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 مه تعالیبس
 مقدمه

و  یداخل و خارج از کشور در حوزه بخش تعاون از تجارب حاصلنتایج و  شده هایمطالعات انجامبر اساسیافته
نظر میها در رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور نکات ذیل مورد تأکید و توافق اهلنقش و جایگاه تعاونی

 باشد.
 دارد.محرومدر مناطقبخصوص زدایی وکاهش فقر محرومیت ها نقش بسزایی درتوسعه تعاونی 
 د.ناجتماعی در جامعه باشموثری در بسط عدالتد عاملنتوانمی هایتعاون 
 کند.میکوچک و متوسط ایفاپایدار در قالب واحدهایاشتغالسزایی در ایجادظرفیت بهتعاون 
 گسترش وموثری درظرفیت نهادی ها تعاونیمتقابال پذیرد و میاجتماعی شکلبستر سرمایهتعاون بر

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

وری در بنگاههای و افزایش بهره خدماتسازیدرآمد، استانداردها، افزایشدر مقیاس بزرگتر موجب کاهش هزینه
تأکید و توجه میها موردخواص و آثار جانبی دیگری نیز بر توسعه تعاونی عالوه بر آنگردد.تابعه تعاونی می

 باشد، 
یافته و المللی 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 مجموعست. در اشدهصنعتی تجربه
نیافته دستهای قانونی خود ماموریتو به اهداف و  برخوردار نیستمورد انتظار قوام و جایگاه  ازکشور هنوز

-برنامهاران، مدیران و ذاضافه بر آن به نوعی سئواالت و ابهاماتی پیرامون  موضوع تعاون در بین سیاستگ .است

حتی بخشی از اقشار جامعه و مردم نیز با این ابهامات روبرو هستند و این مسئله  .وجود دارد کشور توسعه ریزان
 .استنشدهدادهدولتی و خصوصی چیست به خوبی پاسخ هایدر مقایسه با بخش هاهای نسبی تعاونیکه مزیت

قبول به توسعه و شفافتوام با امید و نگرش مثبت و قابل و روشنشود که یک نگاه میطور خالصه احساسبه
در محورهای ذبل بیشتر  هستند،دالیلی که در پیدایش این نگاه موثر ایجاد نشده است. عمده  حمایت از این حوزه

 است.نمایان



 

  ،خوبی  ها بهاهمیت، اهداف و نقش تعاونی های بنیادین تعاون همچنین میزان ارزشو اصولی مفهوم
 است.نشدهتعیین

 است.نشدهفرهنگ تعاون و کار جمعی در کشور به خوبی ترویج 
 های دولتی ذهنیت نامناسبی در اندیشه و ها به ویژه در سازمانعملکرد ضعیف و ناموفق بعضی از تعاونی

 است.ساختهنگاه مسئولین به اصل موضوع تعاون پدیدار
 آمدی و اثراز کار های تعاونها و اتاقشبکه آنها در قالب اتحادیهها و تعریف شده برای تعاونیساختار-

 است.برخوردار نبودهبخشی مطلوبی
 های زمانی خاص مثل ضرورتتعاون در کشور متأثر از شرایط و اقتضائاتگیری 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

 انداتکایی و تبعیت از اصول پذیرفته شده تعاون خارج شدهعملی وخوداستقاللعمل ازگردیده است و در

گفتمان مشترک و فقدان درک واحدی از مفهوم، اصول موضوعه، گیری ، عدم شکلشدذکر به آنچه بر اساس
های بخش تعاونی به عنوان مهمترین نقیصه ها و طرفیتکاربردها، مزیتبخش، عناصر هویت های پایه،ارزش
های جدی اقتصادی آسیب در فرایند نهادینه شدن این بخشمطرح است که فقدن آن تعاونی کشور  بخشدانش 

 وارد نموده است. کشور ساختار توسعه 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 

اند سپاسگزاری نمودهتالیف  توسعه بخش تعاونی در ایرانآسیب شناسی و   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
 معاون امور تعاون

 



 

 
 
 
 

 فصل اول
 ؟تعاونی چیست

  



 

 
 

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 جمعی تاکید دارند نیل به اهدافهای اعضای خود و های تجاری با هدف برآوردن نیازفعالیت
برای ند و سالهبرخوردار١8٠،ازسابقهایحدودد. این نوع موسساتداف اجتماعی را نیز دنبال می کننیازهای مادی اه

شهرهای ناشی از صنعتی شدن  مشکالت اقتصادی اجتماعینارسایی های نظام بازار و ترمیمی بهیپاسخگو
 در سایر کشورهای جهان توسعه یافتند.  به تدریجظهور کردند و انگلستان و سایر کشورهای اروپایی 

( ١٥٣١ ،Emory) اموری
مؤلفکتابتعاونواصوالولیهآن،تعاونراطریقهایبرایزندگیوفلسفهایبرایحیاتمیداند،کهمجموعهایازپوششهاوشیوههایرفتاریا

. ستکهدرعینحالمجموعهایازاصولومبانیبرایراهنماییزندگیفردیواجتماعیانسانهاست
 -١٠،ص١٥84 وزارتتعاون،. )باشدکهگرایشآندرجهتبناگذاریارزشهایجهانیاستیعاونترکیبیازخودیاریوکمکمتقابلمت

١8) 

(ازصاحبنظرانتعاونآسیا، تعاونیرااینگونهتعریفکردهاست. Prakashپراکش )
اسازمانهای مؤسساتتعاونیسازمانهاییهستندکهدرزمرهانواعسازمانهایداوطلبانهیا غیردولتیقرارمیگیرند.تعاونیه"

مردمیهستند کهتوسطاعضاءخود واختیارکامآلنهاتشکیلوبهروشصحیحودموکراتیکمنطبقبااصولبینالمللیتعاوناداره 
 (١٥، ص ١٥84)وزارت تعاون،  "میشوند.

بهنوعمشخصیازکارکردنبایکدیگراشارهدارد کهازطریق تشکیلسازمانرسمیو یتعاونمفهوم،این به
 تعاونی هاکه ، دسترسیبهاهدافمشترکرا امکان پذیرمی سازدهمکاریمبتنی بر بهکارگیریروشهایمدیریتی

مطابقاصول  وقواعدمشخص و از پیش تعیین  متشکل می شوند و یتعاونیو فدراسیون ها اتحادیهها،هادرقالبشرکت
 .شده اداره میشوند

دیگر بر اثر رشد فکری به تشابه نیازهای یکمرکب از اشخاصی است که رسمی شرکت تعاونی سازمانی
جمعی بهتر و برده و این اعتقاد در آنها ایجاد شده باشد که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دست پی

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



 

مشترک دورهم جمع شده و یک سازمان نیازهایو تحقق به طور داوطلبانه برای وصول به اهداف این افراد گردند.
د و هر یک از اعضای آن به طور می شودهند. این سازمان بر اساس دموکراسی اداره اقتصادی را تشکیل می

 . و اداره آنمشارکت می نمایندمنصفانه در تأمین سرمایه 
ارائه شده  ١881در سال  تعریف فراگیر دیگری نیز از سوی وزارت کشاورزی ایاالت متحده امریکا

است: تعاونی یک بنگاه کسب و کار در مالکیت مصرف کننده و با نظارت مصرف کننده است که سود ها را بر 
مبنای سهام و نحوه استفاده از تعاونی )مازاد برگشتی( توزیع میکند. این تعریف عموماً سه عامل اصلی را در بر 

 .ف کننده و توزیع سود ها به نسبت سهامظارت مصر، نمیگیرد: مالکیت مصرف کننده

 (ICA) درمنچستر١88٣اتحادیهبینالمللی درسیویکمینکنگرهخودکهدرسال

 :تعاونیرااینگونهتعریفکردهاست،برگزارگردید

تا همدیگربهنحواختیاریتوافقنمودهاند با مستقالشخاصیاستکهمتشکل تعاونی"
تشکیلدهند و به روش مؤسسهایبامالکیتجمعی بهمنظورتأمیننیازهاواهدافمشترکاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیخود

 (١88٣ اتحادیه بین المللی تعاون، )بیانیه هویت تعاونی، "مشارکت داشته باشندادارهونظارتدر وکراتیک مد

اکنون هم ازموادآنیدوبرخیبرسیبهتصو١٥٣٠قانونشرکتهایتعاونیایرانکهدرسال
 :کشرکتهایتعاونیرااینگونهمعرفیکردهاستیبرخوردارهستند،درمادهیازاعتبارقانوننیز

-شرکتتعاونیشرکتیاستازاشخاصحقیقییاحقوقیکهبهمنظوررفعنیازمندی"

مشترکوبهبوداقتصادیواجتماعیشرکاءازطریقخودیاریوکمکمتقابلوهمکاریآنانوتشویقبهپسانداز،موافقاصولیکهدرقانویها
 ".شودیمنمطرحاست،تشکیل

ایرانتعریفمشخصیازتعاونیارائهندادهاستوصرفادرچندمادهوتبصرهآنبرخیویژیاماقانونبخشتعاونیجمهوریاسالم
ی،شخصیتحقوقیمستقلوتامیرانیدارابودنتابعیتا.بردیپیتتعاونیتوانبهماهیهامیژگینویهایتعاونیاشارهشدهاستکهازمجموعایگ

 . هاهستندیژگینوینایبوسیلهاعضاازمهمتریدرصدسرمایهتعاون٣١نتمامیاحداقل

 :دکترحسنیاستادحقوقدانشگاهتهرانبراساسموادمختلفقانونتعاون،شرکتتعاونیرااینگونهتعریفنمودهاست

شرکتتعاونیشرکتیاستکهبیناشخاصحقیقیوحقوقیغیردولتیبرایفعالیتدرامرمربوطبهتولیدیاتوزیعدرجهتاهدافمط"
ازطریقهمکاریوتشریکمساعیآنهابارعایتمقرراتقانونتشکرحدرقانونبخشتعاونیبهمنظوربهبودوضعاقتصادیواجتماعیاعضاء

 (١١ص ١٥84 نقالزوزارتتعاون،١٥14حسنی،.  )شودییلم



 

 ها و فدراسیون هایاتحادیه ها،که در قالب شرکت هامی توان نتیجه گرفت، تعاونی از مباحث ارائه شده
 جهت ساماندهی و هدایت حقوقیهای به 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 
ارای قوانین و مقررات مدون و از پیش تعیین شده بوده و . یعنی دتعاونی ها سازمان های رسمی هستند -

 شده است.  صروابط بین ارکان تعاون و نحوه عمل آن ها از طریق اساسنامه مشخ

که بر اساس عضویت اختیاری و داوطلبانه افراد  تعاونی ها جزء سازمان های داوطلبانه محسوب می شوند -
غیر دولتی(برای تاسیس  اشخاص حقیقی یا حقوقی)اعضا تعداد حداقل در کشور ما شکل می گیرند. 

 هفت نقر است. تعاونی

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

و منبع شکل گیری و قدرت یابی آن ها منابع مادی و انسانی و  تعاونی ها سازمان های مستقل هستند -
 عضاست. هکاری مشترک ا

به صورت منصفانه و تعاونی درتشکیل و تامین سرمایه  آن ها مشارکتاز طریق که نقش محوری اعضا -
 به صورت دموکراتیک )هر عضو یک رای( تعاونی و نظارت بر تعاونیبر فرایند اجرایی آن ها نظارت 

سیاسی،  برای افرادی که می توانند از خدمات تعاونی استفاده نمایند بدون تبعیضات قومی عضویت آزاد -
 . نژادی، مذهبی و جنسیتی

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوم
 نهضت تعاونیمبانی 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 

الفت با شیوه اقتصاد تعاونی مبتنی بر مالکیت خصوصی می دانند و متقابال طرفداران مالکیت خصوصی نیز از مخ
پرهیز ندارند، بر اساس آنچه در کشور های توسعه یافته تجربه شده است، این دو رویکرد اقتصادی نه در تقابل با 

 های کسب و کاراقتصادی و شیوههای یکدیگر بلکه مکمل و بر طرف کننده نقایص موجود در هریک از این نحله
مالکیت مبتنی بر  هدف و رویکرد بانظامنوعی مالکیت خصوصی است که به لحاظ هستند. به بیان دقیق تر تعاون 

 های رقابتی متفاوت عمل می کند. مکانیسم

نظری و چارچوب  مبناییهای  اقتصادی و اجتماعی دارای اصول مانند سایر مکتبهنهضت تعاون 
 ی اقتصادیو روش های اجرایی از سایر حوزه ها ، راهبرد هاارزشینظام لحاظ  بهمنحصر به خود است که آن را 

موجب شده  ،تعاون و غلبه نگاه انسان محور در نهضت ی به فعالیت های اقتصادیاخالقمتمایز میسازد. رویکرد 
این حوزه همواره تالش  فعاالنبرخوردار باشد و توام با  هنجارهای رفتاریویژه ای  است این نهضت از بار معنایی

را در روابط اقتصادی و مدیریتی خود ملحوظ مختلف  جوامعو ارزش های اخالقی مورد قبول نمودند اصول 
 در این بخش به خالصه نظرات مهمترین متفکران اندیشه تعاونی اشاره می شود:دارند.

در مقابل واژه راco-operationاصطالح    ١8١١در سال برای اولین بار (8778-8181رابرت اوون )
به کار گرفت و معتقد بود اگر انسان ها همکاری را جایگزین رقابت می کردند جامعه competitionرقابت 

. می دانستایجاد همیاری بر روی زمین را تمامی شرکت های تعاونی  غایی هدفو  انسانی اخالقی تر خواهد شد
اش، فلسفه ایجاد دار انسان دوست بود با مطالعه وضع زندگی و مشکالت کارگران کارخانهکه یک کارخانهوی 

هرچند این تجربه که برخاسته از . جامعه تعاونی را پایه گذاری نمودبار اولینو  های تعاونی را ارائه دادشرکت
خواهانه او نقش موثری در شکل آلیستی او بود با شکست مواجه شد اما افکار انساندوستانه و عدالتافکار ایده

 گیری اندیشه تعاونی داشت.  
در انگلستان منتشر میکرد و  "تعاونگر"به نام که اولین نشریه تعاونی را (871۱-811۱) کینگ لیاموی دکتر

دکتر کینگ به قدرت مصرف . منشا الهام اطالعات و آموزش های تعاون در فرضیه و عمل به شمار میرفت
برای مصرف تعاونی  وگسترشایجاد از 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 



 

 : تعاونی مصرف داشت ، به نظر او اصول مورد نظر در تعاونی های مصرف عبارت بود از ٥٠٠اساسی در ایجاد 

بابت سهام اعضاء بهره  وراهم آمده ، سود سرمایه وجود ندارد سرمایه شرکت از محل خرید سهام توسط اعضاء ف
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 ووجود ندارد 
تحت تاثیر اوضاع زمان خود ومشاهده فقر عمومی و اسارت روستائیان در (8181-8811)ن رایفایزویلیام 

چنگ رباخواران ، تنها راه نجات و رهائی این گروه عظیم انسانهای زحمتکش را در اتحاد و اتفاق و همکاری و 
با شرکت گروه کثیری از طرفداران  روستایی راتعاونی اعتبار اولین  ١8٨4نها تشخیص داد . او در سال آخودیاری 

ایفایزن برای شرکتهای تعاونی اعتبار روستائی اصول و مقرراتی پیش بینی نمود که امروزه . نظریه خود تشکیل داد
به نقش و تاثیر  اعضا در موفقیت و  . اودر سراسر جهان ، شرکتهای تعاونی اعتبار روستائی از آن متابعت می کنند

در شرکت تعاونی اعتبار کنترل و نظارت اعضاء در اداره امور و معتقد بود داشت راسخی تقاداعپایداری تعاونی 
باید  ندبه لحاظ مسئولیت نامحدودی که پذیرفته ا و اعضا بیش از هر یک از انواع دیگر شرکتهای تعاونی اهمیت

. دنرأی و نظر نمای اعمال، یک عضو ، یک رااصل در تمام مجامع و جلسات شرکت حضور یافته و بر اساس 
مسئولیت اعضاء منحصر به سهام نباشد بطور قطع بانکها و منابع اعتباری با اگر ساس اصول تعاونی رایفایزن ابر

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 فرد را  یکی دیگر از متفکران تعاونی(8188-8111)لوئی بالن 
و حقوق اولیه انسانی او را برای زندگی تامین کند و این در سایه رقابتهای آزاد ناسب با توانائی او فراهم نمایدمت

شکل لوئی بالن تاسیس شرکتهای بزرگ تولیدی را اقتصادی و اختالفات طبقاتی میسر نیست . برای رفع این م
در آغاز دولتها  .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  تشکیل این شرکتها
داشته باشد . ولی بعد از اینکه کارگران به طریقه اداره این شرکتها آشنا شدند مسئولیت اداره  شرکتها را نظارت

 آنها را بعهده خواهند گرفت . 
دو برای جلوگیری از بحران اقتصادی کشیشکی کاتولیک بود که معتقد بود  (81۱8-878۱فیلیپ بوشه )

طبقه تولیدکننده و مصرف کننده باید با هم ارتباط نزدیک داشته باشند . بوشه مبتکر طرح تعاونی های تولید است 



 

اداره شرکت توسط کارگران صورت می گیرد و دو نفر نماینده  تدوین نمود:به شرح زیر را اصول این تعاونیها  و
رارداد منعقده به نسبت تخصص و مهارت شغلی عضاء طبق قا. منتخب صاحبان امضای مجاز شرکت می باشند

همه در آمدهای شرکت رانباید به عنوان دستمزد پرداخت نمود . بلکه باید قسمتی از . دستمزد دریافت می کنند
سرمایه ذخیره شرکت غیر قابل تقسیم است حتی پس از انحالل شرکت این . آن را به حساب ذخیره منظور کرد

باید ذخایر شرکتهای منحله را به شرکتهای تعاونی فعال  بلکه ضای شرکت نمی باشدذخیره قابل تقسیم بین اع
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 
نیز از بانیان فکر ایجاد تعاونیهای تولید می باشد او اعتقاد داشت برای  (8711-81٨7یه : )شارل فور

ساختن جامعه ای که فاقد واسطه و مبری از عملیات نامشروع اقتصادی باشد ، باید طبقات گوناگون اجتماعی 
ی در یک مانند کارگران ، کشاورزان و پیشه وران زندگی اقتصادی خود را به وسیله سازمانهای تعاونی و همکار

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  بود معتقد 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 

ونیها انجام داده است. ارزشهای دا که مطالعات زیادی در باب تعاااستاد دانشگاه یورک کانپروفسور 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 ارزشعاونی در آسیا پیرامون از صاحب نظران تکی 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

اجرای اصل انسانگرایی )اومانیسم(، یاری متقابل، همبستگی اعضا، نوع دوستی، خودباوری در زندگی،  
 بهبود محیط زندگی 

عالوه بر اینها وی بر واقعیت های دیگر مثل برابری ، آزادی ، خود اتکائی و  تأمین دموکراسی تاکید 
 (١٥8١ه های تعاون، )طالب مهدی، اصول و اندیش کرده 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( -
یند بدون تبعیضات سیاسی، برای همه کسانی که میتوانند از خدمات تعاونی استفاده نما 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 -

اصول جهانی تعاون چندین مرتبه مورد بررسی و   ،١88٣المللی تعاون در سال پس از تشکیل اتحادیه بین
تفکیک با  ١88٣در کنگره اتحادیه بین المللی تعاون در سال بازنگری قرار گرفت و برای آخرین بار این اصول 

 .قرار گرفت صویباز ارزشهای تعاونی مورد تتعاون اصول 
 دموکراسی، برابری، انصاف و اتحاد استوارندها بر ارزشهای خوداتكایی، مذکور تعاونیکنگره بر اساس بیانیه 

گذاران تعاون به ارزشهای اخالقی مانند صداقت، شفافیت عملكرد، مسئولیت ها بر حسب سنت بنیاناعضا تعاونیو 
 (8٨المللی تعاون، ص)اتحادیه بین "اجتماعی و توجه به دیگران معتقدند.



 

میتوانند سعی در بدست گرفتن سرنوشت خود  خود اتکایی بر این اعتقاد استوار است که همه مردم
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 ه شیوه تعاونی و مهارتافراد از طریق عمل ب

 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

 تمر آن را تضمین نمایند.طریق پایداری حیات مس

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 تعاونین ویژگیآگاه باشند و نظرات خود را ابراز کنند. ای
 سرمایه هستند، متمایز میسازد. 

تعاونی ها سازمان های انسان محور هستند و جایگاه اعضا ها بیش از  به این مفهوم است که دموکراسی
عضو یک رای بدون در نظر گرفتن اصل هر 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

رفتار اقتصادی 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

هی است و اعضا مسئولیت دارند فضایی را فراهم کنند که در آن بر مبنای عدالت و تعاونی یک فعالیت گرو
ها گران و تعاونیانصاف رفتار شود و نفع گروهی مد نظر قرار گیرد. همچنین همبستگی به این معناست که تعاون

لی، منطقه ای و در کنار یکدیگر باشند و در آرزوی تحقق یک نهضت تعاون متحد و یکپارچه در سطوح محلی، م
 المللی تالش نمایند.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:

 عضویتداوطلبانهوآزاد -اصالول
تعاونیهاتشکلهایداوطلبوآزادهستندوعضویتبرایتمامافرادیکهقادربهاستفادهازخدماتآنهاباشندومسئولیتناشیازع

  .ضویترابپذیرند،بدوندرنظرگرفتنتبعیضهایجنسی،اجتماعی،نژادی،سیاسیومذهبیآزاداست
 کنترلدموکراتیكتوسطاعضاء -اصلدوم

عاالنهدرسیاستگذاریواتخاذتصمیممشارکتمیکنند،تعاونیهاسازمانهاییدموکراتیکهستندوبهوسیلهاعضایخودکهف
. اند مردانوزنانیکهبهعنواننمایندگانمنتخبخدمتمیکننددرمقابالعضامسئول. کنترلمیگردند

( هرعضویکرای) درتعاونیهایسطوحاولیه،اعضاازحقرایمساویبرخوردارند
 .وتعاونیهایسطوحدیگربهشکلیدموکراتیکسازمانمییابند

 مشارکتاقتصادیاعضا -اصلسوم
. اعضابهطورمنصفانهوباکنترلدموکراتیکبهتامینسرمایهتعاونیخودکمکمیکنند

. معموالًبخشیازسرمایهدرمالکیتتعاونیقراردارد
. اعضامعموالًحداقلمتناسبباسرمایهپرداختشدهخودکهازشرایطعضویتمیباشد،پاداشمحدودیدرصورتوجوددریافتمیکنند

 :هنداعضامازاددرآمدرابرایتامینهریکازمقاصدزیراختصاصمید
 ی،تعاونهایتوسعهفعالیت-
 تعاونیبهنسبتمعامالتهریکازآنهاباتعاونیمنافعبرخورداریاعضااز-
 .حمایتازسایرفعالیتهاییکهبهتصویبباعضابرسد-

 ها خودگردانیواستقاللتعاونی -اصلچهارم
. تعاونیهاسازمانهایخودیارومستقلهستندکهتوسطاعضاادارهوکنترلمیشوند

اگرآنهاباسایرسازمانهاازجملهدستگاههایدولتیموافقتنامهایامضاکنندیاازسایرمنابعتامینسرمایهنمایند،بهنحویاقدامخواهند
 .کردکهمطمئنباشندتعاونیبهطوردموکراتیکوتوسطاعضاادارهوکنترلشدهواستقالآلنمحفوظبماند

 آموزشحرفهآموزیواطالعرسانی -اصلپنجم



 

مدیرانوکارکنانخود،آموزشوحرفهآموزیتدارکمیبینندبهطوریکهآنهابتوانندبهنتعاونیهابرایاعضا،نمایندگانمنتخب،
حومؤثربهپیشرفتتعاونیخودکمکنمودهوعموممردمبخصوصافرادجوانورهبرانافکارعمومیرانسبتبهماهیتخودوفوایدتعاون

 .یمطلعسازند
 ها همكاریبینتعاونی -اصلششم

المللیبهاعضایخودبهمؤثرترینطریقخدمتکرد ینتعاونیهاازطریقهمکاریبایکدیگردرسطوحمحلی،ملی،منطقهایوب
 .هونهضتتعاونراتقویتمیکنند

 توجهبهجامعه -اصلهفتم
 .تعاونیهاباتصویبخطومشیتوسطاعضابرایتوسعهمستمرجوامعخودفعالیتمیکنند

توسعه  های جدید اقتصادی که مبتنی بر دیدگاه تعاون همچونبر اساس دیدگاه های ارائه شده، 
معتقد است پیوند بین عدالتو آزادی و برابری  .این رویکردکند دفاع می توانمندسازیاز رویکرد است،  محور انسان

در نظریه های نوین اقتصادی میوه فرایند توسعه اقتصادی بایستی به  شود. های او بنا می بر کانون انسان و قابلیت
تصادی که زیست انسانی را فدای دستیابی افزایش کیفیت زندگی و ارتقاء قابلیت های انسانی بیانجامد. توسعه اق

به شاخص های کمی مربوط به افزایش تولید و درآمد ملی نماید، پروژه ای ناتمام است و جای هدف و وسیله 
نگریسته می به انسان هم به عنوان ابزار و هم به عنوان هدف فرآیند توسعه عوض شده است. زیرا در این رویکرد 

 شود. 
دهنده مخاطرات دهنده و تسکینشناس معاصر انگلیسی, تعاون و همکاری را تخفیفهجامع 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, ) .کند و روابط مبتنی بر این ارزشها ما را از این خطر محافظت می

١٥8١) 
معتقدند ارزش های تعاونی بایستی در راستای ترویج و گسترش رفتارهای نیز تعاون حوزه اندیشمندان 

تقدم فرد بر  ی همچونارزشهای اجتماع معتقد به صورت گیرد. تعاونی ها حوزه های اقتصادیاخالقی در 
، مساوات، کیفیت مناسب خدمات و انصاف دموکراسی، مشترک،پذیری حس مسئولیت توجه به جامعه، سرمایه، 

ارزش مدار ی . بنا بر بیانیه کنگره بین المللی تعاونگران، تعاونی ها سازمان هایهستندارزش های نیکوکارانه  مروج
به از طریق اجرای اصول تعاون  می شوند متعهدگذاران این نهضت  بر حسب سنت بنیانهستند و تعاون گران 



 

عدالت و توجه به جامعه و دیگران ، القی مانند صداقت، شفافیت عملکرد، مسئولیت اجتماعیارزشهای اخ
 . پایبند باشند معتقدند و

کنند تا های اقتصادی، انسانی و اجتماعی کمک میبا توانائی خود در ترکیب سرمایه همچنین هاتعاونی
یه، اشتغال، مهارت، اطالعات، آموزش، درآمد و ها را می پذیرند به منابعی چون سرماافرادی که عضویت تعاونی

رای ایجاد و را ببستر های مناسبی  . شبکه های تعاونیهای اجتماعی دست یابندهای ناشی از شبکهانواع حمایت
جمعی فراهم گروهی برای دستیابی به منافع و خیرعمل 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 مشارکت اعضا سازکارهای مدیریت مبتنی بر استفاده از تعاونی ها قادرند با بکارگیری اصول تعاون و 
و نقش مؤثری در ترویج عناصر فرهنگی عمل جمعی و فعالیت های گروهی مطرح گردند  کانون هایعنوان 

تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه فرهنگ تعاونو همکاری برای ساماندهی معضالت جامعه و  گروه های کم 
 ایفا نمایند.درامد 

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

های پر هزینه بنگاه 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

گسترش شبکه های توزیع، ارتقا سطح رفاه گروه های اجتماعی، ایجاد فرصت برای توسعه بنگاه  ،خرد مالی منابع
 . استبازاریابی محصوالت کشاورزی فراوری و و نیز  های اقتصادی کوچک

های شغلیو فراهم نمودن جایگاهی مؤثر و رود در خصوص تأمین فرصتها انتظار میهمچنین از تعاونی
زمینه در  که تعاونی هاای به گونه .های گوناگون اجتماعی کمک کندهای محروم در زمینهکارآمد برای گروه

 تاز باشند. به منافع اقتصادی اجتماعی ، پیشآن ها یابی دست توانمندسازی این گروه ها و،دهیسازمان
های اقتصاد خرد و تداوم های دولتی از برنامهارتقاء سطح حمایتالگوبرای این از بسیاری از کشورها، 

ی های اجتماعها در کشورهای صنعتی  غالباً در زمینه انسجام مجدد گروه. تعاونیاستفاده 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 اشتغال جوانان هستند(، تأمین خدماتی که سابقاً توسط دولت ارائه می و عدمبیکاری دراز مدت 

نگهداری و حفظ محیط زیست  همچنینخدمات رفاهی(، بهداشت و درمان و  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 میقادر به جذب حمایت،صنعت توریسمتعاونی های و دارند
موتور محرکه و فلسفه درونی دستیابی به که نظام سرمایه داری برخالف به طور خالصه می توان گفت 

نیاز های سود و دارایی بیشتر از طریق به کارگیری الگو های رقابتی تنظیم شده است، در سرمشق )پرادایم( تعاون 
به نقطه آغازین تشکیل تعاونی است که به تنهاییی قادر مشترک اقتصادی و اجتماعی افرادی )حقیقی یا حقوقی( 

تامین آن نیستند و دستیابی به آن ها تنها از طریق مکانیزم همکاری ومشارکت پیش می رود. به اعتقاد تعاونگران 
هرچند فعاالن بخش خصوصی برای دستیابی به سهم بیشتری از بازار با هم رقابت می کنند اما همین رقیبان 

تولید کنندگان کمپوت و  تامین مایند. تعاونیمجبورند برای تامین نیاز های مشترکشان با یکدیگر همکاری ن
تر تر و ارزاننندگان این صنعت برای تامین آسانکنسرو در کشور خودمان مثالی از این واقعیت است که تولید ک

ی کنسرو و کمپوت که نیاز مشترک همه آنان است تعاونی تاسیس هاو قوطیمواد اولیه این صنعت مانند شکر 
 نموده اند. 

گفته به معنی نفی سودآوری و نادیده گرفتن انگیزه های مالی در فرایند های فعالیت تعاونی ها این 
نیست بلکه تعاونی ها نیز مانند سایر بنگاه های اقتصادی برای ماندگاری در بازار، توسعه تعاونی و تامین نیاز های 

-شکلند اما هدف اصلی و نقطه آغازین سودآوری هست بکارگیری روش های مدیریت مالی مبتنی بر اعضا نیاز به

آن ها کسب سود نیست بلکه تامین نیاز های مشترکی است که اعضا به تنهایی قادر به تامین آن نیستند و یا گیری 
در ها برای اعضاءشان ریشه در این واقعیت دارد که های تعاونیجاذبهلذا آن نیاز با هزینه گرانتری تولید می شود. 

تضاد منافع بین گروه های ذینفع وجود ندارد. زیرا تعاونی ها عموما موسسات مالک/مشتری  هابیشتر تعاونی 
 اعضا بر می گردد.  از فعالیت تعاونی به و منافع حاصلنیز از بین اعضا انتخاب می شوند هستند و کارکنان تعاونی 
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 هایتعاون توسعهزمینه های اقتصادی و اجتماعی ظهور و 

  



 

و  به کارگیریالگوهای همکاریدر همه اعصار زندگی بشر بررسی های تاریخی نشان می دهد هرچند 
امروزی  ی به صورتتعاون موسساتاما شکل گیری ، است مورد توجه مردم جوامع محتلف قرار داشتهمشارکت 

 گردد.قرن نوزدهم بر میاروپادر  صنعتی وامعآن به تحوالت ج
گسترش بحران 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 نابسامانیاصالحی خود را پیرامون روش نظریات
های کارگری و برپایی نظام سوسیالیستی مبتنی داری و پیش بینی وقوع انقالبدر جهت نفی بنیان ها نظام سرمایه

-راه حل اقتصاد بازار،نظام سازو کارهای با قبول نظران صاحب. اما برخی گردیدبر نفی مالکیت خصوصی مطرح 

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

هایی را  روش پیشگامان نهضت تعاونیدوران بنیان گذاشته شد و هر یک از  در آنتعاون  حل های عملی مبتنی بر
 مسائل و مشکالت ناشی از توسعه انقالب صنعتی پیشنهاد نمودند. برای غلبه بر 

نفر از کارگران یک  ١8میالدی توسط  ١844سال از تاسیس اولین تعاونی در سال  ١1٠امروزه نزدیک به 
 -یاسیسیجهانبادارابودنساختارهایاکثرکشورهایازسوگذرد. در این مدت کارخانه نساجی در راچدیل انگلستان می

بستر دخالت و ترینومؤثرترین بهمثابهاصلینهضتاین ،  متفاوت و سطح توسعه یافتگی اقتصادی
با تعاون . به طوری که امروزه نهضت جهانی رفتهشدهاستیپذی در فرایند های توسعه ایاجتماعیگروههامشارکت

در جوامع  ایگسترده جهانایفا کنندة نقش های اقتصادی و اجتماعی  از مردمنفر  یک میلیاردبیش از  عضویت
نیمی از جمعیت جهان،  یامیلیارد نفر  ٥به  بیش ازبر اساس برآورد سازمان ملل مایحتاج معیشتی  و خود می باشد

 (١٠١٨)اتحادیه بین المللی تعاون، د.شوتعاونی تأمین می  موسساتتوسط 
باالترین سهم بخش ١٠١4نتایج سرشماری دفتر اقتصادی و امور اجتماعی سازمان ملل در سال بر اساس 

درصد،  81درصد، فرانسه  12های نیوزلند ( کشورها به ترتیب مربوط به کشورGDPتعاونی در تولید ناخالص داخلی )
 شود. درصد می 8درصد و نروژ  8201درصد، هلند  88درصد، سوئیس  81درصد، فنالند  81دانمارک 

 اطالعات تعاونی های جهان به تفكیک گرایش فعالیت
 رد دالر(ا)میلیها دارایی اعضا تعداد اقتصادی گرایش

 881۱٨ 72٨2281٨ 182888 اتحادیه بانكداری و اعتبار



 

 7822 1111۱1 ٨۱11 بیمه

 8٨٨1 8118128۱7 8111۱82 کشاورزی و غذا

 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 های هزار میلیارد دالر دارایی هستند. 12ونی فعال هستند که مالک نزدیک به میلیون تعا 108بیش از 
در شاخص های تعداد تعاونی، تعداد اعضا و میزان دارایی، می توان نتیجه گرفت تعاونی ها در مختلف تعاونی 

سه گرایش بانکداری و بیمه، کشاورزی و مصرف نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی توسعه کمی و کیفی 
 بیشتری داشته اند.

 
 

 قارهاطالعات تعاونی های جهان به تفكیک 
 

 منطقه
تعداد 
 تعاونی

 اعضاتعداد 
نسبت اعضا 
 به جمعیت

جمع دارایی ها 
 )میلیارد 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

 20٨٨ 8101 1٨08 %7018 11878821 117۱8 آمریكای التین

خاورمیانه و 
 آفریقای شمالی

8۱1778 18٨7211 8087% ٨807 ٨01 2017 

 1081 71101 ٨11807 %٨10۱٨ 8٨1718188 ٨8271 آمریكای شمالی

 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: 
درصد   جمعیت جهان عضو تعاونی هستند. این میزان در  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 

 مربوط به قاره های اروپا و آمریکای شمالی و 
رابطه بین بهمنظوردریافتست. ایین ترین سهم مربوط به مناطق آمریکای التین، آفریقا و خاورمیانه ا

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

را 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  اقتصاد در حداقل ممکن است و دارای



 

تری قرار اعتباری دولتی وسیع-ها مالیعاونی پیشرفته ای هستند، الزاما آن هایی نیستند که مورد حمایتبخش ت
داشته اند. بلکه توسعه نهادی این بخش مرهون تالش و پشتکار پیشگامان فداکار و گروه های اجتماعی پیشرو 

ها و نارسایی های فرایند توسعه و  است که در بستر تحوالت اقتصادی و اجتماعی به عنوان پاسخی به کاستی
 روشی برای تامین نیاز گروه های اجتماعی ارائه و آن را به تکامل رساندند.  

نیز (بزرگجهانیتعاون ٥٠٠ پروژهی)مردمیتعاوندرموردتجارتهاینالمللیهبیگزارشاتحادعالوه بر اطالعات فوق 
بر پایه  صادی در کشور های مختلف میسر می سازد.های اقتبه تفکیک فعالیترا ها امکان مقایسه توسعه تعاونی

. ارددالراستیلیهزارمبیش ازیکهایتعاوناین گروه از یگردشمالاین گزارش 
 1٠ ارددالروهلندبایلیم١٣٠آلمان باو کایاالتمتحدهآمریارددالر،ایلیم١٣٠ارددالر،ژاپنبایلیم١٠٠کشورفرانسهبا

ارددالر یلیم
،بیسیسوینکارفرمایبرترجهاننامبزرگتریهاینگزارشدرفهرستتعاونیدرا.هارابهخوداختصاصدادهاندیتعاونینگردشمالیشتریب

دینمرکزبهداشتیهند،معروفترییموادغذاینصنعتفرآوریوزلند،بزرگتریاتازنینهلبنیرزمیدنقدرتتجارینبانکفرانسه،سومیزرگتر
)اتحادیه . خوردیبهچشممییمهگذارچندمنظورهکاناداینشرکتبیکاوبزرگتریآمریخبرینرسانههایازمعروفتریکی هلند،یرمان

 (١٠١١بین المللی تعاون، 
یهای تعاونینگردشمالیشتریمهبیوبی،خردهفروشی،کشاورزدر بین گرایش های اقتصادی فعالیتهایمصرف

. دهندیلمیراتشکیتعاونی ها اصلیتهایدرصدفعال 8٠ حدودرا به خود اختصاص داده اند و مجموعاً جهان
 دهدیمپوششرایکسوممشاغلتعاونی شازیبیکشاورزی گرایشمختلفتعاونانواعنیدرب
همچنین در . کنندیتمیکافعالیادرآمریدنیکشاورزیهایازتعاونیمیشازنیبکه

جنوبی و هند کره،اژاپنیدرآس. برخوردارهستندیتقابلتوجهیفرانسه،آلمانوهلندهمازعضویکشاورزیهایتعاوناروپا
اعتباری  -یهادر بخشمؤسساتمالیتتعاونینفعالیعمدهتربعد از کشاورزی . هستندیکشاورزیتعاونینشبکههایبزرگتریدارا

 نمراکزیبزرگتریزاندارائیازنظرمدربر می گیرند، در حالیکه این گروهرایکچهارممشاغلتعاونی شازیباست که
 بایتقرکه  به طوری وژاپنفعالهستندییاروپایشتردرکشورهایبیبزرگتعاونیبانکیگروههاوشبکهها.روندیبهشمارمتعاونی

یاعتباریههایزازنظراتحادیکانیاالتمتحدهآمریا.کنندیتمیسفعالیدرفرانسهوانگلیهگذاریسرمایمهوشرکتهایبیهایکسومتعاونی
 . درصدرقراردارد

 شازیبشاملشودکهیمربوطمیوخردهفروشیدرجهانبهعمدهفروشیتعاونیتهاینبخشمهمفعالیسوم
بزرگ و مصرفیهاینبخش،تعاونیادر . جهاناستیهایتعاونتعدادکچهارمی

 .یفعالیت دارندشمالیکای،ژاپنوآمریشمالیاروپایا،کشورهایتالیس،ایانگلیدرکشورهایمعروف



 

. رفعالهستندیدغیوتولیوبهداشتی،خدماتدرمانیرانرژیربخشهانظیبرترجهاندرسایهایانذکراستکهتعاونیشا
 .نکشوردارندیدرسطحایارگستردهایتبسیکارانامبردکهفعالیاالتمتحدهآمریدراییبرقروستایهایتوانتعاونیمینهانرژیدرزم

کشورها نیبزرگدرا یهایشگامهستندوشرکتتعاونیپیدیتولیهایزدرعرصهتعاونیانیتالیاوایاسپانکشورهای 
و یبهداشتیهایتعاون. هستندیتجهانیمعروفیدارا

 . نعرصهموفقبودهاندیدارندکهدرایفعالیتشمالیکایوآمرییاروپایهمدراغلبکشورهایدرمان
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 
ه گیری از مدیریت حرفه ای و پاسخگویی مدیران و بهر ، شفافیتحرفه ایمشارکت اعضا، پایبندی به تعهدات 

سال از شکل گیری اولینتعاونی، این نهضت همچنان به عنوان بستری نهادی برای  ١1٠است که پس از گذشت 
سازماندهی گروه های اجتماعی پیرامون اهداف و نیاز های مشترک اقتصادی و اجتماعی و تحقق دموکراسی 

 ر دارد.اقتصادی مورد اقبال مردمان همه کشورهای جهان قرا
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم
 1پایدارتوسعه  خدمتدر  ها یتعاون

  

                                                           
 این بخش و بخش آخر از مقاله ای با همین نام که توسطه نویسنده منتشر گردیده به این کتاب منتقل شده است. 1



 

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

 غلبه بر رابطه نابرابر تجارت جهانی بود که به ضرر کشورهای کمتر توسعه یافته که عمدتاً صادر کننده کاالهای
 . 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 دانست. کاربرد نظریهمیگذاری و تشکیل سرمایه حد زیادی تابع سرمایه و پیشرفت اقتصادی را تا

های دیگر بیشتر موارد با شکست مواجه شد. در مواردی هم که رشد اقتصادی اتفاق افتاد، بسیاری از شاخص
ای مسأله یشهاقتصادی همچون توزیع درآمد در وضعیت نامطلوبی قرار گرفت و رشد حاصله، نتوانست به طور ر

 های اقتصادی را مرتفع سازد. 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
ها موجب شد که اقتصاددانان به مسأله توسعه نیافتگی و علل آن به طور عمیقبرنامه ها وعدم توفیق این سیاست

 د توسعه در صدر مباحث قرار گرفتتر بپردازند. در این مباحث توجه به توسعه انسانی و نقش اصلی آن در فرآین
به تدریج از توسعه های توسعه انسانی به عنوان مالک ارزیابی توسعه یافتگی واقع شدند. تأکیدات شاخصو 

انسان را در جایگاه فاعلی برای توسعه اقتصادی نشاند. این  "های انسانیقابلیت"انسانی نیز فراتر رفت و دیدگاه 
ها در توجه به عزت و کرامت انسانی و نیل به زندگی دلخواه برای انسان ررویکرد تأکید اصلی خود را ب

دی همراه با آموزش و بهداشت قرارداد و مدافعان آن اذعان داشتند که برخورداری از نیازهای اساسی و امکانات ما
بخشند تنها در فضای اقتصادی نظام های مراتب باالتر انسانی که نقش فاعلی در فرآیند توسعه به او میقابلیت

ریه براساس نظشود. اهمیت این مسأله تا آنجا پیشرفت کرد که بازار و فضای سیاسی مردم ساالری محقق می
 (١٥8١وحید محمودی، تهران، )توسعه به عنوان فرآیند بسط انتخابهای انسانی تعریف شد. آرمیتا سن 

های اجتماعی در حاشیه در زمینه انسجام مجدد گروه  قادر بودندها غالباً در کشورهای صنعتی، تعاونی
نند( ایجاد فرصت های خود را تأمین کهای تهیه مسکن توانند 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

و  در می در فعالیت های اقتصادی )بخصوص از طریق تعاونی های مصرف(، بسط زمینه های مشارکت عمو



 

هایی که گسترش و تولید منابع جدید انرژی ای ایفا کنند. تعاونیزمینه نگهداری و حفظ محیط زیست سهم عمده
تعاونی رد که ها برای اعضاءشان ریشه در این واقعیت داهای تعاونیرا در دستور کار دارند، در اغلب موارد، جاذبه

 و عادالنه تر برای اعضاء خویش شرایط کاری بهتری فراهم کرده و خدمات خود را با کیفیتی به مراتب باالترها 
 نمایند. ارائه می

 و تامین زیر ساخت هاکاالهای عمومی تولید تعاون و 
تواند تنها میکاالهای عمومی تاسیسات زیر بنایی و و صیانت از  امینت تصور عمومی بر این است که

نگهداریزیر ساخت ها ایجاد و  نقش موثری درتعاونیها . در حالیکه در بسیاری از کشور ها توسط دولت ارائه شود
زیست محیطی و  تولید و توزیع انرژی برق، شبکه های آب، تعاونی های تعاونیهایدارند. کاالهای عمومی  و 

 .نگهداری از کاالهای عمومی را بر عهده دارند تولید ومبارزه با آلودگی و بسیاری موارد مشابه 
تعاونی های خدمات عمومی در امریکا تامین کننده برق، خدمات آب و تلفن همچنین ارائه دهنده 

 در حوزه تاسیسات عمومی جمعا فعال هستند. تعاونی  ٣١١٠ی و بهداشتی هستند. در امریکا تعداد خدمات آموزش
 هرا در بر عهد کشور خطوط توزیع برقکل درصد  4١و نگهداری  تعاونی توزیع مالکیت 8٨4تعداد 

.تعاونی تولید درصد مصرف کنندگان برق سرویس می دهند ١١شامل  مشترکمیلیون  4١در سطح ملی به و  دارند
واحد  8و انتقال برق باسینبزرگ ترین و موفق ترین تعاونی های برق آمریکاست و بعنوان یک کمپانی مادر  

درصد  8٣ایالت آمریکا )به اندازه  8میلیون مشتری را در  8/١دنیاز رتحت پوشش دارد که برق موفرعی را 
مساحت کشور ایران( تامین می کند. در این کشور همچنین تعاونی های تلفن و آب روستایی که موسسات 

ا خانوار ( هستند خدمات مورد نیاز ملیون هConsumer-Owned Utilitiesخدماتی مصرف کننده/مالک )
 روستایی را تامین می کنند. 

نیروگاه و  ٣٣٠مورد آن ها تعاونی است. این تعاونی ها با  1٠شرکت تولید برق   ١١٠در فنالند از 
سیستم توزیع در حوزه های انرژی متکی به چوب وذغال سنگ و جنگل؛ انرژی باد و انرژی هسته ای فعال 

درصد برق ١8رآکتور اتمی است که  4(دارای Tolisoun Vimaا )هستند. تعاونی انرژی هسته ای تولیسون ویم
 کشور فنالند را تامین می کند.

تعاونی آب است که با  ١4٠٠  متعلق بهبخش مهمی از سیستم خدمات عرضه آب این کشور در 
 مشارکت مصرف کنندگان اداره می شوند. 



 

 تأمین اجتماعی گسترش تعاون و 

 بازار نیازمند یک نظام جامع حمایتی و تأمین اجتماعی نظام ترویجاقتصادی و سیاستهای آزادسازی 
و نظامهای تأمین اجتماعی و حمایتی  ها دولت و پذیر فراهم آوردپوشش الزم را برای اقشار آسیب کارآمداستتا

ها خواهد های زیادی برای دولتمستلزم هزینهکهاین امر  نظام بازار وارد عمل شوند ناکارآمدیدر جهت جبران 
 بود. 

و  ناکارآمدی فعالیتها در بخش دولتیعالوه بر اما پارادوکس نسبت میان بازار و دولت این است که 
فردی کماکان  و تالش های گسترده حمایتی بر انگیزهمنفی نظام،نحوه جبران تاثیرات آورهای سرسامهزینه مصرف

 . مانده استباقی  بدون پاسخ

از کشورهای اروپایی که به عنوان دولتهای رفاه مشهورند، مسأله کاهش انگیزه و در حال حاضر در برخی 
برای تالشهای فردی برای فعالیت های اقتصادی به عنوان چالشی جدید مطرح شده است. یافتن رویکردی نوین 

ی با مشکل کشور های توسعه یافته به شکل فزاینده ا عالوه بر آناجتناب ناپذیر است.  غلبه بر این چالش ها
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 رشد 

هزار تعاونی  ١لتی تلقی می کنند. همچنین هستند و آن را به عنوان جایگزینی برای خدمات رسانی بخش دو
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
به عنوان شیوه ای برای مبارزه با فقر روستایی در کنار تعاونی های کشاورزی توسعه یافته اند. در  بهداشت نیز

( بالغ بر یک ملیون و پانصد هزار نفر Puget Soundایاالت متحده آمریکا تعاونی های بهداشتی پوگت ساند )
هزار نفر  4٠٠میلیون و  ٣شامل بیش از هزار خانوار  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 
 نه به میلیون ها نفر را تحت درمان قرار می گیرند.هزار کارمند است و ساال ١٠خانه و 

 عدالت اجتماعیدرموفقیت سیاست های کاهش فقر وتوسعه  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 

کاربردی ترین استراتژی د تعاون رویکرقابلیت های انسانی مهمترین رویکرد کاهش فقر مطرح شده است.  
بسیج منابع خرد، مهارت از طریق  تادهد روی افراد قرار میفرافرصتهای جدیدی را توانمند سازی است که 

تعاونی ها به طور مستقیم د. نگیرپیش میدر ای با فقر و نابرابری را ای ریشهبرابرتر کردن فرصتها مبارزهآموزی و 
و اجتماعی اعضا و کارکنان و به طور غیرمستقیم، از طریق تحرک اقتصادی و توسعه  از طریق پیشرفت اقتصادی

ناشی گذارند. اهمیت تعاونیها می  پایه های اجتماعی جوامعی که در آن به فعالیت می پردازند، در کاهش فقر تأثیر
بارت دیگر، وقتی که هدف که آنها به اعضا و جوامع خود انتقال می دهند. به ع است از اهداف، ارزشها و اصولی

این فعالیت ها با خلق فرصت تعاونیها، توانمندسازی فقرا برای کمک به خودشان از طریق فعالیت اقتصادی باشد، 
 ، که فقرا به تنهایی قادر به کسب آن نیستند.دندارای مزیت هایی می گردهای برابر 

تامین ها شود که تعاونیصادی سبب میهای تعاونی در کنار اهداف اقتریشه انسانی و اجتماعی تشکل
را محور فعالیت و هدف خود قرار دهند. ایجاد فرصت برای طیف وسیعی از افراد با درآمد کم و  یانساننیاز های 

اقتصادی و افزایش سهم آنها در تولید ملی از کارکردهای مهم تعاون است. وری آنها از فعالیتمتوسط و بهره
ایده تعاون بسیار فراتر از آن است که صرفاً راه انجام دادن یک کار اقتصادی "گفته بود که جواهر لعل نهرو زمانی 

آورد و از رشد کارآمد را نشان دهد، تعاون یک عمل اقتصادی است، تعاون یک عمل منصفانه است، مساوات می
  "کند.نابرابریها جلوگیری می

اند ثابت شده و در آن مناطق به ها سامان گرفتهنیصحت این سخن امروزه در بسیاری از مناطقی که تعاو
طور محسوسی از فقر و محرومیت کاسته شده است. این تأثیر در بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی به حدی 

شرکتهای تعاونی را عامل بسیار کارسازی در برنده جایزه نوبل اقتصاد ای چون آمارتیا سن است که افراد برجسته
 کند. لقی میمبارزه با فقر ت

تعاونیها در بخش های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، ماهیگیری، مسکن، بانکداری، بیمه، آب و برق 
یافته اند. تعاونی ها به اعضای خود کمک می کنند تا نیازها و اهداف اقتصادی و  موفقیت دستو بهداشت به 

ران که در مالکیت اعضا هستند و به ایجاد شغل اجتماعی شان از طریق ایجاد و فعالیت بنگاههای اقتصادی خودگ
 و درآمد می انجامد یاری رسانند.



 

تعاونیها به طور سنتی حضوری قوی در بخش خدمات مالی از طریق اتحادیه های اعتباری و نهادهای 
. اتحادیه های اعتباری خود دارند که مردم را به پس انداز داوطلبانه تشویق و برای آنها وام و بیمه فراهم می نمایند

اعتباری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به بزرگترین منبع پس اندازهای کوچک تبدیل شده اند؛ به ویژه 
برای مردم و کارگران فقیر مناطق روستایی که در آنجا، خدمات بانک های سنتی و بیمه ها در دسترس بسیاری از 

 مردم قرار ندارند. 
کنند و با های کوچک و غالباً پراکنده افراد اقدام به فعالیتهای اقتصادی میسرمایهتعاونیها از طریق انباشت 

و نابرابری اجتماعی را کاهش  آوردهافزایش سهم اقشار کم درآمد در تولید جامعه، توزیع مناسب درآمد را پدید 
ا مناسبات دنیای کسب و اعضای تعاونیها از طریق حضور در عرصه فعالیتهای اقتصادی باز سوی دیگر دهند. می

های آموزند که موجبات رشد و ارتقاء قابلیتکار و نحوه تعامل با سایر فعاالن اقتصادی، تجربیات زیادی می
 آورد.فردی آنها را فراهم می

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

میلیون نفر از کشاورزانرا که برای قرن ها در چنبره نزولخوران گرفتار بودند،  ١٠٠روستایی امکان دسترسی حدود 
درصد جمعیت روستایی را  1٠اعتباری فراهم ساخته است. نهضت تعاونی های اعتبار هند که -به خدمات مالی

 ین کشور را تامین می نماید. درصد منابع اعتبار کشاورزی ا 4٠پوشش می دهد  بیش از 
 ٥٥هزار شعبه به عضویت بش از  ٣٨هزار بانک تعاونی محلی و منطقه ای با بیش از  ١١در اروپای غربی 

درصد سهم بازار پس انداز  ١8درصد بازار پس انداز ها را در اختیار دارند که این سهم در آلمان  ١1میلیون نفر 
زرگترین بانک جهان به استنای فرانسه است. در منطقه کبک کانادا تعداد یک است. بانک اعتبار کشاورزی فرانسه ب

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



 

تأمین امنیت و بهداشت و  در زمینهجهان اتحادیه های اعتباری  هایدر اغلب کشوررا تامین می کند.  عالوه بر آن 
 . تهیه سرپناه برای خانواده های آنان کمک می نمایند

 درآمدکسب ایجاد شغل و و کارآفرینی نقش تعاونی در توسعه 
فعالیت راه اندازی به  قادررفاه اقتصادی و اجتماعی افرادی هستند که به تنهایی  ءتعاونیها درصدد ارتقا

فقیر باشند. تعاونیها از طریق جمع آوری منابع محدود اقتصادی اعضا برای افراد  اینند؛ به ویژه اگر نیستاقتصادی 
.مشارکت تعاونی فرصتهای شغلی اعضای خود کمک می نمایند حفظ تشکیل بنگاههای اقتصادی به بهبود درآمد و

تولید، سود سهام،  و  آنها را قادر به مشارکت درها در ارتقای اشتغال کامل و مولد دارای جنبه های متعددی است 
توانند بر موانع ها میتعاونی معتقد است کاهش قیمت و خطرپذیری مشترک می نماید.سازمان بین المللی کار

توانند که آنها میاست ترین کمکی اندازی نهادهای حقوقی مهمتأسیس و راه و فراروی نوآوری تولید غلبه نمایند
ع باران قادر به تأمین مناذگبا همراهی سیاستاین ساختار های حقوقیو طریق ز اها تعاونی. ارائه کنند زمینهدر این 

کارآفرینان و کارگران وابسته به خود خواهند بود. به این ترتیب شرایط حقوقی و تجاری مناسب برای ورود به 
 د. شو فراهم می (SMEs)های کوچک و متوسط اقتصادی 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.
به قریب  در ایجاد و حفظ تعاونی های جهان از طریق خودیاری و تعهد سازمانی نسبت به اعضا و جوامع خود
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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 
ند. شرکت تعاونی موندراگون را دارا هست(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 



 

ینه رشد فروشگاه های زنجیره قطعات خودرو در اسپانیا شده است. این تعاونی همچنین سریع ترین رشد در زم
 ای در 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
عضو الینفک تعاونیها این  را تعاونی های کشاورزان تشکیل می دهند. ها یکی از اشکال متداول تعاونی

و توسعه جوامع روستایی نقش مهمی در توسعه کشاورزی  ی جوامع محلی به حساب می آیند وبافت اجتماع
یکی از موارد موفقیت آمیز در زمینه  کشاورزی تعاونیهای. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا می کنند

ر دست تعاونیها درصد بازار محصوالت کشاورزی د ٣٠تخمین زده می شود که بیش از و  فعالیت جمعی است
 است. 

برای فروش  کارآمدی چنین تعاونیهایی به عرضه وسایل مورد نیاز کشاورزان می پردازند و مکانیزمی
نظیر بازاریابی، وام و اعتبار، بیمه و حمل ونقل محسوب می  کشاورزان محصوالت و دیگر خدمات ضروری

کشاورزی کار می کنند، کانالی مناسب برای افزایش این نوع تعاونیها برای اغلب افراد فقیری که در بخش . شوند
تعاونیها بهتر می توانند با از بین رفتن محصول و سایر موارد  این اعضای و و ثبات درآمد محسوب می شوند

 اضطراری مقابله کنند.
کشاورزان خرده پا از طریق سازماندهی خود در قالب تعاونیها، می توانند به دستاوردهای اقتصادی از 
طریق دسترسی بهتر به نهاده ها، استفاده مشترک از ابزار و لوازم کشاورزی و دسترسی بهتر به بازار نایل آیند. 
افزایش کارآیی تعاونیهای کشاورزی در اغلب موارد آنها را در موقعیت بهتری برای رقابت با بنگاههای اقتصادی 

رادی امکان پذیر نخواهد بود. این موضوع، به ویژه قرار داده است که در صورت فعالیت کشاورزان به صورت انف
در ارتباط با آن بخشهایی است که کشاورزان ناچار به حفظ رقابت در مواجهه با جهانی شدن می باشند، از اهمیت 

 بیشتری برخوردار است. 
 بنابراین روستاییان فقیر با تشکیل تعاونی، قادر به ارتقای فعالیت جمعی و کسب قدرت بهتر در



 

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 

ی های کشاورزی هند نقش مهمی در انقالب های سبز زندگی ملیون ها کشاورز تاثیر می گذارند. برای مثال تعاون
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 
جاد می کنند.  در کشور های توسعه یافته نیز تعاونی های کشاورزی و نیز تعاونی های مناطق روستایی شغل ای

درصد محصوالت  ٥٠روستایی به ایجاد اشتغال کمک می نمایند.  برای مثال در ایاالت متحده آمریکا قریب 
ر اروپا تعاونی های تعاونی روستایی بازاریابی می شود. د 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.  8٣در آلمان تا بیش از درصد  4١در مناطق روستایی اروپا از حدود 

در بسیاری از کشور های اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و ایتالیا تعاونی های تامین و بازاریابی کشاورزی 
به عنوان مراکز تولید اشتغال برای صد ها هزار کارگر محسوب می شوند. در آلمان تعاونی رایفایزن بیش از نیمی 

درصد است. سهم بازار توزیع  ٨٠خرید و فروش محصوالت زراعی را در اختیار دارند. این سهم در اتریش از 
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 
رین شرکت بیمه ای ژاپن است. در کره جنوبی تولید برنج و صید انواع ماهی را برعهده دارند و بیمه تعاونی بزرگت

 بانک تعاونی مربوط به کشاورزان عظیم ترین بانک این کشور است. 
به مشكالت جامعه   تعاون و توجه 

بهداشت، آموزش، آب و برق را عرضه  می  خدمات تعاونیهایی که کاالهای اساسی جامعه شامل مسکن،
تعاونی به عنوان عرضه کننده  کاالها و خدمات در بخشهای  کنند کامالً مشهود است. مداخله شرکت های

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 ایبسیاری از کشورهای در حال توسعه همراه با رشد تعداد محله های  در

ند. شوحاشیه نشینان و احیای جوامع آنها می زندگی این جوامع نیازمند توسعه شاخصهای بهبود شرایط 
می نمایند. از ت برای این افراد مشارکق مختلف در تهیه و تدارک خانه های مناسب یتعاونیهای مسکن از طر

به تامین مالی خانه سازان و مالکیت آنها کمک می سوی دیگراتحادیه های اعتبار و تعاونیهای پس انداز و رهن 
 کنند. 

درمان و آموزش بهداشتی به تعاونیهای بهداشت به ارائه خدمات بهداشتی،  جهان کشور ٣٠در بیش از 
 اشند. میلیون خانوار در سراسر جهان مشغول می ب ١٠٠

 مبارزه باکه  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 

 ی کنند. هزینه های درمان آنها را تامین مبیماری رنج می برند،
هنوز هم حدود یک میلیارد نفر به ویژه در مناطق دسترسی به آب آشامیدنی سالم، علیرغم توسعه

 الگوییتهیه آب آشامیدنی  های موفقیت تعاونیروستایی و حومه های شهرها از دسترسی به آب سالم محرومند ،
 کم در دسترس فقرا قرار می دهد.  را با هزینهاست که آن سودمند برای فراهم آوردن آب آشامیدنی سالم 

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 

 خودکفا می باشد.در حال گسترش و تبدیل به شبکه ای 
برق رسانی خدمات شرکت تعاونی عضو اتحادیه ملی تعاونی  ١٠٠٠در ایاالت متحده آمریکا، برخی از 

ارائه می دهند. تعاونیها با ارائه خدمات و امکانات اساسی ، روستاییان را از سایر مزایای توسعه به  راروستایی 
زند،. به عنوان مثال، برق رسانی به توسعه صنایع روستایی، ویژه در زمینه های بهداشت و آموزش بهره مند می سا

 بهبود فرآوری مواد غذایی و قابلیت نگهداری آنها کمک نمایند. 
تعاونی های حمل و نقل . روستائیان می شوددشواری حمل ونقل در مناطق دورافتاده، مانع بهره وری 
منافع اقتصادی و درآمد به همراه  و می شود برای روستاییان باعث صرفه جویی در وقت و هزینه های سوخت

 .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، 
ز زنان کارگر را تحت نفر ا هزار ٥١یکی از بزرگترین طرحهای تامین اجتماعی کشور برای کارگران است که 

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 

زمره بیست و سومین بنگاه بزرگ اقتصادی و دومین  (در کلمبیا درSalun Coopدهد. تعاونی سالود کوپ )
 درصد جمعیت کشور را تامین می نماید.    ١٣د و خدمات بهداشتی رکارفرمای بزرگ قراردا

 مردم ساالریتعاون و توسعه 
را برای ایفای  آن ها، قابلیتهای فردی آنها را افزایش داده و زمینه فعالیت ها مشارکت اعضاء در تعاونی

را  اعضاهای تعاونی، آگاهی و حساسیت سازد. فضای دموکراتیک حاکم بر تشکلر تر در جامعه آماده مینقش موث
بدون توجه به میزان  ،اعضابرد. در این فضا،مانند عرصه سیاسی و انتخاباتی جامعهنسبت به اوضاع جامعه باال می

گیری و احراز تصمیم افراددر فرایند های میزان حق و مسئولیت . در این سیستمدنداربرابر سهم خود حق رأی 
 شأن اجتماعی به قدرت اقتصادی وی ارتباطی ندارد و این جوهره بنیادین تعاون و تفاوت آن با روشهای دیگر

 است.  کسب و کار
ریزی، اجرا و نظارت سبب قدرتمند 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 گرددونی میشدن اعضای تعا
در  اثرات خویش را مشارکتدر عرصه  احساس تاثیر گذاریاین  ،انداجتماعی ـ اقتصادی در حاشیه قرار گرفته

سی و مشارکت را برای سازد. بدین معنی که فضای تعاونی امکان تمرین دموکراآشکار می زندگی اجتماعی آنان
کارآمد و مؤثر  ،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 
 دم.دموکراسی خواهی خود را از تعاونیها شروع کر

 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 

 مشارکت و مالکیت دارند.تعاونی در این طرح  1تجدیدپذیراست. 

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 

 ساکنین مناطق ساحلی برق تولید می کند. 
بر می گردد و موفقیت تعاونی بودجه ها را به سوی  ١88٨بقه تعاونی انرژی سبز به سال  در انگلستان سا

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 

اجتماعی به شبکه های اجتماعی و ارزش ها و هنجارهای اعتماد بخش  مربوط می شود که سرمایه 
نماید، آن ها را از وضعیت وجود آن ها عالوه بر اینکه مردم را به همکاری بیشتر و اعتماد به یکدیگر تشویق می

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

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

های اقتصادی و اجتماعی در اکثر کشور های جهان هستند که بستر  ها یکی از وسیعترین شبکهتعاونی
 اند. مناسبی را برای مشارکت و دخالت مردم در اموری که به زندگی شان تاثیر دارد فراهم ساخته

های مشارکت تولید کننده سرمایه اجتماعی توجهات اندیشمندان مباحث توسعه تعاونی ها به عنوان شبکه
ها با توانائی خود در ترکیب سرمایه های اقتصادی، انسانی و اجتماعی تعاونیاست.زیرا کردهرا به خود معطوف 

ها و هنجارهای عمل جمعی در شبکه بستر های مناسبی را برای برای ایجاد و گسترش اعتماد اجتماعی و ارزش
گیرند. برداری قرار میهای تعامل فراهم سازند که این ظرفیت ها را در عرصه های عمل اقتصادی مورد بهره 

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. 
 (١٥8٥احمدی، محمدتقی، 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 پنجمفصل 

 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 که  – ١٠8ماده 

عضای اداره کننده باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه موضوع عملیات شرکت است نباشند، الاقل دو ثلث ا
 آنها موضوع عملیات شرکت است. 

 شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود:   - ١١٠ماده 
فروش اجناس الزمه برای مصارف زندگی اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاد  کرده یا خریده  -

 باشند.
 م نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هریک از آنها. تقسی -

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.

اصول شرکت سهامی تشکیل شود  درصورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق – ١١١ماده 
حداقل سهام یا قطعات سهام یک تومان خواهد بود  و هیچیک از شرکاء نمی تواند در مجمع عمومی بیش از یک 

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

های تعاونی تقریباً  مشابه قانون قبلی تصویب در این قانون مواد مربوط به شرکتمجلس شورای ملی قرار گرفت. 
 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  
موضوع عملیات شرکت است نباشد، الاقل دو ثلث اعضای اداره کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که 

 حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است. 
 است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود: شرکت تعاونی  مصرف شرکتی   - ١8١ماده  

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

 تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هریک از آنها. -١
شرکت سهامی که با تراضی شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول   - ١8٥ماده 

 شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود. 
درصورتیکه شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود   - ١84ماده 

حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچیک از شرکاء نمی تواند در مجمع عمومی بیش از یک 
 (١٥١١ون تجارت مصوب رأی داشته باشد. )قان

نکات حائز اهمیت در مواد مربوط به شرکت های تعاونی در دو قانون فوق رعایت ویژگی های ذاتی 
 تعاونی و اصول جهانی تعاون است که عبارتند از:

 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   ١٥١4در صحنه عمل، اولین شرکت تعاونی روستایی در سال 
انست. )کلباسی فالحت تشکیل گردید. این تعاونی را می توان سرآغاز نهضت تعاون روستایی در ایران د

 (٨١، ص١٥14اصفهانی. علی اصغر، 
با درگیر شدن کشور در جنگ جهانی دوم و بروز بحران های ناشی از آن به خصوص در زمینه تولید و 
توزیع کاالها و ارزاق ضروری مردم، قیمت کاالها گران و نارسایی هایی در توزیع آنها به وجود آمد. به منظور 

اسیس شرکت تعاونی مصرف با حمایت و تشویق دولـت مورد توجه قرار گرفت. در سازمان دهی این مشکالت ت
 کهتعاونی مصرف در مراکز صنعتی و شرکت ها و موسسات دولتی تاسیس گردید شرکت   ١8این دوره تعداد 

 خدمات ارزنده ای در زمینه  تامین مایحتاج عمومی ارائه دادند.



 

امه کارشدند. یکی از آنها شرکت تعاونی ارتش بود که شرکت فقط سه شرکت موفق به اد ١8از این 
بعدها به شرکت تعاونی سپه تغییر نام داد. دومین شرکت، تعاونی کارمندان وزارت فرهنگ بود که بعدها شرکت 
تعاونی فرهنگیان خوانده شد. سومی هم شرکت تعاونی کارخانه قند شازند اراک بود. بقیه شرکتها دچار رکود، 

 (١٥84ا انحالل گردیدند. )مهاجرانی. مصطفی و جعفر عسکری، تغییر وضع ی
بنا بر پیشنهاد وزارت ١٥١٣در خرداد هیئت 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 
 حلی علیل و آنهایی که براثر سوانح غیرمترقبه فاقد قدرت سرپرستی رایگان اشخاص م

کافی می شوند، نگهداری پیران بی بضاعت و بی سرپرست، نگهداری و تربیت اطفال یتیم و تهیه 
 وسایل آنها و نگهداری بیماران بی بضاعت.

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

 فظ حقوق آنها.دفاع از دهقانان و ح 

  .تأسیس کودکستانها، دبستانها ، بیمارستان ها و داروخانه ها و استخدام پزشک سیار
 وزارت بهداری و فرهنگ نیز به نوبه خود  تکالیف عمومی شان را انجام خواهند داد.

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

  شرکت های تعاونی جهت فروش یا نگهداری محصوالت کشاورزی و تأسیس
جلوگیری از سلف خری و سلف فروشی و تعدیات واسطه ها در معامالت ، و تهیه مایحتاج 

 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  ٥کین این مصوبه آمده است مال ١در ماده 
هستند یک و نیم درصد از کل درآمد خود و سایر ساکنین دهات و قصبات که دارای کسب های مختلف و دارای 

 باغ و آسیاب میباشند معادل یک و نیم درصد از درآمد خود را به صندوق تعاون محل بپردازند.
صوبه، اداره امور صندوق های تعاونی هر دهستان یا محل را تحت نظر هیئت این م ٥بر اساس ماده 

مدیره ای مرکب از افراد زیر قرار می دهد: زارعان هر ده یک نفر را با نظارت مالک تعیین و به نماینده کشاورزی 
ل انتخاب و به بخش معرفی و تمام نمایندگان روستاها در مرکز بخش پنج نفر را از بین خود یا از معتمدان مح

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



 

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  ١8ین صندوق ها به سال تعداد ا 8تعاون روستایی اقدام نمود که طی 

 تهای تعاونی روستایی تاسیس نمود. برای ارتقاء نظام اعتبار روستایی شرک
د در حدود نموهیئت وزیران، بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران موظف  ١4/١١/١٥١8خ در تاری

کتهای تعاونی وام با شرایط آسان بپردازد. )مهاجرانی. اعتبارتی که دارد برای تهیه وسایل تولید و خدمات به شر
 (١٥84مصطفی و جعفر عسکری، 

تعاونی روستایی با سرمایه ای معادل سه میلیون ریال و  ١٥در سراسر ایران  تعداد  ١٥١8در سال 
 ١٥٥٨ل نفر کشاورز تشکیل شد که به عملیات اعتباری می پرداختند. تعداد این تعاونی ها در سا  14٠8عضویت 

نفر افزایش یافت.   ٥٣١8٥1تعاونی با عضویت   ٨8٠به  ١٥4١نفر و در سال   88١٣4تعاونی با عضویت  ١٠٥به 
 (١٠١١)رستمی شهربابکی. حمداله، 

  ١٥١٣واقعه دیگری که بر تحول تعاونی ها  تاثیر مثبت داشت، تشکیل وزارت کارواموراجتماعی در سال 
یل این وزارتخانه، اداره ای به نام اداره امور شرکت های تعاونی در آن وزارتخانه قانون تشک  ١8بود. برطبق ماده 

شروع به کارکرد. این اداره از بدو تأسیس اقدامات وسیعی را برای تشکیل شرکتهای تعاونی در مراکز کارگری و 
های مصرف، تولید، در بخشغیرکارگری انجام داد. شرکتهای تعاونی که با هدایت این وزارت خانه تاسیس شد 

 (١٣، ص١٥84)مهاجرانی. مصطفی و جعفر عسکری، مسکن و اعتبار بود. )
 تصویب اولین قانون شرکت های تعاونی 

، اولین الیحه ١٥٥١دی  ٥٠بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات رئیس دولت مصوب  ١٥٥١در خرداد 
اجرا ابالغ گردید. به موجب این الیحه  رسید و برایوقت قانونی شرکت های تعاونی به تصویب نخست وزیر 

قانونی، شرکتهای تعاونی توانستند بدون تبعیت از مقررات شرکتهای سهامی به ثبت برسند و با بهره گیری از 
سال( و هزینه تمبر سهام و  ٣امتیازات پیش بینی شده در این الیحه قانونی  از پرداخت مالیات بردرآمد )به مدت 

تشکیل شورای عالی تعاون و حدود و  ،الیحه قانونیاین   ١4به استناد ماده د معاف شدند.سایر هزینه های زائ
 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  -
 یرعامل سازمان برنامه یا نماینده مدیرعامل مد -
 وزیر کشاورزی یا نماینده وزیر  -
 مدیرعامل بانک کشاورزی یا نماینده مدیرعامل  -



 

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

های ی ،ایجاد تعاونیجلوگیری از اختالل در مدیریت و تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولید کشاورز
 روستایی بعنوان 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، 

 آنتعداد 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 

سیاست ادغام تعاونی های کوچک در یکدیگر و تشکیل تعاونی بزرگتر به کار گرفته شد.  کم جمعیت ایجاد نمود، 
به  8٥٨١( اجرا شد، تعداد این تعاونی ها از ١٥٨1تا  ١٥٣١ساله ) ١٣طی فرآیند اجرایی این سیاست که در دوره 

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



 

سازمان مستقلی به نام سازمان مرکزی تعاون   8/٥/١٥4١در تاریخ برای مدیریت و نظارت بر این تعاونی ها 
کمک کمک به پیشرفت نهضت تعاونی در مناطق روستایی و  (اساسنامه  ٣ده در ما )مندرجهدف با روستایی ایران

که مهمی یکی از اقداماتی تاسیس گردید. اتحادیه و شرکتهای تعاونی روستایی اعتباری به اجرای برنامه های 
ن به عمل آمد ایجاد  مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی با کمک در دانشگاه تهران بود. ای 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 ،اتحادیه های تعاونی روستایی و تشکیل شرکت های سهامی زراعی

ون کلیه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی و وزیر کشاورزی مصرح این قان 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  ٥محول گردید. بر اساس ماده  آنوزیر 
 (8٨-88، ص ١٥1٨)مستعانی. محمدحسین، . منتفل می شود جدید

به  ١٥48تحول مهم دیگری که در این دوره اتفاق افتاد تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها در سال 
جای وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی بود. در ماده دو قانون تشکیل این وزارت آمده است:  برای 

کشور و بسط مفاهیم آن و آشنایی مردم با اصول و قواعد و تعلیمات تعاونی و فراهم  توسعه امور تعاونی ها در
نمودن تدریجی موجبات همکاری افراد و تجمع و تمرکز سرمایه های کوچک و توسعه منابع اعتباری و بسط 

همچنی کند. سازمان های تعاونی کشور، وزارت تعاون و امور روستاها تشکیل و سازمان های اداری را ایجاد می
سال قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه سازی اراضی درحوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی  به این در 

 ( 88، ص ١٥1٨)وزارت تعاون. تصویب رسید.
تصمیم گرفته شد وزارت تعاون و امور روستاها در وزارت کشاورزی ادغام و امور تعاونی  ١٥٣٨در سال 

کشاورزی و عمران روستایی و امور سایر تعاونی ها به سازمان مرکزی تعاون کشور  های روستایی به وزارت
 منتقل و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به  وزارت بازرگانی واگذار گردد.

سرعت گسترش تعاونی ها در این دوره، این باور را نزد مقامات عالی حکومت بوجود آورد که می توان 
فرمانی از   ١٥4٨اجتماعی استفاده نمود. در این چارچوب در اردیبهشت  -ای اقتصادی از تعاون در همه عرصه ه

جانب شاه وقت خطاب به نخست وزیر به این شرح صادرشد: به منظور تفهیم اصول تعاونی و تعمیم آن در 
فعالیت های سراسر کشور و تهیه قوانینی متناسب با اوضاع اجتماعی ایران و تهیه موجبات پیشرفت و حمایت از 

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



 

استقرار نظام تعاونی در رشته های مختلف اقتصادی و تمرکز امور شرکتها و اتحادیه های تعاونی و نظارت بر 
 .قیم نخست وزیر تشکیل گرددفعالیت آنها سازمان مرکزی تعاون کشور زیر نظر مست

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. 

تولیدی، خدماتی، توزیعی، مصرف، مسکن و اعتبار، کار و تعداد شرکت های تعاونی  ١٥٣1تا پایان بهمن ماه سال 
واحد و تعداد اعضای آنها نیز  ١٥4٠تولید شهری غیر کارگری تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور برابر  با 

اتحادیه تعاونی شهری غیر کارگری تاسیس  ١٠تعداد  ١٥٣1نفر بود. همچنین تا پایان بهمن ماه سال  8٠٥88٥
 (.٨٨، ص١٥14باسی اصفهانی. علی اصغر، شده بود )کل

و تغییرات بوجود آمده در زمینه های مختلف بخصوص آغاز  ١٥٣1با پیروزی انقالب اسالمی در بهمن ماه  
جنگ  تحمیلی و عوارض ناشی از آن، مشکالت و نابسامانی هایی برای اداره امور اقتصادی کشور ایجاد گردید. 

عاونی ها به عنوان ابزاری مهم و موثر برای حل مسائل جامعه  و ایجاد تغییر در توسعه تبا درایت مسئوالن وقت، 
مناسبات اقتصادی و اجتماعی به نفع طبقات محروم و استقرار عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این 

زا خدماتی اشتغالهای تولیدی و ، عالوه بر تاسیس انواع موسسات تعاونیموجب شدمردان انقالبی دولترویکرد 
 به عنوان یکی از بخش های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. تعاون ون اساسی نیز ندر قا،تعاونی های مصرف و

طبق ضوابط اصل چهل و سوم قانون اساسی،  تامین نیاز های اساسی از جمله امکانات کار برای همه به منظور 
همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند از ضوابط  رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن کار در اختیار

اقتصاد جمهوری اسالمی ایران در نظر گرفته شده که تحقق این امر در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر 
راه دیگر به گونه ای که نه ثروت و قدرت را در دست گروه خاصی قراردهد و نه دولت را به صورت کارفرمای 

 زرگ مطلق درآورد پیش بینی شده است.ب
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  "مرکز گسترش خدمات عمرانی و تولیدی"نام  مرکزی بهمشکل بیکاران در ابتدای انقالب برای سازماندهی 

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



 

)مستعانی.  نماید. از طریق حمایت این سازمان هزاران تعاونی تولیدی و خدماتی در سطح کشور تاسیس گردید
 (١٥1٨محمد حسین، 

بود. اراضی کشاورزی  اتهای آغازین انقالب اسالمی ایجاد گردید بی نظمی در تصرفمشکل دیگری که در سال
برای مدیریت این موضوع طرح قانون نحوه احیاءو واگذاری اراضی کشاورزی در حکومت جمهوری اسالمی 

انون در سطح استان هاهیات های بهتصویبشورای انقالب رسید. در اجرای این ق١٨/١/٣8ایران تهیه و در تاریخ 
هفت نفره متشکل از نمایندگان حاکم شرع، سازمان های دولتی و اهالی تشکیل گردد.  وظیفه این هیات ها 
واگذاری اراضی به کشاورزان کم زمین و بی زمین و عالقه مندان بهشغل کشاورزی بود که در قالب تعاونی های 

تولیدواگذار می شد که بسیاری از ساکنین روستاها که فاقد زمین مشاع، شرکت های سهامی زراعی و تعاونی
کشاورزی بودند با دریافت زمین در روستاها باقی ماندند و در بسیاری از مناطق مهاجرت معکوس انجام 

 (١٥11شدهوافرادیکهاز روستا به شهر مهاجرت کردهبودند مجددا به روستاهابازگشتند. )عبداللهی. محمد، 
بروز کردو  در سطح کشورکمبود کاالهای مصرفی  ١٥٣8شهریور سال  ٥١در  تحمیلی جنگبا آغاز 

توسعه تعاونی مصرف  به منظور تعمیم  با توجه به تجارب گذشته ایده .اشتگذرو به فزونی ارزاق عمومیگرانی 
به  مصرفدر کنار توسعه سایر تعاونی های تشکیل 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  اهالیهرجهت پوشش نیازهای مصرفی در سطح تهران و شهرستان ها با همکاری مردم و مساجد محلی 

سایر استان ها و حتی شهرهای کوچک صاحب ن و مراکز تقریباً اکثر محله های تهرا ١٥٨١تشکیل شد. تا سال 
 .شرکت تعاونی مصرف محلی شدند

و تمرکز دولتمردان و قانون گزاران بر توسعه اقتصادی کشور،   ١٥٨1با پایان جنگ تحمیلی در سال 
 بخش 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 از ناشی 
جنگ، مسئوالن را واداشت با تمرکز مدیریت امور تعاونی ها در قالب یک وزارت خانه جدید از تعدد مراکز 

ن مجلس شورای اسالمی با عنوان طرح پیشنهادی نمایندگابر این اساس  ها بکاهند.تصمیم 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 



 

ن و مقررات به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانیاین قانون دولت مکلف گردید  ٨٣به موجب ماده 
این وزارت در سال  . 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
هزار  ١٠٠نزدیک به دهه از تاسیس اولین تعاونی، نهضت تعاونی کشورمان شامل 8پس از گذشت بیش از 

میلیون نفر و  44با احتساب تعاونی های سهام عدالت بیش از تعاونی در گرایش های مختلف اقتصادی است که 
جدول زیر سیمای آماری در این تعاونی ها عضویت دارند.  میلیون نفر ١٠بدون احتساب این تعاونی ها بیش از 

 سازد. بخش تعاون را به تفکیک گرایش فعالیت آشکار می 
 1931رداد سیمای آماری بخش تعاونی کشور به  تفكیک گرایش فعالیت

 عضو زن عضو مرد اعضا جمع
 سرمایه

 (ریال )میلیون
 فعالیت رشته تعداد اشتغالزایی
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های فعالیتها در برخی از نقش تعاونیمعاونت امور تعاون، تخصصی های منتشره از سوی دفاتر بر اساس آمار
 اقتصادی برجسته است که به نمونه ای از کارکرد اقتصادی تعاونی ها اشاره می شود:

 ١8هزارتن معادل ١٣٣تعاونی تولید گوشت گوساله سالیانه بیش از  ٥18١در بخش تولید مواد پروتئیی 
درصد  گوشت مرغ ١١ار حدود هز 4٠٠تعاونی مرغ گوشتی با ظرفیت  ١888درصدگوشت قرمز  و  

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

 کشور را تولید میکنند.
 درصد تولید تخم مرغ کشور   ١١هزارتن تخم مرغ  88تعاونی پرورش مرغ تخمگذار با ظرفیت  ١٥٠تعداد

درصد  ٥٠تعاونی پرورش مرغ مادر و تولید جوجه یک روزه با ظرفیت دو میلیون قطعه معادل  1٣و  
 را تولید می کنند.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 تعاونی  درصد امور صید و 8٠و بیش از درصد پرورش و تولید ماهی  ١١بالغ بر
 است.ماهی  و صید پرورش ،تعاونی تکثیری ها

 میلیون تن ظرفیت  ٣/1کارخانه حدود  ١٠٠های کارخانجات خوراک دام و طیور  با عضویت  تعاونی
 د.ندر اختیار دارکشور را درصد ظرفیت تولید خوراک دام و طیور  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 کشوردرصدی ١1,٨تن شمش مس با سهم  1٠٠٠تولید. 

  درصد تولید کشور. ١١,٣هزار تن انواع پروفیل آهنی و فوالدی با سهم  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. ٣,١تن میلگرد با سهم  4٠٠٠تولید 



 

  دی در ظرفیت تولید بسته بندی  گوشت و مرغ.درص 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 فلزی درصد تولیدات معادن کانی ١٨، درصد سنگ گچ ٥٣ 

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

  یاز مشاغل رادر فعالیت های تولیدی را انجام تعاونی های تأمین نیاز تولید کنندگان تأمین ن ١٨١١تعداد
درصد کارخانجات و واحدهای تولیدی فراورد های گوشتی تحت  8٣می دهد. به طورمثال بیش از 

پوشش دوشرکت تعاونی تولیدکنندگان فراورده های گوشتی)شرکت تعاونی وطن وشرکت تعاونی 
هزارتن فراورده های  4٠٠لیانه بیش از اس تولیدکنندگان فراورده های گوشتی سراسرکشور( هستند که

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 

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

  ،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 ١1٣٥1تعداد این تعاونی ها به

 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  8٠نیهای حمل و نقل دریایی تعاو

 .داخلی جابجا می نمایند



 

  واحد مسکونی شهرها  را ١١تعاونی مسکن  بیش از به دو میلیون واحد مسکونی معادل ١١48١تعداد %
احدهای مسکونی در دست % ازو١8تحویل اعضا داده اند و هم اکنون حدود یک میلیون واحد معادل  

 ساخت توسط تعاونیها انجام میشود. 

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

  شرکت  تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان در گرایش مصرف کارمندی، فرهنگی، کارگری، ١١١٣٥تعداد 
 میلیون نفر فعالیت دارند. ٣/8محلی، آزاد، دانشجویی، مرزنشین و صنوف توزیعی با عضویت بیش از

  میلیارد ریال  است 1٠٠٠٠فروش این تعاونی های مصرف بالغ بر 

  تعاونی مرزنشینان که با هدف تأمین مایحتاج عمومی مرزنشینان و توسعه مبادالت مناطق  4٨٠قریب به
میلیون نفر تحت  8یون نفر از مرزنشینان در این تعاونی ها عضو دارند و قریب به میل ١مرزی  بالغ بر 

 میلیون دالر بود ٥8٠پوشش 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 

هرچند به صورت غیر قابال متتعاونی 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، 

 اران کشور دست نیافته است. ذته قرین موفقیت کامل نبوده و تعاون به جایگاه واقعی و مورد انتظار سیاستگگرف
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  ،سویه گیرد. الزم به یادآوری است مواردی که در ادامه ذکر می شوند در ارتباط دو
 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  ،مفاهیم مشابه آن مانند ترقی، عمرانگفتمان توسعه و 
سنتی با اقتصاد کشاورزی و ویژگی ها اجتماعی و فرهنگی متناسب با آن به سمت جامعه مدرن مبتنی با اقتصاد 

ست که وارد ادبیات بیش از یک قرن ا ،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
ه های میان مدت و ساالنه و توزیع منابع مالی بخصوص درآمد های دولتی عملیاتی گردید و مبنای تدوین برنام

 نفتی در نظر گرفته شدند.  
 ،راه آهن ،در صحنه عمل، برخی از پدیده های مدرن و نهاد های توسعه ای مانند بنگاه های صنعتی

گردید اما تحقق  مدارس نوین و . . . ابتدا توسط تجار و صاحب منصبان دولتی و پیشگامان اجتماعی وارد کشور
آموزشی و  ،نظام های قضایی ،ارتش منظم ،توسعه یافتگی در ابعاد وسیع تر آن مانند ایجاد نظام نوین اداری

فرودگاه  ،و شبکه های سراسری برق ،نیروگاههاجاده های شوسه ،بهداشتی مدرن همچنین احداث خطوط راه آهن
 ایی کشور عمدتاً بر دوش دولت ها قرار دارد. ها و بیمارستان ها و دیگر تاسیسات عمومی و زیر بن



 

تعاون نیز همانند موارد فوق به عنوان یکی از وجوه توسعه یافتگی توسط دولت وارد کشور گردید و 
برای  توسعه آن، اشکال مختلفی از سازمان و وزارت خانه تاسیس گردید و برای حمایت از آن انواع اعتبارات 

 دولتی اختصاص یافت. 
حالیکه در جهان غرب امر توسعه نه از سوی دولت ها بلکه از متن جامعه و توسط پیشگامان نو در 

گروه های اجتماعی و مصلحان جامعه ساماندهی گردید و تعاون به عنوان شیوه ای کارآمد برای راه  ،اندیش
ه کار گرفته شد. تجربه اندازی فعالیت های تجاری و اعتباری جهت تامین نیاز های مشترک گروه های اجتماعی ب

موفق تعاونی به تدریج به سایر گرایش ها و فعالیت های اقتصادی خصوصا آن هایی که ماهیت اجتماعی داشتند 
 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 
اما نقش اصلی توسعه تعاون بر دوش اقشار و گروه  ،بخشودگی های مالیاتی از تعاونی ها حمایت می شودمانند 

های اجتماعی است و به عنوان روشی مسالمت جویانه برای دستیابی به اهداف مشترک و تامین نیاز های عمومی 
ار تعاونی به علت ناشناخته بودن آن مورد استفاده قرار می گیرد. درحالیکه در کشور ما تعاون و روش کسب  و ک

از فرصت کافی برای استحکام ریشه های خود در بستر جامعه بهره ، 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. 

اه کوتاه مدت و ابزاری فقدان رویکرد استراتژیک در این حوزه موجب شده است این رابطه در چارچوب نگ
اجتماعی  -تعریف شده و از سازوکار تعاون عمدتاً برای ساماندهی و مدیریت چالش ها و بحران های اقتصادی

 امنیتی بودند، استفاده شده است.  -بخصوص آن هایی که دارای قابلیت تبدیل به چالش ها و بحران های سیاسی
 ،١٥4٠م زمان با اجرای برنامه اصالحات ارضی در دهه تشکیل موج وسیعی از تعاونی ها ی روستایی ه

تشکیل تعاونی های  اشتغال زا برای حل مشکل دیپلمه های بیکار و تعاونی های کشاورزی مشاع توسط هیأت 
توسعه تعاونی های مصرف در هر کوی و  ،های هفت نفره در سال های آغازین استقرار نظام جمهوری اسالمی

ه به عنوان مکمل نظام توزیع و کمک به رفع کمبود کاالهای اساسی خانوار ها و صنوف کارخانه و ادار ،برزن



 

توزیعی ناشی از وقوع جنگ تحمیلی و امروزه گسترش تعاونی های مسکن مهر و تعاونی های سهام عدالت نشانه 
نی ها عموما هایی از این رویکرد دولت به بخش تعاونی به شمار می روند. نقش دولت ها در این گونه تعاو

حمایتی و مداخله جویانه است و تداوم فعالیت آن ها منوط به ایفاء نقش سازمان های دولتی در زمینه حمایت و 
 مدیریت این تعاونی هاست.

هرچند تشکیل این طیف متنوع از تعاونی ها نشان دهنده قابلیت و انعطاف پذیری بخش تعاون است که 
دهی انواع مختلف مسائل و مشکالت اقتصادی و اجتماعی بهره برداری نمود. از این ویژگی می توان برای سامان

اما تجربه نشان داده است پس از  مدیریت و ساماندهی موضوعات بحرانی و بازگشت امور به روال عادی، تعاونی 
 ،قرار گیردهای مربوطه مورد بی مهری قرار گرفته و بدون آنکه ماموریت و موضوع فعالیت آن ها مورد بازتعریف 

 فاقد کارکرد شده و به بوته فراموشی سپرده می شوند. 
این رویکرد دولت به تعاون یعنی نگاه کوتاه مدت، ابزاری و مداخله جویانه مانع از این شده است تا 
تعاون به عنوان یک نهاد اجتماعی از دل نیاز های جامعه برخاسته و با کمک نیروها و گروه های اجتماعی رشد و 

و پیدا کند. تجربه ای که در بسیاری از کشور ها تکرار شده و تعاون پس از دوران افت و خیزهای اولیه راه نم
رشد خود را پیدا کرده و با دستیابی به کارکرد های طبیعی خود به امری نهادینه تبدیل شده و در کنار سایر انواع 

جتماعی آن کشور ها دست پیدا کرده است.فعالیت های تجاری به جایگاه مناسبی در حیات اقتصادی و ا

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 
ی کشور با این رویکرد تطابق نظام برنامه ریزی کشور مبتنی بر رویکرد بخشی نگری است و ساختار کالن اجرای

قادر به محکم  که از ویژگی فرابخشی برخوردار هستند، مانند وصله ناچسب 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. 
وه بر بخش تعاون سایر اموری که دارای ویژگی فرابخشی هستند نیز در این تجربه نشان داده است عال

سرنوشت مشترکند. موضوعاتی مانند محیط زیست، صنایع دستی، امور جوانان و زنان مثال هایی از این دست 
 هستند. 



 

 ،سال گذشته در اشکال سازمان مستقل ٣٠تغییر مداوم ساختار اجرایی حمایت از بخش تعاون طی 
مان وابسته به نخست وزیری و وزارتخانه های مختلف، وزارت خانه مستقل ومعاونت سایر وزراتخانه ها ساز

شاهدی بر این وضعیت ناپایدار است.  

عدم تعیین نقش مشخص برای بخش تعاون در فرایند توسعه  -1

ه ای مبتنی بر کشور ما از جمله کشور هایی است که دارای سابقه طوالنی در اجرای برنامه های توسع
سال قبل باز می گردد.  1٠نظام برنامه ریزی است و اولین اقدامات مربوط به تدوین برنامه های توسعه به حدود 

در برنامه های توسعه ایران که عموما به توسعه زیرساخت ها و بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی تاکید 
ت. به این معنی که در نقشه راه توسعه مشخص نیست چه تعاون جایگاه مشخص خود را پیدا نکرده اس، دارند

 بخشی از بار توسعه بر دوش این بخش نهاده شده است. 
در حالیکه در اغلب کشور های در  حال توسعه نقش و جایگاه تعاون از سوی سیاست گزاران و برنامه 

توسعه  ،(١84٠این کشور )دهه  ریزان توسعه مشخص شده است. به عنوان مثال در کشور هند از ابتدای استقالل
روستایی و کشاورزی هند بر پایه گسترش تعاونی ها برنامه ریزی شده و اگر امروزه این کشور علیرغم جمعیت 

و  ، شکرمیلیارد نفری به یکی از کشور های صادر کننده محصوالت کشاورزی مانند گندم، برنج ١,١باالی 
فاده معقوالنه از سازوکار تعاون برای بسیج و سازماندهی منابع محصوالت لبنی تبدیل شده است به برکت است

درصد اعتبارات بخش کشاورزی این کشور توسط  4٠مردمی و حمایت های دولتی است. به عنوان مثال بیش از 
تعاونی های اعتبار روستایی تامین می شود)این قم در کشور ما کمتر از یک درصد است(. یا در کشور های غربی 

وما تعاون جایگاه خود را در یک روند تاریخی پیدانموده و متناسب با ساختار اقتصادی ایفا نقش می نماید. که عم
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 نظام  ،جز موارد محدوددر حالی که در کشور ما به 

برنامه ریزی کشور پیش بینی نشده و طی دهه های گذشته عمده اقدامات انجام شده در بخش تعاون خارج از 
اهداف و تکالیف برنامه های توسعه بوده است.  

از این بخش فقدان شناخت کافی از ماهیت تعاون و دفاع غیر علمی   -8



 

انقالب اسالمی ایران در دوره تاریخی اتفاق افتاد که در سطح جهانی گفتمان چپ و سوسیالیستی 
اقتصادی و اجتماعی بود و اکثر انقالب ها، کودتاها و شورش های مسلحانه  ،گفتمان غالب برای تغییرات سیاسی

یه داری داشته و در قالب ایدئولوژی های به لحاظ گفتمان، استراتژی و تاکتیک رویکردی ضد غربی و ضد سرما
چپ شکل می گرفت. انقالب اسالمی ایران از یک سو به دلیل وابستگی نظام سابق به کشورهای غربی رویکردی 
ضد سرمایه داری داشت و از سوی دیگر به دلیل ماهیت اسالمی انقالب نمی توانست با ایدئولوژی مارکسیستی 

از آن نظام سر سازگاری داشته باشد. لذا اقتصاد تعاون که بیشترین سازگاری را با  و نظام مالکیت اشتراکی منبعث
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. 
انقالب و دوران سازندگی که گفتمان سوسیالیستی به دلیل عملکرد غلط نیروهای سیاسی  در دهه دوم

وابسته به ایدئولوژی چپ در داخل کشور و شکست استراتژیک تفکر سوسیالیسم در سطح جهانی به سرعت 
ای تفکر حمایت از مالکیت خصوصی به لحاظ ضرورت های توسعه ای در فض ،تضعیف و بدون دفاع گردیده بود

گفتمانی کشور فرصت ظهور پیدا کرد. مدافعان اقتصاد تعاون در این فضای گفتمانی جدیدکه فکر می کردند 
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. 
مقابل نیز مدافعان توسعه مالکیت خصوصی اقتصاد تعاون را مزاحم و رقیب خود قلمداد می  در طرف

کردند و برای تضعیف آن بیکار ننشستند. متاسفانه این تقابل غیر علمی و مخرب همچنان ادامه دارد و در موضع 
رویکرد اقتصادی نه تنها  گیری های طرفین قابل مشاهده است. در حالیکه با نگاه علمی و واقع بینانه این دو

رقیب یکدیگر نیستند بلکه تجربه کشور های جهان نشان داده است که تعاون و مالکیت خصوصی مکمل و حامی 
یکدیگرند و  بیشترین رشد و توسعه تعاون در کشور های غربی که دارای اقتصاد سرمایه داری هستند صورت 

دارای اقتصاد آزاد هستند نیز صادق است. از جمله کشورهای گرفته است. این واقعیت در کشور های آسیایی که 
 کره جنوبی و ژاپن سرآمد نهضت تعاون در آسیا هستند.

در حالیکه در کشور های سوسیالیستی تعاون به معنی سازوکاری برای انسجام گروه های اجتماعی حول 
نیز که دخالت دولت در اقتصاد  اهداف و نیاز های مشترک هرگز شکل نگرفت و در کشور های در حال توسعه

زیاد بوده و فاقد بخش خصوصی کارآمد است، تعاون فرصت رشد و بالندگی پیدا نکرده است. در این کشورها 



 

آنچه به نام تعاون وجود دارد مؤسسات دولت ساخته ای هستند که بیش از آنکه به نیاز گروه های اجتماعی توجه 
 های مسئوالن دولتی هستند.  داشته باشند مجری تصمیمات و برنامه

بنابراین مشکل و مانع اصلی توسعه تعاون نه بخش خصوصی بلکه گسترش اقتصاد دولتی است و  اگر 
نقش دولت در اقتصاد کاهش یابد نه تنها بخش خصوصی رشد خواهد یافت بلکه بخش تعاون نیز جایگاه واقعی 

 صاد کشور در فرآیند توسعه افزایش خواهد یافت. خود را پیدا کرده و فرصت نقش آفرینی این بخش از اقت
فقدان رویكرد علمی و عدم برخورداری تصمیمات اجرایی از پشتوانه نظری  -۱

برنامه ریزی و فعالیت توسعه ای بدون داشتن رویکرد نظری و اصول راهبردی مشخص مانند قدم زدن 
را به جایی نمی رساند.  متاسفانه تعاون فاقد جایگاه در تاریکی است که میزان خطا را افزایش داده و مسلماً کسی 

کشور است و این بی توجهی موجب شده است تا این  تحقیقاتی علمیو ،مستحکم و مستدام در نظام آموزشی
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  تعاون یشناس، جامعه اقتصاد تعاون
 -کنکاش علمی قرار نگیرد. در حالیکه هر گونه پیشرفتی در بخش تعاون مانند سایر حوزه های اقتصادی 
و اجتماعی نیازمند تأمالت نظری همراه با طراحی مدل ها و الگوهای مناسبئ اجرایی برای توسعه مدیریت 

افزایش بهره وری و کارآمدی موسسات تعاونی است تااین رویکرد اقتصادی بتواند الگوی موفقی از فعالیت ارائه 
دهد که ضمن توجه به کارکرد های مالی قادر باشد دغدغه های اجتماعی را در تصمیم گیر ها و فعالیت های 

مراکز آموزش عالی کشور است که از طریق  ،خود ملحوظ داشته باشد. جایگاه اصلی این گونه فعالیت های علمی
برقراری روابط چندجانبه با سازمان های متولی بخش تعاون و همچنین مؤسسات واسطه ای تعاون )اتحادیه ها و 

خط دهی روشنی برای توسعه این بخش از اقتصاد کشور طراحی گردد. ،اتاق های تعاون( کمک نمایند

ار اداری متولی بخش تعاونعدم امكان انباشت تجربه در ساخت -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 

شاگردی از مهمترین منابع -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 

یدا می کند و به صورت های مختلفی از جمله انتقال بین فردی )بین افراد مسن و جوانان(، امکان تحقق پ
نظام های اطالعات مجازی )مانند  ،مکتوبات اداری )مقررات، دستورالعمل ها و رویه های اداری(، تالیف کتاب

 سایت ها و وبالگ 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 
های 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 را در  ،مختلف )کشور، کار، صنایع
کارنامه خود دارد. معموالً بی ثباتی سازمانی موجب بی ثباتی مدیریتی و برهم خوردن ساختار نیروی انسانی می 

 کان انباشت آن فراهم نشود. شود که باعث می شود زنجیره انتقال تجربه شکل نگرفته و ام
مدیریتی و ورود افراد فاقد تجربه و غیر متخصص به حوزه های سازمانی و به تبع آن بی ثباتی بی ثباتی 

تجربه ها و استخوان خرد کرده و مدیران و کارشناسان تر ساخته این زنجیره ضعیف را شکنندهمدیریتی این بخش 
شت تجربه های آن ها فراهم شده باشد در گوشه های خلوت خویش های بخش تعاون بدون اینکه امکان انبا

.   باشندنظاره گر تضعیف بدنه تخصصی بخش تعاون 

غلبه رویكرد کمی گرایی و تولید آمار در سازمان های دولتی -1

شاخص های آماری به عنوان مهمترین ابزار برای سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان ها و بخش های 
اخته شده و عامل مهمی در فرآیندهای تصمیم گیری و مدیریت سازمان ها به شمار می روند. به اقتصادی  شن

در  همچون چراغی برای روشن کردن نقاط تاریکرا آمار طوری که   سیاست گزاران و برنامه ریزان امر توسعه 
داده های آماری که به منظور قلمداد می کنند. اما اصرار افراطی بر شاخص های کمی و تولید  تصمیم گیریفرایند 



 

اثبات عملکرد مثبت مدیران دستگاه های اجرایی استخراج می شود، موجب ارائه تصویری غیر واقعی و بعضاً 
 فریبنده از واقعیت های موجود می شود.

تأکید بیش از حد الزم بر تولید و ارائه آمارهای مربوط به تشکیل تعاونی ها بدون داشتن منابع مالی و 
تعاونی های  هتعداد زیادیموجب 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 
منفی در مورد کارکرد تعاونی ها و  بلکه موجب تبلیغ ،همچنین سازمان متولی بخش تعاون به وجود آورده است

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 

 های کاشته شده متصور نیست. اطمینانی از به ثمر رسیدن بذر 
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