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 مه تعالیبس

 مقدمه

 یداخل و خارج از کشور در حوزه بخش تعاون از تجارب حاصلنتایج و  شده مطالعات انجام هاییافته بر اساس

نظر میها در رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور نکات ذیل مورد تأکید و توافق اهلو نقش و جایگاه تعاونی

 باشد.

 دارد. محروم در مناطقبخصوص کاهش فقر  زدایی ودر محرومیتها نقش بسزایی توسعه تعاونی 

 د.ناجتماعی در جامعه باشموثری در بسط عدالتد عاملنتوانمی هایتعاون 

 کند.می کوچک و متوسط ایفا پایدار در قالب واحدهای اشتغال سزایی در ایجادظرفیت به تعاون 

 گسترش و موثری درظرفیت نهادی ها تعاونیمتقابال پذیرد و میاجتماعی شکل بستر سرمایه تعاون بر 

 .نمایندایجاد میاجتماعی اعتالی سرمایه

ارائه خدمات مشترک به واحدهای تابعه  و های تأمین نیازک و متوسط در قالب تعاونیسازماندهی بنگاههای کوچ

وری در بنگاههای خدمات و افزایش بهره سازیدرآمد، استانداردها، افزایشدر مقیاس بزرگتر موجب کاهش هزینه

تأکید و توجه می ها موردخواص و آثار جانبی دیگری نیز بر توسعه تعاونی عالوه بر آن گردد.تابعه تعاونی می

 باشد، 

 یافته والمللی به ویژه در کشورهای توسعهآوردها و مزایای ارزشمند که در عرصه بیندر مقابل همه این دست

است و آن اینکه بخش تعاونی در  ها یک مسئله بیش از همه مشهودبررسی مجموعاست. در شده صنعتی تجربه

ه نیافتدستهای قانونی خود ماموریتو به اهداف و  برخوردار نیستمورد انتظار قوام و جایگاه  از کشور هنوز

 ریزانرنامهباران، مدیران و ذعاون در بین سیاستگاضافه بر آن به نوعی سئواالت و ابهاماتی پیرامون  موضوع ت .است

حتی بخشی از اقشار جامعه و مردم نیز با این ابهامات روبرو هستند و این مسئله که  .وجود دارد کشور توسعه

 .ستانشدهدادهدولتی و خصوصی چیست به خوبی پاسخ هایدر مقایسه با بخش هاهای نسبی تعاونیمزیت

وسعه و قبول به تتوام با امید و نگرش مثبت و قابل شفاف و شود که یک نگاه روشنمی طور خالصه احساسبه

تر در محورهای ذبل بیش هستند،دالیلی که در پیدایش این نگاه موثر ایجاد نشده است. عمده  حمایت از این حوزه

 است.نمایان



  ،ها به خوبی اهمیت، اهداف و نقش تعاونی های بنیادین تعاون همچنین میزان ارزشو اصولی مفهوم

 است.نشدهتعیین

 است.نشده فرهنگ تعاون و کار جمعی در کشور به خوبی ترویج 

 های دولتی ذهنیت نامناسبی در اندیشه ها به ویژه در سازمانعملکرد ضعیف و ناموفق بعضی از تعاونی

 است.ساختهو نگاه مسئولین به اصل موضوع تعاون پدیدار

 آمدی و از کار های تعاونها و اتاقها و شبکه آنها در قالب اتحادیهتعریف شده برای تعاونیختارسا

 است.برخوردار نبودهبخشی مطلوبیاثر

 ای هزمانی خاص مثل ضرورت تعاون در کشور متأثر از شرایط و اقتضائات گیری بخشی از نهادشکل

-نکردهتنظیمدرستیها را در چارچوب و قاعدهگیری تعاونیها، جهتجنگ  و تداوم این نوع رویهزمان

 است. 

 ها به دالیل مختلف به نوعی وابسته و متکی به دولت و متأثر از حمایتهای دولتی بنا ساختار تعاونی

اتکایی و تبعیت از اصول پذیرفته شده تعاون خارج خود عملی و استقالل عمل از گردیده است و در

  اندشده

گیری گفتمان مشترک و فقدان درک واحدی از مفهوم، اصول موضوعه، ، عدم شکلشدذکر به آنچه اساسبر 

های بخش تعاونی به عنوان مهمترین نقیصه ها و طرفیتکاربردها، مزیتبخش، عناصر هویت های پایه،ارزش

جدی  هایقتصادی آسیبا در فرایند نهادینه شدن این بخشمطرح است که فقدن آن تعاونی کشور  بخشدانش 

 وارد نموده است. ساختار توسعه کشور به

از زحمات آقای دکتر حمداله رستمی مدیر کل محترم آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی ها که با عالقه مندی 

-زمینه های اقتصادی، مبانی نظریبا هدف انتشار مجموعه ای کم حجم با نگارش روان از   راکتاب حاضر 

گزاری اند سپاسنمودهتالیف  آسیب شناسی توسعه بخش تعاونی در ایرانو   هاظهور و توسعه تعاونی ، اجتماعی

-نگ تعاون و توسعه گفتمان تعاونی در جمع صاحبامید است این اثر منشا اثری مفید برای ترویج فره. نمایممی

 باشد.  نظران، کارشناسان و تعاونگران

 سید حمید کالنتری

 ونمعاون امور تعا
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تعاون به معنای عام به هرگونه همکاری و  همیاری افراد برای کمک به رفع مشکالت یکدیگر و رسیدن 

اجتماعی، بر شکل متفاوتی از ـیعنوان مؤسسات اقتصادها به تعاونیاما به هدف های مشترک اطالق می شود. 

و در کنار تامین  نیل به اهداف جمعی تاکید دارندهای اعضای خود و نیازهای تجاری با هدف برآوردن فعالیت

ند برخوردار ساله ١8٠ حدود ای سابقه از ،د. این نوع موسساتداف اجتماعی را نیز دنبال می کننیازهای مادی اه

هرهای شناشی از صنعتی شدن  مشکالت اقتصادی اجتماعی نارسایی های نظام بازار و ترمیمی بهیبرای پاسخگوو 

 در سایر کشورهای جهان توسعه یافتند.  به تدریجظهور کردند و انگلستان و سایر کشورهای اروپایی 

 فلسفه و زندگی برای ای طریقه را تعاون آن، اولیه اصول و تعاون کتاب مؤلف( ١٥٣١ ، Emory) اموری

 از ای مجموعه حال عین در که است رفتاری های شیوه و پوششها از ای مجموعه که میداند، حیات برای ای

 متقابل کمک و خودیاری از ترکیبی تعاون.  انسانهاست اجتماعی و فردی زندگی راهنمایی برای مبانی و اصول

 (١8 -١٠ص ،١٥84 تعاون، وزارت. )است جهانی ارزشهای بناگذاری جهت در آن گرایش که باشدیم

 مؤسسات"است.  کرده تعریف اینگونه را آسیا، تعاونی تعاون نظران صاحب از (Prakashپراکش )

سازمانهای  تعاونیها میگیرند. قرار دولتی یا غیر داوطلبانه سازمانهای انواع زمره در که هستند سازمانهایی تعاونی

 اصول با منطبق دموکراتیک و صحیح روش به و تشکیل آنها کامل اختیار خود و اعضاء توسط هستند که مردمی

 (١٥، ص ١٥84)وزارت تعاون،  "اداره میشوند. تعاون المللی بین

 سازمان طریق تشکیل از دارد که اشاره یکدیگر با کارکردن از مشخصی نوع به یتعاون مفهوم، این  به

 که می سازد را امکان پذیر مشترک اهداف به ، دسترسیمبتنی بر همکاری مدیریتی روشهای کارگیری و به رسمی

 قواعد اصول  و مطابق متشکل می شوند و تعاونی یو فدراسیون ها ها اتحادیه ،هاشرکت قالب در تعاونی ها

 .مشخص و از پیش تعیین شده اداره میشوند

بر اثر رشد فکری به تشابه نیازهای یکدیگر  مرکب از اشخاصی است که رسمی شرکت تعاونی سازمانی

جمعی بهتر و که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دست برده و این اعتقاد در آنها ایجاد شده باشد پی

 توانند در رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند.مؤثرتر از تالش انفرادی می

مشترک دورهم جمع شده و یک سازمان  نیازهایو تحقق به طور داوطلبانه برای وصول به اهداف این افراد 



د و هر یک از اعضای آن به طور می شودهند. این سازمان بر اساس دموکراسی اداره را تشکیل می اقتصادی

 . مشارکت می نمایند و اداره آنمنصفانه در تأمین سرمایه 

ارائه شده است:  ١881تعریف فراگیر دیگری نیز از سوی وزارت کشاورزی ایاالت متحده امریکا در سال 

ر در مالکیت مصرف کننده و با نظارت مصرف کننده است که سود ها را بر مبنای تعاونی یک بنگاه کسب و کا

سهام و نحوه استفاده از تعاونی )مازاد برگشتی( توزیع میکند. این تعریف عموماً سه عامل اصلی را در بر میگیرد: 

 .ظارت مصرف کننده و توزیع سود ها به نسبت سهام، نمالکیت مصرف کننده

 ،گردید برگزار (ICA) منچستر در ١88٣ سال در که خود کنگره یکمین و سی للی درالم بین اتحادیه

 :است کرده تعریف اینگونه را تعاونی

 تأمین منظور بهتا اند  نموده توافق اختیاری نحو به همدیگربا  که است اشخاصی مستقل متشکل تعاونی"

دهند و به روش  تشکیلجمعی  مالکیت با ای مؤسسه خود فرهنگی و اقتصادی،اجتماعی مشترک اهداف و نیازها

  (١88٣ اتحادیه بین المللی تعاون، )بیانیه هویت تعاونی، "مشارکت داشته باشند نظارت و ادارهدر  وکراتیک مد

 از اکنون نیزهم آن مواد از یبرخ و دیرس بیتصو به  ١٥٣٠ سال  در که ایران تعاونی شرکتهای قانون

 :است کرده معرفی اینگونه را تعاونی شرکتهای کی ماده در هستند، برخوردار یقانون اعتبار

 و مشترک یهانیازمندی رفع منظور به که حقوقی یا حقیقی اشخاص از است شرکتی تعاونی شرکت"

 انداز، پس به تشویق و آنان همکاری و متقابل کمک و خودیاری طریق از شرکاء اجتماعی و اقتصادی بهبود

 ".شود یم تشکیل است، مطرح قانون در که اصولی موافق

 در صرفا و است نداده ارائه تعاونی از مشخصی تعریف ایران یاسالم جمهوری تعاونی بخش قانون اما

 تیماه به توانیم ها یژگیو نیا مجموع از که است شده اشاره تعاونی های یویژگ برخی آن  تبصره و ماده چند

 سرمایه درصد ٣١ حداقل یا تمام نیتام و مستقل حقوقی شخصیت  ،یرانیا تابعیت بودن دارا .برد یپ یتعاون

 . هستند ها یژگیو نیا نیمهمتر از اعضا بوسیله یتعاون

 اینگونه را تعاونی شرکت تعاون، قانون مختلف مواد براساس تهران دانشگاه حقوق استاد دکترحسنی 

 :است نموده تعریف

 مربوط امر در فعالیت برای دولتی غیر حقوقی و حقیقی اشخاص بین که است شرکتی تعاونی شرکت"

 اجتماعی و اقتصادی وضع بهبود منظور به تعاونی بخش قانون در مطرح اهداف جهت در توزیع یا تولید به



 از نقل ١٥14 حسنی،.  )شود یم تشکیل قانون مقررات رعایت با آنها مساعی تشریک و همکاری طریق از اعضاء

  (١١ص ١٥84 تعاون، وزارت

 ها و فدراسیون هایاتحادیه ها،که در قالب شرکت هامی توان نتیجه گرفت، تعاونی  از مباحث ارائه شده

 جهت ساماندهی و هدایت های حقوقیبه عنوان شخصیتد، نتعاونی صورت قانونی و رسمی به خود می گیر

برای دستیابی به نیاز ها و اهداف انجام فعالیت اقتصادی و راه اندازی کسب و کار جدید  از طریقهمکاری افراد 

 . شکل می گیرندمشترک 

 ، ویژگی های زیر را می توان برای تعاونی ها برشمرد:اریفتعبر ساس این 

. یعنی دارای قوانین و مقررات مدون و از پیش تعیین شده بوده تعاونی ها سازمان های رسمی هستند -

 شده است.  صق اساسنامه مشخو روابط بین ارکان تعاون و نحوه عمل آن ها از طری

که بر اساس عضویت اختیاری و داوطلبانه  تعاونی ها جزء سازمان های داوطلبانه محسوب می شوند -

رای ب غیر دولتی( اشخاص حقیقی یا حقوقی)اعضا تعداد حداقل در کشور ما افراد شکل می گیرند. 

 هفت نقر است. تاسیس تعاونی

 که انگیزه اعضا برای عضویت در تعاونی به شمار میرود. در بین اعضا  وجود هدف یا نیاز مشترک -

و منبع شکل گیری و قدرت یابی آن ها منابع مادی و انسانی و  تعاونی ها سازمان های مستقل هستند -

  هکاری مشترک اعضاست. 

انه به صورت منصفتعاونی تشکیل و تامین سرمایه  در آن ها مشارکتاز طریق که  نقش محوری اعضا -

به صورت دموکراتیک )هر عضو یک  تعاونی و نظارت بر تعاونیبر فرایند اجرایی آن ها نظارت و 

 رای(

 برای افرادی که می توانند از خدمات تعاونی استفاده نمایند بدون تبعیضات قومی عضویت آزاد  -

 . سیاسی، نژادی، مذهبی و جنسیتی

  



 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 تعاونینهضت مبانی نظری 

  



قبل از پرداختن به مبانی نظری و اصول مبنایی نهضت تعاون یادآوری این نکته ضروری می نماید که 

گسترش آن را در گرو ضدیت با اقتصاد آزاد  ،یشتر طرفداران تعاونببرخالف آنچه در کشور ما رایج است و 

اد تعاونی نیز از مخالفت با شیوه اقتصمبتنی بر مالکیت خصوصی می دانند و متقابال طرفداران مالکیت خصوصی 

پرهیز ندارند، بر اساس آنچه در کشور های توسعه یافته تجربه شده است، این دو رویکرد اقتصادی نه در تقابل 

ب های کساقتصادی و شیوههای یک از این نحله با یکدیگر بلکه مکمل و بر طرف کننده نقایص موجود در هر

مالکیت  نظام هدف و رویکرد باتر تعاون نوعی مالکیت خصوصی است که به لحاظ  هستند. به بیان دقیق و کار

 های رقابتی متفاوت عمل می کند. مبتنی بر مکانیسم

نظری و چارچوب  مبناییهای  اقتصادی و اجتماعی دارای اصول مانند سایر مکتبهنهضت تعاون 

 ی اقتصادیو روش های اجرایی از سایر حوزه ها ها، راهبرد ارزشینظام لحاظ  بهمنحصر به خود است که آن را 

شده  موجب ،تعاون و غلبه نگاه انسان محور در نهضت ی به فعالیت های اقتصادیاخالقمتمایز میسازد. رویکرد 

این حوزه همواره  فعاالنبرخوردار باشد و ویژه ای  توام با  هنجارهای رفتاری است این نهضت از بار معنایی

 را در روابط اقتصادی و مدیریتی خود مختلف  جوامعول و ارزش های اخالقی مورد قبول تالش نمودند اص

 در این بخش به خالصه نظرات مهمترین متفکران اندیشه تعاونی اشاره می شود: ملحوظ دارند.

در مقابل  را co-operationاصطالح    ١8١١در سال برای اولین بار  (8778-8181رابرت اوون ) 

به کار گرفت و معتقد بود اگر انسان ها همکاری را جایگزین رقابت می کردند  competitionواژه رقابت 

ایجاد همیاری بر روی زمین را تمامی شرکت های تعاونی  غایی هدفو  جامعه انسانی اخالقی تر خواهد شد

اش، ندگی و مشکالت کارگران کارخانهدار انسان دوست بود با مطالعه وضع زکه یک کارخانه. وی می دانست

هرچند این تجربه که . جامعه تعاونی را پایه گذاری نمودبار اولینو  های تعاونی را ارائه دادفلسفه ایجاد شرکت

موثری  خواهانه او نقشآلیستی او بود با شکست مواجه شد اما افکار انساندوستانه و عدالتبرخاسته از افکار ایده

 اندیشه تعاونی داشت.  در شکل گیری 

د در انگلستان منتشر میکر "تعاونگر"به نام که اولین نشریه تعاونی را  (871۱-811۱) کینگ ویلیام دکتر

دکتر کینگ به قدرت مصرف . منشا الهام اطالعات و آموزش های تعاون در فرضیه و عمل به شمار میرفتو 

برای مصرف ی تعاون ایجاد وگسترشاز و کنندگان تکیه داشت و بیشتر بر ایجاد تعاونیهای مصرف تاکید می نمود 



در انگلستان منتشر نمود و نقش  ١8١8-١8١8مجله تعاون را در سالهای  وی د.نموطبقه کارگر پشتیبانی می 

 : ه نظر او اصول مورد نظر در تعاونی های مصرف عبارت بود ازتعاونی مصرف داشت ، ب ٥٠٠اساسی در ایجاد 

بابت سهام اعضاء بهره  وسرمایه شرکت از محل خرید سهام توسط اعضاء فراهم آمده ، سود سرمایه وجود ندارد 

مازاد برگشتی  .جناس به نرخ روز و کم و بیش نزدیک به نرخ بازار فروخته شودا. ای به آنها تعلق نمی گیرد

  .سود حاصل از خرید اعضاء صرف ایجاد واحد های تولیدی و اشتغال کارگران می گردد ود ندارد وجو

مشاهده فقر عمومی و اسارت روستائیان  تحت تاثیر اوضاع زمان خود و (8181-8811)رایفایزن ویلیام 

در چنگ رباخواران ، تنها راه نجات و رهائی این گروه عظیم انسانهای زحمتکش را در اتحاد و اتفاق و همکاری 

با شرکت گروه کثیری از  روستایی راتعاونی اعتبار اولین  ١8٨4نها تشخیص داد . او در سال آو خودیاری 

ایفایزن برای شرکتهای تعاونی اعتبار روستائی اصول و مقرراتی پیش بینی نمود . ادطرفداران نظریه خود تشکیل د

عضا در به نقش و تاثیر  ا . اوکه امروزه در سراسر جهان ، شرکتهای تعاونی اعتبار روستائی از آن متابعت می کنند

ضاء در کنترل و نظارت اع در شرکت تعاونی اعتبارو معتقد بود  داشت راسخی اعتقادموفقیت و پایداری تعاونی 

به لحاظ مسئولیت نامحدودی که پذیرفته  و اعضا اداره امور بیش از هر یک از انواع دیگر شرکتهای تعاونی اهمیت

اعمال رأی و نظر ،  یک عضو ، یک رااصل باید در تمام مجامع و جلسات شرکت حضور یافته و بر اساس  ندا

مسئولیت اعضاء منحصر به سهام نباشد بطور قطع بانکها و منابع اگر ساس اصول تعاونی رایفایزن ابر . دننمای

اعتباری با اطمینان و سهولت بیشتری همکاری نموده همچون به عنوان ناظری بصیر نخواهند گذاشت وامهای 

  .دریافتی به هدر رفته و برای حیات شرکت خطری ایجاد گردد

معتقد بود که جامعه باید امکان کارکردن هر  یکی دیگر از متفکران تعاونی (8188-8111)لوئی بالن 

و حقوق اولیه انسانی او را برای زندگی تامین کند و این در سایه رقابتهای  ناسب با توانائی او فراهم نمایدفرد را مت

بزرگ تولیدی  شرکتهای آزاد اقتصادی و اختالفات طبقاتی میسر نیست . برای رفع این مشکل لوئی بالن تاسیس

ر ددولتها  .را پیشنهاد می کند که اساس کار این شرکت ها آزادی انتخاب و تعاون و همکاری استوار می باشد

باید سرمایه آنها را تامین کنند و یک مدیر انتصابی به طور موقتی از طرف دولت بر این  آغاز تشکیل این شرکتها

عد از اینکه کارگران به طریقه اداره این شرکتها آشنا شدند مسئولیت اداره شرکتها را نظارت داشته باشد . ولی ب

 آنها را بعهده خواهند گرفت . 



و دبرای جلوگیری از بحران اقتصادی کشیشکی کاتولیک بود که معتقد بود  (81۱8-878۱فیلیپ بوشه )

تولید است  شه مبتکر طرح تعاونی هایطبقه تولیدکننده و مصرف کننده باید با هم ارتباط نزدیک داشته باشند . بو

اداره شرکت توسط کارگران صورت می گیرد و دو نفر نماینده  تدوین نمود:به شرح زیر را اصول این تعاونیها  و

عضاء طبق قرارداد منعقده به نسبت تخصص و مهارت شغلی ا. منتخب صاحبان امضای مجاز شرکت می باشند

نباید به عنوان دستمزد پرداخت نمود . بلکه باید قسمتی از  مدهای شرکت راهمه در آ . دستمزد دریافت می کنند

سرمایه ذخیره شرکت غیر قابل تقسیم است حتی پس از انحالل شرکت این . آن را به حساب ذخیره منظور کرد

ال باید ذخایر شرکتهای منحله را به شرکتهای تعاونی فع بلکه ذخیره قابل تقسیم بین اعضای شرکت نمی باشد

استخدام کارگران غیر عضو در شرکتهای تعاونی ممنوع می باشد و اگر استخدام چنین کارگرانی برای  .منتقل کرد

 از دوازده ماه تجاوز نکند.  واداره کار شرکت ضروری باشد ، مدت آن محدود بوده 

از بانیان فکر ایجاد تعاونیهای تولید می باشد او اعتقاد داشت برای نیز  (8711-81٨7شارل فوریه : )

ساختن جامعه ای که فاقد واسطه و مبری از عملیات نامشروع اقتصادی باشد ، باید طبقات گوناگون اجتماعی 

ک یمانند کارگران ، کشاورزان و پیشه وران زندگی اقتصادی خود را به وسیله سازمانهای تعاونی و همکاری در 

واحد اشتراکی متمرکز کنند. برای حذف واسطه ها ، همکاری شرکتهای تعاونی تولید و مصرف را توصیه نموده 

 .و معتقد بود که باید میزان تولید را با توجه به نیاز مصرف کنندگان معین کرد

ارزش های  معتقد بود مدیر واحد های تعاونی دانشگاه لیسستر انگلستان پیتر دیویساز متفکران معاصر 

 تعاونی بایستی چنین باشد:

تعاونی ها بایستی بر ارزشهای جامعه، تقدم فرد بر سرمایه، خودکفایی، حس مسئولیت مشترک، "

 .بنا شونددموکراسی، کیفیت، مساوات، خدمات و نیز ارزش های نیکوکارانه 

 تعاونیها انجام داده است. ارزشهایدا که مطالعات زیادی در باب ااستاد دانشگاه یورک کان پروفسور کرایگ

 :اساسی تعاونی را به صورت زیر دسته بندی کرده است

 ـ  کمک  متقابل، اقتصاد، آموزش،  مسئولیت اجتماعی، مشارکت ١

 آزادگی  و حقو ق، دموکراسی ،ـ برابری، انصاف١

 ـ عدالت اقتصادی ، مشارکت اقتصادی، تأمین کیفیت زندگی٥



های تعاونی در کشورهای آسیایی به مقوالت ارزشان تعاونی در آسیا پیرامون از صاحب نظر کی ون سو

 زیر اشاره دارد .

 الف ـ ارزشهای اقتصادی شامل: 

 ارتباط منافع، ایجاد ارزش جدید، پیشرفت اقتصاد زندگی،  تدارک خدمت واحد، توسعه اقتصاد منطقه،

 ارزشهای اجتماعی شامل:  -ب

گرایی )اومانیسم(، یاری متقابل، همبستگی اعضا، نوع دوستی، خودباوری در زندگی،  اجرای اصل انسان 

 بهبود محیط زندگی 

عالوه بر اینها وی بر واقعیت های دیگر مثل برابری ، آزادی ، خود اتکائی و  تأمین دموکراسی تاکید کرده 

 (١٥8١)طالب مهدی، اصول و اندیشه های تعاون،  و آنها را  مهم می دانست.

که به عنوان نقطه آغاز نهضت تعاون رسمیت جهانی یافته است،  (١844) پیشگامان راچدیلتعاونی 

اصولی را برای اداره تعاونی خود تنظیم کرده بودند که مبنای تنظیم اصول جهانی تعاون در مراحل بعدی قرا 

هایی که از اندیشمندان این حوزه و درس هایتعاون های سایرو شکست گرفت. این اصول بر اساس تجربه ها

 .گردیدآموخته بودند، تدوین و ویلیام کینگ بخصوص اندیشه های رابرت اوون 

 این اصول عبارتند از:مهمترین 

 رای گیری از اعضا به صورت دموکراتیک )یک عضو، یک رای( -

یاسی، بعیضات سبرای همه کسانی که میتوانند از خدمات تعاونی استفاده نمایند بدون ت عضویت آزاد -

 قومی، نژادی و جنسیتی

 رعایت انصاف از سوی اعضا -

 متناسب با معامالت آن ها از تعاونیتوزیع درآمد خالص بین اعضا و  محدود بودن سود سهام سرمایه -

 اختصاص بخشی از سود تعاونی به آموزش اعضا و مدیران -

نی تعاون چندین مرتبه مورد بررسی ،  اصول جها١88٣المللی تعاون در سال پس از تشکیل اتحادیه بین

تفکیک با  ١88٣در کنگره اتحادیه بین المللی تعاون در سال و بازنگری قرار گرفت و برای آخرین بار این اصول 

  .قرار گرفت صویباز ارزشهای تعاونی مورد تتعاون اصول 



برابری، انصاف و اتحاد ها بر ارزشهای خوداتكایی، دموکراسی، مذکور تعاونیکنگره بر اساس بیانیه 

گذاران تعاون به ارزشهای اخالقی مانند صداقت، شفافیت ها بر حسب سنت بنیاناعضا تعاونیو  استوارند

 (8٨المللی تعاون، ص)اتحادیه بین "عملكرد، مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران معتقدند.

سعی در بدست گرفتن سرنوشت خود خود اتکایی بر این اعتقاد استوار است که همه مردم میتوانند 

ها معتقدند که رشد و توسعه کامل فردی فقط در سایه گرد آمدن در کنار دیگران امکان پذیر تعاونی و نمایند

پذیری متقابل میتوانند ثمره بیشتری بدست آورند. همچنین بینش است. افراد با فعالیت های مشترک و مسئولیت

هایی که در راه اعتالی تعاونی خود می آموزند و با درک اینکه هر تعاونی و مهارتافراد از طریق عمل به شیوه 

 یابد.چه بدست آورده اند با همکاری دوستان خود بوده است، اعتال می

های خود را داشته باشند و از مسئولیت پذیری بدین معناست که اعضا جرات پذیرش  مسئولیت فعالیت

 را تضمین نمایند.طریق پایداری حیات مستمر آن 

ها شخصیت انسانی افراد مبناست و عضو عنصر نای برابری ایجاد شده اند. نزد تعاونیبها بر متعاونی

ها مشارکت دارند و از این  حق برخوردارند که از عملکرد تعاونی اصلی تعاونی است. اعضا در تصمیمات تعاونی

ها که عمدتاً تحت اختیار از دیگر اشکال شرکت را هاها تعاونیآگاه باشند و نظرات خود را ابراز کنند. این ویژگی

 سرمایه هستند، متمایز میسازد. 

تعاونی ها سازمان های انسان محور هستند و جایگاه اعضا ها بیش از  به این مفهوم است که دموکراسی

رای بدون در نظر گرفتن اصل هر عضو یک بر اساس مقدار سهامی است که در تعاونی خریداری نموده اند. اعضا 

در ازای مشارکت خود در تعاونی به طور عادالنه پاداش  میزان سرمایه شان از حق رای برابر برخوردار بوده و

 شوند.میمند نمایند و از خدمات تعاونی بهره می دریافت

ادی اقتصرفتار که تعاونی ها سازمان های منصفی هستند. رعایت انصاف در تعاونی ها به این معناست 

تعاونگران نه بر اساس ارزش های منفعت طلبانه و افزایش ثروت بلکه بر اساس حد اکثر نمودن انتفاع اعضا از 

 خدمات تعاونی شکل می گیرد.

ها به این معناست که تعاونی چیزی باالتر از مجموعه ای از افراد است. عامل همبستگی در درون تعاونی

اعضا مسئولیت دارند فضایی را فراهم کنند که در آن بر مبنای عدالت و تعاونی یک فعالیت گروهی است و 



گران و تعاونیانصاف رفتار شود و نفع گروهی مد نظر قرار گیرد. همچنین همبستگی به این معناست که تعاون

 ها در کنار یکدیگر باشند و در آرزوی تحقق یک نهضت تعاون متحد و یکپارچه در سطوح محلی، ملی، منطقه

 المللی تالش نمایند.ای و بین

اصول جهانی تعاون نیز  به تصویب اعضا رسید که مبنای  ،در این بیانیه برای تحقق ارزش های تعاون

 عمل تعاونگران جهان قرار دارد. این اصول عبارتند از:

 آزاد و داوطلبانه عضویت -اول اصل

 دماتخ از استفاده به قادر که افرادی تمام برای عضویت  و هستند آزاد و داوطلب های تشکل ها تعاونی

 نژادی، ماعی،اجت جنسی، های تبعیض گرفتن نظر در بدون ، بپذیرند را عضویت از ناشی مسئولیت و باشند ها آن

  .است آزاد  مذهبی و سیاسی

 اعضاء توسط دموکراتیك کنترل -دوم اصل

 اتخاذ و گذاری سیاست در فعاالنه که خود اعضای وسیله به و هستند دموکراتیک هایی سازمان ها تعاونی

 در ندکن می خدمت منتخب نمایندگان عنوان به که زنانی و مردان. گردند می کنترل کنند، می مشارکت تصمیم

 و( رای یک عضو هر) برخوردارند مساوی رای حق از اعضا اولیه، سطوح های تعاونی در. اندمسئول اعضا مقابل

 .مییابند سازمان دموکراتیک شکلی به دیگر سطوح های تعاونی

 اعضا اقتصادی مشارکت -سوم اصل

 بخشی الًمعمو. میکنند کمک خود تعاونی سرمایه تامین به دموکراتیک کنترل با و منصفانه طور به اعضا

 طشرای از که خود شده پرداخت سرمایه با متناسب حداقل معموالً اعضا. دارد قرار تعاونی مالکیت در سرمایه از

 از هریک تامین برای را درآمد مازاد اعضا. میکنند دریافت وجود صورت در محدودی پاداش میباشد، عضویت

 :میدهند اختصاص زیر مقاصد

 ی،تعاون های فعالیت توسعه - 

 تعاونی با ها آن از یک هر معامالت نسبت به تعاونی منافع از اعضا برخورداری -

  .برسد اعضا تصویبب به که هایی فعالیت سایر از حمایت -  

 هاتعاونی استقالل و گردانی خود -چهارم اصل



 ایرس با ها آن اگر. میشوند کنترل و اداره اعضا توسط که هستند مستقل و خودیار های سازمان ها تعاونی

 نحوی هب نمایند، سرمایه تامین منابع سایر از یا کنند امضا ای نامه موافقت دولتی های دستگاه جمله از ها سازمان

 آن لاستقال و شده کنترل و اداره اعضا توسط و دموکراتیک طور به تعاونی باشند مطمئن که کرد خواهند اقدام

 .بماند محفوظ

 رسانی اطالع و آموزی حرفه آموزش -پنجم اصل

 می تدارک آموزی حرفه و آموزش خود، کارکنان و مدیران منتخب، نمایندگان اعضا، برای ها تعاونی

 افراد صبخصو مردم عموم و نموده کمک خود تعاونی پیشرفت به مؤثر نحو به بتوانند ها آن که طوری به بینند

 .سازند مطلع تعاونی فواید و خود ماهیت به نسبت را عمومی افکار رهبران و جوان

 هاتعاونی بین همكاری -ششم اصل

 به دخو اعضای به المللیبین و ای منطقه ملی، محلی، سطوح در یکدیگر با همکاری طریق از ها تعاونی

 .میکنند تقویت را تعاون نهضت و کرده خدمت طریق مؤثرترین

 جامعه به توجه -هفتم اصل

 .میکنند فعالیت خود جوامع مستمر توسعه برای اعضا توسط مشی و خط تصویب با ها تعاونی

توسعه  های جدید اقتصادی که مبتنی بر دیدگاه تعاون همچونبر اساس دیدگاه های ارائه شده، 

و  و آزادی معتقد است پیوند بین عدالت این رویکرد .کنددفاع می توانمندسازیاز رویکرد است،  محورانسان

در نظریه های نوین اقتصادی میوه فرایند توسعه اقتصادی  شود.های او بنا میبرابری بر کانون انسان و قابلیت

یت زندگی و ارتقاء قابلیت های انسانی بیانجامد. توسعه اقتصادی که زیست انسانی را فدای بایستی به افزایش کیف

دستیابی به شاخص های کمی مربوط به افزایش تولید و درآمد ملی نماید، پروژه ای ناتمام است و جای هدف و 

ان هدف فرآیند توسعه به انسان هم به عنوان ابزار و هم به عنووسیله عوض شده است. زیرا در این رویکرد 

 نگریسته می شود. 

رات دهنده مخاطدهنده و تسکینشناس معاصر انگلیسی, تعاون و همکاری را تخفیفجامعه گیدنزآنتونی 

سازد، اشاره دارد که اعتماد، همکاری میانسان با تشریح مخاطراتی که نوگرایی متوجه هویت داند. وی مدرنیته می



نقل از رستمی، حمداله،  ١٠١ص ،١88١گیدنز, ) .کندارزشها ما را از این خطر محافظت میو روابط مبتنی بر این 

١٥8١) 

معتقدند ارزش های تعاونی بایستی در راستای ترویج و گسترش رفتارهای نیز تعاون حوزه اندیشمندان 

تقدم فرد بر  ی همچونهای اجتماع ارزش معتقد به صورت گیرد. تعاونی ها حوزه های اقتصادیاخالقی در 

، مساوات، کیفیت مناسب خدمات و انصاف مشترک، دموکراسی،پذیری حس مسئولیت توجه به جامعه، سرمایه، 

ارزش مدار  ی. بنا بر بیانیه کنگره بین المللی تعاونگران، تعاونی ها سازمان هایهستندارزش های نیکوکارانه  مروج

ه باز طریق اجرای اصول تعاون  می شوند متعهدنهضت  گذاران اینبر حسب سنت بنیانهستند و تعاون گران 

عدالت و توجه به جامعه و دیگران معتقدند ، ارزشهای اخالقی مانند صداقت، شفافیت عملکرد، مسئولیت اجتماعی

 . پایبند باشند و

 کنند تاهای اقتصادی، انسانی و اجتماعی کمک میبا توانائی خود در ترکیب سرمایه همچنین هاتعاونی

ها را می پذیرند به منابعی چون سرمایه، اشتغال، مهارت، اطالعات، آموزش، درآمد و افرادی که عضویت تعاونی

یجاد و رای ارا ببستر های مناسبی  . شبکه های تعاونیهای اجتماعی دست یابندهای ناشی از شبکهانواع حمایت

اهم جمعی فربرای دستیابی به منافع و خیر گروهیعمل و هنجارهای تعامل  توسعهگسترش اعتماد اجتماعی و 

 د. دهقرار می در اختیار اعضا تعاونی هاسازند که این ظرفیت ها را در عرصه های عمل اقتصادی می 

به اعضا  مشارکتسازکارهای مدیریت مبتنی بر استفاده از تعاونی ها قادرند با بکارگیری اصول تعاون و 

گی عمل جمعی و فعالیت های گروهی مطرح گردند و نقش مؤثری در ترویج عناصر فرهن کانون هایعنوان 

و همکاری برای ساماندهی معضالت جامعه و  گروه های کم  تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه فرهنگ تعاون

 ایفا نمایند.درامد 

در کشورهای در حال توسعه این امیدواری وجود دارد که  ،(ILO)بر اساس نظر سازمان بین المللی کار 

ین بردن ب زمینه ازهمچنین در  گسترش عدالت اجتماعیفقرزدایی و  توسعه اشتغال، ها بتوانند در خصوصتعاونی

های مؤثر و کارآمدی مشقات ناشی از عوارض گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار و تعدیل ساختاری، کمک

 ایند. ارائه نم

پر هزینه بنگاه های ها متصور است، کمک به جایگزینی عملکرد هایی که برای تعاونیاز جمله نقش

دسترسی آسان به توسعه زیر ساخت های عمرانی، های مهمی مانند زمینه تعاونی در مؤسساتبا  دولتی اقتصادی



گاه تماعی، ایجاد فرصت برای توسعه بنگسترش شبکه های توزیع، ارتقا سطح رفاه گروه های اج ،خرد مالی منابع

 . استبازاریابی محصوالت کشاورزی فراوری و و نیز  های اقتصادی کوچک

و فراهم نمودن جایگاهی مؤثر  های شغلیرود در خصوص تأمین فرصتها انتظار میهمچنین از تعاونی

زمینه در  که تعاونی هاای ه گونهب .های گوناگون اجتماعی کمک کندهای محروم در زمینهو کارآمد برای گروه

 تاز باشند. به منافع اقتصادی اجتماعی ، پیشآن ها یابی دستتوانمندسازی این گروه ها و  ،دهیسازمان

های اقتصاد خرد و تداوم های دولتی از برنامهارتقاء سطح حمایتبرای  الگواین از بسیاری از کشورها، 

های اجتماعی ها در کشورهای صنعتی  غالباً در زمینه انسجام مجدد گروهتعاونی. استفاده نموده اندها این حمایت

های تهیه مسکن خود را تأمین کرده و یا دچار توانند در یک بازار عادی، هزینهدر حاشیه )از قبیل افرادی که نمی

گردید )به ویژه رائه میاشتغال جوانان هستند(، تأمین خدماتی که سابقاً توسط دولت ا و عدمبیکاری دراز مدت 

نگهداری و حفظ محیط زیست  همچنینبهداشت و درمان و خدمات رفاهی(،  ات،ارتباطزمینه زیرساخت ها، در 

 )انرژی پاک( فعالیتهایی که گسترش و تولید منابع جدید انرژی تعاونیعالوه بر آن کنند. می ای ایفا سهم عمده

 باشند. های عموم مردم میبه جذب حمایتقادر  ،صنعت توریسمتعاونی های  و دارند

موتور محرکه و فلسفه درونی دستیابی به که نظام سرمایه داری برخالف به طور خالصه می توان گفت 

یاز های نسود و دارایی بیشتر از طریق به کارگیری الگو های رقابتی تنظیم شده است، در سرمشق )پرادایم( تعاون 

ه نقطه آغازین تشکیل تعاونی است که به تنهاییی قادر بمشترک اقتصادی و اجتماعی افرادی )حقیقی یا حقوقی( 

ران مشارکت پیش می رود. به اعتقاد تعاونگ تامین آن نیستند و دستیابی به آن ها تنها از طریق مکانیزم همکاری و

یشتری از بازار با هم رقابت می کنند اما همین رقیبان هرچند فعاالن بخش خصوصی برای دستیابی به سهم ب

وت و کنسرو تولید کنندگان کمپ تامین مجبورند برای تامین نیاز های مشترکشان با یکدیگر همکاری نمایند. تعاونی

ر مواد تتر و ارزاننندگان این صنعت برای تامین آساندر کشور خودمان مثالی از این واقعیت است که تولید ک

ی کنسرو و کمپوت که نیاز مشترک همه آنان است تعاونی تاسیس نموده هاو قوطیلیه این صنعت مانند شکر او

 اند. 

این گفته به معنی نفی سودآوری و نادیده گرفتن انگیزه های مالی در فرایند های فعالیت تعاونی ها نیست 

ا ی در بازار، توسعه تعاونی و تامین نیاز های اعضبلکه تعاونی ها نیز مانند سایر بنگاه های اقتصادی برای ماندگار

گیری لشکسودآوری هستند اما هدف اصلی و نقطه آغازین  بکارگیری روش های مدیریت مالی مبتنی بر نیاز به



آن ها کسب سود نیست بلکه تامین نیاز های مشترکی است که اعضا به تنهایی قادر به تامین آن نیستند و یا آن 

در ها برای اعضاءشان ریشه در این واقعیت دارد که های تعاونیجاذبهلذا گرانتری تولید می شود.  نیاز با هزینه

تضاد منافع بین گروه های ذینفع وجود ندارد. زیرا تعاونی ها عموما موسسات مالک/مشتری  بیشتر تعاونی ها

 ا بر می گردد. اعض ز فعالیت تعاونی بها و منافع حاصلنیز از بین اعضا انتخاب می شوند هستند و کارکنان تعاونی 

 

  



 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 هایتعاون توسعهزمینه های اقتصادی و اجتماعی ظهور و 

  



و  الگوهای همکاری به کارگیریدر همه اعصار زندگی بشر بررسی های تاریخی نشان می دهد هرچند 

زی امرو ی به صورتتعاون موسساتاما شکل گیری ، است مورد توجه مردم جوامع محتلف قرار داشتهمشارکت 

 گردد.قرن نوزدهم بر میدر  اروپا صنعتی وامعآن به تحوالت ج

 گسترشبحران های دوران ابتدایی انقالب صنعتی از جمله شهری و گسترش  عبرهم خوردن نظم جوام

باال  ،مهاجرت روستائیان و گسترش بیکاری ،صنعتی مشکالت روزافزون کارگرانبی عدالتی، بخصوص فقر و 

را برآن داشت که و اقتصادی اندشمندان اجتماعی صنعتی، جدید در شهرهای  بودن ساعات کار و کار کودکان

های آن دوران ارائه دهند. برخی از این اندیشه ها های غلبه بر نابسامانینظریات اصالحی خود را پیرامون روش

تنی های کارگری و برپایی نظام سوسیالیستی مبانقالبداری و پیش بینی وقوع در جهت نفی بنیان ها نظام سرمایه

اه ر اقتصاد بازار،نظام سازو کارهای با قبول نظران صاحب. اما برخی گردیدبر نفی مالکیت خصوصی مطرح 

د. مباحث نظری و نمودنکارگری و سایر اقشار محروم ارائه های فقر گروههای اصالحی برای کمک به رفع حل

هایی شرو پیشگامان نهضت تعاونیدوران بنیان گذاشته شد و هر یک از  در آنتعاون  مبتنی برحل های عملی راه

 را  برای غلبه بر مسائل و مشکالت ناشی از توسعه انقالب صنعتی پیشنهاد نمودند. 

نفر از کارگران یک  ١8میالدی توسط  ١844سال از تاسیس اولین تعاونی در سال  ١1٠امروزه نزدیک به 

 بودن دارا با جهان یها کشور اکثر یسو ازگذرد. در این مدت کارخانه نساجی در راچدیل انگلستان می

بستر  مؤثرترین و تریناصلی مثابه به نهضتاین ،  متفاوت اقتصادی و سطح توسعه یافتگی -یاسیس یساختارها

. به طوری که امروزه نهضت است شده رفتهیپذ ی در فرایند های توسعه ایاجتماع یها گروه دخالت و مشارکت

سترده گایفا کنندة نقش های اقتصادی و اجتماعی  جهان از مردمنفر  یک میلیاردبیش از  با عضویتتعاون جهانی 

نیمی از  یامیلیارد نفر  ٥به  بیش ازبر اساس برآورد سازمان ملل مایحتاج معیشتی  و در جوامع خود می باشد ای

 (١٠١٨)اتحادیه بین المللی تعاون،   د.شواونی تأمین می تع موسساتجمعیت جهان، توسط 

باالترین سهم بخش  ١٠١4نتایج سرشماری دفتر اقتصادی و امور اجتماعی سازمان ملل در سال بر اساس 

درصد، فرانسه  12های نیوزلند ( کشورها به ترتیب مربوط به کشورGDPتعاونی در تولید ناخالص داخلی )

درصد  8درصد و نروژ  8201درصد، هلند  88درصد، سوئیس  81درصد، فنالند  81درصد، دانمارک  81

 شود. می

 اطالعات تعاونی های جهان به تفكیك گرایش فعالیت

 رد دالر(ا)میلیها دارایی اعضا تعداد گرایش اقتصادی



 881۱٨ 72٨2281٨ 182888 اتحادیه بانكداری و اعتبار

 7822 1111۱1 ٨۱11 بیمه

 8٨٨1 8118128۱7 8111۱82 غذاکشاورزی و 

 818 88181818 8781 خدمات عمومی

 111 871۱8812 181٨7 خوارو بار و مصرف

 801 1٨۱8۱22 11788 کارگری

 8101 8۱٨1٨211 88117 مسكن

 208 ٨118118 8722 بهداشت

 2/1 1817۱281 17881 آموزش و امور اجتماعی

 1٨8 1۱18۱281 181۱8 خرید و بازاریابی

 ٨80٨ 8۱18۱877 7۱2818 متفرقه و شناسایی نشده

 88۱2701 82787828۱7 1881881 جمع جهان

  ١٠١4دفتر اقتصادی و امور اجتماعی سازمان ملل در سال منبع: 

در این کشورها تهیه شده است،  کشور جهان ١4٣ که اطالعات گردآوری شده از بر اساس این گزارش

مقایسه گرایش  هزار میلیارد دالر دارایی هستند. 12هستند که مالك نزدیك به ونی فعال میلیون تعا 108بیش از 

های مختلف تعاونی در شاخص های تعداد تعاونی، تعداد اعضا و میزان دارایی، می توان نتیجه گرفت تعاونی ها 

کیفی  ودر سه گرایش بانکداری و بیمه، کشاورزی و مصرف نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی توسعه کمی 

 بیشتری داشته اند.

 

 

 قارهاطالعات تعاونی های جهان به تفكیك 

  



 منطقه
تعداد 

 تعاونی
 اعضاتعداد 

نسبت 

اعضا به 

 جمعیت

جمع دارایی 

)میلیارد ها 

 دالر(

درآمد ناخالص 

 ساالنه

 )میلیارد دالر(

سهم در 

GDP 
 (درصد)

نیمه -آفریقا

 صحرایی
181۱2 81828۱28 107٨% 8201 .18 2021 

 ٨018 ۱8٨0۱ ٨1170٨2 %810۱1 111828۱88 88٨٨188 آسیا

 208٨ 201 808 %81081 ٨81٨888 8218 کارائیب

 7021 811108 88۱1101 %18088 ٨۱122۱1۱٨ ٨8۱٨12 اروپا

آمریكای 

 التین
117۱8 11878821 7018% 1٨08 8101 20٨٨ 

خاورمیانه و 

آفریقای 

 شمالی

8۱1778 18٨7211 8087% ٨807 ٨01 2017 

آمریكای 

 شمالی
٨8271 8٨1718188 ٨10۱٨ %٨11807 71101 1081 

 ٨01۱ 88081 88٨07 %٨701 81811181 8811 اقیانوسیه

 10٨2 18۱٨ 4.70691 %8۱0٨8 82787828۱7 1881881 جهان

  ١٠١4دفتر اقتصادی و امور اجتماعی سازمان ملل در سال منبع: 

جمعیت جهان عضو تعاونی هستند. این میزان در درصد    ١٨اطالعات جدول فوق نشان می دهد که 

درصد است.  در حالیکه میزان این شاخص در آفریقا و آمریکا  ٥8,٨٥درصد و آمریکای شمالی  4٣,٣٣قاره اروپا  

است که بشترین میزان  4,٥متوسط سهم تعاون در تولید ناخالص داخلی کشورها  درصد است. ١٠ی التین زیر 

 وپا و آمریکای شمالی و مربوط به قاره های ار



ابطه بین ر دریافت منظور به ایین ترین سهم مربوط به مناطق آمریکای التین، آفریقا و خاورمیانه است. 

گسترش تعاونی ها و میزان  توسعه یافتگی کشور ها، می توان از شاخص نسبت اعضا  تعاونی ها و جمعیت 

تعاونی برتر  ٥٠٠اطالعات  ها همچنیناین شاخصاستفاده نمود.  و سهم تعاونی در تولید ناخالص داخلیکشور 

، حقیقت دیگری را نیز آشکار می سازد که برخالف تصور بسیاری از طرفداران تعاون در کشور که راهبرد جهان

قتصاد ارا مخالفت با نظام اقتصاد بازار می دانند، تعاونی ها   در کشور هایی که دخالت دولت ها در  اقتصاد تعاونی

شرایط رقابتی هستند، بیشتر رشد نموده است و کشور هایی که دارای بخش   در حداقل ممکن است و دارای

قرار داشته  تریاعتباری دولتی وسیع-ها مالیتعاونی پیشرفته ای هستند، الزاما آن هایی نیستند که مورد حمایت

 امان فداکار و گروه های اجتماعی پیشرو است کهاند. بلکه توسعه نهادی این بخش مرهون تالش و پشتکار پیشگ

در بستر تحوالت اقتصادی و اجتماعی به عنوان پاسخی به کاستی ها و نارسایی های فرایند توسعه و روشی برای 

 تامین نیاز گروه های اجتماعی ارائه و آن را به تکامل رساندند.  

 ٥٠٠ پروژه) یمردم یها تجارت مورد در تعاون یالملل نیب هیاتحاد گزارشعالوه بر اطالعات فوق 

لف های اقتصادی در کشور های مختبه تفکیک فعالیترا ها نیز امکان مقایسه توسعه تعاونی (جهان بزرگ یتعاون

 کشور .است دالر اردیلیم هزاریک بیش از ها یتعاوناین گروه از  یمال گردشاین گزارش بر پایه  میسر می سازد.

 با هلند و دالر اردیلیم ١٣٠ آلمان باو  کایآمر متحده االتیا دالر، اردیلیم ١٣٠ با ژاپن دالر، اردیلیم ١٠٠ با فرانسه

 یعاونت فهرست در گزارش نیا در .اند داده اختصاص خود به را ها یتعاون یمال گردش نیشتریدالر ب اردیلیم 1٠

 اتیلبن نهیمز رد یتجار قدرت نیسوم فرانسه، بانک نیبزرگتر ،یسیسو یکارفرما نیتر بزرگ نام جهان برتر یها

 نیمعروفتر از یکی هلند، یدرمان یبهداشت مرکز نیمعروفتر هند، ییغذا مواد یفرآور صنعت نیبزرگتر وزلند،ین از

ین )اتحادیه ب. خورد یم چشم به ییکانادا منظوره چند گذار مهیب شرکت نیبزرگتر و کایآمر یخبر یها رسانه

 (١٠١١المللی تعاون، 

 یمال ردشگ نیشتریب مهیب و یفروش خرده ،یکشاورز ،مصرف های در بین گرایش های اقتصادی فعالیت

 راتعاونی ها  یاصل یها تیفعال درصد 8٠ حدود را به خود اختصاص داده اند و مجموعاً جهانهای  یتعاون

 یم ششپو را یتعاون مشاغل سوم کی از شیب یکشاورز ی گرایشتعاون مختلف انواع نیب در. دهند یم لیتشک

 یاه یتعاون همچنین در اروپا. کنند یم تیفعال کایآمر در ایدن یکشاورز یها یتعاون از یمین از شیب که دهد

د جنوبی و هن کره ،ژاپن ایآس در. هستند برخوردار یتوجه قابل تیعضو از هم هلند و آلمان فرانسه، یکشاورز

 ر بخشد ها یتعاون تیفعال نیتر عمدهبعد از کشاورزی . هستند یکشاورز یتعاون یها شبکه نیبزرگتر یدارا

 زا دربر می گیرند، در حالیکه این گروه را یتعاون مشاغل چهارم کی از شیب اعتباری است که -یمال مؤسسات



 در شتریب یتعاون بزرگ یبانک یها شبکه و گروهها .روند یم شمار به تعاونی مراکز نیبزرگتر یدارائ زانیم نظر

 هیرماس یها شرکت و مهیب یها یتعاون سوم کی بایتقربه طوری که  هستند فعال ژاپن و ییاروپا یکشورها

 قرار درص در یاعتبار یها هیاتحاد نظر از زین کایآمر متحده االتیا .کنند یم تیفعال سیانگل و فرانسه در یگذار

 . دارد

 که شود یم مربوط یفروش خرده و یفروش عمده به جهان در یتعاون یها تیفعال مهم بخش نیسوم

 در یمعروفبزرگ و  مصرف یها یتعاون بخش، نیادر . است جهان های یتعاون تعداد چهارم کی از شیب شامل

 .فعالیت دارند یشمال یکایآمر و ژاپن ،یشمال یاروپا یکشورها ا،یتالیا س،یانگل یکشورها

 یبهداشت و یدرمان خدمات ،یانرژ رینظ ها بخش ریسا در جهان برتر یها یتعاون که است ذکر انیشا

 برد نام ار کایآمر متحده االتیا در ییروستا برق یها یتعاون توان یم یانرژ نهیزم در. هستند فعال ریغ دیتول و

 یها یاونتع عرصه در زین ایتالیا و ایاسپانکشورهای  .دارند کشور نیا سطح در یا گسترده اریبس تیفعال که

 یها یونتعا. هستند یجهان تیمعروف یداراکشورها  نیا در بزرگ یها یتعاون شرکت و هستند شگامیپ یدیتول

 موفق عرصه نیا  در که دارند فعالیت یشمال یکایآمر و ییاروپا یکشورها اغلب در هم یو درمان یبهداشت

 . اند بوده

آنچه تعاونی ها را نشان می دهد، ها در کشورهای مختلف در مورد توسعه تعاونیمطالعه تجارب جهانی 

احساس مسئولیت و  از جمله به اصول و ارزش های اخالقی تعاونارکان تعاونی ها موفق نموده است پایبندی 

و پاسخگویی مدیران و بهره گیری از مدیریت حرفه ای  ، شفافیتحرفه ایمشارکت اعضا، پایبندی به تعهدات 

تعاونی، این نهضت همچنان به عنوان بستری نهادی برای  ری اولینسال از شکل گی ١1٠است که پس از گذشت 

سازماندهی گروه های اجتماعی پیرامون اهداف و نیاز های مشترک اقتصادی و اجتماعی و تحقق دموکراسی 

 اقتصادی مورد اقبال مردمان همه کشورهای جهان قرار دارد.

   



 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 1پایدارتوسعه  خدمتدر  ها یتعاون

  

                                                           
این بخش و بخش آخر از مقاله ای با همین نام که توسطه نویسنده منتشر گردیده به 1 

 این کتاب منتقل شده است. 



انداز و سرمایههای توسعه ابتدا بر این باور بودند که با تغییر چند متغیر اصلی اقتصاد همچون پسنظریه

د. در این دوران تأکیدات عمده بر صنعتی شدن برای وتوان مشکل توسعه نیافتگی کشورها را حل نمگذاری می

 کمتر توسعه یافته که عمدتاً صادر کننده کاالهایغلبه بر رابطه نابرابر تجارت جهانی بود که به ضرر کشورهای 

 . شکل گرفته بودکشاورزی بودند،  خام و

گذاری و رشد اقتصادی قرار داده بود های اولیه سازمان ملل نیز عمده تأکیدات خود را بر سرمایهگزارش

های فوق در ربرد نظریهدانست. کامیگذاری و تشکیل سرمایه و پیشرفت اقتصادی را تا حد زیادی تابع سرمایه

یگر های دبیشتر موارد با شکست مواجه شد. در مواردی هم که رشد اقتصادی اتفاق افتاد، بسیاری از شاخص

ای مسأله اقتصادی همچون توزیع درآمد در وضعیت نامطلوبی قرار گرفت و رشد حاصله، نتوانست به طور ریشه

 مرتفع سازد. های اقتصادی را فقر، بیکاری و سایر نابرابری

بایست وهای توسعه میگکه الشکل گرفت اساسی  اصلتفکر عمده جهانی در جهت طرح این به تدریج 

 حلی نیز برای کاهش نابرابری، بیکاری و فقر ارائه دهند. در کنار رشد اقتصادی راه

و علل آن به طور عمیق ها موجب شد که اقتصاددانان به مسأله توسعه نیافتگیها و برنامهعدم توفیق این سیاست

 رفتد توسعه در صدر مباحث قرار گتر بپردازند. در این مباحث توجه به توسعه انسانی و نقش اصلی آن در فرآین

های توسعه انسانی به عنوان مالک ارزیابی توسعه یافتگی واقع شدند. تأکیدات به تدریج از توسعه شاخصو 

انسان را در جایگاه فاعلی برای توسعه اقتصادی نشاند. این  "های انسانیقابلیت"انسانی نیز فراتر رفت و دیدگاه 

ها در برخورداری توجه به عزت و کرامت انسانی و نیل به زندگی دلخواه برای انسان ررویکرد تأکید اصلی خود را ب

های شتند که قابلیتاز نیازهای اساسی و امکانات مادی همراه با آموزش و بهداشت قرارداد و مدافعان آن اذعان دا

بخشند تنها در فضای اقتصادی نظام بازار و فضای مراتب باالتر انسانی که نقش فاعلی در فرآیند توسعه به او می

وسعه تبراساس نظریه آرمیتا سن شود. اهمیت این مسأله تا آنجا پیشرفت کرد که سیاسی مردم ساالری محقق می

 (١٥8١وحید محمودی، تهران، )تعریف شد.  به عنوان فرآیند بسط انتخابهای انسانی

های اجتماعی در حاشیه در زمینه انسجام مجدد گروه  قادر بودندها غالباً در کشورهای صنعتی، تعاونی

نند( ایجاد فرصت های های تهیه مسکن خود را تأمین کتوانند در یک بازار عادی، هزینه)از قبیل افرادی که نمی

 سازماندهی گروههای اقتصادی برای دسترسی آسان تر آن ها به بازار )بخصوص کشاورزان و دامداران(،  ،شغلی

گردید )به ویژه در ارتباط با بهداشت و درمان و خدمات رفاهی(، تأمین خدماتی که سابقاً توسط دولت ارائه می

ینه و  در زمتعاونی های مصرف(،  بسط زمینه های مشارکت عمومی در فعالیت های اقتصادی )بخصوص از طریق



هایی که گسترش و تولید منابع جدید انرژی را در ای ایفا کنند. تعاونینگهداری و حفظ محیط زیست سهم عمده

تعاونی ها ها برای اعضاءشان ریشه در این واقعیت دارد که های تعاونیدستور کار دارند، در اغلب موارد، جاذبه

 نه ترو عادال اری بهتری فراهم کرده و خدمات خود را با کیفیتی به مراتب باالتربرای اعضاء خویش شرایط ک

 نمایند. ارائه می

 و تامین زیر ساخت هاکاالهای عمومی تولید تعاون و 

تواند کاالهای عمومی تنها میتاسیسات زیر بنایی و و صیانت از  امینت تصور عمومی بر این است که

زیر  نگهداریایجاد و  نقش موثری درها  تعاونی. در حالیکه در بسیاری از کشور ها توسط دولت ارائه شود

 زیست تولید و توزیع انرژی برق، شبکه های آب، تعاونی های های تعاونیدارند. کاالهای عمومی  ساخت ها و 

 .ر عهده دارندتولید و نگهداری از کاالهای عمومی را بمحیطی و مبارزه با آلودگی و بسیاری موارد مشابه 

تعاونی های خدمات عمومی در امریکا تامین کننده برق، خدمات آب و تلفن همچنین ارائه دهنده خدمات 

 در حوزه تاسیسات عمومی جمعا فعال هستند. تعاونی  ٣١١٠ی و بهداشتی هستند. در امریکا تعداد آموزش

 هرا در بر عهد کشور توزیع برقخطوط کل درصد  4١تعاونی توزیع مالکیت و نگهداری  8٨4تعداد 

تعاونی  .درصد مصرف کنندگان برق سرویس می دهند ١١شامل  مشترکمیلیون  4١در سطح ملی به و  دارند

 8بزرگ ترین و موفق ترین تعاونی های برق آمریکاست و بعنوان یک کمپانی مادر    تولید و انتقال برق باسین

درصد  8٣ایالت آمریکا )به اندازه  8میلیون مشتری را در  8/١نیاز  درواحد فرعی را تحت پوشش دارد که برق مو

مساحت کشور ایران( تامین می کند. در این کشور همچنین تعاونی های تلفن و آب روستایی که موسسات 

( هستند خدمات مورد نیاز ملیون ها خانوار Consumer-Owned Utilitiesخدماتی مصرف کننده/مالک )

 ن می کنند. روستایی را تامی

نیروگاه و سیستم  ٣٣٠مورد آن ها تعاونی است. این تعاونی ها با  1٠شرکت تولید برق   ١١٠در فنالند از 

توزیع در حوزه های انرژی متکی به چوب وذغال سنگ و جنگل؛ انرژی باد و انرژی هسته ای فعال هستند. 

درصد برق کشور ١8رآکتور اتمی است که  4(دارای Tolisoun Vimaتعاونی انرژی هسته ای تولیسون ویما )

 فنالند را تامین می کند.

تعاونی آب است که با مشارکت  ١4٠٠  متعلق بهبخش مهمی از سیستم خدمات عرضه آب این کشور در 

 مصرف کنندگان اداره می شوند. 



 تأمین اجتماعی گسترش تعاون و 

 بازار نیازمند یک نظام جامع حمایتی و تأمین اجتماعی نظام ترویجاقتصادی و های آزادسازی  سیاست

های تأمین اجتماعی و  و نظام ها دولت و پذیر فراهم آوردپوشش الزم را برای اقشار آسیب تا است کارآمد

های زیادی برای دولتمستلزم هزینهاین امر  که نظام بازار وارد عمل شوند ناکارآمدیحمایتی در جهت جبران 

 ها خواهد بود. 

 و ها در بخش دولتی ناکارآمدی فعالیتعالوه بر اما پارادوکس نسبت میان بازار و دولت این است که 

فردی کماکان  و تالش های گسترده حمایتی بر انگیزهمنفی نظامنحوه جبران تاثیرات  ،آورهای سرسامهزینه مصرف

 . مانده استباقی  بدون پاسخ

های رفاه مشهورند، مسأله کاهش  ی از کشورهای اروپایی که به عنوان دولتدر حال حاضر در برخ

های فردی برای فعالیت های اقتصادی به عنوان چالشی جدید مطرح شده است. یافتن رویکردی  انگیزه و تالش

ه ای با دکشور های توسعه یافته به شکل فزاین عالوه بر آناجتناب ناپذیر است.  برای غلبه بر این چالش هانوین 

مشکل پیری جمعیت و چگونگی مراقبت از سالمندان رویرو هستند. برای ساماندهی این مشکل در بسیاری از 

کشور ها تعاونی های خدمات مراقبت پرستاری توسعه یافته اند. در بریتانیا تعاونی پرستاری به سرعت در حال 

هزار تعاونی  ١ش دولتی تلقی می کنند. همچنین رشد هستند و آن را به عنوان جایگزینی برای خدمات رسانی بخ

هزار نفر  4٠بهداشتی مراقبت روزانه از کودکان و مراقبت های اجتماعی را بر عهده دارند این تعاونی ها  بالغ بر 

درصد کل بودجه رفاه اجتماعی را به خود اختصاص داده اند. عالوه بر آن تعاونی های  ١٥ و را در استخدام دارند

نیز به عنوان شیوه ای برای مبارزه با فقر روستایی در کنار تعاونی های کشاورزی توسعه یافته اند. در  بهداشت

( بالغ بر یک ملیون و پانصد هزار نفر Puget Soundایاالت متحده آمریکا تعاونی های بهداشتی پوگت ساند )

هزار نفر  4٠٠میلیون و  ٣وار شامل بیش از هزار خان 8٠٠عضو دارند. در ژاپن تعاونی ها به بیش از یک میلیون و 

درمانگاه با  ١4٨بیمارستان و  8٠تشکل تعاونی است که دارای  ١١8خدمت ارائه می دهند. این مجموعه شامل 

مرکز خدمات پرستاری در  ٨مرکز بهداشت روستایی،  ١٣مرکز بهداشت سالمندان،   ٨هزار تخت،  ١٥بیس از 

  ساالنه به میلیون ها نفر را تحت درمان قرار می گیرند. هزار کارمند است و ١٠خانه و 

 عدالت اجتماعیتوسعه  موفقیت سیاست های کاهش فقر و در تعاوننقش 



فقر به عنوان پدیده ای جهانی که زندگی ملیون ها انسان را تحت تاثیر قرار داده صرفا فقدان درآمد کافی 

نیست بلکه ریشه در ناکافی بودن قابلیت های انسانی دارد. در نظریه های اقتصادی توانمند سازی و افزایش 

وانمند کاربردی ترین استراتژی تد تعاون رویکرقابلیت های انسانی مهمترین رویکرد کاهش فقر مطرح شده است.  

بسیج منابع خرد، مهارت آموزی و از طریق  تادهد روی افراد قرار میفراهای جدیدی را  فرصتسازی است که 

تعاونی ها به طور مستقیم از  د. نگیرپیش میدر ای با فقر و نابرابری را ای ریشهها مبارزه برابرتر کردن فرصت

ادی و اجتماعی اعضا و کارکنان و به طور غیرمستقیم، از طریق تحرک اقتصادی و توسعه پایه طریق پیشرفت اقتص

اشی نها  گذارند. اهمیت تعاونیمی  های اجتماعی جوامعی که در آن به فعالیت می پردازند، در کاهش فقر تأثیر

که آنها به اعضا و جوامع خود انتقال می دهند. به عبارت دیگر، وقتی که هدف  است از اهداف، ارزشها و اصولی

لق این فعالیت ها با خها، توانمندسازی فقرا برای کمک به خودشان از طریق فعالیت اقتصادی باشد،  تعاونی

  ، که فقرا به تنهایی قادر به کسب آن نیستند.دندارای مزیت هایی می گردفرصت های برابر 

تامین ها شود که تعاونیهای تعاونی در کنار اهداف اقتصادی سبب میانسانی و اجتماعی تشکل ریشه

را محور فعالیت و هدف خود قرار دهند. ایجاد فرصت برای طیف وسیعی از افراد با درآمد کم  یانساننیاز های 

ی از کارکردهای مهم تعاون است. اقتصادی و افزایش سهم آنها در تولید ملوری آنها از فعالیتو متوسط و بهره

ایده تعاون بسیار فراتر از آن است که صرفاً راه انجام دادن یک کار اقتصادی "جواهر لعل نهرو زمانی گفته بود که 

آورد و از رشد کارآمد را نشان دهد، تعاون یک عمل اقتصادی است، تعاون یک عمل منصفانه است، مساوات می

  "ند.کها جلوگیری می نابرابری

اند ثابت شده و در آن مناطق به ها سامان گرفتهصحت این سخن امروزه در بسیاری از مناطقی که تعاونی

طور محسوسی از فقر و محرومیت کاسته شده است. این تأثیر در بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی به حدی 

های تعاونی را عامل بسیار کارسازی  تشرکبرنده جایزه نوبل اقتصاد ای چون آمارتیا سن است که افراد برجسته

 کند. در مبارزه با فقر تلقی می

ها در بخش های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، ماهیگیری، مسکن، بانکداری، بیمه، آب و  تعاونی

یافته اند. تعاونی ها به اعضای خود کمک می کنند تا نیازها و اهداف اقتصادی  موفقیت دستبرق و بهداشت به 

و اجتماعی شان از طریق ایجاد و فعالیت بنگاههای اقتصادی خودگران که در مالکیت اعضا هستند و به ایجاد 

 شغل و درآمد می انجامد یاری رسانند.



ز طریق اتحادیه های اعتباری و نهادهای ها به طور سنتی حضوری قوی در بخش خدمات مالی ا تعاونی

اعتباری خود دارند که مردم را به پس انداز داوطلبانه تشویق و برای آنها وام و بیمه فراهم می نمایند. اتحادیه 

های اعتباری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به بزرگترین منبع پس اندازهای کوچک تبدیل شده اند؛ به 

کارگران فقیر مناطق روستایی که در آنجا، خدمات بانک های سنتی و بیمه ها در دسترس  ویژه برای مردم و

 بسیاری از مردم قرار ندارند. 

های اقتصادی می های کوچک و غالباً پراکنده افراد اقدام به فعالیتها از طریق انباشت سرمایه تعاونی

 و نابرابری اجتماعی آوردهوزیع مناسب درآمد را پدید کنند و با افزایش سهم اقشار کم درآمد در تولید جامعه، ت

های اقتصادی با مناسبات  ها از طریق حضور در عرصه فعالیت اعضای تعاونیاز سوی دیگر دهند. را کاهش می

آموزند که موجبات رشد و ارتقاء دنیای کسب و کار و نحوه تعامل با سایر فعاالن اقتصادی، تجربیات زیادی می

 آورد.فردی آنها را فراهم می هایقابلیت

دسترسی آسان به خدمات اعتباری ارزان قیمت به عنوان یکی از مهمترین چالش های موجود بر سر راه 

گروه های کم درآمد و حاشیه ای برای فائق آمدن بر شرایط فقر و نابرابری است. تشکل های تعاونی عضو محور 

 نیازی به تزریق سرمایه از سوی طبقات سرمایه گذار ندارند. 

سال است که تعاونی های اعتبار به عنوان شیوه مناسبی برای پس انداز و  ١٣٠یش از در کشور هند ب

استقراض  و رهایی فقرا از چنگال نزولخوران بخصوص در مناطق روستایی ایفا نقش می نمایند. در این تعاونی 

ی اعتبار روستایی ها اعضا به هم قرض می دهند، از هم قرض می گیرند و همدیگر را ضمانت می کنند. تعاونی ها

را که برای قرن ها در چنبره نزولخوران گرفتار بودند، به   میلیون نفر از کشاورزان ١٠٠امکان دسترسی حدود 

درصد جمعیت روستایی را  1٠اعتباری فراهم ساخته است. نهضت تعاونی های اعتبار هند که -خدمات مالی

 این کشور را تامین می نماید.  درصد منابع اعتبار کشاورزی 4٠پوشش می دهد  بیش از 

هزار شعبه به عضویت بش از  ٣٨هزار بانک تعاونی محلی و منطقه ای با بیش از  ١١در اروپای غربی 

درصد سهم بازار پس  ١8درصد بازار پس انداز ها را در اختیار دارند که این سهم در آلمان  ١1میلیون نفر  ٥٥

بزرگترین بانک جهان به استنای فرانسه است. در منطقه کبک کانادا  انداز است. بانک اعتبار کشاورزی فرانسه

میلیون نفر بیش از یک سوم خدمات پس انداز و وام  ٣تعداد یک هزار و سیصد اتحادیه اعتباری با عضویت 



 تأمین در زمینهجهان اتحادیه های اعتباری  هایدر اغلب کشورمصرفی منطقه را تامین می کند.  عالوه بر آن 

  . نیت و بهداشت و تهیه سرپناه برای خانواده های آنان کمک می نمایندام

 درآمدکسب ایجاد شغل و و کارآفرینی نقش تعاونی در توسعه 

عالیت فراه اندازی به  قادررفاه اقتصادی و اجتماعی افرادی هستند که به تنهایی  ءها درصدد ارتقا تعاونی

ها از طریق جمع آوری منابع محدود اقتصادی اعضا  فقیر باشند. تعاونیاین افراد ند؛ به ویژه اگر نیستاقتصادی 

 .های شغلی اعضای خود کمک می نمایند فرصت حفظ های اقتصادی به بهبود درآمد و برای تشکیل بنگاه

و  آنها را قادر به مشارکت در مشارکت تعاونی ها در ارتقای اشتغال کامل و مولد دارای جنبه های متعددی است 

ها اونیتع معتقد است سازمان بین المللی کار لید، سود سهام، کاهش قیمت و خطرپذیری مشترک می نماید.تو

است ترین کمکی اندازی نهادهای حقوقی مهمتأسیس و راه و توانند بر موانع فراروی نوآوری تولید غلبه نمایندمی

اران ذگبا همراهی سیاستو  این ساختار های حقوقییق ز طراها تعاونی. ارائه کنند زمینهتوانند در این که آنها می

ع کارآفرینان و کارگران وابسته به خود خواهند بود. به این ترتیب شرایط حقوقی و تجاری بقادر به تأمین منا

 د. شو فراهم می (SMEs)های کوچک و متوسط اقتصادی مناسب برای ورود به بازارهای بهتر توسط بنگاه

با استفاده از مزیت ناشی از اطالعات محلی، به اعضاء خود خدمات می توانند ها در عین حال تعاونی

های روز )تولید و عرضه( توانند کارآفرینان را در دستیابی به اطالعات بازار و قیمتبیشتری ارائه نمایند. آنها می

ناطقی که دولت با هدف قطع هزینهزایی در مها در خصوص اشتغالتعاونیهمچنین و تکنولوژی کمک نمایند. 

  های اضافی، نیروی انسانی جدیدی را استخدام ننموده با موفقیت عمل نمایند.

در ایجاد و  تعاونی های جهان از طریق خودیاری و تعهد سازمانی نسبت به اعضا و جوامع خود

 . تدرصد اشتغال جهان اس 81میلیون شغل نقش دارندکه این میزان  182به قریب  حفظ

خوشه های تعاونی های کارگری در ایتالیا و اسپانیا نمونه های موفقی در زمینه کارآفرینی محسوب می 

هزار نفر را استخدام کرده اند و یک هشتم تولید  8٠شوند. تعاونی های سراسری شمال مرکزی ایتالیا نزدیک به 

ستند. شرکت تعاونی موندراگون را دارا ه (Emilia-Romagna)ناخالص داخلی منطقه امیلیا روماگنا 

(Mondragon Cooperative Corporation)  در منطقه باسک اسپانیا بزرگترین گروه تجاری منطقه باسک

هزار نفر را در استخدام دارد. این تعاونی دارای رتبه نهم بزرگ ترین گروه تجاری اسپانیا است  8٥است و حدود 

و تبدیل به بزرگترین صادرکننده ابزارآالت ماشینی، بزرگترین تولیدکننده پارچه نخی و سومین تولید کننده قطعات 



ینه رشد فروشگاه های زنجیره ای در خودرو در اسپانیا شده است. این تعاونی همچنین سریع ترین رشد در زم

 اسپانیا را دارا ست. 

این دو سیستم تعاونی کارگری به شیوه های مختلف به رشد موسسات تخصصی نظیر بانک ها، طرح 

های بیمه اجتماعی، موسسات پژوهشی، کنسرسیوم های خرید و بازاریابی و تشکل های قدرتمند فدرال پرداخته 

ی فراروی مالکان کارگری قائق آمده اند و سرمشقی مهم برای توسعه و ترویج تعاونی اند که بر مشکالت ساختار

 های کارگری کشور های درحال توسعه می باشند.   

 تعاون و توسعه روستایی و کشاورزی

فک عضو الینها  تعاونیاین  را تعاونی های کشاورزان تشکیل می دهند. ها یکی از اشکال متداول تعاونی

و توسعه جوامع روستایی نقش مهمی در توسعه کشاورزی  عی جوامع محلی به حساب می آیند وبافت اجتما

نه یکی از موارد موفقیت آمیز در زمی کشاورزی تعاونیهای. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا می کنند

ها  در دست تعاونیدرصد بازار محصوالت کشاورزی  ٣٠تخمین زده می شود که بیش از و  فعالیت جمعی است

 است. 

 برای فروش کارآمدی هایی به عرضه وسایل مورد نیاز کشاورزان می پردازند و مکانیزمی چنین تعاونی

نقل محسوب می  نظیر بازاریابی، وام و اعتبار، بیمه و حمل و کشاورزان محصوالت و دیگر خدمات ضروری

بخش کشاورزی کار می کنند، کانالی مناسب برای افزایش  ها برای اغلب افراد فقیری که در این نوع تعاونی. شوند

ها بهتر می توانند با از بین رفتن محصول و سایر موارد  تعاونی این اعضای و و ثبات درآمد محسوب می شوند

 اضطراری مقابله کنند.

ز ادی اها، می توانند به دستاوردهای اقتص کشاورزان خرده پا از طریق سازماندهی خود در قالب تعاونی

طریق دسترسی بهتر به نهاده ها، استفاده مشترک از ابزار و لوازم کشاورزی و دسترسی بهتر به بازار نایل آیند. 

های کشاورزی در اغلب موارد آنها را در موقعیت بهتری برای رقابت با بنگاههای اقتصادی  افزایش کارآیی تعاونی

صورت انفرادی امکان پذیر نخواهد بود. این موضوع، به ویژه قرار داده است که در صورت فعالیت کشاورزان به 

در ارتباط با آن بخشهایی است که کشاورزان ناچار به حفظ رقابت در مواجهه با جهانی شدن می باشند، از اهمیت 

 بیشتری برخوردار است. 

هتر در ب بنابراین روستاییان فقیر با تشکیل تعاونی، قادر به ارتقای فعالیت جمعی و کسب قدرت



 را قادر می سازند تا به تعاونی های تولید کنندگان کشاورزاندادوستدها، به عنوان فروشنده و خریدار شده اند. 

گونه ای رقابتی تر و کارآمد تر فعالیت کنند. تعاونی های تامین محصوالت، بازاریابی و خدمات کشاورزی بر 

ال تعاونی های کشاورزی هند نقش مهمی در انقالب های سبز زندگی ملیون ها کشاورز تاثیر می گذارند. برای مث

و سفید )تولید لبنیات( و افزایش سطح رفاه ده ها ملیون روستایی فقیر ایفا می کنند. تعاونی های لبنی هند نقش 

ملیون خانوار  4/١١مهمی در جمع آوری، فرآوری و صادرات محصوالت لبنی ایفا می کنند و برای نزدیک به 

ی شغل ایجاد می کنند.  در کشور های توسعه یافته نیز تعاونی های کشاورزی و نیز تعاونی های مناطق روستای

درصد محصوالت  ٥٠روستایی به ایجاد اشتغال کمک می نمایند.  برای مثال در ایاالت متحده آمریکا قریب 

ی شود. در اروپا تعاونی های تعاونی روستایی بازاریابی م ٥4٠٠کشاورزی و دامی در ایاالت متحده از طریق 

درصد کل محصوالت کشاورزی را  ٣٣میلیون عضو داشته و  ١4عرضه و بازاریابی محصوالت کشاورزی تقریبا 

در اختیار دارند. در بریتانیا تعاونی ها بزرگترین مالکان زمین های کشاورزی هستند.  سهم بازار بانک های تعاونی 

 درصد در فرانسه در نوسان است.  8٣درصد در آلمان تا بیش از  4١در مناطق روستایی اروپا از حدود 

در بسیاری از کشور های اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و ایتالیا تعاونی های تامین و بازاریابی کشاورزی 

یمی نبه عنوان مراکز تولید اشتغال برای صد ها هزار کارگر محسوب می شوند. در آلمان تعاونی رایفایزن بیش از 

درصد است. سهم بازار توزیع  ٨٠از خرید و فروش محصوالت زراعی را در اختیار دارند. این سهم در اتریش 

درصد،  1٣درصد، هلند  8٠درصد، بلژیک  1١درصد، اسلونی  ٣١شیر در همه جا باالست: این میزان در فرانسه 

 درصد است. 88درصد و در نروژ  8٠انگلستان 

درصد کشاورزان و دامداران عضو تعاونی های کشاورزی هستند و سیستم یکپارچه  8٠در ژاپن حدود 

درصد  8٠ای از بازاریابی، تهیه ملزومات، اعتبار و بیمه برای کل اقتصاد روستایی ایجاد نموده اند. این تعاونی ها 

ی رین شرکت بیمه ای ژاپن است. در کره جنوبتولید برنج و صید انواع ماهی را برعهده دارند و بیمه تعاونی بزرگت

 بانک تعاونی مربوط به کشاورزان عظیم ترین بانک این کشور است. 

 تعاون و توجه به مشكالت جامعه 

بهداشت، آموزش، آب و برق را عرضه   هایی که کاالهای اساسی جامعه شامل مسکن، خدمات تعاونی 

های  ای تعاونی به عنوان عرضه کننده  کاالها و خدمات در بخشمی کنند کامالً مشهود است. مداخله شرکت ه

اقتصادی نمایانگر مشارکت محسوس آنها در تحقق اهداف متعدد توسعه هزاره و مرتبط با افزایش سواد، کاهش 



 نرخ مرگ و میر، مبارزه با ایدز و سایر بیماریها و تسهیل دسترسی به آب آشامیدنی سالم و خانه مناسب می باشد. 

و پرجمعیت شهری،  حاشیه ایدر بسیاری از کشورهای در حال توسعه همراه با رشد تعداد محله های 

 عاونیند. تشوحاشیه نشینان و احیای جوامع آنها می زندگی این جوامع نیازمند توسعه شاخصهای بهبود شرایط 

می نمایند. از سوی شارکت برای این افراد مق مختلف در تهیه و تدارک خانه های مناسب یهای مسکن از طر

 به تامین مالی خانه سازان و مالکیت آنها کمک می کنند. های پس انداز و رهن  اتحادیه های اعتبار و تعاونی دیگر

درمان و آموزش بهداشتی به های بهداشت به ارائه خدمات بهداشتی،  تعاونی جهان کشور ٣٠در بیش از 

 ول می باشند. میلیون خانوار در سراسر جهان مشغ ١٠٠

 رزه بامباکه  استباتوجه به گسترش ایدز، برای نهضت تعاون این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار 

با اعطای وام اضطراری به افرادی که از این اتحادیه های اعتبار کشور های آفریقایی د. در قرار گیرتوجه مورد آن 

 هزینه های درمان آنها را تامین می کنند.  بیماری رنج می برند،

هنوز هم حدود یک میلیارد نفر به ویژه در مناطق روستایی  دسترسی به آب آشامیدنی سالم، علیرغم توسعه

سودمند  الگوییتهیه آب آشامیدنی  های موفقیت تعاونیو حومه های شهرها از دسترسی به آب سالم محرومند ،

  را با هزینه کم در دسترس فقرا قرار می دهد. است که آن میدنی سالم برای فراهم آوردن آب آشا

همانند مورد فوق، مدل تعاونی برای برق رسانی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در بنگالدش ، بیش 

 میلیون مصرف کننده قرار دارند. این شبکه به لحاظ مالی 4شرکت تعاونی برق رسانی روستایی، در خدمت  18از 

 در حال گسترش و تبدیل به شبکه ای خودکفا می باشد.

برق رسانی خدمات شرکت تعاونی عضو اتحادیه ملی تعاونی  ١٠٠٠در ایاالت متحده آمریکا، برخی از 

ها با ارائه خدمات و امکانات اساسی ، روستاییان را از سایر مزایای توسعه به  ارائه می دهند. تعاونی راروستایی 

های بهداشت و آموزش بهره مند می سازند،. به عنوان مثال، برق رسانی به توسعه صنایع روستایی،  ویژه در زمینه

 بهبود فرآوری مواد غذایی و قابلیت نگهداری آنها کمک نمایند. 

تعاونی های حمل و نقل . روستائیان می شودنقل در مناطق دورافتاده، مانع بهره وری  دشواری حمل و

منافع اقتصادی و درآمد به همراه  و ث صرفه جویی در وقت و هزینه های سوخت می شودبرای روستاییان باع

  .آورده است

شواهد دلگرم کننده ای از موفقیت سایر تعاونی ها در ارائه بیمه اجتماعی به گروههای خودیار وجود 



مبلغ اندکی را به تعاونی می پردازند که بخشی از آن برای حمایت از اعضای تعاونی به  ها تعاونی اعضایدارد. 

هنگام بیماری و مرگ مورد استفاده قرار می گیرد. در هندوستان ، طرح بیمه یکپارچه اتحادیه زنان خویش فرما، 

از زنان کارگر را تحت نفر  هزار ٥١های تامین اجتماعی کشور برای کارگران است که  یکی از بزرگترین طرح

تعاونی عضویت  ٥٠4هزار پزشک در  1٥برزیل دارای بزرگترین سیستم بهداشتی در جهان است. پوشش دارد. 

میلیون بیمار خدمت ارائه می  8هزار پزشک این کشور هستند. این شبکه تعاونی به  ١٠1درصد کل  ٥٠دارند که 

در زمره بیست و سومین بنگاه بزرگ اقتصادی و دومین در کلمبیا  (Salun Coopدهد. تعاونی سالود کوپ )

 درصد جمعیت کشور را تامین می نماید.    ١٣د و خدمات بهداشتی رکارفرمای بزرگ قراردا

 مردم ساالریتعاون و توسعه 

ای را برای ایف آن هاهای فردی آنها را افزایش داده و زمینه فعالیت  ، قابلیتها مشارکت اعضاء در تعاونی

 اعضاهای تعاونی، آگاهی و حساسیت سازد. فضای دموکراتیک حاکم بر تشکلنقش موثر تر در جامعه آماده می

 بدون توجه به اعضا  ،مانند عرصه سیاسی و انتخاباتی جامعه برد. در این فضا،را نسبت به اوضاع جامعه باال می

 گیری و تصمیم در فرایند های افراد میزان حق و مسئولیت یستم. در این سدنداربرابر میزان سهم خود حق رأی 

احراز شأن اجتماعی به قدرت اقتصادی وی ارتباطی ندارد و این جوهره بنیادین تعاون و تفاوت آن با روشهای 

 است.  کسب و کار دیگر

سبب قدرتمند ریزی، اجرا و نظارت برنامه فرایند های در آن ها مشارکت اعضا به مفهوم درگیری فعال

عموماً از کسانی هستند که در چارچوب شرایط  ها اعضای تعاونی و از آنجا که گرددشدن اعضای تعاونی می

در  اثرات خویش را مشارکتدر عرصه  احساس تاثیر گذاریاین  ،انداجتماعی ـ اقتصادی در حاشیه قرار گرفته

تعاونی امکان تمرین دموکراسی و مشارکت را برای سازد. بدین معنی که فضای آشکار می زندگی اجتماعی آنان

ثر کارآمد و مؤ ،سازد تا در سایه این تجربیات بتوانند در فضای واقعی اجتماع، به صورت فعالاعضا فراهم می

گوید من نهضت میرهبر استقالل هند گاندی  مهاتما موضوع به حدی است کهاین شراکت داشته باشند. اهمیت 

 ها شروع کردم. ود را از تعاونیدموکراسی خواهی خ

 تعاونی  ها و توجه به مسائل محیط زیست



به دنبال آلودگی های زیست محیطی و گرمایش زمین و نشت راکتور های اتمی، استفاده ار انرژی های 

پاک مورد توجه قرار گرفته است. تعاونی های انرژی سبز اروپا مهمترین تجربه در زمینه انرژی های 

 تعاونی در این طرح مشارکت و مالکیت دارند. 1ست. تجدیدپذیرا

درصد ظرفیت برق بادی جهان از محل توربین  ١٣دانمارک در این زمینه پیشتاز است و دارای حدود 

در صد بیش از مصرف  ٥٠های بادی است و بیشتر توربین های بادی به صورت تعاونی است که این تعاونی ها 

 می کند.  ساکنین مناطق ساحلی برق تولید

بر می گردد و موفقیت تعاونی بودجه ها را به سوی  ١88٨در انگلستان سابقه تعاونی انرژی سبز به سال  

طرح انرژی برای همه به منظور توسعه تعداد تعاونی  ١٠٠١توسعه تعاونی های انرژی سبز جلب نمود. در سال 

   های انرژی تجدید پذیرجهت انتقال تاسیس گردید.

 سرمایه اجتماعیتقویت تعاون و 

سرمایه اجتماعی به شبکه های اجتماعی و ارزش ها و هنجارهای اعتماد بخش  مربوط می شود که وجود 

نماید، آن ها را از وضعیت فردی آن ها عالوه بر اینکه مردم را به همکاری بیشتر و اعتماد به یکدیگر تشویق می

 نماید. خارج و در راه دستیابی به هدف هایشان کمک می 

اعضای جامعه از طریق برقراری ارتباط با یکدیگر و پایدار ساختن این ارتباط ها  قادر به همکاری با 

یکدیگر میشوند و با این همکاری ها چیز هایی به دست می آورند که به تنهایی قادر به کسب آنها نیستند یا 

 دستیابی به آن ها  با صرف هزینه های بیشتری میسر میشود. 

ها یکی از وسیعترین شبکه های اقتصادی و اجتماعی در اکثر کشور های جهان هستند که بستر اونیتع

 اند. مناسبی را برای مشارکت و دخالت مردم در اموری که به زندگی شان تاثیر دارد فراهم ساخته

مباحث توسعه های مشارکت تولید کننده سرمایه اجتماعی توجهات اندیشمندان تعاونی ها به عنوان شبکه

ها با توانائی خود در ترکیب سرمایه های اقتصادی، انسانی و اجتماعی تعاونیاست.زیرا  را به خود معطوف کرده

ها و هنجارهای عمل جمعی در شبکه بستر های مناسبی را برای برای ایجاد و گسترش اعتماد اجتماعی و ارزش

گیرند. ه های عمل اقتصادی مورد بهره برداری قرار میهای تعامل فراهم سازند که این ظرفیت ها را در عرص

ها را می پذیرند به منابعی چون سرمایه، اشتغال، کسب کنند تا افرادی که عضویت تعاونیها کمک میتعاونی



 -)رستمی، حمدالهمهارت، اطالعات، آموزش، درآمد و انواع حمایتهای ناشی از شبکه های اجتماعی دست یابند. 

 (١٥8٥دتقی، احمدی، محم

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 پیدایش و توسعه نهضت تعاون در ایران

  



به پیروزی انقالب مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی در ما استقرار نظام قانون گذاری در کشور 

اما فرآیند قانون گذاری در کشور بیشتر در اوایل قرن حاضر رایج شد.  .دهه های پایانی قرن پیش بر می گردد

 قانون تجارت بود.  ،به تصویب رسید  ١٥٠4و   ١٥٠٥یکی از قوانینی که در سالهای 

در این قانون شرکت تعاونی به عنوان یکی از انواع موسسات تجاری و شیوه ای برای کسب و کار در 

 ت یافت. در فصل دوم این قانون چنین آمده است:زمینه های تولید و توزیع رسمی

 شرکت تعاونی دو قسم است: شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف.   – ١٠1ماده   

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از کارگران و ارباب حرف تشکیل میشود  – ١٠8ماده  

اجناس بکار می برند مشروط براینکه قرارداد بین شرکاء به  و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا

 موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه این التزام تصریح شده باشد.   

اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده و یا اهل حرفه ای  – ١٠8ماده 

که موضوع عملیات شرکت است نباشند، الاقل دو ثلث اعضای اداره کننده باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه 

 آنها موضوع عملیات شرکت است. 

 د ذیل تشکیل میشود: شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاص  - ١١٠ماده 

فروش اجناس الزمه برای مصارف زندگی اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاد  کرده یا خریده  -

 باشند.

 تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هریک از آنها.  -

 شرکت تعاونی اعم از تولید یا خرید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی - ١١١ماده 

 برطبق مقررات مخصوصی که با توافق شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود.

درصورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود  – ١١١ماده 

حداقل سهام یا قطعات سهام یک تومان خواهد بود  و هیچیک از شرکاء نمی تواند در مجمع عمومی بیش از یک 

 باشد.  رأی داشته

مورد تصویب   ١٥/١/١٥١١ماده ای تجارت لغو و قانون جدید در تاریخ   ٨٠٠چند سال بعد قانون      

ب های تعاونی تقریباً  مشابه قانون قبلی تصویمجلس شورای ملی قرار گرفت. در این قانون مواد مربوط به شرکت

 شد:

شرکت تعاونی  تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکاء   - ١8٠ماده 

 مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار می برند. 



اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا اهل حرفه ای که   - ١8١ماده  

است نباشد، الاقل دو ثلث اعضای اداره کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که  موضوع عملیات شرکت

 حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است. 

 شرکت تعاونی  مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود:   - ١8١ماده  

ایجاد کرده یا خریده فروش اجناس الزم برای مصارف زندگی اعم از اینکه  اجناس مذکور را شرکاء  -١

 باشند. 

 تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هریک از آنها. -١

شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی که با تراضی   - ١8٥ماده 

 شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود. 

رف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل درصورتیکه شرکت تعاونی تولید یا مص  - ١84ماده 

سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچیک از شرکاء نمی تواند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته 

 (١٥١١باشد. )قانون تجارت مصوب 

نکات حائز اهمیت در مواد مربوط به شرکت های تعاونی در دو قانون فوق رعایت ویژگی های ذاتی 

 عاونی و اصول جهانی تعاون است که عبارتند از:ت

 هر شریک دارای یک رأی است. -

 اعضاء به نسبت حجم معامالتی که با شرکت دارند در نفع و ضرر شرکت سهیم اند.  -

رعایت الاقل دو ثلث اعضای اداره کننده شرکت از میان شرکایی که حرفه آنها موضوع عملیات  -

 شرکت است. 

در داورآباد گرمسار توسط اداره کل   ١٥١4شرکت تعاونی روستایی در سال در صحنه عمل، اولین 

فالحت تشکیل گردید. این تعاونی را می توان سرآغاز نهضت تعاون روستایی در ایران دانست. )کلباسی اصفهانی. 

 (٨١، ص١٥14علی اصغر، 

ص در زمینه تولید و با درگیر شدن کشور در جنگ جهانی دوم و بروز بحران های ناشی از آن به خصو

توزیع کاالها و ارزاق ضروری مردم، قیمت کاالها گران و نارسایی هایی در توزیع آنها به وجود آمد. به منظور 

سازمان دهی این مشکالت تاسیس شرکت تعاونی مصرف با حمایت و تشویق دولـت مورد توجه قرار گرفت. 

صنعتی و شرکت ها و موسسات دولتی تاسیس گردید  تعاونی مصرف در مراکزشرکت   ١8در این دوره تعداد 

 خدمات ارزنده ای در زمینه  تامین مایحتاج عمومی ارائه دادند. که



شرکت فقط سه شرکت موفق به ادامه کارشدند. یکی از آنها شرکت تعاونی ارتش بود که بعدها  ١8از این 

ی دان وزارت فرهنگ بود که بعدها شرکت تعاونبه شرکت تعاونی سپه تغییر نام داد. دومین شرکت، تعاونی کارمن

فرهنگیان خوانده شد. سومی هم شرکت تعاونی کارخانه قند شازند اراک بود. بقیه شرکتها دچار رکود، تغییر وضع 

 (١٥84یا انحالل گردیدند. )مهاجرانی. مصطفی و جعفر عسکری، 

بنا بر پیشنهاد وزارت ١٥١٣خرداد  درهیئت وزیران به منظور بهبود حال روستاییان و خرده مالکان، 

 د. وظایف این صندوق ها به شرح زیر تعیین گردید: نموکشاورزی تشکیل صندوق های تعاون را تصویب 

  سرپرستی رایگان اشخاص محلی علیل و آنهایی که براثر سوانح غیرمترقبه فاقد قدرت

و تهیه  تربیت اطفال یتیمکافی می شوند، نگهداری پیران بی بضاعت و بی سرپرست، نگهداری و 

 وسایل آنها و نگهداری بیماران بی بضاعت.

 .دادن وام به روستاییان جهت اصالح اغنام و احشام و بهبود زراعت 

 .دفاع از دهقانان و حفظ حقوق آنها 

  .تأسیس کودکستانها، دبستانها ، بیمارستان ها و داروخانه ها و استخدام پزشک سیار

 یز به نوبه خود  تکالیف عمومی شان را انجام خواهند داد.وزارت بهداری و فرهنگ ن

  بیمه های اجتماعی در مقابل آفت یخبندان، تگرگ، سیل و آفات عمومی دامی و نباتی

 و غیره.

  تأسیس شرکت های تعاونی جهت فروش یا نگهداری محصوالت کشاورزی و

، و تهیه مایحتاج  جلوگیری از سلف خری و سلف فروشی و تعدیات واسطه ها در معامالت

 کشاورزان به قیمت مناسب.

 .خریداری و نگهداری ماشین های کشاورزی و اجاره دادن آنها به قیمت مناسب 

درصد درآمد مالکانه خود و زارعانی که دارای گاو بندی  ٥این مصوبه آمده است مالکین  ١در ماده 

قصبات که دارای کسب های مختلف و دارای  هستند یک و نیم درصد از کل درآمد خود و سایر ساکنین دهات و

 باغ و آسیاب میباشند معادل یک و نیم درصد از درآمد خود را به صندوق تعاون محل بپردازند.

این مصوبه، اداره امور صندوق های تعاونی هر دهستان یا محل را تحت نظر هیئت  ٥بر اساس ماده 

هر ده یک نفر را با نظارت مالک تعیین و به نماینده کشاورزی  مدیره ای مرکب از افراد زیر قرار می دهد: زارعان

بخش معرفی و تمام نمایندگان روستاها در مرکز بخش پنج نفر را از بین خود یا از معتمدان محل انتخاب و به 

نماینده کشاورزی بخش معرفی میکنند. دو نفر دیگر نمایندگان وزارت کشاورزی و بانک کشاورزی و پیشه و 

 واهندبود. هنر خ



نسبت به تاسیس صندوق های  ١٥١8در کنار این اقدامات بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران از سال 

واحد رسید. در سال های بعد این بانک  ١8سال تعداد این صندوق ها به  8تعاون روستایی اقدام نمود که طی 

 نمود.  تهای تعاونی روستایی تاسیسبرای ارتقاء نظام اعتبار روستایی شرک

د در حدود اعتبارتی نموهیئت وزیران، بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران موظف  ١4/١١/١٥١8خ در تاری

که دارد برای تهیه وسایل تولید و خدمات به شرکتهای تعاونی وام با شرایط آسان بپردازد. )مهاجرانی. مصطفی و 

 (١٥84جعفر عسکری، 

تعاونی روستایی با سرمایه ای معادل سه میلیون ریال و عضویت  ١٥در سراسر ایران  تعداد  ١٥١8در سال 

 ١٠٥به  ١٥٥٨نفر کشاورز تشکیل شد که به عملیات اعتباری می پرداختند. تعداد این تعاونی ها در سال   14٠8

نفر افزایش یافت. )رستمی   ٥٣١8٥1تعاونی با عضویت   ٨8٠به  ١٥4١نفر و در سال   88١٣4تعاونی با عضویت 

 (١٠١١ربابکی. حمداله، شه

اجتماعی در سال  امور و واقعه دیگری که بر تحول تعاونی ها  تاثیر مثبت داشت، تشکیل وزارت کار

قانون تشکیل این وزارتخانه، اداره ای به نام اداره امور شرکت های تعاونی در آن   ١8بود. برطبق ماده   ١٥١٣

تأسیس اقدامات وسیعی را برای تشکیل شرکتهای تعاونی در مراکز وزارتخانه شروع به کارکرد. این اداره از بدو 

های در بخشکارگری و غیرکارگری انجام داد. شرکتهای تعاونی که با هدایت این وزارت خانه تاسیس شد 

 (١٣، ص١٥84)مهاجرانی. مصطفی و جعفر عسکری، مصرف، تولید، مسکن و اعتبار بود. )

 تصویب اولین قانون شرکت های تعاونی 

، اولین الیحه ١٥٥١دی  ٥٠بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات رئیس دولت مصوب  ١٥٥١در خرداد 

رسید و برای اجرا ابالغ گردید. به موجب این الیحه وقت قانونی شرکت های تعاونی به تصویب نخست وزیر 

 از مقررات شرکتهای سهامی به ثبت برسند و با بهره گیری از قانونی، شرکتهای تعاونی توانستند بدون تبعیت

سال( و هزینه تمبر سهام و  ٣امتیازات پیش بینی شده در این الیحه قانونی  از پرداخت مالیات بردرآمد )به مدت 

و  تشکیل شورای عالی تعاون و حدود ،الیحه قانونیاین   ١4به استناد ماده  سایر هزینه های زائد معاف شدند.

 به شرح زیر به تصویب هیئت دولت رسید:   ١١/٣/١٥٥١وظایف آن درتاریخ 

 اعضای شورای عالی تعاون عبارتنداز:

  وزیر کشور یا نماینده وزیر  -

 وزیرکار و امور اجتماعی یا نماینده وزیر  -

 مدیرعامل سازمان برنامه یا نماینده مدیرعامل  -

 وزیر کشاورزی یا نماینده وزیر  -



 یرعامل بانک کشاورزی یا نماینده مدیرعامل مد -

 چهار نماینده برحسب انواع شرکتهای تعاونی از اتحادیه شرکتهای تعاونی -

 وظایفی که برای این شورا در نظر گرفته شد عبارت بوداز :

تنظیم و تصویب آیین نامه های مربوط به اجرای الیحه قانونی شرکت های تعاونی ، تهیه اساسنامه  – ١

 های نمونه، تهیه دستورها و راهنمایی های الزم برای اداره و پیشرفت و بهبود وضع شرکت های تعاونی.

 تنظیم برنامه کمک مالی به شرکت های تعاونی.  – ١

 تهیه برنامه تأسیس کالس های تعاونی برای تربیت کارشناسان تعاون.  – ٥

الیحه قانونی شرکت های   ٨تشخیص شرکت های تعاونی ای که مشمول معافیت مقرر در ماده   – 4

 تعاونی هستند.

 امور دفتری و اداری شورای عالی تعاون با قسمت تعاون سازمان برنامه خواهد بود.   – ٣

با تغییرات مختصری از طرف دولت به مجلس تقدیم و به تصویب  ١٥٥4مذکور درسال الیحه قانونی 

 مبنای قانونی و حقوقی امور مربوط به شرکتهای تعاونی بود.   ١٥٣٠رسید و تا سال 

با اصالحاتی که در الیحه قانونی تعاونی بعمل آمد وبه موجب تصویب نامه منضم به این   ١٥٥4در سال 

جلسات دبیرخانه شورای عالی تعاون کشور به وزارت کار منتقل شد. )مهاجرانی. مصطفی و  قانون، محل تشکیل

 (١٥84جعفر عسکری، 

وگیری جل به منظور و امینی به تصویب رسیددکتر ت دولت ا، الیحه اصالحات ارضی در هی١٥4٠در سال 

وان های روستایی بعنی ،ایجاد تعاونیاز اختالل در مدیریت و تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولید کشاورز

 جانشین عوامل مذکور در نظر گرفته شد.

به کشاورزانی واگذار می شد که قبالً  عضویت شرکت تعاونی روستا یا قریه بر اساس این قانون زمین 

مشترک مقرر می دارد که امور   ١٥4٠قانون اصالحات ارضی مصوب دی   ٥١قابل تقسیم را پذیرفته باشند و ماده 

کشاورزی دهات تقسیم شده از قبیل نگهداری قنات و انهار، و استفاده از ماشین آالت دفع آفات نباتی و حیوانی 

 (١٥4١و امثال آن به وسیله شرکت تعاونی انجام خواهد شد. )قانون اصالحات ارضی، 

تعداد  و یش یافتشرکت افزا ٥1١١شرکت به  8٨٠از در یک دوره کوتاه دو ساله تعداد این تعاونی ها 

رسید. با توجه به مشکالتی که در اداره این تعاونی ها در روستاهای  شرکت تعاونی  8٥٨١، به  ١٥41ها تا سال  آن

سیاست ادغام تعاونی های کوچک در یکدیگر و تشکیل تعاونی بزرگتر به کار گرفته کم جمعیت ایجاد نمود، 

( اجرا شد، تعداد این تعاونی ها از ١٥٨1تا  ١٥٣١ساله ) ١٣ شد.  طی فرآیند اجرایی این سیاست که در دوره

 (١٥٨٨، ١8شرکت کاهش یافت. )نشریه داخلی بانک کشاورزی.  شماره  ٥1١1به  8٥٨١



سازمان مستقلی به نام سازمان مرکزی تعاون   8/٥/١٥4١در تاریخ برای مدیریت و نظارت بر این تعاونی ها 

مک ککمک به پیشرفت نهضت تعاونی در مناطق روستایی و  (اساسنامه  ٣ماده در  )مندرجهدف با  روستایی ایران

که همی میکی از اقداماتی  تاسیس گردید. اتحادیه و شرکتهای تعاونی روستایی اعتباری به اجرای برنامه های 

به عمل آمد ایجاد  مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی با کمک در دانشگاه تهران بود. این  طرف این سازمان

 کار خود را آغاز کرد.   ١٥4٨مؤسسه در مهر 

به منظور اجرای قوانین و مقررات اصالحات ارضی و ارشاد و گسترش شرکت ها و  ١٥4٨در آبان ماه 

وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی  ،ی زراعیاتحادیه های تعاونی روستایی و تشکیل شرکت های سهام

این قانون کلیه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی و وزیر کشاورزی مصرح  ١تشکیل گردید. به موجب ماده 

وزارت و این در قوانین و مقررات مربوط به امور اصالحات ارضی و سازمان مرکزی تعاون روستایی به عهده 

این قانون سازمان تعاون روستایی از وزارت کشاورزی جدا و به وزارت  ٥اساس ماده محول گردید. بر  آنوزیر 

 (8٨-88، ص ١٥1٨)مستعانی. محمدحسین، . جدید منتفل می شود

به  ١٥48تحول مهم دیگری که در این دوره اتفاق افتاد تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها در سال 

ی بود. در ماده دو قانون تشکیل این وزارت آمده است:  برای جای وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستای

توسعه امور تعاونی ها در کشور و بسط مفاهیم آن و آشنایی مردم با اصول و قواعد و تعلیمات تعاونی و فراهم 

نمودن تدریجی موجبات همکاری افراد و تجمع و تمرکز سرمایه های کوچک و توسعه منابع اعتباری و بسط 

همچنی کند. ای تعاونی کشور، وزارت تعاون و امور روستاها تشکیل و سازمان های اداری را ایجاد میسازمان ه

سال قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه سازی اراضی درحوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی  به این در 

 ( 88، ص ١٥1٨)وزارت تعاون.   تصویب رسید.

رت تعاون و امور روستاها در وزارت کشاورزی ادغام و امور تعاونی تصمیم گرفته شد وزا ١٥٣٨در سال 

های روستایی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و امور سایر تعاونی ها به سازمان مرکزی تعاون کشور 

 گردد.  منتقل و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به  وزارت بازرگانی واگذار

ره، این باور را نزد مقامات عالی حکومت بوجود آورد که می توان سرعت گسترش تعاونی ها در این دو

فرمانی   ١٥4٨اجتماعی استفاده نمود. در این چارچوب در اردیبهشت  -از تعاون در همه عرصه های اقتصادی 

از جانب شاه وقت خطاب به نخست وزیر به این شرح صادرشد: به منظور تفهیم اصول تعاونی و تعمیم آن در 

کشور و تهیه قوانینی متناسب با اوضاع اجتماعی ایران و تهیه موجبات پیشرفت و حمایت از فعالیت های سراسر 

تعاونی و ایجاد هماهنگی در امور شرکتها و اعطای کمک های الزم و تربیت و تجهیز نیروی انسانی مورد لزوم و 



ها و اتحادیه های تعاونی و نظارت بر استقرار نظام تعاونی در رشته های مختلف اقتصادی و تمرکز امور شرکت

 .فعالیت آنها سازمان مرکزی تعاون کشور زیر نظر مستقیم نخست وزیر تشکیل گردد

ماده به تصویب رسید. اجرای این قانون  ١48فصل و  ١٣شامل قانون شرکت های تعاونی  ١٨/٠٥/١٥٣٠در تاریخ 

 مدت پنج سال جنبه آزمایشی داشت، ولی قبل از پایان این مدت چندین اصالحیه بر آن وضع شد. 

تعداد شرکت های تعاونی تولیدی، خدماتی، توزیعی، مصرف، مسکن و اعتبار، کار  ١٥٣1تا پایان بهمن ماه سال 

واحد و تعداد اعضای آنها  ١٥4٠رگری تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور برابر  با و تولید شهری غیر کا

اتحادیه تعاونی شهری غیر کارگری تاسیس  ١٠تعداد  ١٥٣1نفر بود. همچنین تا پایان بهمن ماه سال  8٠٥88٥نیز 

 (.٨٨، ص١٥14شده بود )کلباسی اصفهانی. علی اصغر، 

و تغییرات بوجود آمده در زمینه های مختلف بخصوص آغاز جنگ   ١٥٣1ماه  با پیروزی انقالب اسالمی در بهمن 

ا درایت بتحمیلی و عوارض ناشی از آن، مشکالت و نابسامانی هایی برای اداره امور اقتصادی کشور ایجاد گردید. 

بات یر در مناستوسعه تعاونی ها به عنوان ابزاری مهم و موثر برای حل مسائل جامعه  و ایجاد تغیمسئوالن وقت، 

اقتصادی و اجتماعی به نفع طبقات محروم و استقرار عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این رویکرد 

تعاونی  وزا های تولیدی و خدماتی اشتغال، عالوه بر تاسیس انواع موسسات تعاونیموجب شدمردان انقالبی دولت

 از بخش های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.  به عنوان یکیتعاون ون اساسی نیز ندر قا ،های مصرف

طبق ضوابط اصل چهل و سوم قانون اساسی،  تامین نیاز های اساسی از جمله امکانات کار برای همه به منظور 

رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند از ضوابط 

اسالمی ایران در نظر گرفته شده که تحقق این امر در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر اقتصاد جمهوری 

راه دیگر به گونه ای که نه ثروت و قدرت را در دست گروه خاصی قراردهد و نه دولت را به صورت کارفرمای 

 بزرگ مطلق درآورد پیش بینی شده است.

در اصل چهل و چهارم قانون اساسی  سازوکاری برای برقرای تعادل  بین بخش های مختلف اقتصاد   

 .کشور پیش بینی گردیده و اقتصاد ایران در  سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تفکیک گردید

زیر  "لیدیمرکز گسترش خدمات عمرانی و تو"مرکزی به نام مشکل بیکاران در ابتدای انقالب برای سازماندهی 

تا از طریق تاسیس تعاونی های اشتغالزا مشکل بیکاری جوانان را ساماندهی تاسیس گردید ظر مستقیم استانداران ن



انی. )مستع نماید. از طریق حمایت این سازمان هزاران تعاونی تولیدی و خدماتی در سطح کشور تاسیس گردید

 (١٥1٨محمد حسین، 

ود. باراضی کشاورزی  اتانقالب اسالمی ایجاد گردید بی نظمی در تصرف های آغازینمشکل دیگری که در سال

و واگذاری اراضی کشاورزی در حکومت جمهوری اسالمی  برای مدیریت این موضوع طرح قانون نحوه احیاء

هیات  شورای انقالب رسید. در اجرای این قانون در سطح استان ها تصویب به  ١٨/١/٣8ایران تهیه و در تاریخ 

هفت نفره متشکل از نمایندگان حاکم شرع، سازمان های دولتی و اهالی تشکیل گردد.  وظیفه این هیات ها  های

شغل کشاورزی بود که در قالب تعاونی های   واگذاری اراضی به کشاورزان کم زمین و بی زمین و عالقه مندان به

سیاری از ساکنین روستاها که فاقد زمین واگذار می شد که ب  تولید  مشاع، شرکت های سهامی زراعی و تعاونی

 و کشاورزی بودند با دریافت زمین در روستاها باقی ماندند و در بسیاری از مناطق مهاجرت معکوس انجام شده

 (١٥11بازگشتند. )عبداللهی. محمد،   بودند مجددا به روستاها از روستا به شهر مهاجرت کرده که افرادی

و  بروز کرد در سطح کشورکمبود کاالهای مصرفی  ١٥٣8هریور سال ش ٥١در  جنگ تحمیلیبا آغاز 

یم توسعه تعاونی مصرف  به منظور تعم با توجه به تجارب گذشته ایده .اشتگذرو به فزونی  ارزاق عمومیگرانی 

ه ب در کنار توسعه سایر تعاونی های مصرفتشکیل تعاونی های مصرف محلی و مطرح  خدمات شبکه تعاونی

در زمان نسبتا کوتاهی تعاونی های مصرف تورم انتخاب گردید. کمبود کاال و ی برای مقابله با عملعنوان روشی 

محله  هر اهالیجهت پوشش نیازهای مصرفی در سطح تهران و شهرستان ها با همکاری مردم و مساجد محلی 

ر استان ها و حتی شهرهای کوچک صاحب ن و مراکز سایتقریباً اکثر محله های تهرا ١٥٨١تشکیل شد. تا سال 

 .شرکت تعاونی مصرف محلی شدند

و تمرکز دولتمردان و قانون گزاران بر توسعه اقتصادی کشور،  بخش  ١٥٨1با پایان جنگ تحمیلی در سال 

ی ناش تعاون نیز مورد توجه قرار گرفت. تجربه های موفق تعاونی ها در زمان جنگ از یک سو و نیاز های جدید

پایان جنگ در زمینه ضرورت توسعه منطقه ای و ایجاد فرصت های شغلی برای نیروهای فارغ شده از جنگ، از 

مسئوالن را واداشت با تمرکز مدیریت امور تعاونی ها در قالب یک وزارت خانه جدید از تعدد مراکز تصمیم 

 "جلس شورای اسالمی با عنوان طرح پیشنهادی نمایندگان مبر این اساس  ها بکاهند.گیری در  امور تعاونی

به تصویب مجلس شورای اسالمی  ١٥/٠٨/١٥1٠در تاریخ   "قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران

 به تأیید شورای نگهبان رسید. ١4/٠٨/١٥1٠و در تاریخ 



مقررات  به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین واین قانون دولت مکلف گردید  ٨٣به موجب ماده 

ال این وزارت در س . ددهتشکیل را  مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون

  سالگی با وزارت خانه های کار و رفاه اجتماعی ادغام گردید. ١٠در آستانه  ١٥8٠

 ١٠٠نزدیک به  دهه از تاسیس اولین تعاونی، نهضت تعاونی کشورمان شامل 8پس از گذشت بیش از 

میلیون  44با احتساب تعاونی های سهام عدالت بیش از هزار تعاونی در گرایش های مختلف اقتصادی است که 

جدول زیر سیمای در این تعاونی ها عضویت دارند.  میلیون نفر ١٠نفر و بدون احتساب این تعاونی ها بیش از 

 سازد. آماری بخش تعاون را به تفکیک گرایش فعالیت آشکار می 

 1395رداد سیمای آماری بخش تعاونی کشور به  تفكیك گرایش فعالیت

 عضو زن عضو مرد اعضا جمع
  سرمایه

 (ریال )میلیون 
 فعالیت رشته تعداد اشتغالزایی

 اعتبار  802 33667 16598085 77871 352429 436313

 تامین نیاز تولید کنندگان  1614 36336 127624٨ 28079 221707 250217

98943 83098 15762 
3801391 

 
11318 383 

تامین نیاز صنوف 

 خدماتی 

5510087 4697934 793976 
7754996 

 
173596 4928 

تامین نیاز مصرف 

 کنندگان 

 تعاونیهای نوع جدید  347 17133 9577088 9438339 24832906 34541147

 چند منظوره  3226 126790 3650261 106070 539573 682472

 حمل و نقل  2218 57914  967573 4777 173767 179057

 خدمات  27910 347465  10485142 108333 477149 589115

 صنعتی  17662 186437  8380697 68335 130718 201282

 عمرانی  1741 48740 40646٨ 4765 27293 32240

 فرش دستباف  1797 46577  125996 22292 42304 65022

 کشاورزی  24207 250677  5134369 73562 235489 315266

 مسکن  11164 291225 5566601179 164769 1438074 1625362

 معدنی  1258 16101  494862 3603 57414 61221

 مجموع 99257 1643976  74219781 10910533 33309855 44587744

  

 



های فعالیتها در برخی از امور تعاون، نقش تعاونیمعاونت تخصصی های منتشره از سوی دفاتر بر اساس آمار

  اقتصادی برجسته است که به نمونه ای از کارکرد اقتصادی تعاونی ها اشاره می شود:

 ١8 هزارتن معادل ١٣٣تعاونی تولید گوشت گوساله سالیانه بیش از  ٥18١در بخش تولید مواد پروتئیی  

درصد  گوشت مرغ  ١١هزار حدود  4٠٠گوشتی با ظرفیت تعاونی مرغ  ١888گوشت قرمز  و    درصد

 کنند. را تولید میکشور 

  درصد  1هزارتن تولید شیر معادل  ٣٨٠تعاونی صنعتی پرورش گاوشیری سالیانه بیش از ١8٠٥تعداد

  شیر کشور را تولید میکنند.

 لید تخم مرغ درصد تو ١١هزارتن تخم مرغ  88تعاونی پرورش مرغ تخمگذار با ظرفیت  ١٥٠ تعداد

 ٥٠تعاونی پرورش مرغ مادر و تولید جوجه یک روزه با ظرفیت دو میلیون قطعه معادل  1٣کشور  و  

 را تولید می کنند. درصد جوجه یک روزه کشور

 را  درصد عسل کشور ٣/8تن معادل از  1١٠٠تعاونی پرورش زنبور عسل با تولید سالیانه  ١١14 تعداد

 . تولید می کنند

  صیادی کشور در اختیار  درصد امور صید و 8٠درصد پرورش و تولید ماهی و بیش از  ١١بالغ بر

 است.ماهی  و صید پرورش ،تعاونی تکثیری تعاونی ها

 میلیون تن ظرفیت  ٣/1کارخانه حدود  ١٠٠های کارخانجات خوراک دام و طیور  با عضویت  تعاونی

 د.ندر اختیار دارکشور را یور درصد ظرفیت تولید خوراک دام و ط 44تولید دارند که  

 عالوه بر آن:  .اندنفر شغل ایجاد نموده١8٣٨٣٥برای   واحد  ١1٣٥٣ ا تعداد های صنعتی بتعاونی 

  درصد تولید کشور، ٨8,٨تن پودر آلومینیوم با سهم  ١81تولید 

  تولید کشور درصدی ١1,٨تن شمش مس با سهم  1٠٠٠تولید.  

  درصد تولید کشور. ١١,٣پروفیل آهنی و فوالدی با سهم هزار تن انواع  ١١٨تولید  

  درصد تولید کشور. 8,8تن لوله های آلومینیومی با سهم  ١٠٠٠تولید  

  درصد تولید کشور. 8,٣تن چدن سفید با سهم  ١٠٠٠ریخته گری  

  درصد تولید کشور. ٨تن پروفیل آلومینیومی با سهم  ١8١٥٠تولید  

  درصد تولید کشور. ٣,١م تن میلگرد با سه 4٠٠٠تولید  



  درصدی در ظرفیت تولید بسته بندی  گوشت و مرغ. ١٠,4سهم  

  درصدی در ظرفیت تولید بسته بندی  گوشت قرمز. 1,١سهم  

  درصد ظرفیت تولید ماکارونی  ٨سهم حدود 

 .نمونه هایی از جایگاه تعاونی ها در این گروه از فعالیت های اقتصادی هستند 

  درصد کل تولیدات معادن کشور را برعهده دارد. 8تعاونی معدنی  ١١١1در حوزه معدن 

 ١١درصد سنگ تراورتن و  ١8، های غیر فلزیدرصد تولیدات معادن کانی ١٨، درصد سنگ گچ ٥٣ 

 توسط تعاونی ها تولید می شود. درصد فیروزه 84  درصد سنگ گرانیت،

  نیاز مشاغل رادر فعالیت های تولیدی را انجام  تعاونی های تأمین نیاز تولید کنندگان تأمین ١٨١١تعداد

درصد کارخانجات و واحدهای تولیدی فراورد های گوشتی تحت  8٣می دهد. به طورمثال بیش از 

)شرکت تعاونی وطن وشرکت تعاونی  شرکت تعاونی تولیدکنندگان فراورده های گوشتی پوشش دو

هزارتن فراورده های  4٠٠الیانه بیش از س هتولیدکنندگان فراورده های گوشتی سراسرکشور( هستند ک

گوشتی را تولید و به بازارعرضه می دارند.  شرکت تعاونی کارخانجات روغن و فرآوری دانه های 

درصد واحدهای تصفیه و فراوری دانه های روغنی کشور را تحت پوشش دارد و  8٠روغنی قریب 

 ونی واگذار گردیده است. وظایف شرکت بازرگانی دولتی در امور روغن به این تعا

  ،بخش خدمات یکی دیگر از  عرصه های فعالیت تعاونی است که انواع تعاونی های حمل و نقل

بهداشت و درمان، ورزشی، تعاونی های آموزشی ایرانگردی و جهانگردی، هتل داری، آموزش های 

 فنی و حرفه ای، نمونه هایی از اینتعاونی ها هستند.

 نفر در سطح کشور  ٥41١٠١نفر و اشتغال   ٣88٥88واحد با عضویت ١1٣٥1به  تعداد این تعاونی ها

 فعالیت دارند.

  قل مسافر کشور را درصد از حمل و ن ٨٠هزار دستگاه اتوبوس   ١٠تعاونی حمل و نقل  بین شهری با

 . انجام می دهند

  درصد جابجایی با کشور را انجام می دهند  ١٥تعاونیهای حمل و نقل بار کشور 

  درصد بار را در سطح خطوط دریایی  1٠درصد مسافر و بیش از  8٠تعاونیهای حمل و نقل دریایی

 .داخلی جابجا می نمایند



  واحد مسکونی شهرها   %١١تعاونی مسکن  بیش از به دو میلیون واحد مسکونی معادل  ١١48١ تعداد

ازواحدهای مسکونی در  %١8را تحویل اعضا داده اند و هم اکنون حدود یک میلیون واحد معادل  

 دست ساخت توسط تعاونیها انجام میشود. 

 نفر نیاز های اعتبار اعضا را با شرایط آسان و کارمزد  4١٣١٣٥تعاونی های اعتبار با عضویت 8٣٣ تعداد

 پایین تامینمی نمایند.

  شرکت  تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان در گرایش مصرف کارمندی، فرهنگی،  ١١١٣٥تعداد

میلیون نفر فعالیت  ٣/8کارگری، محلی، آزاد، دانشجویی، مرزنشین و صنوف توزیعی با عضویت بیش از

 دارند.

  میلیارد ریال  است 1٠٠٠٠فروش این تعاونی های مصرف بالغ بر 

  که با هدف تأمین مایحتاج عمومی مرزنشینان و توسعه مبادالت   تعاونی مرزنشینان 4٨٠قریب به

میلیون نفر  8میلیون نفر از مرزنشینان در این تعاونی ها عضو دارند و قریب به  ١بر مناطق مرزی  بالغ 

 میلیون دالر بود ٥8٠تحت پوشش این تعاونی ها هستند.  صادرات سال گذشته آنها بالغ بر

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل ششم

 عوامل توسعه نیافتگی نهضت تعاون ایران

  



تعاون به معنی مدرن و رسمی آن همانند سایر وجوه مدرنیته در دهه های آغازین قرن حاضر )هجری 

شمسی( وارد ایران گردید و دولت ها همواره چه قبل و چه بعد از انقالب اسالمی برای ساماندهی برخی از 

ر هرچند به صورت غیمتقابال تعاونی ها نیز اند. بهره بردهاز ظرفیت های تعاون اجتماعی  -معضالت اقتصادی

 ، همواره مورد حمایت دولت ها قرار داشته اند. مستمر

اما علیرغم  تحوالت و تغییرات وسیعی که در صحنه های سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور 

تالش های صورت به نظر میرسد رخ داده و گذشتن نزدیک به هشت دهه از پیدایش اولین تعاونی در ایران، 

 ته است. اران کشور دست نیافذرفته قرین موفقیت کامل نبوده و تعاون به جایگاه واقعی و مورد انتظار سیاستگگ

در این بخش سعی می شود دالیل این ناکامی و چالش های فراروی توسعه بخش تعاون مورد اشاره قرار 

 چند سویه و مقابل به یکدیگر ،دو سویهگیرد. الزم به یادآوری است مواردی که در ادامه ذکر می شوند در ارتباط 

 و هستند و مجموعه این موارد به مشکل ساختاری دیگری با عنوان توسعه نامتوازن در کشور ما مربوط می شود

 ذکر این موارد به صورت تفکیک شده جهت امکان طبقه بندی آن ها صورت می گیرد. 

نهادینه نشدن تعاون در متن جامعه -8

سازندگی و پیشرفت که برای بیان گذار از جامعه  ،هیم مشابه آن مانند ترقی، عمرانگفتمان توسعه و مفا

سنتی با اقتصاد کشاورزی و ویژگی ها اجتماعی و فرهنگی متناسب با آن به سمت جامعه مدرن مبتنی با اقتصاد 

ه وارد ادبیات کبیش از یک قرن است  ،رشد شهرنشینی و توسعه سطح رفاه عمومی به کار گرفته می شود ،صنعتی

مراکز دانشگاهی، محافل روشنفکری و رسانه ای ایران شده است. این مفاهیم که در ابتدا  ،سازمان های اداری

اجتماعی به کار برده می شد، توسط کارشناسان و برنامه ریزان  -عموماً از سوی اندیشمندان و متفکران اقتصادی

ای میان مدت و ساالنه و توزیع منابع مالی بخصوص درآمد های دولتی عملیاتی گردید و مبنای تدوین برنامه ه

 نفتی در نظر گرفته شدند.  

 ،راه آهن ،در صحنه عمل، برخی از پدیده های مدرن و نهاد های توسعه ای مانند بنگاه های صنعتی

ا تحقق دید اممدارس نوین و . . . ابتدا توسط تجار و صاحب منصبان دولتی و پیشگامان اجتماعی وارد کشور گر

و  آموزشی ،نظام های قضایی ،ارتش منظم ،توسعه یافتگی در ابعاد وسیع تر آن مانند ایجاد نظام نوین اداری

فرودگاه  ،و شبکه های سراسری برق نیروگاهها ،جاده های شوسه ،بهداشتی مدرن همچنین احداث خطوط راه آهن

 ها و بیمارستان ها و دیگر تاسیسات عمومی و زیر بنایی کشور عمدتاً بر دوش دولت ها قرار دارد. 



تعاون نیز همانند موارد فوق به عنوان یکی از وجوه توسعه یافتگی توسط دولت وارد کشور گردید و 

از آن انواع اعتبارات برای  توسعه آن، اشکال مختلفی از سازمان و وزارت خانه تاسیس گردید و برای حمایت 

 دولتی اختصاص یافت. 

در حالیکه در جهان غرب امر توسعه نه از سوی دولت ها بلکه از متن جامعه و توسط پیشگامان نو 

گروه های اجتماعی و مصلحان جامعه ساماندهی گردید و تعاون به عنوان شیوه ای کارآمد برای راه  ،اندیش

اندازی فعالیت های تجاری و اعتباری جهت تامین نیاز های مشترک گروه های اجتماعی به کار گرفته شد. تجربه 

ند هایی که ماهیت اجتماعی داشتموفق تعاونی به تدریج به سایر گرایش ها و فعالیت های اقتصادی خصوصا آن 

 و به نیاز عموم پاسخ می دادند گسترش یافت. 

در آن کشور ها هرچند دولت ها از طریق ایجاد بسترهای حقوقی و حمایت های مالی و اعتباری مناسب 

 هاما نقش اصلی توسعه تعاون بر دوش اقشار و گرو ،مانند بخشودگی های مالیاتی از تعاونی ها حمایت می شود

های اجتماعی است و به عنوان روشی مسالمت جویانه برای دستیابی به اهداف مشترک و تامین نیاز های عمومی 

مورد استفاده قرار می گیرد. درحالیکه در کشور ما تعاون و روش کسب  و کار تعاونی به علت ناشناخته بودن آن 

ای استحکام ریشه های خود در بستر جامعه بهره از فرصت کافی بر، اجتماعی -نزد عموم مردم و فعاالن اقتصادی

نبرده و تعاونی نه به عنوان یک نهاد اجتماعی بلکه بیشتر امری دولت ساخته تصور می شود. 

چالش های رابطه دولت با بخش تعاون -1

تاریخ هفتاد و چند ساله تعاون در ایران نشان می دهد در غیاب رویکرد هدفمند و استراتژیک مبتنی بر 

تعریف و تبیین نقش توسعه ای نهضت تعاون، مواجهه دولت ها با تعاون رویکردی پروژه محور  بوده است. 

فقدان رویکرد استراتژیک در این حوزه موجب شده است این رابطه در چارچوب نگاه کوتاه مدت و ابزاری 

اجتماعی  -ران های اقتصادیتعریف شده و از سازوکار تعاون عمدتاً برای ساماندهی و مدیریت چالش ها و بح

 ت. امنیتی بودند، استفاده شده اس -بخصوص آن هایی که دارای قابلیت تبدیل به چالش ها و بحران های سیاسی

 ،١٥4٠تشکیل موج وسیعی از تعاونی ها ی روستایی هم زمان با اجرای برنامه اصالحات ارضی در دهه 

لمه های بیکار و تعاونی های کشاورزی مشاع توسط هیأت تشکیل تعاونی های  اشتغال زا برای حل مشکل دیپ

توسعه تعاونی های مصرف در هر کوی و  ،های هفت نفره در سال های آغازین استقرار نظام جمهوری اسالمی

کارخانه و اداره به عنوان مکمل نظام توزیع و کمک به رفع کمبود کاالهای اساسی خانوار ها و صنوف  ،برزن



قوع جنگ تحمیلی و امروزه گسترش تعاونی های مسکن مهر و تعاونی های سهام عدالت نشانه توزیعی ناشی از و

هایی از این رویکرد دولت به بخش تعاونی به شمار می روند. نقش دولت ها در این گونه تعاونی ها عموما 

ی در زمینه حمایت و حمایتی و مداخله جویانه است و تداوم فعالیت آن ها منوط به ایفاء نقش سازمان های دولت

 مدیریت این تعاونی هاست.

هرچند تشکیل این طیف متنوع از تعاونی ها نشان دهنده قابلیت و انعطاف پذیری بخش تعاون است که 

از این ویژگی می توان برای ساماندهی انواع مختلف مسائل و مشکالت اقتصادی و اجتماعی بهره برداری نمود. 

از  مدیریت و ساماندهی موضوعات بحرانی و بازگشت امور به روال عادی، تعاونی  اما تجربه نشان داده است پس

 ،های مربوطه مورد بی مهری قرار گرفته و بدون آنکه ماموریت و موضوع فعالیت آن ها مورد بازتعریف قرار گیرد

 فاقد کارکرد شده و به بوته فراموشی سپرده می شوند. 

اه کوتاه مدت، ابزاری و مداخله جویانه مانع از این شده است تا این رویکرد دولت به تعاون یعنی نگ

تعاون به عنوان یک نهاد اجتماعی از دل نیاز های جامعه برخاسته و با کمک نیروها و گروه های اجتماعی رشد 

اه ر و نمو پیدا کند. تجربه ای که در بسیاری از کشور ها تکرار شده و تعاون پس از دوران افت و خیزهای اولیه

رشد خود را پیدا کرده و با دستیابی به کارکرد های طبیعی خود به امری نهادینه تبدیل شده و در کنار سایر انواع 

فعالیت های تجاری به جایگاه مناسبی در حیات اقتصادی و اجتماعی آن کشور ها دست پیدا کرده است.

 حاکمیت رویكرد بخشی نگری و فقدان نظام برنامه ریزی جامع -٨

مشکل دیگر بخش تعاون به سطوح کالن تر و نظام برنامه ریزی کشور بر می گردد. با عنایت به اینکه 

نظام برنامه ریزی کشور مبتنی بر رویکرد بخشی نگری است و ساختار کالن اجرایی کشور با این رویکرد تطابق 

به محکم  قادر تند، مانند وصله ناچسبکه از ویژگی فرابخشی برخوردار هس و پدیده ها اموربرخی از ، یافته است

به جایگاه مناسب خود در این گونه ساختارها دست پیدا نمی  کردن جای پای خود در این نظام اجرایی نبوده و

 کنند. 

تجربه نشان داده است عالوه بر بخش تعاون سایر اموری که دارای ویژگی فرابخشی هستند نیز در این 

انند محیط زیست، صنایع دستی، امور جوانان و زنان مثال هایی از این دست سرنوشت مشترکند. موضوعاتی م

 هستند. 



سازمان  ،سال گذشته در اشکال سازمان مستقل ٣٠تغییر مداوم ساختار اجرایی حمایت از بخش تعاون طی 

معاونت سایر وزراتخانه ها شاهدی  وابسته به نخست وزیری و وزارتخانه های مختلف، وزارت خانه مستقل و

بر این وضعیت ناپایدار است.  

عدم تعیین نقش مشخص برای بخش تعاون در فرایند توسعه  -1

کشور ما از جمله کشور هایی است که دارای سابقه طوالنی در اجرای برنامه های توسعه ای مبتنی بر 

سال قبل باز می گردد.  1٠برنامه های توسعه به حدود نظام برنامه ریزی است و اولین اقدامات مربوط به تدوین 

در برنامه های توسعه ایران که عموما به توسعه زیرساخت ها و بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی تاکید 

تعاون جایگاه مشخص خود را پیدا نکرده است. به این معنی که در نقشه راه توسعه مشخص نیست چه ، دارند

 بر دوش این بخش نهاده شده است.  بخشی از بار توسعه

در حالیکه در اغلب کشور های در  حال توسعه نقش و جایگاه تعاون از سوی سیاست گزاران و برنامه 

توسعه  ،(١84٠ریزان توسعه مشخص شده است. به عنوان مثال در کشور هند از ابتدای استقالل این کشور )دهه 

اونی ها برنامه ریزی شده و اگر امروزه این کشور علیرغم جمعیت روستایی و کشاورزی هند بر پایه گسترش تع

 و ، شکرمیلیارد نفری به یکی از کشور های صادر کننده محصوالت کشاورزی مانند گندم، برنج ١,١باالی 

محصوالت لبنی تبدیل شده است به برکت استفاده معقوالنه از سازوکار تعاون برای بسیج و سازماندهی منابع 

درصد اعتبارات بخش کشاورزی این کشور توسط  4٠حمایت های دولتی است. به عنوان مثال بیش از  مردمی و

تعاونی های اعتبار روستایی تامین می شود)این قم در کشور ما کمتر از یک درصد است(. یا در کشور های غربی 

د. ختار اقتصادی ایفا نقش می نمایکه عموما تعاون جایگاه خود را در یک روند تاریخی پیدانموده و متناسب با سا

به طور مثال در کشور های شمال اروپا جمع آوری، فراوری و بازاریابی محصوالت کشاورزی و لبنی عمدتاً از 

 طریق تشکل های تعاونی انجام می شود. 

نقش و کارکرد مشخصی برای این بخش از اقتصاد در  ،در حالی که در کشور ما به جز موارد محدود

برنامه ریزی کشور پیش بینی نشده و طی دهه های گذشته عمده اقدامات انجام شده در بخش تعاون خارج نظام 

از اهداف و تکالیف برنامه های توسعه بوده است.  

فقدان شناخت کافی از ماهیت تعاون و دفاع غیر علمی از این بخش   -8



ان طح جهانی گفتمان چپ و سوسیالیستی گفتمانقالب اسالمی ایران در دوره تاریخی اتفاق افتاد که در س

اقتصادی و اجتماعی بود و اکثر انقالب ها، کودتاها و شورش های مسلحانه به لحاظ  ،غالب برای تغییرات سیاسی

گفتمان، استراتژی و تاکتیک رویکردی ضد غربی و ضد سرمایه داری داشته و در قالب ایدئولوژی های چپ 

ی ایران از یک سو به دلیل وابستگی نظام سابق به کشورهای غربی رویکردی ضد شکل می گرفت. انقالب اسالم

سرمایه داری داشت و از سوی دیگر به دلیل ماهیت اسالمی انقالب نمی توانست با ایدئولوژی مارکسیستی و 

اری را با گنظام مالکیت اشتراکی منبعث از آن نظام سر سازگاری داشته باشد. لذا اقتصاد تعاون که بیشترین ساز

اهداف اقتصاد اسالمی دارد  به عنوان جایگزین مناسبی )آلترناتیو( در مقابل دو رویکرد مسلط جهانی )سرمایه 

 داری و سوسیالیستی( از سوی نیرو های مذهبی انتخاب و از آن دفاع گردید. 

اسی روهای سیدر دهه دوم انقالب و دوران سازندگی که گفتمان سوسیالیستی به دلیل عملکرد غلط نی

وابسته به ایدئولوژی چپ در داخل کشور و شکست استراتژیک تفکر سوسیالیسم در سطح جهانی به سرعت 

تفکر حمایت از مالکیت خصوصی به لحاظ ضرورت های توسعه ای در فضای  ،تضعیف و بدون دفاع گردیده بود

ند ای گفتمانی جدیدکه فکر می کردگفتمانی کشور فرصت ظهور پیدا کرد. مدافعان اقتصاد تعاون در این فض

عرصه بر آن ها تنگ شده است به موضع انفعال افتاده و دچار خطای استراتژیک شدند و برای دفاع از تعاون آن 

 را در مقابل اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی قرار دادند. 

 خود قلمداد می در طرف مقابل نیز مدافعان توسعه مالکیت خصوصی اقتصاد تعاون را مزاحم و رقیب

کردند و برای تضعیف آن بیکار ننشستند. متاسفانه این تقابل غیر علمی و مخرب همچنان ادامه دارد و در موضع 

گیری های طرفین قابل مشاهده است. در حالیکه با نگاه علمی و واقع بینانه این دو رویکرد اقتصادی نه تنها رقیب 

ن نشان داده است که تعاون و مالکیت خصوصی مکمل و حامی یکدیگر نیستند بلکه تجربه کشور های جها

یکدیگرند و  بیشترین رشد و توسعه تعاون در کشور های غربی که دارای اقتصاد سرمایه داری هستند صورت 

گرفته است. این واقعیت در کشور های آسیایی که دارای اقتصاد آزاد هستند نیز صادق است. از جمله کشورهای 

 ژاپن سرآمد نهضت تعاون در آسیا هستند.کره جنوبی و 

در حالیکه در کشور های سوسیالیستی تعاون به معنی سازوکاری برای انسجام گروه های اجتماعی حول 

اهداف و نیاز های مشترک هرگز شکل نگرفت و در کشور های در حال توسعه نیز که دخالت دولت در اقتصاد 

، تعاون فرصت رشد و بالندگی پیدا نکرده است. در این کشورها زیاد بوده و فاقد بخش خصوصی کارآمد است



آنچه به نام تعاون وجود دارد مؤسسات دولت ساخته ای هستند که بیش از آنکه به نیاز گروه های اجتماعی توجه 

 داشته باشند مجری تصمیمات و برنامه های مسئوالن دولتی هستند. 

ه بخش خصوصی بلکه گسترش اقتصاد دولتی است و  اگر بنابراین مشکل و مانع اصلی توسعه تعاون ن

نقش دولت در اقتصاد کاهش یابد نه تنها بخش خصوصی رشد خواهد یافت بلکه بخش تعاون نیز جایگاه واقعی 

 خود را پیدا کرده و فرصت نقش آفرینی این بخش از اقتصاد کشور در فرآیند توسعه افزایش خواهد یافت. 

و عدم برخورداری تصمیمات اجرایی از پشتوانه نظری فقدان رویكرد علمی  -۱

برنامه ریزی و فعالیت توسعه ای بدون داشتن رویکرد نظری و اصول راهبردی مشخص مانند قدم زدن 

در تاریکی است که میزان خطا را افزایش داده و مسلماً کسی را به جایی نمی رساند.  متاسفانه تعاون فاقد جایگاه 

کشور است و این بی توجهی موجب شده است تا این  تحقیقاتی و علمی ،در نظام آموزشیمستحکم و مستدام 

حقوق تعاون،  ،اجتماعی و زوایای های مختلف آن مانند جایگاه تعاون در فرآیند توسعه –رویکرد اقتصادی 

همچنین سبک مدیریت و نظام های مالی و حسابداری تعاونی ها مورد کنکاش  تعاون ی، جامعه شناساقتصاد تعاون

ی نیازمند اجتماع -علمی قرار نگیرد. در حالیکه هر گونه پیشرفتی در بخش تعاون مانند سایر حوزه های اقتصادی 

ره وری و تأمالت نظری همراه با طراحی مدل ها و الگوهای مناسبئ اجرایی برای توسعه مدیریت و افزایش به

این رویکرد اقتصادی بتواند الگوی موفقی از فعالیت ارائه دهد که ضمن توجه  کارآمدی موسسات تعاونی است تا

به کارکرد های مالی قادر باشد دغدغه های اجتماعی را در تصمیم گیر ها و فعالیت های خود ملحوظ داشته 

زش عالی کشور است که از طریق برقراری روابط مراکز آمو ،باشد. جایگاه اصلی این گونه فعالیت های علمی

چندجانبه با سازمان های متولی بخش تعاون و همچنین مؤسسات واسطه ای تعاون )اتحادیه ها و اتاق های 

خط دهی روشنی برای توسعه این بخش از اقتصاد کشور طراحی گردد. ،تعاون( کمک نمایند

تولی بخش تعاونعدم امكان انباشت تجربه در ساختار اداری م -7

تجربه یکی از مهمترین منابع معرفتی و سرمایه فکری بشر است که در جریان مشارکت در رویداد ها و 

در فرایند فعالیت های توام با آزمون و خطا حاصل می شود. تا قبل از گسترش سطح علم و دانش بشری و تحقق 

صلی معرفت بشر به حساب می آمد پدیده ای که با عنوان انفجار اطالعات نام گذاری شده است، تجربه شالوده ا

و در هر حوزه مهارتی افراد صاحب تجربه که با افزودن لقب استاد به ابتدای نامشان شناخته و در سلسله مراتب 

ع شاگردی از مهمترین مناب-اجتماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند. لذا انتقال تجربه و استفاده روش استاد



 از گسترده ترین ،رت محسوب می شود و علیرغم توسعه و تنوع نظام های آموزشیکسب و انباشت دانش و مها

 و کارآمدترین سبک های مهارت آموزی   به شمار می رود. 

در سال های اخیر مجدداً اهمیت تجربه مورد توجه مدیریت دانش قرار گرفته و انواع نظام های اطالعاتی 

سازمانی طراحی می شود.  تجربه آموزی عموما امری زمان بر است برای امکان انباشت و دسترسی به تجربه های 

و در عرف اجتماعی داشتن موی سپید از اصلی ترین نشانه های افراد با تجربه محسوب می شود که به استادکاران 

مشروعیت رهبری می بخشد.  بدیهی است انتقال و انباشت تجربه در شرایط ثبات و تداوم سازمانی امکان تحقق 

یدا می کند و به صورت های مختلفی از جمله انتقال بین فردی )بین افراد مسن و جوانان(، مکتوبات اداری پ

نظام های اطالعات مجازی )مانند سایت ها و وبالگ  ،)مقررات، دستورالعمل ها و رویه های اداری(، تالیف کتاب

 ها( تجربه ها حفظ و انباشت می شود. 

گری و حمایت از بخش تعاون از بی ثبات ترین حوزه های سازمانی تولیمتاسفانه ساختارهای دولتی 

کشور محسوب   می شود و دائماً در معرض تغییر و بی ثباتی بوده است. از وابستگی به وزارت کشور، سازمان 

برنامه و بودجه، وزارت دارایی، وزارت بازرگانی، وزارت کشاورزی تا پراکنده گی ساختاری در وزارت خانه 

معادن و فلزات و جهاد سازندگی( تا تأسیس سازمان  و وزارت خانه مستقل  ،های مختلف )کشور، کار، صنایع

را در کارنامه خود دارد. معموالً بی ثباتی سازمانی موجب بی ثباتی مدیریتی و برهم خوردن ساختار نیروی انسانی 

 کان انباشت آن فراهم نشود. می شود که باعث می شود زنجیره انتقال تجربه شکل نگرفته و ام

ی مدیریتی و ورود افراد فاقد تجربه و غیر متخصص به حوزه هاسازمانی و به تبع آن بی ثباتی بی ثباتی 

د کرده تجربه ها و استخوان خرو مدیران و کارشناسان تر ساخته این زنجیره ضعیف را شکنندهمدیریتی این بخش 

های بخش تعاون بدون اینکه امکان انباشت تجربه های آن ها فراهم شده باشد در گوشه های خلوت خویش 

.   باشندنظاره گر تضعیف بدنه تخصصی بخش تعاون 

غلبه رویكرد کمی گرایی و تولید آمار در سازمان های دولتی -1

بزار برای سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان ها و بخش های شاخص های آماری به عنوان مهمترین ا

اقتصادی  شناخته شده و عامل مهمی در فرآیندهای تصمیم گیری و مدیریت سازمان ها به شمار می روند. به 

در  همچون چراغی برای روشن کردن نقاط تاریکرا آمار طوری که   سیاست گزاران و برنامه ریزان امر توسعه 

قلمداد می کنند. اما اصرار افراطی بر شاخص های کمی و تولید داده های آماری که به منظور  گیری تصمیمفرایند 



اثبات عملکرد مثبت مدیران دستگاه های اجرایی استخراج می شود، موجب ارائه تصویری غیر واقعی و بعضاً 

 فریبنده از واقعیت های موجود می شود.

ئه آمارهای مربوط به تشکیل تعاونی ها بدون داشتن منابع مالی و تأکید بیش از حد الزم بر تولید و ارا

تعاونی های  تعداد زیادی هموجب گردید ،نیروی انسانی مناسب برای هدایت و حمایت از تعاونی های موجود

غیر فعال و راکد به وجود آید که نه تنها مشکالت عظیمی را فرآروی مدیران و اعضای این گروه از تعاونی ها 

بلکه موجب تبلیغ منفی در مورد کارکرد تعاونی ها و  ،نین سازمان متولی بخش تعاون به وجود آورده استهمچ

نارضایتی از این بخش اقتصادی می شود.  تشویق مردم به تشکیل تعاونی بدون داشتن رویکرد استراتژیک مدون 

و پیش بینی منابع مالی و فنی الزم برای هدایت و حمایت آن ها مصداق بذر پاشی در مزارع دیم است که هیچ 

 ه ثمر رسیدن بذر های کاشته شده متصور نیست. اطمینانی از ب

  



 منابع و ماخذ:

١٥8١آمارتیا سن، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، نشر دستان، تهران،  -

١88٣المللی تعاون، بیانیه هویت تعاونی، اتحادیه بین -

١٠١٨تعاونی برتر جهان،  ٥٠٠اتحادیه بین المللی تعاون، گزارش  -

 ١٥88، تهران، تعاون و سرمایه اجتماعی ، وزارت تعاون بکی. حمداله،رستمی شهربا -

،١٥8١رستمی شهربابکی. حمداله، مقایسه تطبیقی تعاونی های اعتبار ایران و هند، رساله دکترا  -

نقش تعاون در برنامه های توسعه و علل توسعه رستمی شهربابکی، حمداله و احمدی، محمد تقی،  -

 ١٥8٣ایران، )در دست انتشار(، نیافتگی بخش تعاونی در 

 ١٥8١ تهران،  مهدی، اصول و اندیشه های تعاون، ،طالب -

١٥11عبداللهی. محمد، نظامهای بهره برداری کشاورزی، وزارت کشاورزی، تهران،  -

و اصالحات بعدی آن، ١٥1٠قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران،  -

 ١٥٣٠قانون شرکت های تعاونی مصوب  -

کلباسی اصفهانی. علی اصغر، نقش تعاونی ها در نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران، نشر ثمره،  -

.١٥14تهران، 

 ١٠١4 ،تصادی و امور اجتماعی سازمان مللدفتر اقنهضت جهانی تعاون، گزارش  -

ات رلهسایی زاده، عبدالعلی، تحوالت اجتماعی در روستاهای ایران، انتشارات شیراز، چاپ دوم، انتشا -

 ١٥8١ ،نوید شیراز

١٥1٣ ، تهران، مستعانی. محمدحسین ،  تعاون و گسترش عدالت اجتماعی ، وزارت تعاون -

 ١٥1٨  و دوم، تهران،  اولمستعانی. محمدحسین ، مجموعه قوانین و مقررات تعاونی جلد  -

ان، سروستمهاجرانی. مصطفی و جعفر عسکری، تحوالت تعاون در ایران: گذشته ، حال و آینده، نشر  -

١٥84تهران 

١٥84تهران، وزارت تعاون، آشنایی مدیران با قانون و مقررات بخش تعاونی،  -

 ١٥8٣سامانه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  -

 


