ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑــﺮ آﻣــﺪه از اﻧﻘﻼب ﻣﻠــﯽ و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺳﺨﻦ روز ﺷﻤﺎره ۱۸) ۷۸ :آﺑﺎن (۱٣۹۷

ﯾﮑﯽ از دﻟﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺎرز دﻓﺎع ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان از اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ-
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺧﻂ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ آﻣﺪه
از اﻧﻘﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ ﻧﺨﺴﺖ اﺻﻞ

 ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﻈﻢ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ،
ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ ،ﺑﺎﻧﮏداری ،ﺑﯿﻤﻪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو ،ﺳﺪﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ
آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ،
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ،راه و راهآﻫﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﺸﺎورزی،
داﻣﺪاری ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
دوﻟﺘﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد و
ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﮔﺮدد و ﻣﺎﯾﻪ زﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﻮد ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻠﻤﺮو و ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ
ﺳﻪ ﺑﺨﺶ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم و ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن درﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺮداﻧﻪ
اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﻮد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ داﺷﺖ.اﻣﺎ
رﻫﺒﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪک اﻧﺪک و ﭘﻨﻬﺎن از ﺗﻮده ﻫﺎﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎی
دراز دﺳـﺘﺒﺮد ﺑـﻪ ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و اﺟـﺮای ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻮرژوازی اﻧﮕﻠﯽ اﻧﺤﺼﺎری )ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دﯾﻮان
ﺳﺎﻻری( ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای آن

را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﺒﺮد ﺑﺰرگ ﺳﺪه رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری -اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺳﺎزی ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .ﺳﻨﺎرﯾﻮ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ اﺻﻞ
رﻓﯿﻖ زﻧﺪه ﯾﺎد ﺑﯿﺖ اوﺷﺎﻧﺎ )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
 ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ
آﺷﻮرﯾﺎن و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن اﯾﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن درﺳﺘﯽ اﯾﻦ “دﺳﺖ
ﺑﺮد” آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ زﯾﺮ ﺣﺰب در ﺑﺎره ی ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺰب را ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ “ﻧﯿﺮﻧﮓ” رﻓﯿﻖ اوﺷﺎﻧﺎ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
»ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدد:
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮم ﺧﻠﻖ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ﺑﺨﺶ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
آن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﻨﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم در ﺳﺎل  ۱۳۸۴واﮔﺬاری ﺑﺨﺸﯽ ﻫﺎﯾﯽ از ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ و ﻣﺎدر
را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﯿﺰ در ﺗﯿﺮﻣﺎه ۱۳۸۵
دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ  ۸۰درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰاری ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪن در ﺑﺎره ی ﭘﯿﻮﻧﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ -اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ اﺻﻞ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی اﻧﮕﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن رﺳﻤﯽ اﻟﻐﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ از دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻬﺎن ﮐﺮدن ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺳﺎزی آﺷﮑﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ اول از
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﭘﺲ از آن از ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .از
ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ازرﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠﯽ ﮐﺮدی ﻧﺎم
ﺑﺮد ﮐﻪ درﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ ) ۲۴ﺧﺮداد  (۱۳۹۶ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ
 ۴۳و  ۴۴ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا و اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ
ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  ۲۵درﺻﺪ
ﺑﺮﺳﺪ .وﻟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﺎ اﯾﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزی ﻇﺎﻫﺮی را ﭘﯿﺎده
ﻧﮑﺮد و ﯾﮏ راﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی را در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﺼﯿﺮی؛ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون )رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت و
ﺻﺎدرات اﺗﺎق ﺗﻌﺎون( ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون از اﻗﺘﺼﺎداز  ۵درﺻﺪ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ
اﺳﺖ )ﻋﺼﺮ اﯾﺮان ) ۶ﻣﻬﺮ .((۱۳۹۶
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ در

اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﯿﺴﺖ )ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺸﺖ( .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﻬﺎرده درﺻﺪ از اﻗﺘﺼﺎد از
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎاﺳﺖ .ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﮐﻨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺮ روز ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و راﻧﺖ ﺧﻮاری از دﺳﺘﮕﺎه دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﭼﺮﮐﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از
اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۲۰۵۰ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و
 ۲۲۸ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﻻن ﺣﺪود  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ …
ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ ،ﻓﻘﻂ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻌﺪا ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ
)ﺗﻌﺎون آﻧﻼﯾﻦ ) ۲۰ﺑﻬﻤﻦ  .((۱۳۹۵آﻗﺎی ﻧﺼﯿﺮی ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده
ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮل ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ )ﻋﺼﺮ اﯾﺮان  ۶ﻣﻬﺮ :(۱۳۹۶
ﻗﺎﻧﻮن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ  ۲۵درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻦ وﺿﻊ ،اﻓﺮادی وارد ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻌﺎون ﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻧﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻌﺎوﻧﯽ دارﻧﺪ .ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از

ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻧﻈﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ راﻧﺖ ﺧﻮاری را ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺮگ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ
وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎری و رواﺑﻄﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ دارﻧﺪ و از اﯾﻦ
رواﺑﻂ ﺑﺮای راﻧﺖﺧﻮاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )) ۲ﺗﯿﺮ  (۱۳۹۳اﯾﮑﻨﺎ(.
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﻮد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و اﺳﺘﻘﻼل
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ واﮐﺎوی ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ در
ﻋﻠﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻣﺒﺎرزه

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ
ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﺗﻌﺎون آﻧﻼﯾﻦ
اﯾﮑﻨﺎ
اﯾﺴﻨﺎ

