 ،Zabaikale (1864) می تـوان در تعاونـی کارخانـه پتروفسـکی در
 Perm تعاونـی کارمنـدان و کارگـران کارخانه اسـتروگانوف در اسـتان
اعتبـار  تعاونـی  و   )1865( ریـگا  مصرف کننـدگان  تعاونـی   ،)1864(
روسـتایی در اسـتان Kostroma (1865 - 1866) جسـت وجو کرد.

انقـاب اکتبـر 1917، نقطـه شـروع تحـوالت بسـیاری در جامعـه، 
فرهنـگ، سیاسـت و اقتصـاد کشـور روسـیه بـود. در این برهـه زمانی، 
بـا پیـروزی بلشـویک ها و روی کار آمـدن حکومـت اتحـاد جماهیـر 
شـوروی، عرصـه تعـاون نیـز دچـار تغییـرات بسـیاری شـد. در ابتـدا، 
بلشـویک ها بـا تعاونی هـا مخالـف بودنـد، چراکـه آن را عاملـی بـرای 
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از نظـام  انگاشـته و چهـره تعدیل شـده ای  از مسـیر مبـارزه  انحـراف 
سـرمایه داری می دانسـتند. امـا بـا تأکیـد و پیگیـری شـخص والدیمیر 
لنیـن، بـه عنـوان رهبـر انقابیون، تعـاون به پشـتوانه قوانیـن جدید و 
بـا زعامـت دولـت مرکزی احیـاء شـد و روز بـه روز به شـمار تعاونی ها 

و اعضـای آنهـا افزوده شـد. 
البتـه بایـد ذکـر کـرد که پیـش از این تحـوالت نیز، تعـاون در قالب 
مدل هـای سـنتی همچون اوبشـچینا1 به صـورت توافقـی و عرفی میان 
مـردم رواج داشـت. اعتبـار این مدل سـنتی تا بدان جاسـت که پس از 
اسـتقرار نظـام اتحـاد جماهیر شـوروی نیز، این مدل در مـدت کوتاهی 
بـا زعامـت انجمن کشـاورزی سـنتی2 رسـمیت یافت، اما دیـری نپایید 
کـه بـه دلیـل محدودیت در مقیـاس خانوارهـا و بازدهی انـدک مردود 
اعـام شـد. در کنـار این رونـد، مرکزگرایی در نظام سیاسـی و  اختناق 
در جامعـه بـا رخدادهایـی چـون اعـزام بسـیاری از زارعـان حرفه ای به 
گوالگ3 هـا و اردوگاه هـای کار اجبـاری، حوزه هایـی چون کشـاورزی و 
صنعـت دسـتخوش تغییـرات چشـمگیری شـدند. پیـرو ایـن تحوالت، 
حوزه تعاون نیز از ماهیت مشـارکتی تهی شـده و اسـتقال نسـبی در 

عمـل را بـا الـزام به دولتی شـدن از دسـت دادند. 
در ایـن نظـام تعـاون مرکزگرایانـه، اصـول هفتگانـه مـورد توافـق 
چـون  مـواردی  در  ویـژه  بـه  نمی شـد.  لحـاظ  عمـل  در  بین المللـی 
داوطلبانـه بـودن، بـه دلیـل اجبار افـراد به ویـژه دهقانان بـه عضویت، 

1. Obschina
2. zemledel’cˇeskaya artel’
3. Gulags
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عمـا تـاش شـخصی و کارایـی افراد با عدم اختصاص سـهم افزایشـی 
از  ایـن شـرایط، پـس  و یـا هـر نـوع پاداشـی سـرکوب می شـد. در 
فروریختـن بسـیاری از سـاختارهای رایج در تعـاون، در نهایت، کلخوز1 
بـه معنـای مزرعـه اشـتراکی2، بـه عنوان یـک الگـوی معتبر سـازمانی 
انتخـاب شـد کـه بـر خـاف مدل هـای پیشـین تعـاون در روسـیه، 
نسـبتی بـا سـنت های خانوادگـی و مذهبـی نداشـت. در ایـن سـاختار 
واحـد مکمـل دیگر، سـوخوز3 به معنـای مزرعـه دولتی نام داشـت. در 
ایـن واحدهـای جدیـد کار جمعـی، عملکـرد بـه نحـوی اسـت کـه در 
سـوخوزها بـه کارگـران دسـتمزدی ثابت و مشـخص می دادنـد، اما در 
مـزارع اشـتراکی یا همـان کلخوزهـا، کشـاورزان سـهمی از محصوالت 
یـا سـود مزرعه را به نسـبت تعـداد روزهـای کاری دریافـت می کردند. 
زیـن پـس، کلخوز در کنار سـوخوز، به عنـوان دو بخـش انفکاک ناپذیر 
کشـاورزی اجتماعـی شـده4 در نظام تعـاون در اتحاد جماهیر شـوروی 
نقش آفرینـی می کردنـد. بـا ادامـه ایـن رونـد و تبدیـل یـک بـه یـک 
مـزارع بـه کلخوز و سـوخوز، اراضی کشـاورزی جمعی سـابق به تدریج 
بـه مراکـز ازدحـام خشـونت آمیز و کارزاری اجباری بـرای جمع آوری و 

کشـت محصـوالت در سـال 1928 تبدیل شـد.

1. kolkhoz
2. kollektivnoe khozjaistvo
3. sovkhoz
4. Socialized
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مدل اوبشچینا

در زبــان روســی معنایــی نزدیــک بــه کمــون1 دارد و ناظــر بــر 
جوامــع روســتایی اســت کــه بــر خــاف مــزارع فــردی2 از دیربــاز، در 
امپراتــوری روســیه تشــکیل می شــدند. در ایــن نظــام واحدهایــی بــه 

1. کمـون )Commune( ناظـر بـر مفهـوم جامعـه اشـتراکی اسـت کـه مـردم آن محیـط زندگی، 
عاقه مندی هـا، ارزش هـا، باورهـا و همچنیـن منابع و اموال خـود را با یکدیگر به اشـتراک می گذارند. 
در بسـیاری از کمون هـا مـوارد دیگـری همچون تصمیم گیری جمعـی، جامعه بدون طبقـه و زندگی 

 .)wikipedia( بـا ماحظـات بوم شـناختی نیـز از اصول مهـم و پایه ای شـمرده می شـود
2. Khutors
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ــان  ــا دهقان ــابق ی ــای س ــه در آن رعای ــد ک ــف می ش ــر1 تعری ــام می ن
ــی  ــتا زندگ ــک روس ــور رســمی در ی ــه ط ــه ب ــا ک ــی و اوالد آنه ایالت
می  کردنــد، عضــو آن می شــدند. اعضــای هــر میــر حــق داشــتند، کــه 
بــا ارجــاع بــه قوانیــن پایــه مــورد توافــق، ســهمی یکســان بــا یکدیگــر 
ــد  ــه صاحدی ــته ب ــت بس ــر می توانس ــن می ــند. همچنی ــته باش داش
ــف  ــکال مختل ــه اش ــای ب ــان اعض ــود را می ــی خ ــدگان، اراض گردانن
ــای  ــون اعض ــر همچ ــه می ــت ک ــه داش ــد توج ــد. بای ــع کن بازتوزی
ــد از  ــه و بی قی ــت آزادان ــت و نمی توانس ــی نداش ــر اراض ــی ب مالکیت
ــواده  ــه خان ــای ک ــر اعض ــواره در براب ــد و هم ــتفاده کن ــا اس زمین ه

ــه پاســخگویی داشــت. ــزام ب ــد، ال بودن
در ایــن ســاختار، زمین هــای زراعــی براســاس کیفیــت خــاک و 
ــن  ــوار ای ــر خان ــی تقســیم شــدند. ه ــه بخش های ــتا ب ــه از روس فاصل
حــق را داشــت کــه بســته بــه تعــداد بزرگســاالن در هــر خانــوار یــک 
یــا چنــد باریکــه از زمیــن را بــرای زراعــت درخواســت کنــد. هــدف از 
ایــن تخصیــص نــه چنــدان اجتماعــی )بــه هــر کســی بنــا بــه نیــاز او( 
کــه اقتصــادی )در ازاء پرداخــت مالیــات( بــود. در اینجــا، تعاونــی میان 
ــا  ــه میره ــه طوری ک ــت، ب ــود داش ــز وج ــه نی ــای اولی ــن تعاونی ه ای
ــید،  ــورد می رس ــن م ــه چندی ــتا ب ــک روس ــان در ی ــه گاه تعدادش گ
.(Wikipedia) گاهــی بــا هــم تشــکیل یــک اتحادیــه را می دادنــد

هـزار   26 حـدود  از  متشـکل  شـوروی  اقتصـاد   ،1985 سـال  در 
مزرعـه جمعـی بـا بیـش از 12 میلیـون کارگـر بـود. در ایـن سـاختار، 
را  مسـکن  ساخت و سـاز  کل  درصـد   8 حـدود  مسـکن  تعاونی هـای 

1. Mir
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و  مصرف کننـده  خانه سـازی،  بـاغ،  تعاونی هـای  و  می دادنـد  تشـکیل 
صنایـع دسـتی نیـز مشـغول فعالیـت بودند. توسـعه بخشـی تعاونی در 
رسـته هایی چـون خرده فروشـی ها، شـرکت های تجـاری و خدمات نیز 
توسـط اقتصاددانـان در زمـان روی کار آمدن گورباچف مطرح شـد. در 
آن زمـان این گونـه اسـتدالل می شـد کـه با توجه بـه ناتوانـی دولت در 
مدیریـت اقتصـاد ملی، تأسـیس مؤسسـات خصوصـی و نیمه خصوصی 
می توانـد سـاماندهی بهتـر امـور را ممکـن کـرده و می تواند بـه اقتصاد 

 .(Lewis Siegelbaum) زیرزمینـی یـا خاکسـتری پایـان دهـد

تاریخچه
تعاونی هـا بـه ویـژه در انـواع کشـاورزی، پایگاهـی دیرینـه در سـنت 
تعـاون در روسـیه دارنـد، تـا جایی کـه حتـی در شـرایطی کـه جنـگ 
 ،1921 سـال  در  داشـت،  ادامـه  همچنـان  انقـاب  از  پـس  داخلـی 
شناخته شـده ترین  همچنـان  اوبشـچیا(  )مـدل  اشـتراکی  کشـاورزی 
 Council of People’s) مدل تعاون در روسـیه بوده و رواج داشـت
 .)Yanbykh & Others, 2019 به نقل از Commissars, 1921
یکـی از رخدادهـای اثرگـذار در ایـن زمینـه، تصویـب قانـون »رهایـی 
رعیـت«1 بـود، کـه بـه موجـب آن زمین هـا به صـورت اشـتراکی میان 
دهقانـان تقسـیم می شـد. در اینجـا کمـون موظف بود به همـه اعضای 
خـود زمیـن اختصـاص دهـد و هـر دهقـان حـق داشـت در بحث هـا و 
تصمیم گیری هـا در مـورد هر جنبـه ای از زندگی در کمـون- از انتخاب 
 Fitzlyon &( یـک چوپـان تـا توزیـع مجـدد مـزارع- شـرکت کنـد

1. Emancipation Act of 1861 abolishing serfdom
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 .)Yanbykh & Others, 2019 بـه نقـل از Browning, 1992
اسـتفاده اشـتراکی از زمیـن سـالها ادامـه داشـت، تـا جایی کـه کـه در 
دهـه 1860 توسـعه یافـت. سـرانجام در دهـه 1890 اندکـی پـس از 
معرفـی اصـول تعاونـی در اروپـای غربـی، تعاونی هـای قـرن نوزدهـم 
عمدتـا  جوامـع یـا انجمن هایـی از دهقانـان تشـکیل شـدند کـه در 
فعالیت هـای سـنتی اعتبـار، پـردازش، خریـد نهـاده و مزرعـه تخصص 
داشـتند. در ایـن بـازه زمانی منابع معتبر حکایت از تشـکیل و توسـعه 
 Brokgauz-Efron,( دارنـد  روسـیه  در  کشـاورزی  همکاری هـای 

 .)Yanbykh & Others, 2019 1895 بـه نقـل از
نقطـه عطـف در توسـعه تعاون در روسـیه، تأسـیس اتحادیـه جوامع 
مصرف کننـده مسـکو بـه  عنـوان اولین انجمـن تعاون در سـال 1898 
بـود که از اسـتانداردهایی همچـون اداره دموکراتیک و مسـتقل تعاونی 
پیـروی می کـرد. تا سـال 1915، 23 هزار و 700 تعاونی کشـاورزی در 
روسـیه وجود داشـت که 60 درصد آنها تعاونی های اعتباری کشـاورزی 
 Yanbykh & بـه نقل از GSE, 1973, vol. 13, p. 107) بودنـد
Others, 2019). درسـت پیـش از انقـاب اکتبـر 1917، حدود 10 
میلیـون دهقان روسـی در 16 هـزار و 500 انجمن اعتیاری و بیش از 2 
میلیـون عضـو در 12 هزار انجمن تعاونی کشـاورزی  عضویت داشـتند 
(همـان). بیـش از 90 درصـد منطقـه سـیبری توسـط اتحادیـه ای از 
کارخانه هـای تعاونـی خامه سـازی بـا عضویـت نزدیـک به نیـم میلیون 
تولیدکننـده و 3 هـزار خامه فروشـی تولیـد و به بازار عرضه می شـد. با 
ایـن حـال، ایـن تعاونی هـای اولیـه )مربوط بـه پیـش از 1917( عمری 
طوالنـی نداشـتند، چراکـه اغلـب مدتـی پـس از کسـب ثروتـی اولیـه 
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از طریـق تعـاون در خریـد مـواردی چـون: اسـب و ادوات کشـاورزی 
توانمنـد شـدند و پـس از مدتـی تصمیـم بـه تـرک تعاونـی گرفتند، تا 

جایی کـه تعاونـی بـه طـور کامل منحل شـد.
دلیـل  بـه   1915 و   1918 سـال های  بیـن  روسـیه  تعاونی هـای 
نابسـامانی های مرتبـط بـا جنگ جهانـی اول و انقاب اکتبـر 1917 در 
مرکـز توجه و مسـیر رشـد قرار گرفتنـد. بخش عمـده ای از تعاونی ها - 
حـدود 26 هـزار و 600 مـورد معادل 89 درصد بـا 18.6 میلیون عضو- 
بـه مناطـق روسـتایی خدمـت می کردند. با فرض متوسـط هـر خانواده 
5 نفـر، تخمیـن زده می شـود کـه تعاونی هـای روسـتایی به حـدود 90 
میلیـون نفـر معـادل 82 درصـد از جامعه روسـتایی در روسـیه خدمت 
 Yanbykh & Others, به نقـل از Reader, 1990( کـرده باشـند

 .)2019
در طـول دهـه 1920 تعاونی هـا بـر واسـطه گری تجـاری متمرکـز 
نداشـت.  نیـاز  عمـده  سـرمایه گذاری  بـه  امـر  ایـن  چراکـه  شـدند، 
تعاونی هـای NEP نقـش عمـده ای بـه عنـوان یکپارچه کننـده مـواد 
تعـداد  داشـتند.  دولتـی  صنایـع  تامیـن  و  دهقانـان  از  خریـد  خـام، 
انجمن هـای تعاونـی بیـن سـالهای 1928 و 1924 بـه سـرعت افزایش 
پیـدا کـرد و در سـال 1929 در آسـتانه کمپیـن »اشـتراکی  نمـودن 
اسـتالین1« 13 میلیـون معـادل 55 درصـد از مزارع انفـرادی در اتحاد 
جماهیـر شـوروی در بیـش از 100 هـزار تعاونـی مختلف عضـو بودند. 

Stalin’s collectivization .1: اســتالین در ســال های 1929 – 1933 دســتور اشــتراکی 
کــردن کشــاورزی را ناظــر بــر انجــام کار کشــاورزی 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 کارگــران در بخــش صنعــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
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انـواع کـه شـامل انجمن های اعتبـاری، ماشـین آالت کشـاورزی، احیاء 
 GSE, 1953, vol.) خـاک، دامـداری، پـردازش و بازاریابـی می شـد

 .(38, p. 444
در سـال 1993 – 1992، در فراینـد بـه رسـمیت شـناختن بیش از 
26 هـزار کالخـوز و سـوخوز، 12 میلیـون و 500 هـزار نفـر عضو بودند 
کـه بـا کار، سـهام مالکیـت و بخش هایـی از زمین هـای خـود بـه ایـن 
تعاونی هـای دولتی پیوسـته بودنـد. در تعاونی های تازه تأسـیس، حقوق 
و قـدرت تولیدکنندگان افزایش قابل توجهی داشـته اسـت. تعاونی های 
تولیـد کشـاورزی سـاختار تک سـطحی1 دارنـد. به طوری کـه اساسـا از 
طریـق دولـت محلـی، دپارتمان هـای کشـاورزی-صنعتی منطقـه ای با 
یکدیگـر تعامـل می کنند.  فـرآوری و بازاریابی کتـان و همچنین تولید 
کره، نشاسـته و شـیره قنـد عمدتـا در آن زمان فعالیت های مشـارکتی 
بـود. سـهم تعاونی هـا در تهیـه محصـوالت کشـاورزی )اعـم از زراعـی 
و دامـی( در دهـه ادل 1920 بـه طـوری بـود کـه 15 درصـد از کل 
صـادرات شـوروی را تـا سـال 1929 تشـکیل مـی داد، که مشـخصا در 

فقـره کره سـهمی معـادل بیـش از 15 درصد داشـت.

1. One-level structure
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جدول 1: سهم تعاونی های کشاورزی از کل محصول اتحادیه شوروی
1927 - 19261928 – 19241927 - 1925نوع محصول:
488596چغندر قند

2588100تنباکوی مقدس1
6571-تنباکو
609097پنبه
193556کتان
72835دانه
446872کره

3448-گوشت
213666پشم

274352تخم مرغ

ویژگـی دیگـر ایـن دوره، ظهـور و توسـعه سـریع اتحادیه هـای ملـی 
اسـت. ایـن سـازمان های ملـی اغلـب در ایجـاد و هدایـت تعاونی هـای 
محلـی و منطقـه ای در نظامـی سلسـله مراتبی و از بـاال بـه پایین نقش 
مهمـی داشـتند. تـا سـال 1927، اتحادیه هـای تعاونی ملـی 80 درصد 
ماشـین آالت کشـاورزی، 50 درصـد تراکتورهـا و تقریبا تمـام کودهای 
شـیمیایی را بـرای بخش روسـتایی تامیـن کردند. در مقابـل، تعاونی ها 
بیـش از نیمـی از تولیـد محصـوالت تخصصـی و یـک سـوم برداشـت 
 GSE, 1937, vol. 34, pp.) بـازار عرضـه کردنـد غـات را بـه 
از  Savchenko, 1991; Serova, 1991 ;220–219 بـه نقـل 

.(Yanbykh & Others, 2019
یکـی دیگـر از ویژگی هـای دهـه 1920 میـادی، ظهـور خـود بـه 
خـود و کامـا داوطلبانـه تعاونی هـای تولیـد کشـاورزی بود که توسـط 

Makhork .1: نوعی تنباکوی روسـی با نیکوتین باالسـت که به صورت سـیگار دسـت پیچ 
مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
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دهقانـان در قالـب تخصیـص زمیـن و گاهی هم بـدون اختصاص زمین 
ایجـاد شـدند. در این بسـتر حتـی پیش از کمپین اسـتالین نیـز تعداد 
تعاونی هـای تولیـدی از 8 هـزار و 300 مـورد در 1927 بـه 21 هـزار 
مـورد در 1928 رسـید، چراکـه در طـول یـک سـال سـهم زارعیـن به 
بیـش از دو برابـر رسـید. نحـوه تعییـن سـهم آنهـا نیـز بـه شـکلی بود 
کـه متناسـب بـا سـطح زیـر کشـت محاسـبه می شـد. در این سـاختار 
کـه پیـرو »برنامـه تعـاون1« در دوره لنین شـکل گرفته بـود، مرحله ای 
میانـی بـرای گـذار دهقانـان محافظـه کار و دوگانه گـرا به سوسیالیسـم 

فراهم شـد. 

تعاونی ها در اتحاد جماهیر شوروی پس از اعالم اشتراکی شدن
پیش از شـروع کمپین اشـتراکی شـدن تعاونی ها در زمان اسـتالین، 
در سـال 1929، اکثـر تعاونی هـای کشـاورزان در روسـیه بـه وضوح به 
عنـوان تعاونی هـای خدماتـی بـا کمتـر از 2 درصـد مـزارع دهقانـی در 
تعاونی هـای تولیـدی عمـل می کردنـد. ایـن وضعیـت در دهـه 1930 
بـه طـرز چشـمگیری تغییر کرد، زیرا شـرایط اشـتراکی شـدن، تعاونی 
کشـاورزی را کـه پیـش از این خدماتـی بودند، به انـواع تولیدی تبدیل 
کـرد. تعـداد تعاونی هـای تولیـدی )عمدتـا در قالـب آرتـل 2( از 4 هزار 
تعاونـی در سـال 1929 بـه 180 هـزار تعاونی در سـال 1934 افزایش 
یافـت و تـا سـال 1936 و 1937 بـه رشـد ادامـه داد و بـه 190 هـزار 
مـورد رسـید. تـا آن زمـان، حـدود 90 درصـد خانوارهـای دهقانـی در 

1. Lenin’s cooperative programme
2. ARTEL
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روسـیه در تعاونی های تولید جمع شـده بودند و روند اشـتراکی شـدن 
 .)Yanbykh & Others, 2019( تقریبـا کامل شـده بـود

بـا اسـتمرار و توسـعه اشـتراکی شـدن تعاونی هـا، از نیمـه دوم قـرن 
نوزدهـم، اصـول جهانـی تعـاون کمرنگتر می شـد تـا زمانی کـه اجرای 
ایـن اصـول در اداره تعاونی هـا علنـا کنـار گذاشـته شـد. ایـن رونـد 
تـا جایـی پیـش رفـت کـه همـه تعاونی هـا در نظـام فرماندهـی اداری 
جـذب شـدند کـه بـه دولت ابـزار کنتـرل کامل بـر تصمیمـات و رفتار 
عملیاتـی آن را مـی داد. در ایـن شـرایط حتـی اگـر اصـول تعـاون در 
اساسـنامه مـزارع جمعـی نیز تصویب شـده بـود، به دلیل سـازماندهی 

سلسـله مراتبی توسـط نهادهـای فرادسـتی، امـکان اجـرا نمی یافـت.
در دهـه 1930 بـا ادامـه رونـد تبدیـل کشـاورزی بـه تعاونی هـای 
تولیـدی کشـاورزی، حضـور دولت مرکزی و سـهم تعاونی هـا به عنوان 
نماینـده دولـت، از 1.3 درصـد در سـال 1928 به حـدود 80 درصد در 
سـال 1934 افزایـش یافـت. بـه تدریـج بـا گسـترش بخش کلخـوز به 
رشـد پیوسـته ادامه داد و در سال 1940 در آسـتانه جنگ جهانی دوم 
بـه اوج 5.86 رسـید. شـایان توجـه اسـت که ایـن تعاونی ها توانسـتند 
از ویرانی هـای جنـگ جـان سـالم بـه در ببرنـد و در سـالهای 1945 و 
1955، سـهم آنهـا از سـطح کشـت، بـاالی 80 درصـد باقی مانـد. این 
رونـد نشـان می دهـد که نـوع خانوادگی مزرعـه که زمانی شـکل غالب 
بـود و بیـش از 95 درصـد اراضـی زیـر کشـت را بـه خـود اختصـاص 
میـداد، در فراینـد اشتراکی سـازی بـه طور چشـمگیری کاهـش یافت، 

به طوری کـه در سـال 1955 تنهـا منحصـر بـه 3 درصـد شـده بود. 
پـس از 1953 نقـش تعاونی ها به شـدت افول کـرد، چراکه کلخوزها 
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بـه دلیـل مشـکات مالـی و کسـری های فـراوان در دهـه 1950 بـه 
مـزارع دولتـی تبدیـل شـدند. ایـن نمونـه اولیـه سیاسـت کمـک مالی 
بـود کـه توسـط دولـت بـزای نجات مـزارع جمعـی خصوصـی و انتقال 
بـار مالـی از اعضـای تعاونـی بـه بودجـه دولتـی کـه بنـا بـه تعریـف از 
سـوخوزها در سـطح زیـر کشـت از 81 درصـد بـه 51 درصـد در دهـه 
بیـن 1965 تـا 1955 کاهش یافت و به همین ترتیب سـهم سـوخوزها 
از 16 درصـد بـه 47 درصـد افزایـش یافـت. دگرگونی سـریع در سـال 
1965 متوقـف شـد و سـهم سـطح زیر کشـت در حـدود 44 درصد در 
تعاونی هـای تولیـدی و 51 درصـد در مـزارع دولتـی تثبیت شـد و 5 تا 
6 درصـد باقیمانده از سـطح زیر کشـت نیـز در قالب مـزارع خانوادگی 

دسـته بندی شـدند.
بـا گذشـت زمـان، تمایـز میـان اصطاحاتـی چـون کلخـوز )مزرعـه 
جمعـی( و سـوخوز )مزرعـه دولتـی( بـه ویـژه در ادبیـات غربـی مبهم 
شـد و تعاونی هـا از بیـن رفتنـد و ادر ادبیـات غربی کشـاورزی با صفت 
دولتـی معرفـی شـدند. بـا ایـن حـال همچنـان چهـره نظـام تعاونـی 
شـبکه های  توسـعه  و  ایجـاد  در  تولیـدی  ماهیـت  حفـظ  بـر  عـاوه 
نشـان داده می شـود.  مصرف کننـدگان1 تحـت تسـلط کامـل دولـت 
مصرفـی  و  تولیـدی  قالـب  در  دولتـی  تعاونی هـای  شـرایط  ایـن  در 
سیاسـت  اهـداف  مسـتقیم  اجرایـی  ابـزار  و  بـوده  مطلـق  تابـع  نیـز 
دولـت در مناطـق روسـتایی بودنـد. حتـی وظیفـه بـه ظاهـر انسـانی 
خانگـی  زمین هـای  بـه  کمـک  طریـق  از  روسـتایی  توسـعه  ترویـج 
بـرای فـروش مـازاد تولیـدات خـود )عسـل، پوسـت خرگـوش، کتـان، 

1. Tsentrosoyuz
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قـرار  دولتـی  و سـخت  اهـداف سـفت  معـرض  در   )... و  مـرغ   تخـم 
.(3102 ,acuLeD) داشت

قوانین تعاون در اتحاد جماهیر شوروی
در اتحـاد جماهیـر شـوروی، مقـررات تعـاون، از سـه سـطح قانـون 
باالدسـتی شـامل: قانـون مدنـی، قوانیـن ویـژه حاکـم بر حـوزه تعاون، 
و قانـون مالیـات برآمـده اسـت. در قانـون مدنـی فدراسـیون روسـیه، 
تعاونی هـا بـه عنـوان اشـخاص حقوقـی طبقه بنـدی می شـوند و بـه 
سـازمان های تجـاری )تعاونی هـای تولیـد( و غیرتجـاری )تعاونی هـای 
مصـرف( تقسـیم می شـوند. قانـون اساسـی فدراسـیون روسـیه اصـول 
کلـی فعالیـت اقتصـادی و همچنیـن آزادی انتخـاب حرفـه و اشـکال 
مالکیـت را در نظـر گرفتـه اسـت. البته برای انـواع خاصـی از تعاونی ها 
نیـز قوانیـن ویژه ای تدوین شـده اسـت. شـایان توجه اسـت کـه اصول 
ICA بـه طـور مسـتقیم در قوانیـن تعاونـی روسـیه گنجانـده نشـده، 
امـا بـه طـور غیرمسـتقیم بـرای قوانیـن ویـژه برخـی تعاونی هـا مانند 
 .(coops4dev) مصـرف، اعتبـاری و کشـاورزی منعکس شـده اسـت
هرچنـد کـه انـواع مختلـف تعاونی ها در روسـیه امروز در حـال فعالیت 
هسـتند، امـا قانـون مدنـی در روسـیه دو نـوع تعاونی را مجـاز می داند: 
تعاونی هـای تولیـدی بـا تمرکـز بـر فعالیـت اقتصـادی و تعاونی هـای 
مصرفـی بـا تاکیـد بر نیازهـای اعضـاء. همچنیـن قوانین دیگـری برای 
تعریـف تعاونی هـا در حوزه هایـی چـون مسـکن و بانکـداری نیـز وجود 

دارند. 
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1)Arcos( انجمن جامع تعاونی ها در روسیه

ــه  ــود ک ــادی ب ــن نه ــیه اصلی تری ــای روس ــع تعاونی ه ــن جام انجم
مســئولیت ســازماندهی تجــارت انگلیــس و شــوروی را در اوایــل 
ــد  ــرو توســعه سیاســت اقتصــادی جدی ــر شــوروی، پی اتحــاد جماهی
والدیمیــر لنیــن قــرار داشــت. در ســال 1927 ســازمان توســط 
مقامــات بریتانیایــی مــورد حملــه قــرار گرفــت و آنهــا شــرکت را بــه 

ــد.  ــم کردن ــه مته ــای خرابکاران ــرای فعالیت ه ــه ای ب ــوان جبه عن
آرکــوس بــه عنــوان آژانــس خریــد و فــروش رســمی دولــت شــوروی در 
برتانیــا تأســیس شــد و همچــون یــک شــرکت رســمی بریتانیایــی طبــق 
قوانیــن رایــج عمــل می کــرد، در حالی کــه ســهامداران آنهــا روس بودنــد.

ــال  ــوجات، زغ ــی، منس ــواد غذای ــوس، م ــای آرک ــن خریده عمده تری
ســنگ و مقــدار محــدودی ماشــین آالت کشــاورزی بــود. ایــن شــرکت 
1. All-Russian Co-operative Society (Arcos)
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ــوالت  ــد محص ــزار پون ــش از 300 ه ــروش بی ــرای ف ــن مج همچنی
روســی تــا اوت 1921، عمدتــا کتــان و البتــه الــوار، منگنــز و خــز بــود. 
در 29 مــی 1923، هیئــت مدیــره آرکــوس تصمیــم گرفــت بانــک خــود 
ــد.  ــیس کن ــازمان تأس ــی س ــای مال ــه تراکنش ه ــیدگی ب ــرای رس را ب
ــرمایه  ــا س ــه 1923 ب ــوس در 5 ژوئی ــی آرک ــرکت بانک ــب ش بدین ترتی
در گــردش 250 هــزار پونــد راه انــدازی شــد. ایــن بانــک کــه بــه صــورت 
ــادرات  ــه واردات و ص ــوط ب ــوه مرب ــام وج ــد، تم ــتقل اداره می ش مس
.(Wikipedia) کاالهــای اتحــاد جماهیــر شــوروی را کنتــرل می کــرد

قانون مدنی 1992 و مالکیت در تعاونی ها
اولیـن قانـون مدنـی جمهـوری در سـال 1992 تصویـب شـد. ایـن 
قانـون، تعاونی هـا را بـه عنـوان شـکلی ممتـاز از مالکیـت خصوصی در 
RSFSR 1  ،52 نظـر می گرفـت. در واقـع در مـاده حائـز اهمیـت

در سـال 1922 حقـوق را بسـته بـه نـوع مالکیـت در نظـر گرفتنـد. 
بدیـن ترتیـب، تمایز آشـکاری میـان مالکیـت دولتی )مالکیت شـهری 
و ملـی شـده(، مالکیـت تعاونـی و خصوصـی صـورت گرفـت. مالکیـت 
خصوصـی پس از قانون اساسـی 1936 لغو شـد و حقـوق مالکیت افراد 

خصوصـی2 بـه مالکیـت شـخصی3 تبدیـل گردید.
ماده RSFSR 57 در سـال 1922 به سـازمان های تعاونی تأسیس شده 
بـه صـورت قانونـی، اجـازه داد تـا کلیه انـواع دارایـی را به طور مسـاوی با 

1. Russian Soviet Federated Socialist Republic
2. Property rights of privates
3. Personal ownership
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شـخص خصوصی در اختیار داشـته باشـند. مؤسسـات صنعتی که توسـط 
سـازمان های تعاونـی سـازماندهی یـا تملـک شـده اند، طبق قوانیـن حاکم 
بـر نـوع خـاص تعاونـی، می توانند بدون توجه بـه تعداد کارگران شـاغل در 
مؤسسـه، در مالکیـت این سـازمان ها قـرار گیرند. در مجموع سـازمان های 
تعاونـی می تواننـد در زمـره مؤسسـات تولیـدی )تعاونی هـای تولیـدی(، 

 .)DeLuca, 2013( تجـاری، کشـاورزی و ماهیگیری قرار گیرنـد

تعاونی ها: اصالحات گورباچوف و گذار به پسا کمونیسم

در بسـتر اصاحـات اقتصـادی - اجتماعـی دوره گورباچـوف، در کنـار 
پروسـتاریکا و گاسنوسـت، تدویـن قوانیـن در حوزه تعاونی هـا1 گامی موثر 
بـرای سـاماندهی بـه وضعیت تعاونی هایی محسـوب می شـود، که از سـویی 
وارث قرن هـا سـنت تعـاون و مدل هـای توافـق آن بودنـد و از سـوی دیگـر 

1. Laws on cooperatives
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در جریـان تحـوالت تاریخی ازجمله انقاب بلشـویکی دسـتخوش تغییرات 
سـاختاری بسـیاری شـده و اسـتقال نسـبی آنها بـه خطر افتـاده بود. 

 یـک تغییـر عمده سـازمانی و سیاسـتی در سـال 1988 بـا تصویب 
قانـون اتحـاد جماهیر شـوروی در مورد تعـاون رخ داد. براسـاس قانون 
جدیـد، تعاونی هـا می تواننـد بـه هـر گونه کسـب و کار از جملـه تجارت 
بپردازنـد و عـاوه بـر آن، مجـاز بـه اسـتخدام نیـروی کار می باشـند. 
اینهـا اصـول تعـاون را مجـددا تاییـد کـرده و عملیـات تعاونـی را از 
کنتـرل دولتـی رهـا نموده انـد. ایـن قانـون بـه عنـوان دریچـه ای برای 
کارآفرینـی خصوصـی - مشـابه برنامـه »سیاسـت نوین اقتصـادی« در 

دهـه 1990- در دهـه 1920 نیـز مـورد اسـتقبال قـرار گرفت.
تدویـن قوانیـن بـرای تعاونی هـا کـه پیـش از ایـن، در بسـتر انقاب 
بلشـویکی نیـز انجام شـده بود، نشـان از اسـتقال هویـت تعاونی ها در 
اتحـاد جماهیـر شـوروی دارد، امـا اسـتقال عملـی آنها امـری مغفول 
مانـده بـود. در ایـن دوره جدیـد از قانون گـذاری کـه در سـال 1988 
اجـرا شـد، بـه تعاونی هـای مسـتقل کارگـری اجـازه داده شـده تـا بـه 
طـور مسـتقل و تحـت دسـتورالعمل های دولتـی بـه فعالیـت بپردازند 

 .(Lewis Siegelbaum)
مهم ترین عناوین این قانون عبارتند از: 

جـدول 2: خاصـه قانـون تعـاون در اتحـاد جماهیر شـوروی1 )منبع: 
Foreign Broadcast Information Service, 1988 و محبی، 1400(

1. قانـون تعاونی هـا در اتحـاد جماهیـر شـوروی، مصـوب 26/ 05/ 1988 و اصاح شـده در 
تاریـخ 03/ 07/ 1991. ر.ک: محبـی، محسـن. )1400(.  بررسـی تجربـه تعـاون و تعاونی ها 

در روسـیه. آموزشـی تألیفی ارشـدان: تهـران. 30-66.
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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- جزو اولیه نظام تعاون در اتحاد جماهیر شوروی
تعاونی های سوسیالیستی1ماده 5:
تعاونی های جمعی کارگران2ماده 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 اعضای 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 ها3ماده 19:
درآمد و توزیع آنماده 20:
مالیات بر درآمد در تعاونی هاماده 21:

دولت و نظام تعاون
روابط میان ارگان های دولتی و تعاونی هاماده 29:

1. Socialist Cooperatives
2. Cooperatives’ Labor Collectives
3. Price Formation
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یکـی از این قوانیـن دوره زمامداری گورباچوف تصویـب قانون »فعالیت 
شـخصی کارگـران1« بـود کـه در 19 نوامبـر 1986 تصویب شـده و اباغ 
گردیـد. ایـن قانـون بـا هـدف ممانعـت از دسـت اندازی به امـوال عمومی 
و تشـویق امـور عـام المنفعـه همچـون کارآفرینـی در زمـان حاکمیـت 
گورباچـوف تصویب و اباغ شـد. بـه موجب این قانـون، تعاونی های تأمین 
مالـی، خودگردان و سـود و بازار در دایره اسـتحفاظی دولت قرار می گیرد. 
تـا پایـان سـال 1987 حدود 150 هـزار کارگر در 13 هـزار و 921 تعاونی 
از نـوع جدید مشـغول فعالیت شـدند. گزارش هـا حاکی از بهـره وری قابل 
توجـه ایـن تعاونی هـا به ویژه در شـهرهای بـزرگ در قالب رسـتوران های 
تعاونـی، آرایشـگاه ها، غرفه هـای میـوه و سـبزیجات، غرفه هـای تعمیـر 
کفـش و مـواردی از ایـن قبیـل بود کـه کیفیت خدماتـی بسـیار باالتر از 
شـرکت های دولتی را داشـت. اما ایـن موفقیت دوام چندانی نداشـت و به 
تدریـج نارضایتی هـا و اعتراضاتی بـه راه افتاد. چراکه ایـن خدمات به زعم 

.)Ibid( معترضـان بـا قیمت هـای باالتـری عرضه می شـد

دوره پروستاریکا2، فراز و نشیب کلخوزها و سوخوزها 
در ایـن دوران، بجـز کشـاورزی، تعـاون از کلیه حوزه هایـی که پیش 
از آن فعالیـت می کـرد، ناپدیـد شـد. ایـن وضعیـت ادامـه داشـت، تـا 
در آسـتانه انحـال، مجـدد بحـث تعـاون مطـرح شـد. همان طـور کـه 
در دهه هـای 1980 و 1970 بـرای رژیم هـای سوسیالیسـتی در اروپـا 
نیـز اتفـاق افتـاد، در اتحـاد جماهیر شـوروی نیـز در سـالهای 1986 و 

1. Individual Labor Activity
2. Perestroika
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1987 مشـوق هایی بـرای تعاونی هـا تـدارک دیـده شـد. در ایـن بـازه، 
نتایـج بسـیار ضعیـف بـود، چراکـه بسـتر اجتماعی-اقتصـادی نیازمند 
اصاحـات عمیق تـری بـود تـا جایـی کـه تـا اول ژانویـه سـال 1988، 
تنهـا 23 هـزار تعاونـی بـه ثبـت رسـید و از ایـن میـان، تنهـا 14 هزار 
مـورد فعـال بودنـد. در ایـن شـرایط تولیـد کاالهـای مصرفـی و مـواد 
غذایـی 0.3 درصـد و 0.5 درصـد از کل خدمـات در تعاونی هـا ارائـه 

.(Cracogna and Others, 2013) می شـد 

در  1988 اصاحـات قابـل توجهـی تصویـب شـده و چنـد مـاه بعد 
بـه اجـرا درآمـد. مفـاد 1 تـا 4 در خصـوص تعاونی های سوسیالیسـتی 
کنـار  در  را  تعاونی هـا  اینجـا  در  بـود.  ملـی  اقتصـاد  در  آن  نقـش  و 
شـرکت های دولتـی دیگـر قـرار داده و از آنها بـا عنوان حلقه اساسـی1 
نام برده انـد. در ایـن زمـان، بـرای توسـعه فعالیـت تعاونی هـا، دامنه آن 
را از مـوارد تعییـن شـده بـه گروه های مجـاز و قانونی گسـترش دادند. 
همچنیـن در مـاده 3 ذکر شـده کـه تعاونی هـا باید در کلیـه فعالیت ها 
1. Basic Ring
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اعـم از کشـاورزی، صنعـت، حمل و نقـل، تجـارت، مرمـت، خدمـات و 
سـایر تعاونی هـای مصرفـی و مختلـط. همـه شـهروندان اعـم از زنـان 
اوقـات  در  کارمنـدان  کلیـه  و  دانش آمـوزان  بازنشسـتگان،  خانـه دار، 
فراغـت، تنهـا بـا 3 نفـر می تواننـد اقـدام بـه تشـکیل تعاونـی نمایند .

قانـون 1988 تأثیـر چشـمگیری بـر کشـاورزی کلخـوز نیـز داشـت 
)مـاده 33(. در اینجـا کلخـوز دیگـر نبایـد وابسـته بـه منابـع عمومـی 
باشـد، بلکـه بایـد بـه صورت خودمختـار فعالیـت نماید. یـک کلخوز به 
عنـوان نوعـی تعاونـی طراحـی شـده کـه از حقوقی مشـابه با سـایرین 
بـه ویـژه در تولیـد کاال و تعییـن قیمـت برخـوردار اسـت. کلخوزهـا 
اجـازه داشـتند در کار کشـاورزی و دیگـر فعالیت هـای وابسـته بـه آن 
را همچـون فـرآوری محصوالت کشـاورزی نیـز انجام دهنـد. همچنین 
ایـن اختیـار را دارنـد که زمین های تحـت تصرف خود را بـه متقاضیان 
ازجملـه اعضـای خـود اجـاره دهـد. رونـد نوسـازی قوانیـن روسـیه در 
سـال 1991 سـرعت گرفـت، چراکه سـتون های اقتصاد سوسیالیسـتی 
 و حاکمیـت سیاسـی اتحـاد جماهیر شـوروی بر روسـیه و دیگر مناطق 

از بین رفت. 
در یـک کلخـوز مـدرن، هـر عضـو مالکیـت زمیـن و ابـزار تولیـد را 
بـه خـود آن کلخـوز واگـذار کـرده و خـود را متعهـد بـه انجـام وظایف 
 (koopkhoz) کوپ خـوز  یـک  در  حالی کـه  در  می دانـد.  محولـه 
اعضـای کشـاورزانی هسـتند که در برخـی از زمینه های کشـاورزی که 
مالکیـت زمیـن یـا ابزار تولیـد را حفظ می کننـد، فعالیت کـرده و خود 
را متعهـد می داننـد کـه به طـور انحصـاری و مشـترک مزرعـه را اداره 

.(Ibid) کننـد
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یافته ها و توصیه های سیاستی:
براسـاس آنچه گذشـت، تاریـخ و تجربیات اتحاد جماهیر شـوروی به 
عنـوان حاکمیتـی برآمـده از بسـتر اجتماعـی تعاون  گـرا و خاسـتگاهی 
بـا آرمـان دیرینـه برابری خواهـی، نتواسـت بسـتر مسـاعدی را بـرای 
می رسـد،  نظـر  بـه  نمایـد.  فراهـم  تعاونی هـا  رشـد  و  تعاون گرایـی 
اتحـاد  حاکمیـت  دوران  در  تعاونی هـا  ناکارآمـدی  دالیـل  مهم تریـن 

جماهیـر شـوروی عبارتتنـد از:
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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مطالعهتعاونیهادرسهبرههازتاریخروسیه:
امپراتوریتزار،اتحادجماهیرشورویودورهپساکمونیسم

چه کسی مخاطب گزارش است؟
 اداره کل توسعه تعاونی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی

پیام های کلیدی گزارش
 تعــاون در روســیه، در کســوت امــر اجتماعــی دارای ریشــه ای قــوی اســت، 
تــا جایــی کــه همــواره یکــی از مهم تریــن ابزارهــای سیاســتگذاری محســوب 
ــیب های  ــراز و نش ــام ف ــه در تم ــت ک ــی اس ــا جای ــت ت ــن اهمی ــود. ای می ش
تاریــخ روســیه، همــواره دولت هــای نوپــا بــه دنبــال تحقــق تعــاون در طیــف 

بزرگی از اهداف از تأمین عمومی ارزاق تا جذب سرمایه بوده اند.
ــراز و فرودهــای نظــام تعــاون و موفقیــت و شکســت تعاونی هــا در   ف
ــی و  ــت های کان حاکمیت ــیه از سیاس ــخ روس ــف تاری ــای مختل برهه ه

برنامه های ادواری دولت های وقت اثر پذیرفته است.
 افــول نظــام تعــاون و شکســت تعاونی هــا بــه دلیــل غفلــت از رعایــت 
ــراد،  ــدن اف ــر ش ــون: درگی ــا همچ ــی تعاونی ه ــای ذات ــول و ویژگی ه اص
ــال در  ــارکت فع ــاب، مش ــردی، آزادی انتخ ــت ف ــی از مالکی ــزه ناش انگی
تصمیم گیــری اغلــب پــس از دوره هــای کوتــاه شــکوفایی و توســعه 

تعاونی ها به کرات رخ داده است.
ــه  ــد ب ــخ روســیه، بای  در بررســی مســیر نظــام تعــاون در طــول تاری
اقتضائــات تاریخــی در اقتصــاد سیاســی هــر دوره، اهــداف نظــام حاکــم و 

شیوه قالب تأمین معاش مردم در جامعه توجه کرد. 
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گزینه های سیاستی موجود 
ــی  ــویی کمیاب ــه از س ــادی ک ــود اقتص ــرایط موج ــه ش ــه ب ــا توج  ب
ناگهانــی کاالهــا رخ داده و از ســوی دیگــر شــاهد افزایــش ســریع 
ــور  ــه کش ــه تجرب ــاع ب ــا ارج ــد ب ــر می رس ــه نظ ــتیم، ب ــا هس قیمت ه
ــدس،  ــاع مق ــال دف ــای اساســی در هشــت س ــت کااله ــیه و مدیری روس
ــد راهــکار مناســبی باشــد.  ــا می توان ــه تعاونی ه اعطــاء نقــش توزیعــی ب
ــی از  ــت ترکیب ــا مدیری ــن شــبکه در سراســر کشــور، ب ــه ای ــه طوری ک ب
مســئولین معاونــت تعــاون، نماینــدگان تعاونگــران و اتــاق تعــاون ایــران 
ــبکه ای  ــوزه، ش ــن ح ــان ای ــه ذینفع ــودن کلی ــر نم ــا درگی ــد ب می توان

شفاف و قابل رصد از تعاونی های توزیعی تشکیل شود.
ــل توجــه تعاونی هــای کشــاورزی، توصیــه  ــه قدمــت قاب ــا ارجــاع ب  ب
می شــود کــه بــا الهــام از تجربــه کشــور روســیه کــه بــا تنوع بخشــی بــه 
فعالیــت تعاونی هــا در ایــن بخــش، از زراعــت تــا بســته بندی و بازاریابــی، 
امــکان فعالیــت نیمــه مســتقل ایــن بخــش را فراهــم آورده، در ایــران نیــز 
بــا توجــه بــه ظرفیت هایــی کــه در بخش هایــی چــون: صیــادی و کشــت 

محصوالت محلی وجود دارد، این تجربه آزموده شود.
 نظــر بــه اهمیــت مســکن و قیمــت روزافــزون آن در سراســر کشــور، 
ــطه  ــوان واس ــه عن ــا ب ــش تعاونی ه ــدی از نق ــد بهره من ــر می رس ــه نظ ب
میــان متقاضیــان و ســازندگان، افزایــش نقش آفرینــی تعاونی هــای 
ــاز  ــی از نی ــد بخش ــکن می توان ــه مس ــاخت و عرض ــوزه س ــی در ح صنف

برخی از صنوف همچون معلمان را به مسکن تأمین نماید.
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مقدمه:
تعـاون در معنـای همـکاری و کار جمعـی ریشـه در فرهنـگ روسـیه 
دارد و بـا مفاهیمـی همچـون زمیـن و مالکیـت نیـز ارتباطـی وثیـق 
دارد. تأکیـد بـر کاربـرد و عملـی کـردن ایـن مفهـوم، همـواره بـرای 
جبـران فاصلـه میـان ارباب و رعیـت و اعام اسـتقال نسـبی دهقانان 
از ولـی نعمتـان خـود بـوده اسـت. در ایـن کشـور شـکل گیری مفهوم 
کار اشـتراکی بـه عنـوان پایـه ای نظـری برای ظهـور مقوله تعـاون و به 
تبـع، مصادیـق عینـی آن یعنـی تعاونی هـا، برآمـده از ضـرورت تأمین 
بـزرگ اسـت کـه در جریـان تحـوالت سیاسـی  نیازهـای جمعیتـی 
همچـون جنگ هـای داخلـی و خارجـی و پیشـینه تاریخـی ناظـر بـر 
امپراتـوری گسـترده و بسـتر جغرافیایـی در قالـب کشـوری پهنـاور 
کـه بخـش بزرگـی از آن منطقـه سـیبری و غیرقابـل سـکونت اسـت، 
بـه زیسـت خـود ادامـه می دهـد. تعاونی هـا در اسـتمرار حیـات مـردم 
روسـیه بـا تأمیـن نیازهـای اولیه و حفظ اقتـدار سیاسـی و امنیت ملی 
ایـن کشـور بـا تولید و مصـرف به ویژه در کشـاورزی و صنعـت همواره 

نقـش مهمـی ایفـا کرده انـد. 
اهمیـت تعـاون در ایـن کشـور، تـا بـدان جاسـت کـه همـواره در 
دوره هـای تاریخـی گوناگـون شـامل امپراتـوری تـزار، اتحـاد جماهیـر 
شـوروی و عصـر پساکمونیسـم حاکمیـت بـا وضـع قوانیـن و مـردم با 
تنظیـم قراردادهـای عرفـی سـعی در تنسـیق تعـاون بـه مثابـه یـک 
نظـام منسـجم داشـته اند (Kurakin, 2017). در بسـتر تعـاون نیـز 
کشـاورزی حائـز اهمیـت ویـژه ای اسـت، بـه طوری کـه حتـی پیش از 
رویارویـی سیاسـی بـا آمریـکا و اتحادیـه اروپـا، دولـت روسـیه مـزارع 
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بـزرگ را بـه عنـوان موتور احیاء کشـاورزی انتخاب کـرد و این تصمیم 
منجـر بـه افزایـش قابل توجه محصوالت کشـاورزی شـده و در مسـیر 

تحقـق اسـتقال غذایـی کشـور قـرار گرفت. 
در تجربـه تعـاون روسـیه، سیاسـت هایی چـون الغـاء نظـام اربـاب-

رعیتـی در امپراتـوری تـزار، تشـکیل دهکده هـای کمونـی و اشـتراکی 
کـردن تعاونـی در زمـان اسـتالین، جمع زدایـی یلتسـین، اصاحـات 
نویـن اقتصـادی و تصویـب قانـون تعـاون در زمـان گورباچـوف، تاش 
پساکمونیسـم،  دوران  در  تعاونی هـا  کـردن  تجـاری  و  مـدرن  بـرای 
همـه نمونه هایـی از سیاسـت های کانـی هسـتند کـه یـا مسـتقیما بر 
سرنوشـت تعاونی هـا تأثیـر داشـته اند و یـا آنهـا را تحـت تأثیـر قـرار 

می دهنـد.
در پایان شـایان توجه اسـت که سـویه اجتماعی-اقتصادی تعاون نیز 
در کشـور روسـیه قدرتمند اسـت. به طوری که شـیوه تأمین معیشـت، 
در کنـار عواملـی چـون  خواسـت حکومت هـا و نظـام قانونگـذاری، در 
تعییـن مسـیر نظـام تعـاون در روسـیه حائـز اهمیـت بـوده اسـت. در 
دوره روسـیه تـزاری کـه مسـاله تأمیـن معاش مطـرح بود، بـا توجه به 
جمعیـت قالـب روسـتایی بـا شـیوه تولیـد کشـاورزی، تعـاون در نظام 
کشـاورزی اهمیـت ویـژه ای پیدا می کـرد. پـس از وقوع انقـاب اکتبر، 
برابـری و تشـکیل جامعـه بی طبقـه دغدغـه جامعـه شـد و تعاونی هـا 
بـه عنـوان نهادهایـی خـرد بـا فراهم کـردن امـکان اشـتغال و امکانات 
برابـر می توانسـتند بـه مثابـه اهرمـی بـرای قـدرت مرکـزی و اجـرای 
سیاسـت های کان کنترلـی عمـل کننـد و در واپسـین دوره – نظـام 
پساکمونییسـتی- در تـاش بـرای حفـظ قـدرت منطقـه ای و جهانـی 



158

ها
ی
اون
تع
و
ت
دول

مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری

روسـیه در مقـام وارث امپراتـوری تـزار، درصـدد ایجـاد خودکفایـی در 
تأمیـن امنیـت غذایی مـردم بوده و بـرای تعاونی ها نقش هـای تولیدی، 

توزیعـی و مصرفـی قائل اسـت. 
براسـاس آنچـه بـه اختصار گذشـت، مهم تریـن وجوه اهمیت کشـور 

روسـیه در حـوزه تعـاون را می توان چنین برشـمرد:
 نظـام تعـاون در کشـور روسـیه بـه ویـژه پـس از اسـتقرار اتحـاد 
جماهیـر شـوروی در وجـود الگوهـای متنـوع در مدیریـت تعاونی هـا، 
نحـوه تقسـیم سـود و نسـبت نقش آفرینـی دولـت بـه اعضـای حائـز 

اهمیت است.
قالـب  در  ایدئولوژیـک  محوریـت  بـا  روسـیه  در  تعـاون  نظـام   
آرمان هایـی چـون برابری و عدالـت -به ویـژه در دوران حاکمیت اتحاد 
جماهیـر شـوروی- در اثرگذاری هـای برون مـرزی بـر دیگر کشـورها به 
ویـژه در شـرق اروپـا در قالـب اصاحـات ارضـی و بازتوزیـع اراضـی 

اهمیت ویژه ای داشته است.
 روسـیه همسـایه شـمالی ایران اسـت و از قدرت های منطقه ای و 
جهانـی اثرگـذار بـر تحـوالت سیاسـی بـوده اسـت. عـاوه بر ایـن، این 

همجواری می تواند نویدبخش همکاری متقابل باشد.
در ایـن نوشـتار برآنیـم تـا وضعیـت نظـام تعـاون در روسـیه را بـا 
توجـه بـه معیارهایـی چـون شـرایط سیاسـی و نظـام قانون گـذاری در 
سـه برهـه در امپراتـوری تزار ، اتحاد جماهیر شـوروی و پساکمونیسـم 

مـورد بررسـی قـرار دهیم.
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جدول 1: اثرگذاری نظام تعاون اتحاد جماهیر شوروی بر دیگر کشورها
آلمان شرقیرومانیلهستانمجارستانجمهوری چکبلغارستانشورویمشخصات:
اراضی 
37.568.055.767.71.253.972.0زراعی
تعداد 
64.258.760.575.50.982.072.2شاغلین
دارایی 
-1.423.6-42.456.747.9تولیدی
تولید 
-40.062.653.245.81.142.3خالص

خرید دولتی:
51.981.064.579.81.371.079.3غات
-1.320.6-33.344.750.0گوشت
-36.559.753.443.30.628.7شیر

تاریخچه:
در ایـن بخـش بـه بررسـی وضعیـت نظـام تعـاون در کشـور روسـیه 
در برهه هـای تاریخـی شـامل امپراتـوری تزار تـا پیش از وقـوع انقاب 
1917، پیـروزی بلشـویک ها و اسـتقرار نظـام اتحاد جماهیر شـوروی و 

دوران کنونـی کـه پس از سـقوط کمونیسـم شـکل گرفت.

امپراتوری تزار )پیش از انقالب اکتبر 1917(:. 1
مهم تریـن تحـول در دوران امپراتـوری تزار، تصویب قانـون الغاء نظام 
ارباب-رعیتـی بـود، کـه منجـر بـه رهایـی رعیت ها شـد. از آن بـه بعد، 
رعیت هـای سـابق می توانسـتند بـه صـورت نیمـه مسـتقل و در نقـش 

دهقـان در قالـب مزارع اوبشـچینا بود.
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جدول 2: اطالعات حوزه تعاون در دوران امپراتوری تزار

وضعیت مناطق امپراتوری تزار:تحوالت حوزه تعاون:

- تصویب قانون الغاء نظام ارباب رعیتی
- اجتماع کشاورزان در مزارع اشتراکی

- اصاحات استولیپن در 1905: تشکیل 
دهکده های کمونی اولیه با اشتراک کلیه 

اراضی و منابع طبیعی به استثناء زمین های 
کشاورزی در مالکیت دهقانان

- ایجاد تعاونی های کشاورزی در فاصله 
1860 – 1890

- فعالیت های رایج: اعتباری، پردازش، فروش 
مواد خام و بازاریابی محصوالت کشاورزی

- عضویت 10 میلیون دهقان در 16 هزار و 
500 جامعه اعتباری

- بیش از 2 میلیون نفر عضو در 12 
هزار تعاونی های کشاورزی

نهادهای فرادست:
سازمان های تعاونی کشاورزی مرکزی شامل: 

اتحادیه خامه سازی های تعاونی سیبری 
)1907(، انجمن مرکزی تولیدکنندگان 
کتان )1915(، بانک تعاونی خلق مسکو 

)1912(

اوکراین:
توسعه تعاونی ها به موازات روسیه

باروس:
تأسیس تعاونی شایستگی پیش از انقاب 

1917
کشورهای حوزه قفقاز: 

گرجستان با 250 جامعه اعتباری و 
اتحادیه های انگورکاران، پرورش دهندگان گل، 

دامداران و زارعان تنباکو نقش مهمی دارد.
ترکستان:

ظهور جوامع اعتباری در کنار رونق مزارع 
پنبه

منطقه بالتیک:
- نخستین جوامع کشاورزی در این 

منطقه
- رشد جوامع کشاورزی ماشینی و دامداران 

و لبنیاتی، موجبات توسعه تعاونی های 
اعتباری بزرگ مقیاس

استونی:
تعاونی های ذغال سنگ و سیب زمینی

التویا:
بیش از 900 جامعه کشاورزی زیر نظر 8 

جامعه تعاونی
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اتحاد جماهیر شوروری:. 2
کمونیسـت،  انقابیـون  تحـوالت  بـا  پیونـد  در  و  بیسـتم  قـرن  در 
جایـگاه و پایـگاه تعاونی هـا مجـدد احیـاء شـد، تـا جایـی کـه در ایـن 
بـازه زمانـی، روسـیه بـا توجـه بـه تعـداد تعاونی هـا، شـمار اعضـای و 
تـاش بـرای نظریه پـردازی، یکـی از رهبـران جنبش تعـاون در جهان 
بشـمار می آیـد. انقابیـون در ابتـدا درصـدد احیـاء مدل سـنتی تعاون 
برآمدنـد، امـا از آنجایی کـه آن را وافـی افاده مقصود خـود نمی دیدند، 
پـس از مدتـی بـه نظریه پـردازی روی آوردنـد. در ایـن برهـه، تعاون با 
نظریه پردازی کسـانی چون چایانـوف، توگان-بارانوفسـکی، بیلیموویچ، 
آنتسـیفروف، کوتسـونیس و لنیـن مـورد توجـه قـرار گرفتـه و در صدر 
اقدامـات انقابیـون قـرار گرفت. این تاش هـای نظری و تبدیل شـدن 
آن بـه قانـون از یـک سـو محقـق شـد و از سـوی دیگر میـل جامعه به 
تعـاون در قالـب کنش مسـتمر فعـاالن و توده مـردم به ویـژه دهقانان 

 .(Kurakin, 2017) نقـش تکمیلـی داشـت
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جدول 3: اطالعات حوزه تعاون در دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی
تحوالت حوزه تعاون:دوره تاریخی:

دهه 1920:
)تشکیل تعاونی های دولت محور 

کلخوز و سوخوز(

- برنامه تعاونی لنین: 
ترسیم تعاون به عنوان مرحله ای میانی در جهت سوق 

دادن دهقانان محافظه کار و فردگرا به سوسیالیسم
- رشد قابل توجه تعاونی های کشاورزی به عنوان نسخه 

به روز شده کمون ها در قالب مزارع جمعی کلخوز و 
سوخوز

- فعالیت 23 هزار و 700 تعاونی در روسیه
-  ده های جمعی سازی استالین: 

- تأمین غذای نیروی کار ساکن در شهرها
- ظهور اتحادیه های تعاونی تخصصی:

 برای میوه و سبزیجات، سیب زمینی، بذر شاهدانه، غات، 
چغندرقند، دام، لبنیات، تخم مرغ، انگور، تنباکو

- رشد روزافزون اتحادیه ها تا سال 1927: 
80 درصد ماشین آالت کشاورزی، 50 درصد تراکتورها و 
انواع کودهای شیمیایی و در مقابل عرضه بیش از نیمی 

از تولید محصوالت تخصصی و یک سوم برداشت غات به 
بازار توسط تعاونی ها

دهه 1930:
)اجتماعی و اشتراکی کردن 

تعاونی ها(

- کاهش ده ها هزار تعاونی  اعتباری، بازاریابی و خدماتی
- تغییر ساختار تعاونی ها از مزارع دولتی به سازمتنی های 
روستایی چندمنظوره و تغییر فعالیت ها از تهیه به خرید 

مواد خام، وصول کاالها به بازاریابی و سرمایه گذاری 
انباشتی به بودجه دولتی

- از دست رفتن ساختار منسجم بیرونی عمودی در نظام 
تعاون به ساختار درونی قویا افقی در قالب مزارع بسیار 

بزرگ با فعالیت تولیدی
- حذف تعاونی های اعتباری و خدمات به بهانه عملکرد 

ضد اجتماعی
- بازداشت فعالین و مبدعین حوزه تعاون همچون 

الکساندر چایانوف1

1.  وی 7 سال )1930- 1937( را به عنوان زندانی سیاسی در زندان های مختلف گذراند.
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دهه 1950:
)احیاء نظام سلسله مراتبی تعاون(

- برقراری مجدد زنجیره تعاون میان واحدهای 
سلسله مراتبی پیشین در قالب کسب و کارهای میان 

مزرعه ای2

دهه 1960:
)استمرار تاش برای سازماندهی 

تعاونی ها(

- طرح  دستمزد تضمین  خروشچف در دهه 1960: 
نقض تقسیم تعاونی ها به دولتی و جمعی

- افزایش شمار شرکت های بین مرزعه ای3 از 3 مورد به 
10 هزار تعاونی و توسعه فعالیت به خدمات کشاورزی 

شامل: ساخت و ساز، مکانیک، تأمین انرژی برق، 
واحدهای کاشت مصنوعی و حتی تهیه سرپناه برای 

سالمندان
-  دسته جدیدی با عنوان »شرکت های دولتی4«

دهه های 1980- 1970:
)افزایش سرسام آور تعاونی ها(

رشد انفجاری مزارع جمعی حدود 250هزار نفر در دهه 
 1930 تا کاهش آن به 30 هزار مورد در فاصله 

1970 – 1980

پس از کمونیسم:. 3
در روسـیه پساکمونیسـتی، بـا وجـود حاشـیه ای شـدن تعاونی هـا، 
 )SPKs 3نـوع فعـال هسـتند: 1. تعاونی های تولید روسـی )در روسـی
تعاونی هـای مصـرف   .3  (Cen trosojuz) 2. جوامـع مصرف کننـده 
تولیـد  تعاونی هـای  سـاختار  ایـن  در   .)SPoK روسـی  )در  جدیـد 
مصـرف  تعاونی هـای  حالی کـه  در  هسـتند،  تجـاری  سـازمان های 
انجمن هـا و سـازمان های غیرانتفاعـی را شـامل می شـوند. تعاونی هـای 
تولیـدی جانشـین مسـتقیم مـزارع جمعـی در قالب کلخوزهای سـابق 

2. in terfarm en terprises (mezhkhozyais tvennyye predpriya tiya)
3. ایـن مـزارع بـه نوعـی تعاونـی ثانویـه )second-order coopera tives( محسـوب 
می شـدند، چراکـه زارع دولتـی و یـا جمعـی در یکـی یـا چنـد نهـاد منطقـه ای )مزرعـه ای( 

بودند. عضـو 
4. Run s ta te en terprises
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هسـتند و می تـوان آنهـا را آرتـل یـا پسـاکلخوز نامیـد. در تعاونی های 
مصرفـی نیـز مبادله در درون مناطق روسـتایی و با محوریت محصوالت 
خانگـی صـورت می گیـرد و خدمـات آن شـامل تأمیـن، بازاریابـی و 

.(Kurakin, 2017) پـردازش اسـت
اصاحـات حقوقـی نظـام تعـاون، پـس از انحـال اتحـاد جماهیـر 
شـوروی نیـز بـا تصویـب قوانیـن تخصصـی تعـاون در فدرال هـا ادامـه 
یافـت. برخـی از مهم ترین قوانیـن عبارت از قانون تعـاون مصرف کننده 
)1992(، قانـون تعـاون کشـاورزی )1995(، قانـون تعـاون در تولیـد 
)1996(، قانـون تعـاون در امـور اعتباری )2009( بودند. بر این اسـاس 
در حـال حاضـر تعاونی هـا ذیـل قانـون کلی تعـاون –ترکیبـی از قانون 
اتحـاد جماهیر شـوروی و اصاحات پساکمونیسـتی- در کنـار 4 قانون 

.)Yanbykh & O thers, 2019( نام بـرده فـوق اداره می شـوند

جدول 4: اطالعات حوزه تعاون در دوران جدید )پساکمونیسم(

تحوالت حوزه تعاون:بازه زمانی:

1980 – 1990

)دوره احیاء تعاون(

- حرکت به سمت سرمایه داری: مدرن سازی 
تعاونی و تجاری سازی فعالیت ها

فطرت تعاونی ها به دلیل غفلت از اصول و 
ویژگی های ذاتی تعاونی ها

- اصاحات ساختاری در کشاورزی در دوره 
گورباچوف

- تأسیس تعاونی های اجاره ای5 در کشاورزی

5. lease coopera tives
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تعاونی ها در روسیه امروز: انواع و سطوح مدیریت
در زمـان زمامـداری والدیمیـر پوتیـن، مجـدد کاربـرد تعاونی هـا، بـه 
عنـوان ابـزاری بـرای سیاسـتگذاری مطـرح شـدند و بـرای گروه هایـی 
تعاونی هایـی،  کارآفرینـان  و  بازرگانـان  کوچـک،  کشـاورزان  چـون 
هرچنـد بـا هـدف کنتـرل بیشـتر شـکل گرفتنـد. ناگفته پیداسـت که 
ایـن نـوع تعاونی هـا، بـا شـکل گیری دسـتوری و مدیریـت متمرکـز از 
روح تعـاون حاکـم بـر اروپای غربی –بـه عنوان مهد تعـاون- کاما دور 
هسـتند، امـا مطالعـه آنهـا می توانـد چهـره تعاون در روسـیه امـروز را 

.(Lewis Siegelbaum) بـرای مخاطـب تصویـر کنـد

انواع تعاونی ها در روسیه:
براسـاس اعام پایـگاه اطاعاتی CIPOCA در ژانویه 2017 نشـان 
می دهـد کـه از حـدود 67  هـزار و 209 تعاونـی ثبـت شـده، حـدود 
نیمـی از آنهـا گـزارش مالی سـالیانه خـود را ارائـه داده و بدین ترتیب 

.)CIPOCA, 2017( فعـال هسـتند
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جدول 5: گروه بندی تعاونی ها با استفاده از شکل سازمانی-کارکردی در 

)Yanbykh & O thers, 2019 :سال 2016 )منبع

تعاونی های ثبت 
شده

تعاونی هایی با ارائه گزارش مالی 

کل تعیین شده به عنوان 
تعاونی کشاورزی

شکل سازمانی-
کارکردی تعداد درصد از 

کل تعداد ثبت شده تعداد  درصد از کل

تعاونی های تولیدی 13690 13.9 7076 51.7 4903 56.5
تعاونی های تولید 

کشاورزی 9972 10.1 5436 54.5 4886 56.3

دیگر تعاونی های 
تولیدی 3718 3.8 1640 44.1 17 0.2

تعاونی های مصرفی 84951 86.1 36486 50.8 3776 43.5
تعاونی های مسکن 65175 66.1 27350 42.0 3 0
تعاونی های اعتباری 3424 305 1468 42.9 90 1.0
جوامع مصرفی  6308 6.4 3855 61.1 43 0.5

تعاونی های خدمات 
کشاورزی 5973 6.1 3298 55.2 3185 36.7

تعاونی های ویایی 
)داکا( 4071 4.1 515 12.7 455 5.2

کل 98641 100 43562 4402 8679 100

تعاونی های کشاورزی:. 1
در اصاحـات پساکمونیسـم در قوانین تعاون در روسـیه، تعاونی های 
کشـاورزی در سـه گـروه شـامل: تولیـد، مصـرف، اعتبـاری و بیمـه 

دسـته بندی شـدند.
تعاونی های تولید کشاورزی:

ایـن تعاونی هـا، سـازمان های تجـاری هسـتند که شـهروندان را برای 
تولیـد محصـوالت کشـاورزی در قالـب یـک شـرکت واحـد گـرد هـم 
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می آورنـد. اعضـای تعاونـی بخشـی از امـاک و یـا ابزارهـای مالـی را 
شـریک شـده و بـرای تعاونـی یـک صنـدوق سـهام تشـکیل می دهند. 
تعاونی هـا اراضـی اشـتراکی را بـا اعضای ایـن صندوق هـا می توانند زیر 
کشـت ببرنـد، بـه اعضـای اختیـار اجـاره بدهند و یـا بازخریـد نمایند، 
کـه در مـوارد اول و سـوم زمین هـا جـزو مسـتغات تعاونـی محسـوب 
می شـوند. اعضـای در تعاونی هـای تولیدکننـده بایـد بـا کار خـود در 
فراینـد تولید مشـارکت داشـته باشـند )عضـو و کارگر همزمـان(. مازاد 
تعاونـی نیـز بسـته بـه سـهم و میـزان مشـارکت در کار، میـان اعضای 

تقسـیم می شـود. 

شکل 1: ساختار تک سطحی تعاونی های تولیدکننده کشاورزی

6(AIC) دپارتمان های منطقه ای و ناحیه ای مجموعه های کشاورزی- صنعتی

حدود 12 هزار تعاونی تولیدکننده کشاورزی در تمام مناطق روسیه

در سـال 1991، 8786 تعاونـی بـا 98 هـزار و 600 کارگـر مشـغول 
فعالیـت بودنـد و در سـال 2004 تعـداد مـوارد ثبـت شـده بـه 9909 
بـا 50 میلیـون و 500 هـزار هکتـار زمیـن زیـر کشـت رسـید، کـه 
برابـر بـا 57 درصـد تمـام سـازمان ها و شـرکت ها در حـوزه زراعـت 
بـود. اکنـون نیز حـدود 12 هـزار تعاونـی تولید کشـاورزی در سراسـر 

6. Agro-Indus trial Complex
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روسـیه فعـال می باشـند، امـا تحلیل هـا حاکـی از کاهـش تدریجی این 
تعاونی هـا اسـت کـه بـا بی اثر شـدن تدریجـی برخـی از ایـن تعاونی ها 
و ورشکسـتگی آنهـا در ارتبـاط اسـت. چراکـه سـرمایه دارها اقـدام بـه 
خریـد ماشـین آالت کشـاورزی و اراضـی قابل کشـت کـرده و آنها را به 

بخـش خصوصـی واگـذار می کننـد. 

تعاونی های مصرف  کشاورزی )تعاونی های خدمات(:
ایـن گـروه در دو نـوع تعاونـی بـا مختصـات کامـا متفـاوت شـامل: 
خدمـات  تعاونی هـای  و  کشـاورزی  اعتبـاری  مصـرف  تعاونی هـای 
مصـرف کشـاورزی فعـال می باشـند. باید توجه داشـت که ایـن گروه از 
تعاونی هـا غیرتجـاری بـوده و شـهروندان، خانواده هـا، دهقانـان و کلیه 
نهادهـای مربوطـه را در فراینـد تولید کشـاورزی درگیـر می کنند. این 
تعاونی هـا بـا هـدف کاهـش هزینـه محصـوالت کشـاورزی و یـا ایجـاد 
مـازاد درآمـد، عرضـه، پـردازش، خدمـات و ... شـکل گرفته انـد. بـرای 
تحقـق چنیـن کارکردهایـی اغلـب اقـدام بـه ایجـاد صندوق هایـی بـا 
پرداخـت سـهم اعضـای می شـود. امـوال تعاونی هـا نیز براسـاس قانون 
مالکیـت در اختیـار تـام تعاونی ها قـرار دارد. اعضـای تعاونی نقش خود 
را در کسـب وکار تعاونـی ایفـا می کننـد، تـا خـود و خانوادهـای آنها از 
خدمـات تعاونـی بهره مند شـوند. این فعالیـت اقتصـادی تعاونی ها باید 
در منافـع اعضـای منظـور گـردد و مـازاد نیز بایـد میان اعضـای توزیع 
شـود. همچنیـن اعضـای بـرای حفـظ شـاکله اقتصـادی و کسـب و کار 
تعاونـی و اسـتمرار سـاختار اداری آن ملـزم بـه پرداخت حـق عضویت 
می باشـند. ایـن تعاونی هـا وظیفـه دارنـد تـا بـه افـراد غیرعضـو نیـز 
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خدمات رسـانی نماینـد.
برخی از انواع تعاونی های مصرف کشاورزی بدین قرار می باشند:

تعاونی هـای )در حـال( پـردازش1 مختـص فـرآوری گوشـت، 
ماهـی، لبنیـات، سـبزیجات، میـوه، نـان و کلیـه فرآورده هـای آردی 

است.
تعاونی هـای بازاریابـی )معامالتـی(2 در خریـد، انبارکـردن، 
انتقـال  و  بسـته بندی  شست و شـو،  نمـودن،  خشـک  دسـته بندی، 

محصوالت مشغول هستند.
تعاونی هـای خدمـات3 بـه احیـاء و بازسـازی، انتقـال، تعمیـر، 
ساخت و سـاز، اصـاح زیسـت بوم، دامپزشـکی، بارورسـازی گیاهـان و 

حیوانات، مشاوره و حسابرسی می پردازند.
تعاونی هـای تأمین نیـاز تولیدکننـدگان )عرضه4( مشـغول 
تهیـه ابـزارآالت تولیـد، بارورسـازی، تغذیه، سـوخت، قطعـات یدکی و 

دیگر تجهیزات مورد نیاز کشاورزی هستند.
پزشـکی،  شـخصی،  بیمه هـای  ارائـه  در  بیمـه5  تعاونی هـای 

زمین، اموال و محصوالت می پردازد. 
و  وام  چـون:  تسـهیاتی  تهیـه  بـه  اعتبـاری6  تعاونی هـای 

پس انداز اشتغال دارند.

1. Processing coopera tives
2. Marke ting ( trading) coopera tives
3. Service coopera tives
4. Supply coopera tives
5. Insurance coopera tives
6. Credi t coopera tives
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تعاونی های اعتبار مصرفی کشاورزی1:
بـا توجـه به رشـد روزافـزون تعاونی هـای اعتبـار روسـتایی، ظرفیت 
توسـعه آنها نیز به وضوح مشـاهده می شـود. براسـاس نظرسـنجی های 
جامعه شـناختی از اعضـای ایـن تعاونی هـا، تقاضـای تأمین نشـده برای 
وام از 50 بـه 57 رسـیده اسـت. اکنـون بخش قابل توجهی از سـاختار 
عضویـت – معـادل 80 درصـد- ایـن تعاونی هـا دربرگیرنـده خانواده ها 
اسـت، کـه اغلـب آنهـا از متقاضیـان وام محسـوب می شـوند. ایـن در 
حالیسـت کـه ترجیـح بخـش کوچکتری از سـاکنین مناطق روسـتایی 
شـامل مسـتمری بگیران بـر پس انـداز و سـپرده گذاری در تعاونی هـای 
اعتبـاری اسـت. بـا وجـود آنچـه گذشـت، تعاونی هـای اعتبـار مصرفی 
و  عضـو  دهقانـان  نیازهـای  متوسـط  تامیـن  بـا  هنـوز  کشـاورزی، 
خانواده هـای آنهـا فاصلـه بسـیاری دارنـد. تـا جایی کـه تن هـا قـادر به 
تأمیـن بخـش کوچکـی از دهقانـان و تعـداد کمتـری از خانواده هـای 

اسـت.  آنها 
مصرفـی  اعتبـار  تعاونی هـای  در  سـطحی  سـه  سیسـتم  اکنـون 
کشـاورزی اجـرا می شـود. مهم تریـن وجه سـطح اول این سیسـتم، باز 
بـودن آن اسـت. سـطح دوم بـا تعاونی هـای اعتبـاری بـر پایـه داوطلب 
بـودن از طریـق ایجـاد سـاختارهای تعاونـی همچـون: یـک تعاونـی 
اعتبـاری منطقـه ای، یـک انجمـن تعاونـی، یـک اتحادیه حسـابداری و 

یـک مرکـز آمـوزش و پـرورش شـکل گرفتـه اسـت. 
سـطح سـوم بـا تعاونی هـای اعتبـار منطقـه ای شـکل می گیـرد کـه 
شـماری از وظایـف خـاص را بـا توجه به ماهیـت اعتباری خود نسـبت 
1. Agricul tural consumers credi t coopera tive
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بـه تعاونی هـای اعتبـار مصرفـی کشـاورزی میان منطقه ای کـه »اعتبار 
مردمـی1« نامیـده می شـود، بـر عهـده می گیرد. 

در ایـن ارتبـاط نقـش ویـژه صنـدوق توسـعه تعاونی هـای اعتبـار 
روسـتایی (FDRCC)2 مأموریـت اصلـی آن، ایجاد، توسـعه و حمایت 
از سیسـتم تعاونی هـای اعتبـار مصرفی کشـاورزی اسـت. ایـن نقش به 
قـدری مهـم اسـت کـه حتی در صـورت عدم وجـود برنامـه حمایتی از 
سـوی دولـت و عـدم حضـور بانـک تعاونـی، ایـن صنـدوق می تواند به 
عنـوان یـک مرکـز مالـی و تعاونی اعتبـاری عمـل نماید. ایـن صندوق 
شـامل 11 تعاونـی منطقه ای از سـطح دوم و 3 عضو وابسـته می شـود. 
در ایـن چشـم انداز، سیسـتم تعاونـی  اعتبـار مصرفی کشـاورزی باید 
نمایندگـی مشـروعی در بـازار داشـته باشـند. نکتـه قابـل تأمـل ایـن 
اسـت کـه صنـدوق توسـعه تعاونی هـای اعتبـار روسـتایی در جریـان 
یـک تحـول تدریجـی قـرار دارد کـه بـه موجـب آن در وهلـه اول، بـه 
یک مؤسسـه اعتبـاری و سـرمایه گذاری غیربانکی NBDCO3 اسـت. 
در مراتـب بعـدی، بـه مؤسسـه مالـی مرکـزی )بانـک تعاونـی( تبدیـل 
خواهد شـد. شـاخص ها نیز نشـان دهنده رشـد آتی قابـل توجهی برای 
تعاونی هـای اعتبـاری روسـتایی می باشـند. بـا توجه بـه توانایـی بالقوه 
ایـن حـوزه، انتظـار می رود کـه بتواند در درازمـدت نقش بازار سـیاه را 
کاهـش داده و بـا افزایـش امکان کسـب وکارهای قانونی بـرای مردم، با 

بیـکاری نیـز مقابلـه نماید. 

1. Popular credi t 
2. Fund for  the Developmen t of Rural Credi t Coopera tives 
3. Non-banking Deposi t and Credi t Organiza tion
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تعاونی های خدمات مصرفی کشاورزی:
براسـاس آمـار رسـمی، بـا وجـود این کـه تعاونی هـای پـردازش بـه 
صـورت آرام اما رو به پیشـرفت مسـیر خـود را پیموده انـد، تعاونی های 
بازاریابـی کاهـش بسـیاری را تجربـه کرده انـد. در ایـن ارتبـاط آمار در 
سـال 2008 در روسـیه نشـان می دهد کـه، 141 تعاونی پـردازش، 49 
تعاونـی خدمـات، 108 مـورد بازاریابـی، 53 مورد عرضـه، 501 تعاونی 
اعتبـار و 14 تعاونـی بیمه مصرف کشـاورزی وجود دارنـد. در این وادی 
کـه ذینفعـان و ذینفـوذان متعـددی دارد، اصلی تریـن تأمین کننـدگان 
خدمـات ضـروری جهـت حفـظ فعالیـت خانگـی کسـب و کارها، افـراد 
کارآفریـن با سـهم 28.7 درصدی، سـازمان ها کشـاورزی بـا 26 درصد، 

25.8 درصـد آشـنایان و همسـایه ها بوده انـد. 
ایـن تعاونی هـا اغلـب در مناطـق پیشـگام در جنبـش تعـاون همچون 
سـاواتف1، ولگوگراد2، تیومن3، روسـتوف4 و آسـتاراخان5 شکل گرفته اند. 
دیگـر مناطـق مسـتعد، مکان هایـی هسـتند کـه در آن مدیـران دولتـی 
توجـه بیشـتری به تشـویق کسـب و کارهای کوچک و توسـعه اجتماعی-

اقتصـادی مناطق روسـتایی نشـان داده انـد. برخی از ایـن مناطق عبارت 
از جمهـوری تاتارسـتان6، باشـکیریا7 و بوریتـا8 اسـت.

1. Sara tov
2. Volgograd
3.  tyomen
4. Ros tov
5. As trakhan
6. Republics  ta tares tan
7. Bashkiria
8. Burya tia
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در اینجـا کـه صحبـت از کسـب کارهای خـرد و تعاونی هـای کوچک 
روسـتایی شـد، بایـد بـه انـواع کوچـک انجمن هـای غیررسـمی کـه 
ویژگی هایـی همچـون تعاونی هـا دارنـد نیـز، اشـاره کـرد. ایـن نـوع 
انجمن هـا اغلـب نـه بـرای گسـترش کسـب کار در ابعـاد وسـیع تر کـه 
بـرای حفظ و تقویت تولید خرد محلی اسـت. همچنین تشـکیل چنین 
انجمن هایـی کـه ثبـت هـم نمی شـوند، عـاوه بـر عـدم دریافـت حـق 
عضویـت، مالیـات نیز پرداخت نمی کننـد. آنها در میـان تولیدکنندگان 
محصـوالت کشـاورزی در اشـکال مختلـف مالکیـت شـکل گرفته انـد، 
امـا اغلـب میـان خانوارهـا، کارآفرینان جمعـی و همسـایگان به صورت 

می گیرد. توافقـی شـکل 

شکل 2: نظام سلسله مراتبی تعاونی ها مصرف کشاورزی

اتحادیه فدرالی تعاونی های مصرف کشاورزی

اتحادیه منطقه ای تعاونی های مصرف کشاورزی

تعاونی های مصرف کشاورزی
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2. تعاونی های اعتبار و رهن1 مسکن:
:2 )CCCC( تعاونی های اعتبار مصرف شهروندان

جوهـر اصلـی تعـاون اعتبـار مصرفـی، تعاونی هـای اعتبـار مصرفـی 
شـهروندان اسـت، کـه توسـط آنهـا برای رفـع نیازهـا و کمـک متقابل 
سـه  سـاختار  دارای  نیـز  تعاونی هـا  ایـن  کرده انـد.  تأسـیس  مالـی 
اتحادیه هـای  لیـگ  فـدرال،  سـطح  در  هسـتند.  حکمرانـی  سـطحی 
اعتبـاری قـرار دارد که در سـال 1994 ایجاد شـده اسـت. یـک انجمن 
از تعاونی هـای اعتبـار مصرفـی شـهروندان و دیگـر کمک هـای متقابـل 
مالـی سـازمان های غیرتجـاری و براسـاس اصـول داوطلبـی، کیفیـت 
اعضـاء، مدیریـت خـود، بـاز بـودن، قانونمندی اسـت. مأموریـت اصلی 
ایـن لیـگ توسـعه تعـاون اعتبار مصرفـی به عنـوان یکی از مؤسسـات 

جامعـه مدنـی در روسـیه اسـت.
شکل 3: ساختار تعاونی های اعتبار مصرف شهروندان

لیگ اتحادیه های اعتباری

10 انجمن  منطقه ای

183 تعاونی اعتباری مصرف شهروندان

1. Mor tgage
2. Credi t consumers’ coopera tives of ci tizens
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:Ozero تعاونی
ایــن، یکــی از تعاونی هــای مســکن ویایــی اســت کــه در ســال 1996 
ــن  ــد. ای ــه والدیمیــر پوتیــن تأســیس گردی توســط حلقــه نزدیــک ب
ــرقی  ــاحل ش ــراد در س ــتان لنینگ ــود را در اس ــای خ ــی خانه ه تعاون
ــرد  ــیس ک ــومول (komsomolskoye lake) تأس ــه کامس دریاچ
)ویکــی پدیــای انگلیســی(. اغلــب اعضــای ایــن تعاونــی از وابســتگان 
بانــک مرکــزی روســیه می باشــند. ایــن تعاونــی کــه در برخــی منابــع 
انجمــن نیــز خوانــده می شــود، حاصــل جمــع ســرمایه زمیــن داران و 
سیاســتمدارانی چــون پوتیــن اســت کــه در ایــن منطقــه ویــا و یــا 
زمیــن کشــاورزی داشــته اند. پشــتوانه سیاســی و مالــی ایــن مجموعــه 
را بــه جایــی رســاند کــه در ســال 2012، اعضــای ایــن تعاونــی ارتقــاء 
ــه  ــی را تجرب ــگاه سیاس ــت جای ــی و تقوی ــادی- اجتماع ــگاه اقتص پای
کــرده بودنــد. ایــن مجموعــه اراضــی خــود را بــه طــور کامــل محصــور 
نمــوده و مانــع از دسترســی دیگــر افــراد بــه ســاحل می شــود. 
ــت  ــان پابرجاس ــودن، همچن ــی ب ــود غیرقانون ــا وج ــت ب ــن وضعی  ای

.)close  to Pu tin(

تعاونی های رهن مسکن1: باهم بسازیم!
ایـن نـوع تعاونی هـا از سـال 2000 میـادی، زمانـی کـه دو تعاونـی 
»نـوع جدیـد2« در مسـکو، همـراه بـا نخسـتین تعاونی هـای انجمـن 
داوطلبانـه تعاونـی نـوع جدید، صنـف تعاونی های مسـکن کـه درصدد 

1. Housing mor tgage coopera tives
2. New  type
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بسـازیم1«  »باهـم  عنـوان  بـا  اجتماعـی  مسـکن  طرح هـای  توسـعه 
از بـازار  می باشـند. هـدف ایـن تعاونی هـا بـه دسـت آوردن سـهمی 
اولیـه و ثانویـه مسـکن اسـت و بـه همین منظـور اعضای یـا محله های 
خاصـی محـدود نمی شـود. در خصـوص بازپرداخت ها نیـز انعطاف قابل 
ماحظـه ای در بازپرداخـت وجـود دارد، بـه طوری که در صـورت احراز 
ناتوانـی مالـی متقاضـی، امکان تمدید اقسـاط در بلندمدت بدون سـود 
نیـز وجـود دارد. همچنیـن در جهت توسـعه این تعاونی هـا، تعرفه هایی 
وجـود دارد کـه به صـورت منعطف امـکان ارتقـاء معیشـت خانوارها را 
ممکـن می سـازند. ابـداع خارق العـاده ایـن نـوع تعاونی هـا نـوع ویژه ای 
از قـرارداد قانـون مدنـی اعضـای بـود کـه بـه کمـک حقـوق و مقررات 
مالکیـت اعضـای تعاونی هـا بـه درسـتی فـردی شـده اسـت. در مـدت 
نسـبتا کوتاهـی، حـدود 5 سـال، بیـش از 100 تعاونـی مصـرف بـا 
اسـتفاده از طرح هـای مختلـف مالـی برای تأمین مسـکن از ایـن ابتکار 

شـده اند.  بهره منـد 

شکل 4: ساختار دو سطحی سیستم تعاونی های مسکن

صنف تعاونی های مردمی روسیه

70 تعاونی از 68 منطقه روسیه با عضویت 25 هزار خانواده

1. Cons truc ting  toge ther
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تعاونی مصرف کنندگان1
سـابقه تأسـیس این نوع تعاونی به الغای نظام فئودالی در سـال 1865 
)محبی، 1400: 25( و به گروهی به نام ِدسمِبریسـت ها یا دسـامبرگرایان2 
برمی گـردد. در ایـن کشـور هنـوز هـم تعاونـی مصـرف بـه عنـوان بخش 
عمـده ای از نظام تعاون محسـوب می شـود که بخش بزرگ آن را مسـکن 
در برمی گیـرد و تنهـا 6 درصد آن مربوط به کشـاورزی اسـت. با تأسـیس 
نخسـتین انجمـن مصرف کننـدگان بـا نـام Big Ar tel در سـال 1831، 
از بنیان گـذاران جنبـش تعـاون در روسـیه محسـوب می شـوند. اتحـاد 
جماهیـر شـوروی سیاسـت اقتصـادی جدیـدی اتخـاذ نمـود که بـا الزام 
بـه سـختگیری سلسـله مراتبی، از اوایـل سـال 1918 تمـام اتحادیه هـای 
تعاونـی مصـرف به اجبار در نهادی به نام سنتروسـویوز3 ادغام شـدند. این 
سیسـتم در سـاختاری سلسـله مراتبی شـامل: جامعه مصرف کننـده اولیه 
 ،)Gubsoyuz( اتحادیـه اسـتانی ،)Raysoyuz( اتحادیـه منطقـه ای –

اتحادیـه مرکزی )Cen trosoyuz( اسـت.
سنتروسـویوز بـه نهـادی نیمـه دولتـی تبدیـل شـد و تنهـا در دهـه 
1920 توانسـت بـرای مـدت کوتاهـی اصول اولیـه همـکاری را مجددا 
بـه اجـرا بگـذارد: سیسـتم سـهامی و هزینه هـای پذیرش احیاء شـد و 
بدنه هـای مدیریتـی مجددا فعال شـدند. ایـن یکی از الزامات سیاسـت 

1. Consumers’ Coopera tion
Decemberis ts .2: گروهـی از اشـراف و افسـران مخالـف دولـت وقـت بودنـد کـه بـا 
فعالیـت مسـلحانه در تشـکل های مخفـی بـا نظـام سیاسـی حاکـم مبـارزه می کردنـد. در 
نهایـت جمعیتـی حـدود 600 نفـر بـه همـراه هـواداران شـورش دسـامبرگرایان را در سـال 

.)English Wikipedia( نمودنـد  رهبـری  و  ایجـاد   1825
3. Cen trosoyuz



178

ها
ی
اون
تع
و
ت
دول

مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری

جدیـد اقتصـادی )NEP( در کشـاورزی بـود کـه جایگزیـن مصـادره 
شـده بـود، کـه طـی آن تـا 70 درصد برداشـت توسـط دولـت مصادره 
می شـد و مالیـات بـر مواد غذایی که این سـهم را بـه 30 درصد کاهش 
داد. پـس از پرداخـت مالیـات، دهقانان محصوالت مازادی در دسـترس 
داشـتند کـه می توانسـتند از طریـق تعاونی ها بـرای محصـوالت و ابزار 

.)Cen trosoyuz( مورد نیـاز خود مبادلـه کننـد
ایـن نـوع از تعاونی هـا در طول جنگ میهنی نیز نقـش مهی ایفا کردند، 
بـه طوری کـه وظایـف تأمیـن و تقویت نیروهـا در جنگ، حمایـت مالی و 
تجهیـزات حمـل و نقـل را حل کـرد، باید توجه داشـت که ایـن تعاونی ها 
پس از فروپاشـی سیاسـت های NEP و در کل دوره وجود اتحاد جماهیر 
شـوروی، تغییـرات بسـیاری را تجربه کردنـد )تجزیه اولیه و سـپس ادغام 
مجـدد آنهـا (. تغییراتـی که به نوبه خود نشـان از دخالت مسـتقیم دولت 
و بـه ویـژه حـزب کمونیسـم داشـت. وضعیت حتـی در زمان خروشـچف 
و پـس از آن بـه سـختی تغییـر کـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه در آغـاز 
پروسـتاریکا، همـکاری مصرف کننـدگان تـا 27 درصد از گـردش مالی در 
کل اتحـاد جماهیـر شـوروی و 80 درصـد در مناطق روسـتایی را تضمین 
می کـرد. تـا پایـان دهه 1980، شـبکه همکاری شـامل تقریبـا 400 هزار 
شـرکت خرده فروشـی و بیـش از 100 هـزار مؤسسـه پذیرایی بـود که در 
مجمـوع 3.5 میلیـون نفـر را اسـتخدام می کرد. تعـداد سـهامداران در آن 

.)Cen trosoyuz( زمـان حدود 25 میلیـون نفر بـود
در اوایـل دهـه 1990 سنتروسـویوز کـه بـه طور فعـال با شـورای عالی و 
دولت فدراسـیون روسـیه همـکاری می کرد، بـه ارائه چارچـوب قانونی برای 
احیـاء همـکاری، بـا تمرکز بـر اهمیت آن بـه عنوان یک سیسـتم اجتماعی 
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محور کمک کرد. اگرچه این فرایند هنوز کامل نشـده اسـت، سنتروسـویوز 
روسـیه، اتحادیه های مصرف منطقه ای و بیشـتر جوامع مصرف در سـال های 
اخیـر کارهـای قابـل توجهی انجام داده انـد و به تعاونی ها اجـازه می دهند در 
رقابـت در شـرایط بـازار برتـری پیدا کننـد و در عین حال معنـای اجتماعی 

.)Cen trosoyuz( فعالیت های خـود را حفظ کننـد
سنتروسـویز روسـیه در سال 1898 تأسـیس گردید. در آغاز ساختار 
عضویـت آن شـامل 307 جامعـه مصرفـی بـود، در حالی کـه امـروزه 
بیـش از 3 هـزار تعاونـی مصـرف را دربرمی گیرد. سنتروسـویز از سـال 
1903 عضـو اتحادیـه بین المللی بود. در سـاختار تعاونی نیز مسـئولین 

آن شـامل شـورا و هیئت مدیره هسـتند.

شکل 5: ساختار سازمانی سنتروسویز1 روسیه

RF سنتروسویوز

76 اتحادیه مصرف منطقه ای و استانی

Rayon 154 جامعه مصرفی

بیش از 3 هزار جامعه مصرفی

1. Cen trosoyuz
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تعاونی های ویالیی1 و باغبانی:
تعاونی هـای ویـا و باغبانـی، بزرگتریـن بخـش تعاونی هـای جنبـش 
تعـاون در روسـیه هسـتند. اینهـا سـازمان های غیرتجـاری هسـتند، 
کـه توسـط شـهروندان بـا هـدف حصـول اهـداف مشـترک اقتصـادی 
- اجتماعـی بـا فعالیـت در حوزه هـای باغبانـی و گلـکاری و زیباسـازی 

کسـب و کارهایی را راه انـدازی نمودنـد. 

شکل 6: ساختار سه سطحی سیستم تعاون باغبانی

اتحادیه باغبان های روسیه

اتحادیه های منطقه ای باغبان ها در 67 منطقه روسیه

تعاونی های باغبانی )حدود 40 هزار مورد(

جمع بندی:
کار  و  همـکاری  بـرای  توجـه  قابـل  اجتماعـی  پیشـینه  وجـود  بـا 
کاهـش  و  افزایـش شهرنشـینی  چـون:  دالیلـی  روسـیه،  در  جمعـی 
تدریجـی جمعیـت روسـتایی و ایجاد و توسـعه جایگزین هـای درآمدی 
غیرکشـاورزی بخـش تعـاون را کوچکتـر کـرده اسـت. دهقانـان نیز به 
1. Dacha
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عنـوان یکـی از اصلی تریـن نیروهـای تعاونگـر، امـروز اعتمـاد بـه نفس 
کمتـری بـرای راه انـدازی یک کسـب و کار تعاونی دارند و افـکار عمومی 
نیـز بـا تجربیـات دوره اسـتالین و اصاحـات پروسـتاریکای گورباچوف 
نـگاه منفی نسـبت بـه تعاونی ها دارند. در این بسـتر، نگاه بـه تعاونی ها 

نـه بـرای نئولیبرال هـا و نـه چپ گراهـا مثبـت ارزیابـی نمی شـود. 
در نهایـت می تـوان گفـت که بـا ارجاع به توالـی تاریخـی امپراتوری 
تـزاری بـا نظام سـنتی تعـاون، اتحـاد جماهیر شـوروی بـا تعاونی های 
سوسیالیسـتی و نظـام پساکمونیسـتی بـا تعاونی هـای مـدرن و تجاری 
شـدن تعاونی هـا می تـوان گفـت کـه نظـام تعـاون پیشاکمونیسـم و 
پساکمونیسـم حـدی از لیبرالیسـم را نشـان می دهـد. به عبـارت دیگر 
بـا وجـود سـال ها برنامه ریـزی منسـجم و مرکزگرایانـه، تعاونی هـا در 

بسـتر لیبرالیسـم کارایی بیشـتری داشـته اند.

منابع:
دولـت،  حمایـت  تحـت  روسـیه  تعاونی هـای  تعـادل،  روزنامـه   

برگرفته از: 
h t tps://b2n.ir/e30657

 Cen trosoyuz of  the Russian Federa tion.  the 
His tory of Cen trosoyuz. Available a t: h t tps://b2n.ir/
s96731

CIPOCA, 2017. Cooopera tibes and employmen t.
Second global repor t. 

Cracogna, Dan te; Fici, An tonio and Henry, Hagen. 



182

ها
ی
اون
تع
و
ت
دول

مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری

2013. In terna tional Handbook of Coopera tive Law. 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg

FAO. 2020. FAO Liaison Office wi th  the Russian 
Federa tion. Available a t: h t tps://b2n.ir/w49612

Foreign Broadcas t Informa tion Service, Daily 
Repor t (10 June 1988), pp. 64-88. Available a t: 
h t tps://b2n.ir/m82500

GSE (1953) Bol’shaya Sove tskaya En tsiklopediya 
(Grea t Sovie t Encyclopedia), 2nd edi tion, Moscow.

ICA. Russia backs grow th of rural co-opera tives. 
Coops4dev: Russia. Available a t:  h t tps://b2n.
ir/ t39743

ICA. Russia backs grow th of rural co-opera tives. 
Available a t:  h t tps://b2n.ir/m16992

ILO. (2009). Coopera tive Sec tor in Russia and  the 
Implemen ta tion of  the ILO Recommenda tion 
No.193 in  the Developmen t of  the Differen t Russian 
Coopera tive  trends. Available a t: h t tps://b2n.ir/
f57399

Kurakin, Alexander. (2017). Agricul tural 
Coopera tion in Russia:  today and 100 Years Before. 
 the 5 th In terna tional Conference of  the BRICS 
Ini tia tive for Cri tical Agrarian S tudies. RANEPA, 



183

مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری مشابه یابی در طرح  های عارضه  یابی و بهره  وری

        
سم

ونی
کم

سا
ه پ

ور
و د

ی 
رو

شو
یر 

اه
جم

اد 
تح

ر، ا
تزا

ی 
ور

رات
مپ

ه: ا
سی

رو
خ 

ری
ز تا

ه ا
ره

ه ب
ر س

ا د
ی ه

اون
تع

عه 
طال

-م
3

0

Moscow, Russia. Available a t: h t tps://b2n.ir/s85231 

PRIBYLOVSKY, VLADIMIR. CLOSE  tO 
PU tIN. Available a t: h t tps://b2n.ir/b57429

Siegelbaum, Lewis. Coopera tives. Available a t: 
h t tps://b2n.ir/n57588

Wikipedia. Ozero. Available a t: h t tps://b2n.ir/
g13972

Wikipedia. Decembris t revol t. Available a t: 
h t tps://b2n.ir/e45366

Wikipedia. All Russian Co-opera tive Socie ty. 
Available a t: h t tps://b2n.ir/u42432

Wikipedia. Obshchina. Available a t: h t tps://b2n.
ir/ t97814

Wikipedia. Comune. Available a t: h t tps://b2n.ir/
k99020

Yanbykh, R. Saraikin, V & Lerman, Z. (2019). 
Coopera tive  tradi tion in Russia: a revival of 
agricul tural service coopera tives, Pos t-Communis t 
Economies, DOI: 10.1080/14631377.2019.1607439


