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سخن آغازین
ابالغ سییاسی های کلی اصیل  99قانون اسیاسیی و تصیویب  11بند
سیا س های اخت صا صی برای تو سعه بخش تعاون ک شور تو سط مقام معظم
رهبری ،تحولی در ایجاد ساختارها و ب سترهای قانونی منا سب برای تو سعه
بخش تعاون ( شامل ایجاد بانک تو سعه تعاون با سرمایه اولیه دولتی ،فراهم
نمودن امکان تاسییییر شیییرک های تعاونی سیییهامی عام ،رفو موانو ورود
تعاونیها در تمامی عرصههای اقتصادی از جمله بیمه و بانکداری و  )...فراهم
نمود.
برا ساس بند اول سیا س های ابالغی مقرر گردید سهم بخش تعاون
در اقتصییاد ملی به  80درصیید در یایان برنامه ینجم برسیید .بدین معنی که
بایستی میانگین رشد اقتصادی بخش تعاون از میانگین رشد اقت صادی سایر
بخشها در دوران بعد از ابالغ سیاس ها بیشتر باشد .لیکن به دالیل متعدد
از جمله رکود اقتصییادی و تحریمهای ظالمانه چند سییال گتشییته ،ل ما
جبراننایتیری به ظرفی های اقتصییاد کالن وارد گردید.در این سییالها علی
رغم تالشهای صیییور

گرفته ،ظرفی

دول

برای تخصیییی

منابو الزم و
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توسعه سرمایهگتاری در بخش تعاون جه
کالن و افزایش سرع

دستیابی به اهداف سیاس های

رشد اقتصاد تعاون ،با چالشهای اساسی روبرو گردید.

در خصیییون کنکاش برای دسیییتیابی به رهیاف های جدید و تقوی
عوا مل درون زا در بخش ت عاون برای افزایش رشییید اقتصیییادی ت عاونی ها
یرسشهای مهمی م رح اس ؛ از جمله اینکه :آیا در طول  15سال گتشته،
از ظرفی های موجود در بخش به نحو م لوب اسیییتهاده شیییده اسی ی
توسییعه عمودی تعاونیها همانند توسییعه افقی آن ،اتهاا افتاده اس ی

آیا
(ایجاد

تشییکلهای باالدسییتی تعاونیها در قالب اتحادیه ،اتاا و  ...همزمان با رشیید
کمی تعاونیها) آیا تعامل مناسییبی بین عناصییر شییبکه گسییترده موجود
تعاونی ها در س ح ک شور برقرار شده ا س
آیا اقدام موثری جه
صور

یتیرفته ا س

تا موجب تقوی

جلب اعتماد بیشیییتر جامعه نسیییب

یکدیگر شوند
به بخش تعاون

آیا از حمای های قانونی و دیدگاههای مثب

مدیران

ارشیید نظام مقدس جمهوری اسییالمی برای توسییعه بخش به نحو کارآمدی
استهاده شده اس
سییواال

م رح شییده و دهها سییوال دیگری که میتواند در این زمینه

م رح شییود و اطالعا

واقعی موجود در زمینه اقتصییاد کشییور به طور عام و

اقت صاد بخش تعاون به طور خان ،موید این مو ضوع ا س

که بخش تعاون

کشور برای توسعه و بالندگی ،با موانو و چالشهای درونی و بیرونی متعددی
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مواجه بوده و میباشد .اولین گام برای برطرف نمودن موانو و یا کاهش اثرا
زیان بار چالش ها ،شیییناخ

دقیو موانو و چالش ها و ارائه راهکارهایی برای

برطرف نمودن آنها در حد امکان میباشییید .در همین راسیییتا معاون
تعاون وزار

امور

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و انجمن علمی تعاون ایران از اواخر

سال  1939ت صمیم گرفتند در یک برنامه م شترک ،جل سا
علمی با حضییور اندیشییمندان بخش تعاون و جلسییا
صاحبنظران علمی و اجرایی را هر ساله به صور

سخنرانیهای

هماندیشییی با حضییور
ماهیانه و یا الاقل ف صلی

برگزار نمایند و سپر محتوای کلی ن ش س ها را یر از ییاده سازی نوارهای
صییوتی و ویرایش علمی و ادبی ،در قالب کتاب ه منتشییر نموده و در اختیار
عالقهمندان قرار دهند.
ههدهمین جلسیییه هماندیشیییی ،در تاری  37/11/17به مناسیییب
چهلمین سییالگرد ییروزی شییکوهمند انقالب اسییالمی ،به "نظریه تعاون در
نظام جمهوری اسالمی ایران" اختصان یاف  .این نشس

از ساع

 3لغای

 18با ح ضور حدود  05تن از یی شک سوتان ،بزرگان و صاحب نظران بخش
تعاون و کارشناسان ستادی وزار

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و چند صد تن

از مدیران و کارشییناسییان اسییتانی (به صییور
کنهرانر که در ادارا

وبینار) برگزار شیید .این ویدیو

کل 91اسییتان کشییور به صییور

ارتباز زنده یخش
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می شد ،در سالن جل سا

تعاون ،کار و

طبقه سوم ساختمان آزادی وزار

رفاه اجتماعی ،برگزار گردید.
ابتدای جلسه ،جناب آقای دکتر مسلم خانی ،مدیرکل محترم دفتر
ترویج ،آموزش و تحقیقا
اعالم محورهای نشس

تعاونیها ،ضمن خوشامدگویی به تمامی حضار و
در قالب ینج بخش اظهار داشتند که بخش اول به

بررسی جایگاه تعاون ،الگوی تعاون و نظام تعاون در کشورهای گوناگون دنیا،
سهم این بخش در اقتصاد ،شکل و مدل اداره آن و اقداما

صور

گرفته

برای یایایی و مانایی کسب و کارهای تعاونی در کشورهای منتخب اختصان
دارد .در بخش دوم ضمن بررسی نقش و جایگاه نظام تعاون و کسب و کارهای
تعاونی در توسعه اقتصادی ایران امروز ،به این موضوع یرداخته میشود که
چگونه میشود از مدل تعاون و الگوی تعاون برای شکوفاسازی اقتصاد ،برای
مدیری

سرمایههای خرد و برای تجمیو امکانا

اندک بهره گرف

و موجبا

بالندگی اقتصاد و عبور موفو از شرایط رکودی و تورمی ناشی از تحریمها و
سایر مسائل مبتالبه کشور را فراهم آورد .بخش بعدی به تحلیل و بررسی
جایگاه تعاون و الگوی بینالمللی تعاون در کمک به مسائل اجتماعی کشور
اختصان دارد .عل

انتخاب این بخش آن اس

که ما اکنون در کشور

چالشهای اجتماعی متنوع و متکثری داریم که در بسیاری موارد در حال
تبدیل شدن به بحران هم هس  .در چنین شرای ی چگونه میتوانیم از نظام
تعاون و مدل تعاون برای غلبه بر این چالشها استهاده کنیم .در بخش چهارم
نیز با جایگاه تعاون در اسالم آشنا خواهیم شد .حج االسالم دکتر یوسهی
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که کتاب ارزشمندی را هم با همین عنوان ،یعنی "تعاون در اسالم"تالیف
کردهاند ،رهنمودهای ارزنده ای در این زمینه ارائه خواهند داد و ما با موضوع
جایگاه تعاون در مکتب اسالم آشنا خواهیم شد.در بخش یایانی و ینجم این
سمینار و وبینار به بررسی سیر ت ور نظام تعاون در ایران خواهیم یرداخ .این
که تعاون از چه زمانی در ایران شروع شد چه مراحلی را گتراند چه فراز و
نشیبهایی را طی کرد و االن که دور هم جمو شدیم در چه جایگاهی اس
و چه کارهایی را باید انجام داد
اولین سخنران ،جناب آقای دکتر حمید آماده با محور تخصصی
"تحلیل و بررسی نقش و جایگاه الگوی بینالمللی تعاون در جهان :بررسی
تجارب کشورهای منتخب" بودند .ایشان تجارب تعاون در حداقل  15کشور
جهان از ینج قاره مختلف یرداختند و ابتدا به این موضوع اشاره داشتند که
در تعاونیها عضوی

برایمان مهم تر اس

یا تامین سرمایه ایشان در ادامه

این نکته را م رح کردند که چرا ما نتوانسته ایم از تجارب موفو کشورهای
دیگر در زمینه تعاون استهاده بکنیم .در بخش یایانی نیز ایشان با کمک
یاوریوین
شاخ

و در قالب جداول و نمودار به تحلیل موضوع عضوی  ،اشتغال و

های اصلی اقتصاد تعاونی در کشورها و گرایشهای مختلف تعاونی،

یرداختند.
دومین سخنران ،جناب آقای دکتر ابراهیم رزاقی بودند که به محور
تخصصی " تحلیل و بررسی نقش و جایگاه کسب و کارهای تعاونی در توسعه
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اقتصادی" یرداختند .ایشان ضمن بحث ییرامون نقش تعاونیها در توسعه
اقتصادی در زمان جنگ و بعد از سال  63این نکته را یادآور شدند که در
قانون اساسی ما ،هم از لحاظ محتوایی و هم غیرمحتوایی به صور
به تعاونیها اشاره شده اس

و این که دول

مشخصی

باید خدمتکار تعاونیها باشد.

سومین سخنران ،جناب آقای دکتر غالمرضا علیزاده بودند که با محور
تخصصی "تحلیل و بررسی نقش و جایگاه الگوی بینالمللی تعاون در توسعه
اجتماعی ایران" به ایراد سخنرانی یرداختند و اظهار داشتند که توسعه
اجتماعی در ایران زمانی شکل میگیرد که به تعاونیها و حتی به گرایشهای
یازده گانهاش بهای الزم را بدهیم؛ برایشان بوروکراسی را کم کنیم و امکاناتی
فراهم کنیم و حتی اگر یکی دو مورد هم داشتیم که زیانده بودند،
حمای

کنیم.
بخش چهارم ،به سخنرانی جناب آقای دکتر احمدعلی یوسهی با محور

تخصصی "مروری بر اهمی
ایشان کتاب "اهمی
شهید بهشتی اس

و جایگاه تعاون در مکتب اسالم" اختصان داش .

شیوه تعاون"را که همان دیدگاههای حضر

آی اهلل

را گام به گام براساس مکتب اسالم و نظریه تعاونی در

جمهوری اسالمی مورد تحلیل قرار داده و ابهاماتی را که در فرمایشا

شهید

بهشتی اس  ،بر اساس نظریه تعاون مبتنی بر مکتب اسالم نقد کردند.
در بخش ینجم ،جناب آقای مهندس منوچهر یزدانی با محور تخصصی
" تبیین و تشریح اهمی

و جایگاه نظام تعاون در قوانین و مقررا

نظام
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جمهوری اسالمی ایران" سخنرانی نمودند .ایشان در ابتدا به بررسی تعاون
قبل از انقالب در ایران و جهان یرداختند و بیان کردند که رویکرد تعاون قبل
از انقالب براساس استراتژی آمریکاییها ،یعنی بحث ییش گیری از نهوذ
کمونیسم بود ،غافل از این که کمونیسم در کشوری متهبی مثل ایران از
طریو تعاونی ییش گیری نمیشود .ایشان سپر ضمن اشاره به رویکرد تعاون
در زمان بعد از انقالب و در زمان حال اشاره کردند و اظهار داشتند که در
شرایط کنونی که کشور در بحران اس  ،دول
البته شرطش این اس

بیاید تعاون را محور قرار دهد،

که قانون را اصالح کند.

متن حا ضر یر از ییاده سازی نوار صوتی جل سه هماندی شی و تلهیو
آن با برخی م الب مکتوب سییخنرانان گرامی و انجام سییه مرحله ویرایش و
یر از تایید ذینهعان ،به صور

کتاب ه حا ضر ،آماده چاپ شده ا س  .در

یایان جا دارد از تمامی عزیزانی که به نحوی در برگزاری نشییس ی

مربوطه و

آمادهسیازی و چاپ کتاب ه حاضیر همکاری داشیتهاند ،به ویژه از سیخنرانان
گرامی نشس  ،از جناب آقای دکتر مسلم خانی ،مدیرکل محترم دفتر ترویج،
آموزش و تحقیقا
دعو

تعاونیها که عالوه بر مدیری

از شییرک کنندگان نشییس ی

برگزاری نشس ،مسئولی

و هماهنگی با  91اسییتان را نیز برعهده

دا شتند و از کلیه همکاران ای شان که در برگزاری ن ش س
نیز از اعضیییای هیم

تالش نمودهاند و

مدیره و همکاران دبیرخانه انجمن علمی تعاون ایران و
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تمامی بزرگواران شیییرک کننده در نشیییسی ی
نیروهای شرک

علمی در سیییتاد وزارتخانه و

کننده در کلیه استانها ،صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

دکتر علیقلي حیدری
رییس انجمن علمي تعاون ایران
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سمینار نظریه تعاون در نظام جمهوری اسالمی ایران:
تحلیل و بررسی جایگاه الگوی بینالمللی تعاون در توسعه اقتصادی و
اجتماعی ایران
دکتر مسلمخانی ،مدیرکل محترم دفتر آموزش ،ترویج و تحقیقات

تعاونیهای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

اولین بخش از بحث ما به بررسی جایگاه تعاون در دنیا اختصان
دارد تا ببینیم الگوی تعاون و نظام تعاون در کشورهای گوناگون دنیا
چه جایگاهی دارد ،چه سهمی از اقتصاد دارد ،مدل اداره آن به چه شکل
اس

و چه اقداماتی برای یایایی و مانایی کسب و کارهای تعاونی در

کشورهای منتخب انجام شده اس  .جناب آقای دکتر آماده سخنرانی
علمی خوبی ،در این حوزه ارائه خواهند داد و ما با تجارب حداقل ینج
کشور منتخب آشنا خواهیم شد.
در بخش بعد ،نقش و جایگاه نظام تعاون و کسب و کارهای
تعاونی در توسعه اقتصادی ایران امروز بررسی خواهدشد و از زبان جناب
آقای دکتر رزاقی خواهیم شنید که چگونه میشود از مدل تعاون و
الگوی تعاون برای شکوفاسازی اقتصاد ،برای مدیری
و برای تجمیو امکانا

سرمایههای خرد

اندک بهرهمند شد و شرایط را برای بالندگی
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اقتصاد و عبور موفو از وضعی

رکودی و تورمی که االن به دلیل

تحریمها و سایر مسائل در کشور ایجاد شده اس

فراهم آورد.

در بخش بعدی،به تحلیل و بررسی جایگاه تعاون و الگوی
بینالمللی تعاون در کمک به مسائل اجتماعی کشور خواهیم یرداخ .
میدانید که ما اکنون در کشور با چالشهای اجتماعی متنوع و متکثری
رو به رو هستیم که در خیلی از موارد در حال تبدیل شدن به بحران
هم هس  .چگونه میتوانیم از نظام تعاون و مدل تعاون برای غلبه بر
این چالشها استهاده کنیم جناب استاد علیزاده ما را در این بخش،
هدای

و نکا

علمی دقیو ،مهید و قابل استهادهای را م رح خواهند

فرمود.
خیلی مهم اس

که دوستان عزیز بدانند جایگاه تعاون و

خاستگاه تعاون در قالب بیان و کلید واژه،در مکتب اسالم قدمتی طوالنی
دارد .حدود  1955سال اس

که بحث «تعاونوا علیالبر والتقوی» و «و

شاورهم فیاالمر» و دهها موضوع دیگر از این دس  ،در ادبیا

دینی ما

وجود داشته اس  .از این رو ،بخش سوم بحث ما به آشنایی با جایگاه
تعاون در اسالم اختصان خواهد داش  .حج االسالم دکتر یوسهی که
کتاب ارزشمندی را هم با همین عنوان ،یعنی "تعاون در اسالم" ،تالیف
کردهاندرهنمودهای جامعی را در این حوزه ارئه خواهند داد و ما با
موضوع جایگاه تعاون در مکتب اسالم آشنا خواهیم شد.
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در بخش دیگری از سمینار در این حوزه ،سیر ت ور نظام تعاون
در ایران بررسی خواهد شد :اینکه تعاون از چه زمانی در ایران شروع
شد ،چه مراحلی را گتراند ،چه فراز و نشیبهایی را طی کرد و االن که
دور هم جمو شدهایم در چه جایگاهی اس

و چه کارهایی را باید انجام

داد .آقای دکتر منوچهر یزدانی این قسم

را ارائه خواهند کرد.

باز هم خدا را شاکر هستم از این که فرص

اندیشیدن فراهم

شده اس  .یادتان باشد و یادمان باشد که اندیشه کردن و تهکر کردن
در همه مکاتب به شد

مورد تاکید اس  .چون یک اندیشه صحیح

میتواند یک نظریه خوب را به دنبال داشته باشد؛ یک نظریه خوب
میتواند یک مدل خوب را طراحی کند و یک مدل خوب میتواند یک
کارکرد مناسب را در یی داشته باشد و نهایتا هم اتهاقا

خوبی را در

جامعه رقم بزند .اینکه ما بتوانیم در موضوع تعاون یک گهتمانسازی
نخبگانی در کشور ایجاد بکنیم ،اتهاا بسیارخوبی خواهد بود.
مستحضر هستید که االن در حوزه تعاون،بسیاری از نخبگان
کشور ،صاحبنظران کشور ،حتی نمایندگان مجلر و وزرا و کسانی در
حد معاون رییر جمهور هم ممکن اس

خیلی تهاوتی قائل نباشند بین

یک کسب و کار تعاونی و یک کسب و کار مثال با مسئولی

محدود یا

یک کسب و کار در حوزه شرک های سهامی خان .لتا در برخی از
دیدگاهها و نظرا  ،این موضوع به وضوح بر زبان جاری میشود که چه
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تهاوتی وجود دارد شرک های تعاونی هم یکی از انواع ههتگانه
شرک ها هستند! این که ما بتوانیم با این نشس ها و هم اندیشیها،
گهتمان سازی نخبگانی را در حوزه نظریهیردازی و تئوریزه کردن نظام
تعاون داشته باشیم از واجباتی اس

که حتما باید به آن یرداخته شود.
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دکتر حمید آماده ،استاد دانشگاه
تحلیل و بررسي نقش و جایگاه الگوی بینالمللي تعاون در جهان:
بررسي تجارب کشورهای مختلف
در سالهای گتشته سلسله یژوهشهایی راجو به تجربه تعاونی
در کشورهای منتخب انجام دادهایم که خالصهای از نتایج حاصله را
خدم

عزیزان عرض میکنم.
در خصون موضوع بحث،یرسشهای عدیدهای م رح اس

که

از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد :ما تا به حال از صحب هایی
که راجو به تجربه تعاونیها شده اس
تا به حال شده اس

چ ور استهاده کردهایم آیا واقعا

ما یک الگوی تعاون را از یک کشور ییشرو اخت

بکنیم و در کشورمان توسعه بدهیم اگر این اتهاا نیهتاده اس
چیس

دلیلش

چرا ما نتوانستهایم از توسعه تعاون در کشورهای دیگر استهاده
که مثالً اگر قرار

بکنیم یکی از یرسشهای کلیدی م رح ،آن اس

باشد ما از این الگوها استهاده کنیم  ،این استهاده در چه زمینههایی باید
باشد آیا بحث عضوی

برایمان خیلی م رح اس

یا بحث تامین مالی

م البی که عرض میکنم بیشتر روی ساختار تعاونیها متمرکز
اس .یعنی در واقو تمکید خود بنده این اس

که از تجربه

ساختارسازیهای جدید و نهادسازیهای جدید در تعاونیها استهاده
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کنیم .راجو به اینکه تعاونیها چه کار میتوانند بکنند و اینکه ما
نتوانستهایم در کشورمان خوب از تعاونیها در زمینههای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استهاده بکنیم ،بحثی به میاننمیآورم.
همه دوستان در این زمینه تسلط کافی دارند.به هر حال نکته اساسی
این اس

که تعاونیها با وجود اینکه در اقتصاد کشور ما ییشرف

داشتهاند و توسعه مناسبی هم داشتهاند ،اما نتوانستهاند انتظارا

را

برآورده کنند و ما نتوانستهایم از بسیاری قابلی های تعاونیها بهرهمند
شویم.
تعاونیها برای ما چه کار میتوانند بکنند تعاونیها میتوانند
فرص

شغلی ایجاد بکنند؛ میتوانند درآمدها را افزایش بدهند؛ باعث

ارتقای رفاه گروههای مختلف اجتماعی -به خصون گروههایی که از
نظر درآمدی ضعیف هستند -بشوند؛ میتوانند درآمد تولیدکنندگان را
افزایش بدهند؛ حاشیههای بازار را کاهش بدهند؛ کسب درآمد اعضا را
راح تر بکنند؛ انواع و اقسام محافظ های اجتماعی را فراهم آورند؛
شبکههای توزیو را ارتقا و بهره وریها را افزایش دهند .اینها م البی
اس

که در مورد تعاونی ،در مقاال مختلف و گزارشهای مختلف اشاره

شده اس  .ولی در همه این زمینههانتوانستهایم از آنها استهاده بکنیم.
اجازه بهرمایید ابتدا نگاهی کلی راجو به وضعی

تعاونیها در

دنیا بر اساس گروههای اصلی تعاونیهاداشته باشیم .در دنیا به لحاظ
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عضوی  ،بیشترین عضوی  ،در تعاونیهای کشاورزی و خرده فروشی
اس

که از نظر تعداد ،یک میلیون و  889هزار تعاونی هستند .از نظر

تعداد اعضا ،تعاونیهای مالی یاcredit unionsبیشترین عضو را دارند
که حدود  759میلیون عضو هستند .از نظر ایجاد اشتغال هم همین
تعاونیهای مالی بیشترین اشتغال را ایجاد کردهاند؛ یعنی  8میلیون و
 908هزار نهر .از نظر داراییها بازهم تعاونیهای مالی بیشترین داراییها
را دارند؛ چیزی حدود  11هزار میلیارد دالر .اما از نظر درآمد ناخال
ساالنه ،تعاونیهای بیمه بیشترین درآمد را دارند؛ یعنی حدود هزار و
 855میلیارد دالر در سال درآمد ایجاد میکنند .نکته جالبی که
میخواهم عرض کنم این اس

که وقتی آمار را بررسی کنیم میبینیم

اینها بیشتر تعاونیهایی هستند که ما در ایران نداریم ،مثل تعاونیهای
بیمه .بعد از تعاونیهای بیمه ،بیشترین درآمد ناخال
تعاونیهای بازاریابی اس

ساالنه متعلو به

که چیزی حدود  796میلیارد دالر درآمد

دارند .متاسهانه اینها هم تعاونیهایی هستند که ما در ایران هیچ
اقدامی برای ایجاد و توسعه آنها نکردهایم.

جدول  :1شاخ

کل بخشها
بانکداری /اتحادیههای
اعتباری
بیمه
کشاورزی /خواربار

تعاونيها

های اصلی اقتصادی گرایش های عمده تعاونی

اعضا و
مشتریان

دفاتر /محل
کارکنان

عرضه یا

دارایيها

توزیع

815،003

759،575،189

8،908،195

836،066

9،699

893،369

361،953

1،961

11،868،671،933،0
69

درآمد ناخالص
سالیانه
167،919،993،898

7،055،579،003،69

1،813،978،533،0

9

85

1،889،605

188،185،167

1،131،638

90،936

199،311،367،965

997،750،190،375

1،719

13،303،381

39،338

1،510

191،099،917،530

91،399،588،758

خواربار /مصرف

31،997

37،363،395

370،131

155،936

899،333،769،986

109،079،571،199

کارگری

39،733

9،963،655

1،813،701

5

1،939،379،685

189،381،855،917

10،897

16،939،593

158،389

179

08،950،931،937

85،753،013،591

1،755

9،991،881

109،135

01

930،733،808

9،570،577،133

خدما

رفاهی عمومی

مسکن
سالم  /بهداش
آموزشی و اجتماعی

37،333

81،376،508

937،990

19،188

395،673،300

18،950،318،869

خرید و بازاریابی

91،360

86،806،509

9،958،553

985،003

893،555،908،800

796،691،697،933

سایر موارد

765،330

06،836،177

1،671،807

9،913

91،915،319،733

199،890،578،108

جمو کل در جهان

8،019،033

13،657،983،536،9

8،368،336،119،39

86

3

1،571،735،16
7

18،615،793

771،333

بررسی شاخ

های دیگر به لحاظ من قهای نشان میدهد

بیشترین سهم درآمد تعاونیها از GDPمتعلو به ارویا اس  .به طور
میانگین حدود  7تا  3دهم درصد  GDPکشورهای ارویایی متعلو به
بخش تعاون اس  .مقام دوم متعلو به آمریکای شمالی با  9/18درصد
اس  .اما متاسهانه در من قه خاورمیانه و شمال آفریقا) (MENAسهم
تعاونی از کل GDPبه طور میانگین  5/87درصد اس  .یعنی اینها در
واقو فقط از کشورهای جنوب صحرای آفریقا سهم باالتری دارند .بسیار
جالب اس

که اگر دق

کنیم میبینیم در کشورهای آمریکا ،ارویا،

آمریکایشمالی و اقیانوسیه ،سهم تعاونیها از کل درآمد ناخال
بسیار باال اس

ملی

و متاسه انه ما در آسیا در من قه خاورمیانه ضعفهای

خیلی زیادی در این زمینه داریم.

شاخصهای اصلی اقتصادی تعاونی در مناطق مختلف جهان
جدول  :8شاخ

های اصلی اقتصادی تعاونی در مناطو مختلف جهان
درصد

درصدا
منطقه

تعداد

اعضاومشتری

عضا به

تعداد

تعاونيها

ان

جمعي

کارکنان

30،865

13،053،650

ت

درصدجمع

دفاتر/مح

یت شاغل

ل عرضه

در تعاونيها

یا توزیع

53552

0،399

کل دارایي(به دالر
آمریکا)

درآمد ناخالص
سالیانه(به
دالرآمریکا)

درآمد
ناخالص به
تولید
ناخالص
داخلي

جنوب صحرای
آفریقا

آسیا

1،399،83
3

939،150،630

83792
18363
%
18339

حوزه کارائیب

1،593

9،039،011

ارویا

906،935

963،556،969

98،760

99،173،159

73312

168،773

9،097،539

13072

آمریکای
التین
خاورمیانه و آفریقای
شمالی

آمریکای
شمالی

91،573

199،780،331

%
90300
%

93369
%

15،319

15،397،166،870
9،397،983،583،93

9،956،081

53112

931،371

09،063

53852

968

0،893،308

53602

889،039

316،188

53192

19،319

39،336،099،615

97،719

53512

1،530

91،631،696،555

1،670،773

53932

91،705

5
0،399،306،337
11،633،169،333،8
77

9،380،397،118،70
1

301،695،555

53532

609،683،139،375

93802

138،719،557

53192

1،938،931،063،783

73532

13،965،881،093

53992

9،613،903،555

53872

799،883،199،935

93182
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اقیانوسیه
کل جهان

1،333

19،198،319

8،619،03

1،571،735،1

3

67

ماخت :آماده1937/11/17 ،

97335
%
16391
%

20

965،873

13892

1،965

18،615،793

53132

771،333

119،796،768،597
13،657،983،536،9
86

03،099،838،916

93962

8،368،336،119،393

93952

از نظر سهم ،کشورهایی مثل فنالند یا هلند باالترین سهم بخش
تعاون از GDPرا به خودشان اختصان دادهاند .بقیه کشورها معموالً
را یایینترمیدانند.

سهم شاخ

ICAاخیراً شاخصی را با عنوان "Cooperative Economy
)Index"(CEIبه معنای"شاخ

اقتصاد تعاونی"توسعه داده اس ،که

بنده جدیدا آن را دیدهام .این شاخ
شده از وضعی

در واقو یک ترکیب وزن داده

عضوگیری ،اشتغال و درآمد ناخال

کشورها اس  .نگاهی به 15کشوری که شاخ
همه باالتر اس

تعاونیها در

اقتصاد تعاونیشان از

نشان میدهد رتبههای اول تا دهم به ترتیب به

نیوزیلند ،فرانسه ،سوئیر ،فنالند ،ایتالیا ،هلند ،آلمان ،اتریش ،دانمارک
و نروژ اختصان دارد .اینها  15کشوری هستند که شاخ
تعاونی آنها از همه باالتر اس  .حاال اگر این شاخ
ییشرف

اقتصاد

را با شاخ

اجتماعیی یا) (Social Progress Index (SPIمقایسه کنیم،

جالب اس

که رتبه اول ییشرفته اجتماعی هم متعلو به نیوزیلند اس ؛

یعنی آن کشوری که باالترین شاخ
شاخ

ییشرف

ییشرف

اجتماعی اس

اقتصاد تعاونی را دارد ،باالترین

اجتماعی را هم دارد.سوئیر که رتبه دوم در شاخ
از نظر شاخ

اقتصاد تعاونی رتبه سوم را دارد.

یا فنالند که دارای رتبه چهارم از نظر شاخ
زمینه ییشرف

اقتصاد تعاون اس  ،در

اجتماعی ،رتبه هشتم را دارد .در این  15کشور ،جایگاه
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اینها یک مقدار تغییر میکند .بنابراین تعاون حتما میتواند در ییشرف
اجتماعی تاثیرگتار باشد.
چنان ه در جدول( ) 8مشاهده میشود ،تعداد تعاونیها و اعضا
در قارهها و مناطو مختلف ،بسیییار متهاو

اسی  .بیش از یک میلیون

و 355هزار تعاونی فقط در قاره آسییییا با بیش از  935میلیون عضیییو،
فعالی

دارند و بیش از  1555تعاونی با افزون بر سیییه میلیون و 055

هزار عضو در جزایر کارائیب فعالی

دارند.

شاخص اقتصاد تعاوني
چنان ه در جدول 9مشاهده میشود ،در شاخ
داده شده از عضوی  ،اشتغال و درآمد ناخال

ترکیبی وزن

تعاونیها ،کشورهای

نیوزیلند و فرانسه به ترتیب در رتبه اول و دوم و کشورهای دانمارک و
نروژ به ترتیب در رتبههای نهم و دهم دنیا قرار گرفتهاند.
جدول  ،9شاخ
و درآمد ناخال

ترکیبی وزن داده شده از تعداد اعضا ،میزان اشتغال
تعاونیها اس .
جدول  :9شاخ

اقتصاد و تعاونی

رتبه

شاخص اقتصاد تعاوني

1

نیوزیلند

8

فرانسه
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9

سوئیر

9

فنالند

0

ایتالیا

6

هلند

7

آلمان

3

اتریش

3

دانمارک

15

نروژ

چنان ه در جدول 9مشاهده میشود ،در شاخ

ییشرف

اجتماعی نیز کشورهای نیوزیلند و سوئیر به ترتیب در رتبههای اول
و دوم و کشورهای دانمارک و استرالیابه ترتیب در رتبههای نهم و
دهم دنیا قرار گرفتهاند.
جدول  :9شاخ

ییشرف

اجتماعی و شاخ

اقتصاد دتعاونی

شاخص پیشرفت

شاخص اقتصاد

اجتماعي)(SPI

تعاوني)(CEI

1

نیوزیلند

نیوزیلند()1

8

سوئیر

فرانسه()85

9

ایسلند

سوئیر()8

9

هلند

فنالند()7

0

نروژ

ایتالیا()83

رتبه
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6

سوئد

هلند()9

7

کانادا

آلمان()18

3

فنالند

اتریش()11

3

دانمارک

دانمارک()3

15

استرالیا

نروژ()0

نکته اساسی این اس
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که چگونه واقعا تعاونیها در این کشورها

چ ور طراحی شدهاند و چ ور عمل میکنند که باعث ییشرف
اجتماعی شدهاند
ICAگزارشی در سال  8516تهیه کرده اس
نگاهی به وضعی

که در واقو،

تعاونیها در کل دنیا اس ICA.روی سه گروه از

تعاونیها بسیار تاکید دارد :گروه اول تعاونیهای کارگری؛گروه دوم
تعاونیهای ( worker- membersیعنی تعاونیهای که اعضایشان برای
آنها کار میکنند) و گروه سوم تعاونیهایproducer- members
(یعنی تعاونیهایی که اعضایشان تولیدکنندگان هستند) .اغلب اینها
هم تولیدکنندههای خرد هستند؛ یعنی تولیدکنندههایی که برای اینکه
قدرتشان در بازار افزایش ییدا بکند و آسیبهای سیستم بازار کمتر به
آنها برخورد کند تعاونی ایجاد میکنند .از بین مناطو هم اگر تمرکز
بکنیم روی من قه آسیا ،از کل  885میلیون اشتغالی که تعاونیها ایجاد
کردهاند  859میلیون آن در تعاونیهای  producer- membersاس ؛
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یعنی تعاونیهایی که اعضایشان تولید کننده هستند و اغلب هم تولید
کننده مواد خام و محصوال

اولیه هستند .حدود  3میلیون هم متعلو

به تعاونیهایworker-membersهستند .نکتهای که میخواهم
که شما خودتان دس اندرکار بخش تعاون هستید.

عرضکنم این اس

ماچند تعاونی producer-membersدر ایران داریم

کدام گروه

تعاونیهای ما producer-membersهستند یا worker-members
خیلی تعدادشان کم اس  .در حالیکه در دنیا این گروه تعاونیها در حال
گسترش هستند؛ هم به لحاظ اشتغال ،هم به لحاظ درآمد و هم به لحاظ
سایر شاخ

ها.

اشتغال در تعاونیها به تفکیک مناطق و نوع تعاونی
چنان ه در جدول  0مشاهده میشود ،در مجموع بیش از
805میلیون اشتغال در س ح جهان توسط تعاونیها ایجاد شده اس .
در این شاخ

نیز آسیا با بیش از  885میلیون شغل در رتبهاول و

اقیانوسیه با بیش از  65هزار شغل در رتبه آخر قرار دارد.
جدول  :0اشتغال در تعاونیها به تهکیک مناطو و نوع تعاونی

قاره

نوع 1

نوع 8

کارکنان

کارگر/اعضا

نوع 9
تولیدکننده-
اعضا(شامل

کارکنان،درصور

جمع کل
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موجود بودن
اطالعا )
ارویا()91

9،687،039

1،891،158

15،198،808

10،331،857

آفریقا()19

1،967،319

897

0،710،818

7،139،969

آسیا()19

7،799،119

3،855،050

859،793،395

6،885،609

آمریکا()10

1،768،737

1،953،653

9،593،893

6،885،609

اقیانوسیه()1

86،593

اطالعاتی موجود

99،038

65،695

889،635،890

805،195،918

جمو کل

نیس

15،391،908 10،613،710

ماخت :آماده1937/11/17 ،

چنان ه در جدول  6مشاهده میشود ،در مجموع شاخ

های

کلیدی عضوی  ،اشتغال و تولید ناخال

داخلی ) (GDPسه کشور

نیوزیلند ،فرانسه و سوئیر بهترین وضعی

را دارا هستند.
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جدول  :6رتبهبندی کشورها بر اساس شاخ
اعضا و مشتریان

رتبه

به نسبت

های کلیدی تعاونی
تولید ناخالص

اشتغال نسبت
به جمعیت

جمعیت

سالیانه نسبت به
تولید ناحالص
داخلي

1

فرانسه

نیوزیلند

نیوزیلند

8

فنالند

سوئیر

هلند

9

سوئیر

ایتالیا

فرانسه

9

اتریش

فرانسه

فنالند

0

جمهوری

مال

دومینیکن

لوکزامبورگ

6

هلند

فنالند

آلمان

7

ایرلند

آلمان

ایرلند

3

آلمان

هلند

ایتالیا

3

قبرس

اسپانیا

دانمارک

برای بررسی وضعی

تعاونی در اقتصاد کشورها ،چند کشور را

انتخاب کردهایم؛ از جمله کشور مالزی ،به لحاظ اینکه کشور مسلمان
اس

و در سالهای اخیر ییشرف

اقتصادی خوبی داشته اس  .کشور

دیگری که انتخاب کردیم ،آمریکا اس  .در آمریکا از سال  1305به بعد
تعداد تعاونیها رو به کاهش بوده اس  ،اما آمریکادر زمینه ساختارسازی
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تعاون ،ییشتاز اس  .اغلب سیستمهای تامین مالی جدید تعاونیها
متعلو به آمریکا اس  .کشور ژاین به خاطر تعاونیهای مصرفش و کشور
هند هم چون بزرگترین شبکهتعاون را دارد انتخاب کردهایم و یک
بررسی میان این کشورها انجام دادهایم.
در کشور مالزی ،تعاونیها در زمینه اعتبار ،کشاورزی ،ساخ
ساز ،حمل و نقل و بازاریابی محصوال
تعاونیها هم با دول

فعال هستند .مسئولی

اس ؛ از طریو وزار

و

توسعه

توسعه کارآفرینی و

تعاون.بانک تعاونی ،دانشکده تعاون و سازمان علمی تعاونی هم دارند که
من از اینها گتر میکنم .عمده تاکید من روی آخرین برنامه توسعه
اس

که در مالزی برای توسعه تعاونیها طراحی شده اس  .ینج ستون

استراتژیک در این برنامه دیده شده اس
میکنم .یکی از موارد و نکا

که به موارد مهم آن اشاره

مهمی که در این استراتژیها م رح شده

اس  ،ارزش افزوده اس ؛ یعنی تاکید بر کسب ارزش افزوده باال .نکته
دوم ،زنجیره ارزش صنایو اس  .یعنی خواستهاند که تعاونیها زنجیره
ارزش صنایو را توسعه دهند .دسترسی به منابو مالی به خصون برای
گروههای فقیر ،ایجاد شبکههای کسب و کار محلی و تاکید بر سرمایه
انسانی یا بحث ایجاد فضای مناسب برای افراد خالا و تسهیل
شکلگیری تعاونیها از دیگر نکا

واجد اهمی

اس  .این نکته خیلی

مهمی اس ؛ به خاطر اینکه ما در سالهای اخیر در ایران روند عکر
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را طی کردهایم .یعنی فکر میکنم مثال  15سال ییش تشکیل یک
تعاونی خیلی راح تر از االن بود و متاسهانه این فرایند مدام سخ تر
شده اس  .بحث دیگر ،نظار
مدیری

موثر اس  .بحث تحقیو و توسعه،

حرفهای و ارتقای اعتماد عمومی نکاتی اس

برای توافو روی آن تاکید شده اس

(شکل.)1

که در کشور مالزی

شکل  :1عوامل استراتژیک برای توسعه تعاونیها در آخرین برنامه توسعه کشور مالزی

در مورد هند هم که بزرگترین شبکه تعاون و بیشترین اعضای
تعاون را در دنیا دارد نکا
بحث مدیری

خیلی مهمی وجود دارد که یکی از آنها

حرفهای اس  .در هندوستان ،افرادی که نه عضو تعاونی

نیستند و نه سهامدار تعاونی ،میتوانند عضو هیم مدیره باشند؛ مشروز
بر اینکه در زمینه مدیری  ،توانایی خیلی خوب و قابل قبولی داشته
باشند.البته هند در این زمینه یک استثنا اس

و در بقیه کشورها چنین

چیزی وجود ندارد.در تعاونیهای هند روی بحث روشهای مدرن تولید
و بازاریابیبسیار تاکید شده اس .آمار و ارقام همحتما زیاد شنیدهاید که
مثال حدود  95درصد کود شیمیایی مصرفی در بخش کشاورزی ،از
طریو تعاونیها توزیو میشود .صنع
تح

شکر و صنع

سیمان هندوستان

تسلط کامل تعاونیها اس  .یک مورد خیلی معروف ،بحث لبنیا

و تولید شیر اس

که همین تعاونیها باعث شدهاند که هندوستان االن

تبدیل به بزرگ ترین تولیدکننده شیر در دنیا شود .این نتیجه ،ظرف
همین ینج ،شش سال اخیر به دس

آمده اس .

نکته اساسی در مورد تعاون آمریکا که میخواهم به آن اشاره بکنم
بحث اصول تعاون اس  .صاحبنظران تعاون در آمریکا معتقد هستند
که اصول سنتی هه گانه تعاون باید به عنوان توصیه تلقی شوند .در
آمریکادر مورد تعاونیها روی  9اصل تمکید میشود:

33

تحلیل و بررسی جایگاه الگوی بینالمللی تعاون در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران

User-Ownership -1یعنی کاربر -مالک .مالک تعاونی کسی
اس

که از تعاونی استهاده میکند.

User-Control -8یعنی کاربر -کنترل .تعاونی را چه کسی کنترل
میکند کسی کهاز تعاونی استهاده میکند.
User-Benefits -9یعنی کاربر -سود .منافو تعاونی به چه کسانی
میرسد به کسانی که از خدما

تعاونی استهاده میکنند.

در آمریکا تعاونیهای بازاریابی ،تعاونیهای فناوری و تعاونیهای
مالی خیلی گسترش ییدا کردهاند .جالب اس

که همه اینها یشتوانه

قانونی هم دارد .یعنی اول این نیاز ایجاد شده اس  .سپر آن را تبدیل
کردهاند به قانون و بعد قانون را به طور کامل در س ح کشور اجرا
میکنند .حتما میدانید مدل تعاونیهای وایومینگ ،مدلی اس

که در

آمریکا شکل گرفته اس  .معروفترین آن هم تعاونیهای نسل جدید
اس

که در آمریکا توسعه داده شده اس  .این تعاونیها خیلی هم موفو

بودهاند و االن در بقیه کشورها هم دارند استهاده میشوند .بزرگترین
استهادهکننده از الگوی تعاونیهای نسل جدید ،کشور کانادا اس

که

تعاونیها در این کشور گسترش خیلی زیادی دارند.
در مورد ژاین چند نکته قابل بیان اس  .یکی بحث توسعه قابل
توجه تعاونیهای مصرف اس  .در این تعاونیها تمکید بسیار زیادی بر
استهاده عضو از تعاونی و مشارک

عضو در اداره تعاونیمیشود .نکته
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دیگری که در تعاونی های ژاین خیلی اهمی

دارد اتصال تعاونیهای

کشاورزی و صیادی به تعاونیهای مصرف اس  .میدانید در ژاین صد
در صد صیادان ،عضو تعاونی هستند .کشاورزی ژاین چندان توسعه ییدا
نکرده اس  ،ولی اغلب کشاورزها عضو تعاونیها هستند .نکته خیلی مهم
این اس

که آنها لینک برقرار کردهاند و فرایند تولید را به زنجیرههای

مصرفمتصل کردهاند و این ،کلید و رمز موفقی

تعاونیها در ژاین بوده

اس .
چند تجربه هم خدم

عزیزان عرض میکنم .یکی از تعاونیهایی

که در آمریکا خیلی موفو بوده و حتماً شما از آمار و ساختارهایش اطالع
دارید بحث تعاونیهای برارسانی بوده اس .این تعاونیها به شد

در

آمریکا توسعه ییدا کردهاند و موفو هم بودهاند و س ح دسترسی مناطو
دورافتاده و مناطو روستایی را به برا افزایش دادهاند .نکته خیلی جالب،
تجربه بعضی از کشورها در بهرهبرداریاز این الگو اس  .یکی از این
کشورها بنگالدش استکه در سال  1376برای توسعه برارسانی این الگو
را به کار گرف  .از زمان به کارگیری این الگو ،روزانه هزار مشتری به
شبکه برا متصل شده اس

و تا سال  ،8559به بالغ بر  935هزار خانوار،

برارسانی شده بود .ییشبینی کردهاند که به یشتوانه این تعاونیها تا
سال  8585وضعی

برا رسانی در بنگالدش را میتوانند به حد
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استانداردهای بینالمللی برسانند .همین الگو در نپال هم استهاده شده
اس .
نکته جالب این اس

که سیستم تامین مالی این تعاونیها هم

دقیقا از یکدیگر الگوبرداری شده اس

و کامال هم مستقل از دول

هستند .در فیلیپین هم از همین الگو استهاده شده اس .
تجربه دیگری که میخواهم به آن اشاره کنم تجربههنالند اس .
فنالند کشوری ییشرو در بحث تعاونی اس  .چند ویژگی خوب دارد که
خدم

شما عرض میکنم .نکته اساسی این اس

که از تعاونیهای

انگلستان الگوبرداری کردهاند ،اما در حال حاضر بخش تعاونی فنالند 95
درصد از بخش تعاونی انگلستان بزرگتر اس .تعاونیهای خردهفروشی
خیلی موفقی دارند .نکته جالب اینجا اس
فنالند از جمعی

که تعداد اعضای تعاونی در

این کشور بیشتر اس  .دلیلش هم این اس

که هر

فرد بزرگسال در فنالند حداقل در دو تعاونی عضو اس  161 .بانک
تعاونی و  85شرک

بیمه تعاونی در فنالند وجود دارد .یک دانشمند

فنالندی به نام Vertanenکه برنده جایزه نوبل شده اس

جمله خیلی

جالبی را درباره تعاونیها بیان کرده اس  .او میگوید«:ما در
فنالند"راکهلر") (Rockefellerیا "کارنگی")(Carnegieنداریم اما
تعاونیها را داریم» .یعنی چقدر اینها برای تعاونیها ارزش قائل هستند
و همین ارزش قائل شدن باعث شده اس

که االن شاخ

توسعه
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اجتماعی ،شاخ

محیط زیس

رفاه و حتی شاخ

آنها رتبه اول در

دنیا باشد.
در آفریقا کشوری که خیلی میتوانیم از تجربهاش درس بگیریم
کشور کنیا اس  .جالب اس

که کنیا خودش از کشور انگلستان الهام

گرفته اس  .اینها چند اصل را مورد استهاده قرار دادند .یک اصل این
اس

که میگویند ما به جای اینکه قانون " "Too big to failرا مدنظر

قرار دهیم برویم سراغ قانون " "Small is beautifulو این را توسعه
دهیم .جالب اس

که خودشان به این نتیجه رسیدهاند که مهمترین

مشکل در کنیا ،نابرابری بوده اس

و برای از بین بردن این نابرابری ،از

تعاونیها استهاده کردهاند .یک سری اصول و راهنما دارند که بسیار
جالب اس
دول

و خیلی میتواند برای ما مهید باشد .یک اصل این اس

که

میتواند کمک بکند ،اما در ضمن میتواند صدمه هم بزند .چه

کار کنیم که دول
این اس

به تعاونیها صدمه نزند بلکه کمک بکند نکته دیگر

که تعاونیها خودشان هم باید در تنظیم ،برنامهریزی و

سیاس گتاری ،کمک بکنند؛ یعنی ضمن اینکه با دول
خودشان هم در برنامهریزیها شرک
استهاده کردهاند این اس

البی میکنند،

داشته باشند .نکته دیگری که

که تعاونیها میتوانند به شکلهای مختلف

ایجاد شوند .بحث دیگری که اینها مالک قرار دادهاند " Thin like a
"businessاس ؛ یعنی تعاونی دقیقا باید مثل یک کسب و کار فکر کند.
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به همین خاطر خیلی تاکید دارند روی کارآفرینی و کارفرماییتا قدر
کارفرمایی را در تعاونیها ارتقا بدهند .نکته دیگری که روی آن تاکید
دارند بحث ارزش افزوده اس .
تجربه دیگری که اتهاقاً فکر میکنم خیلی به درد ایران بخورد،
بحث تعاونیها در عرصه مقاوم

در شرایط بحرانی اس  .حتما در

جریانبحران سال  8553هستید .خیلی از کشورهای دنیا تح

تمثیر این

بحران قرار گرفتند ،اما من اینجا تجربه کشورهای ایتالیا و فرانسه را
آوردهام .در ایتالیا در دوره  8553تا  8511تعاونیها توانستند نقش
ضدچرخهای را ایجاد کنند .یعنی از صعود و نزولهای اقتصاد جلوگیری
کنند .در بحث اشتغال ،در این دوره اشتغال در تعاونیها در ایتالیا 3
درصد افزایش ییدا کرده اس ؛ در حالی که این افزایش در بقیه کسب
و کارها فقط  8/9درصد بوده اس  .در فرانسه افزایش اشتغال تعاونیها
در همین دوره  18/0درصد بوده اس

که 95درصد از این رقم در

تعاونیهای جدید بوده اس  .یعنی اینها بعد از بحران  8553شروع
کردند به توسعه تعاونیها.
نکته خیلی مهم دیگر ،نرخ بقای تعاونیها اس  .یکی از
مشکالتی که ما االن در کشورمان داریم تعاونیهای غیرفعال هستند.
 133هزار تعاونی ایجاد کردهایم که حدود  90درصد آنها غیرفعال
هستند .البته بعضی از کارشناسان میگویند خیلی بیشتر از این عدد
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اس  .اما نکته جالب این اس

که در فرانسه نرخ بقای تعاونیها بعد از

 9سال 38/0 ،درصد بوده اس ؛ در حالی که این رقم در سایر کسب و
کارها فقط  66درصد بوده اس  .آماری هم که منتشر کردهاند میگوید
سهم اشتغال تعاونیها از کل اشتغال در سال ،8553بالغ بر  9/8درصد
بوده اس

که در سال  8515به  9/9درصد و سال  8518به  9/0درصد

رسیده اس  .یعنی بعد از بحران ،اشتغال دارد مرتبا در تعاونیها
گسترش ییدا میکند.
اگر بخواهم یک جموبندی از کشورهای ییشرو در زمینه تعاون
که بررسی کردیم داشته باشیم ،تمکید بر یکسری از تعاونیهای خان
اس :
 -1تعاونیهای ارزش افزوده .تعاونی باید حتما روی ارزش افزوده
تمکید داشته باشد.
 -8تعاونیهای فرآوری .تعاونیهایی که محصوال

خام را فرآوری

میکنند و محصول فرآوری شده را در بازار میفروشند.
 -9تعاونیهای اعتبار .متاسهانه در کشور ما شرایط به گونهای اس
که دیگر نمیتوانیم راجو به تعاونیهای اعتبار حرف بزنیم؛چرا
که سابقه منهی شدیدی در مورد آنها ایجاد شده اس .
 -9تعاونیهای کارگری .االن ما در زمینه واگتاری شرک ها یا
همان بحث خصوصیسازی ،یک بحرانی داریمکه همین یک ماه
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شده اس  .چرا این واحدهای

اقتصادی را به کارگران که در واقو صاحبان اصلی آن ها هستند
واگتار نکردیم چرا یک الگو تهیه نکردیم که بتوانیم از این
مدل استهاده کنیم در حالی که این مدل در دنیا در حال رشد
اس .
 -0تعاونیهای بازاریابی.
 -6تعاونیهای خرید .در زمینه تعاونیهای خرید ،خوشبختانه ما
در چند سال اخیر توانستهایم تعاونیهای تامین نیاز را گسترش
دهیم .تجربه خیلی خوبی بوده اس

و من حدس میزنم که

این تعاونیهای تامین نیاز در آینده بتوانند در اقتصاد کشور
خیلی مهید و موثر واقو شوند.
اما چرا تعاونیهای بازاریابی مورد تاکید قرار گرفتهاند
میخواهم راجو به""Marketing marginsصحب
marginsدر بخش غتا در سال  1355نسب
 8برابر بوده اس  .یعنی اگر قیم

بکنمMarketing .

به قیم

اصلی محصول،

محصول را  155در نظر بگیریم،

 Marketing marginsحدود  855بوده اس  .این رقم در سال 1335
به حدود  0برابر و در سال  8558به  3برابر رسیده اس Marketing .
marginsدر جیب چه کسی میرود میرود در جیب نهادهای واس ه.
نهادهایی که اطالعا

بازار را جموآوری میکنند ،بستهبندی میکنند،
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فرآوری میکنند ،محصول را به مصرفکننده میرسانند .هش

برابر

ارزش را تعاونیها میتوانند جتب کنند ،چگونه از طریو ورود به
فعالی های فرآوری ،ورود به فعالی های بازاریابی ،ورود به فعالی های
خرید .اگر چنین اتهاقی بیهتد با همین تعداد تعاونی که ما داریم خیلی
راح

میتوانیم سهم تعاونیها را به باالی  85درصد برسانیم.
میخواهم راجو به این نکته صحب

بکنم که چرا ما نتوانستهایم

از تجارب موفو کشورهای دیگر در زمینه تعاون استهاده بکنیم دالیل
مختلهی دارد که من روی سه نکته از آنهامیخواهم تاکید کنم:
 -1ضعف و کمبود دانش .دانش ما در زمینه تعاونی بسیار اندک
اس  .دانشگاههای ما اصال در مورد تعاونی کار نمیکنند .االن
یرچم آموزش تعاون در دانشگاهها را دانشکدههای علوم اجتماعی
بر افراشته نگه داشتهاند ،از جمله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
عالمه طباطبایی .اما در دانشکدههای اقتصاد اصال شما نمیتوانید
راجو به تعاونی حرف بزنید؛در مقابلتان جبهه میگیرند .در
دانشکدههای مدیری

هم به همین ترتیب .این امر باعث میشود

که دانش در زمینه تعاونی ایجاد نشود .یژوهش به همین ترتیب.
ما هر چند سال یک یژوهش انجام میدهیم و یک قراردادی
میبندیم .با این روش نمیتوانیم به مدلسازیهای جدید در
تعاون کمک بکنیم.
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 -8ضعف و کمبود روابط بینالملل.اینکه هر چند وق

یکبار یک

تیمی بروند از هندوستان یا از مالزی بازدید بکنندکمک نمیکند.
باید کمیتههای فنی و کمیتههای مشترک داشته باشیم؛ تعامال
دائم با کشورهای موفو و تعاونیهای موفو در الگوهای مختلف
داشته باشیم ،جزئیا

اینها را بررسی بکنیم .ما کلی نگر هستیم.

میرویم تعاونیها را در اسپانیا یا در هندوستان بازدید میکنیم،
یک ههته هم آنجا میمانیم و برمیگردیم ،ولی به جزئیا

آنها

توجه نمیکنیم:اینکه عضوگیریشان چگونه اس

تامین

گتاریهایشان چگونه اس

چگونه

مالیشان چگونه اس

قیم

به اعضا وام میدهند چگونه قیم

را به اعضا یرداخ

تعاونیهای جدید شرایط شان یی یدهتر اس
بیشتری دارند که الزم اس

میکنند

و جزئیا

به آنها بیشتر دق

خیلی

کنیم.

اینها نکاتی بود که به نظر بنده خیلی مهمتر از بقیه هستند.
نکته خیلی مهم دیگری که میخواهم عرض بکنم درباره یکی از
توصیههای ICAدر سال  8516اس  .چکیده و خالصه این توصیه این
اس :
«»Fight against pseudo-cooperatives؛ یعنی باید با شبه
تعاونیها ،آنها که ادای تعاونیها را در میآورند ،به شد
در گزارش ILOدر سال  8519هم به شد

مقابله کنیم.

روی اینامرتاکید شده اس .
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که مادر کشور بگردیم ببینیم کدام شرک ها هستند

خیلی مهم اس

که ادای تعاونی را در میآورند و از برچسب تعاونی استهاده میکنند و
وقتی ییدایشان کردیم با آنها مقابلهکنیم.
دکتر مسلمخانی
خوشبختانه تجارب و نکا بسیار ارزنده ای را جناب آقای دکتر
آماده به صور

مختصر و مهید در راب ه با کشورهایی مثل مالزی،

آمریکا ،ان گلستان ،هندوستان ،ژاین ،بنگالدش ،نپال ،فیلیپین ،فنالند و
کنیا م رح کردند که بسیار باارزش بود و بهره مند شدیم .نکته کلیدی
در فرمایشا

دکتر آماده این اس

که ما در بعضی از تعاونیهایی که

در دنیا خیلی ییشتاز و ییشرو بودهاند ،مثل تعاونیهای مدیری
نقدینگی یا تعاونیهای اعتبار ،یا ورود نداریم یا یک ورود ناقصی داشته
ایم و بعد تمام کرده ایم .به نظر میرسد که باید یک بازنگری در
استراتژیهایمان در این حوزه داشته باشیم .یا مثال تعاونیهایی که در
حوزه بیمه فعال هستند معموالً جزو تعاونیهای خیلی موفو دنیا
هستند ،اما ما در ایران در این عرصه خیلی حضور جدی نداشتهایم.این
نشس ها بیشتر هدفش همین اس

که ما بتوانیم یک مقدار بازنگری

در سیاس گتاریهایمان ودر برنامههایمان داشته باشیم.
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دکتر ابراهیم رزاقی،استاد دانشگاه
تحلیل و بررسي نقش و جایگاه کسب و کارهای تعاوني در توسعه
اقتصادی
در وجود انسان،حر تعاون ،همیاری ،همکاری و دردمندی
نسب

به درد دیگران وجود دارد .یعنی اگر انسان دین هم نداشته باشد،

به یک گونهای از ناراحتی دیگران ناراح
طی یک برنامه منظمِ "بعضی اوقا
به جز این میشوند .آن وق

اس

میشود؛ به غیر از کسانی که

با خشون

و بعضی اوقا

با تکرار"،

که میشوند بردهدار ،که در کشورهای

ارویایی و مخصوصاً آمریکا عادی اس  .تعاونی همه جای دنیا وجود دارد،
ولی هی کدام مبنای دینی یا مبنای انسانشناسی ندارند ،به همین
دلیل میروند به سوی تعاونیها که منافعی داشته باشد ،اشتغال ایجاد
کند ،سرمایه جمو کند ،بازاریابی کند ،بیکاری را رفو کند .همه اینها
بر مبنای اصول مادی اس  .در صورتی که آن ه در قانون اساسی ما و
در اندیشه امام آمده و در گستره  1955ساله اسالمی -هرچند همه جا
مسلط نبود ولی وجود داشته اس  -یاری کردن دیگران اس  .انسان
احتیاج دارد یار داشته باشد و یار دیگران باشد .به نظر میآید انسانها
به گونهای دارند حرک

میکنند که منافو یکدیگر را تامین کنند.
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که از گردآوری

خوراک رفتهایم به تولید .در این  18هزار سال عمال -صرفنظر از فراز
و نشیبها و حکوم ها و هجومهایی که به ایران شده اس  -یک
شرای ی به وجود آمد که عمدتاً ،به خصون در روستاها ،آدمها با تعاونی
زندگی میکردند ،با همیاری زندگی میکردند تا اصالحا
شاه .تا اصالحا
نظار

اراضی دوران

اراضی ،ارباب بوده ،اما ارباب تولید انجام نمیداد ،بلکه

میکرد ،مدیری

میکرد و کار را اعضای صاحب زمین انجام

میدادند .انواع تعاونیها هم که به وجود آمده بود ،مثالً تعاونی مربوز
به چرا؛ تعاونی مربوز به الیروبیها و غیره .این ها اگر هم اسم تعاونی
رویشان نبود ،اما عمالً تعاونی بودند؛ چون برای منافو فردی نبودند،
بلکه منافو جمو را تامین میکردند .اگر نگاه کنیم حتی دوره گردآوری
خوراک هم اینگونه بوده اس

که اگر کسی بیشتر از نیازش شکار

میکرد اضافهاش را به دیگران میداد و با آنها سهیم میشد .یعنی
شخصی

انسانها ،ارزش انسانها به این شکل بوده که زحم

زیادی

بکشند تا امکان این را داشته باشد که به دیگران هم بدهند .این وضو
نشاندهنده آن اس

که انسانها نیازمند بودند؛ ضمن اینکه مشکال

و شرایط زندگی به گونهای بوده که نمیتوانستند به صور
بکنند .این فردگرایی بعدا به وجود آمده اس .

فردی عمل
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اصل دوم قانون اساسی ما میگوید معاد برای اعتالی انسان به
سوی خدا اس ؛ یعنی انسان هدفی دارد .در اصل سوم برای آن که این
هدف محقو شود بعد از بیان اینکه نباید ستمگری باشد و باید ستم
ستیزی و عدال

باشد ،میگویددر تمام زمینههای سیاسی ،اجتماعی،

فرهنگی ،اقتصادی ،دفاعی و غیره باید استقالل داش  .در بند آخر هم
میگوید دول

باید برای همه ،کار ،مسکن ،خوراک ،یوشاک ،آموزش،

بیمه و درمان فراهم کند .اصل  99هم تقریباً چنین چیزی میگوید و
مخصوصا قید میکند "اشتغال از طریو تعاونیها".
اصل  99میگوید سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی .هیچ
مکتبی اینگونه نیس  .مکتبهای دیگر یا دولتی هستند یا خصوصی،
ولی جمهوری اسالمی سه بخشی اس  .نکته خیلی مهم این اس

که

می گوید بخش خصوصی مکمل بخش دولتی و تعاونی باشد .بنابراین
اگر از لحاظ محتوایی نگاه کنیم بخش دولتی نباید کارفرمای م لو
باشد .در اصل  99این را قید میکند و اصل  99هم که میگوید بخش
خصوصی باید مکمل بخش دولتی و تعاونی باشد .قبال هم در ایران بحث
تعاونی خیلی قوی بوده اس  .اصال بدون تعاونیها نمیشد زندگی کرد.
چیزی که م رح اس
منظور انسانهایی اس

انسانها یاریگری کنند؛ به یکدیگر کمک کنند.
که درد دیگران را بدانند ،نه صرفاً در زمینه

اقتصادی ،بلکه در تمام زمینهها .مثال هجوم را ببینید؛ وقتی دنیا به
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ایران هجوم آورد چه کسانی توانستند در برابر دنیا دفاع کنند کسانی
که به تعاون اعتقاد بیشتری داشتند .بحث تعاونی گستردهتر از آن اس
که صرفاً به اقتصاد ،به فرهنگ و...ختم شود.
ما با تجربه عظیمی در دوره انقالب روبهرو هستیم .اولین مرحله
انقالب بعد از ییروزی چگونه عمل میکردند ییش قدم بودند برای
دفاع ،ییشقدم بودند برای انقالب .سپر بعد از انقالب ،کسانی که در
برابر تهاجما

ایستادند ،همه امکانا شان را از دس

دادند و هیچ

چیزی هم نخواستند .این فضاها را که نگاه کنید به نظر میآید که یک
اندیشه قوی تعاونی در ایران وجود داشته اس  .قانون اساسی ما نیز ،هم
از لحاظ محتوایی و هم غیرمحتوایی ،به صور

مشخصی به تعاونیها

هم که باید در خدم

تعاونیها باشد .اگر با

اشاره داشته اس  .دول

این دید ببینیم ،به نظر میآید حکوم

جمهوری اسالمی ایران باید بر

اساس تعاونیها تشکیل شود .چرا چون اگر سرمایهداری باشد،
تعاونیها در چارچوب سرمایهداری و برای بقای سرمایهداری عمل
میکنند .سوسیالیستی هم که نیس  ،اگر سوسیالیستی هم بود بایستی
در چارچوب منافو سوسیالیسم عمل میکرد .وقتی تعاونی در جمهوری
اسالمی ایران با این تجربه طوالنی وجود دارد ،دول

نمیتواند کارفرمای

م لو و همه کاره باشد .یعنی باید به گونهای عمل شود که مجالر
قانونگتاری ما از تعاون گران ،از خانوادههای شهدا ،از جانبازان تشکیل
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شود و در همه زمینهها در چارچوب مدیریتی که این اعتقاد را دارد
عمل بکند .اگر چنین بود میتوانستیم یک نمونه تعاونی جهانی ارائه
بدهیم.
تا سال  ،1963یعنی یایان جنگ تحمیلی ،تقریبا همین گونه
بود .شما نگاه کنید در زمینههای مختلف دفاعی ،توزیو کاالها ،کمک
به تولید ،خدما

بهداشتی و درمانی و غیره کسی نباید فقیر میبود.

کاالبرگ میدادند .کسانی که جامعه را اداره میکردند -صرفنظر از
برخی مسائل و یارهای خ اهای صنعتی و اقتصادی -کل تهکرشان به
این سم

بود که کسی فقیر نباشد ،کسی بیکار نباشد ،یا بیماری نباشد

که نتواند خودش را معالجه کند .ولی بعد از یایان جنگ تحمیلی ،از
زمان دول

سازندگی ،بنظر می رسد که سیاس های سرمایهداری

لیبرال کم کم جای یای خود را در اقتصاد ایران ییدا کرد و تا به حال
هم ادامه یاف  .ای کاش الگوی سرمایهداری بود که مثل آمریکایی عمل
می کرد ،مثل فرانسوی ،مثل یک کشور دیگر نه مثل اسکاندیناویها.
سرمایهداری نهتی وارداتی؛ اصال تولید مهم نیس  .به تدریج تمام
چراغهای تولیدی که در دوره دفاع مقدس روشن شده بود ،خاموش
شد .خصوصی کردند؛ هیچ نتیجهای هم نداد و برعکر نابود شد .فقط
یکسری صنایو مانده که خام فروش هستند .مثالً فوالد تولید میکند،
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تبدیل نمیشود؛ درس
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برخالف

قانون اساسی.
ببینید تا به حال ،مخصوصاً در این دوره  0ساله ،چه اتهاقاتی
افتاده اس  .تعاونی چگونه میتواند شکل بگیرد فرهنگ تعاونی چگونه
شکل میگیرد آنهایی که ایثارگر بودند ،جانباز بودند ،رشاد

کردند،

روزنامههای خودمان مینویسند چرا اینها رفتند بیخود کردند رفتند
دفاع کردند .این همه ناسپاسی! حاال بیایند درمورد تعاونیهای
اقتصادی ،تعاونیهای فرهنگی هم عمل بکنند غیرممکن اس  .نتیجه
چه شده اس

یک تهاجم عظیم علیه هر کسی که تعاونی فکر میکند

و خودش را در برابر مسائل اکثری

افراد جامعه مسئول میداند .چرا

چون سرمایه دارانه فکر میکنند ،آن هم بدترین نوع سرمایهداری یعنی
دالل صهتی ،نزول خواری ،گرفتن یک موسسه دولتی مه

و عمل

نکردن درباره آن وظیههای که بر گردن دارند .محاکمه هم نشدند .همه
جا هم فساد به وجود آمده اس  .وامهای چند هزار میلیاردی میگیرند،
یر هم نمیدهند .همه بانکها بدهکار هستند؛ این بدهکاریها
سپردههای مردم بینوا اس  .بعد تورم را به وجود میآورند و از طریو
آن تورم همه را فقیر میکنند.تورم  10درصد 85 ،درصد اس

در مقابل

دستمزد  0درصد 15 ،درصد باال میرود .یعنی چه همه فقیر شوند.
آخرین هجومش هم که حدود  9ماه ییش بود .شما فضا را نگاه کنید،
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چه کسانی نسب

به تعاون احساس مسئولی

میکنند مسئولین در

مورد تعاون چه فکری میکنند  .وقتی یک نهر  8میلیارد دالر 0 ،میلیارد
دالر میگیرد و یر نمیدهد و هیچ کر هم محاکمهاش نمیکند،
یعنی هر کر که میخواهد میتواند در این خط برود .تضمین اس ،
هیچ طوری نمیشود؛ زیرا استثنا اس
اس

کسانی که محاکمه شوند ،استثنا

کسانی که به دام بیهتند .وقتی فضا اینگونه اس

چگونه امید داریم

تعاونی چیزی بشود و به جایی برسد در حالی که میلیونها نهر ایرانی
به تعاون فکر میکنند .شاید هم ندانند تعاون چیس  ،ولی عمال دلشان
برای دیگران میسوزد.
خیریهها را نگاه کنید .اگر خیریهها نبودند چه اتهاقاتی در ایران
میافتاد .این خیریهها کمک کردند که وخام

به آن شد

نرسیده

اس  .طبو آمار رسمی در این چند ماهه اخیر تورم  05درصد رشد
کرده اس ،در حالی که حقوا و دستمزد را باال نبردهاند .اینها چگونه
زندگی کنند  91میلیون ایرانی خانه ندارند .با ماهی یک میلیون و 855
چگونه کرایه بدهند 35 ،75درصد ایرانیها زیر یک میلیون و 955
هزار تومان دستمزد میگیرند .اکثرا نمیتوانند خودشان را معالجه کنند.
یک ویزی

ساده 05 ،هزار تومان اس  .تمام بیمارستانها را خصوصی

کردند .مزد و حقوا را اینها تعیین میکنند ،دول

تعیین میکند ،بعد

آزاد هستند هر کسی مزد و حقوا کارگران و کارمندان خودش را

تحلیل و بررسی جایگاه الگوی بینالمللی تعاون در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران

50

خودش تعیین کند .بیمه میکنند ،حو بیمه نمیدهند .ما یک تهاجم
اولیه داشتیم که دوره دفاع مقدس بود .در دوره دفاع مقدس ما چه کار
کردیم در برابر هر تهاجمی مقاوم
ییش آمد تهاجمها تبدیل به قدر

کردیم .در اثر این مقاوم

چه

شد .به ما اسلحه ندادند ما

اسلحهساز شدیم ،به ما فالن کاال را نمیدهند ما خودمان میسازیم .ولی
بعد از دفاع مقدس چه اتهاقی افتاد یک تهاجم ثانویه روی داد .به این
نتیجه رسیدند که از نظر نظامی نمیتوانند به ما حمله کنند یر از
لحاظ فرهنگی حمله کنند ،روحیه تعاون را از بین ببرند ،روحیه دفاع را
از بین ببرند ،روحیه مقاوم

را از بین ببرند .چه کسی این کار را کرد

از درون ایران کسانی آمدند که این وظیهه بیرونی را انجام دهند .افرادی
شقاو  ،در نهای

ناسپاسی دارند کشور را

به وجود آمدند که در نهای

اداره میکنند .از طریو چه از طریو سیاس

سرمایهداری .افرادی به

وجود آمدند با ثرو های باال ،ولی نه در تولید بلکه در واردا  ،در وام
گرفتن و یر ندادن ،در احتکار .این تهاجم اقتصادی دارد از درون عمل
میکند .از مزد و حقوا بگیرها مالیا میگیرند اما از ثروتمندان مالیا
نمیگیرند .اسمهای اینها را هم هیچ جا نمیآورند و دول

هم

نمیخواهد اینها را بشناسد .در تمام دنیا اینها را میشناسند و از آنها
مالیا

میگیرند؛اینجا مالیا

از فقرا میگیرند .این فرهنگ خونخوار

وحشی آمریکایی در ایران رشد کرده اس  .مسئولین فکر میکنند که
بردهدار هستند ،بقیه برده هستند .کارگر برده اس ؛ هرکسی یول ندارد،
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ندارد .نتیجه چه میشود آدمی که با آن فضای فرهنگی رشد

شخصی

کرد ،وقتی جانش را حاضر اس

بدهد ،اقتصاد که دیگر چیزی نیس .

سودش را کنترل میکند .یا در بحث فرهنگی ،کمک میکند به دیگران.
حاال این آدم آن نان تح
نظام حمای

فشار قرار میگیرد که ممکن اس

از این

نکند،همان چیزی که آمریکاییها میخواهند .خدا را شکر

که هنوز اینگونه نشده اس  .ولی ممکن اس

بشود ،از شد

فقر،

بیکاری ،ناامیدی و اگر این اتهاا بیهتد آدم خوارها که مرتبا دور و بر
ایران هستند مانند داعش ،داخلهم میآیند .چه کسی از ایران دفاع کند
کافی اس

که اینها با آن اغتشاشگرها همراهی کنند ،چیزی از ایران

نمیماند.بسیاری از مسئولین ،دول  ،مجلر این را میدانند ولی
کماکان سرمایهداری لیبرال را ادامه میدهند.
به نظر بنده نابودی تعاون یعنی نابودی هر آن ه که دیگری را
دوس

دارد ،دیگری را میخواهد .یک کسی بر سر در خانهاش نوشته

بود « :هرکر در این سرا درآمد نانش دهید دینش نپرسید؛ آنکه به او
جان داد هم ون من خسی باید به او نان دهد» ببینید در چه س حی
صحب

میکند .یعنی انسانها تا این حد باید با یکدیگر همیاری داشته

باشند .انشااهلل مسئولین به خود بیایند .الاقل مثل سرمایهداری فکر
کنند ،فقرا را داشته باشند .اینها اگر نباشند هر تهاجمی موفو میشود،
اینها اگر راضی نباشند مثل فرانسه ییش میآید ،مثل آمریکا ییش
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میآید که علیرغم اینکه تعاونیهایشان رشد دارند نمیتوانند بها داشته
باشند .سرمایهداری به خاطر منافو خودش هم که باشد باید حمای
کند حداقلها را به افراد بدهد .آن هم در کشوری که  1055میلیارد
دالر واردا

در این  95سال داشتیم اما فقط  89میلیون

کاال و خدما

شغل ایجاد کردیم در صورتی که باید بین  70تا  105میلیون شغل
ایجاد میکردیم.
من فکر می کنم الگویی که برای تعاون داریم صحبتش را
میکنیم باید یک الگوی اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی ،فرهنگی ،مقاوم ،
دفاعی باشد؛ یعنی حکوم

جمهوری اسالمی باید بر این اساس باشد.

انشاءاهلل که مسئولین فکر کنند؛ اینگونه که جلو میروند براندازی
اس  .چه بخواهند و چه نخواهند .کل نظام را به خ ر میاندازد نه فقط
آن گروهی که مدیری

کردند،نه فقط قوه مجریه و قوه مقننه ،همه را

زیر سوال میبرند.با آن نگاه ،تعاونی نمیتواند شکل بگیرد اگر هم شکل
بگیرد ظاهری اس  .بزرگترین دشمن تعاونی ،االن مسئولین اجرایی ما
و نمایندگان مان هستند و تا یک حدودی قوه قضاییه که جلوی فساد
را نمیگیرد ،مبارزه قاطو نمیکند .االن 95سالگی انقالب را جشن
میگیریم .درس
اس

اس

که دستاوردهایی بوده اس

بیان نمیشود.ناراضی کردن اکثری

اما آن ه که اصلی

مردم .اگر به این سم

رفتیم-که به این سادگی نمیشود -نمایندگان انقالبی انتخاب میکنیم،
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نمایندگان ایثارگر و تعاونگر انتخاب کنیم ،رییرجمهور ایثارگر انتخاب
میکنیم نه رییر جمهوری که ثرو های عظیم و کاخهای آن نانی و
 ...دارد .کسانی را انتخاب میکنیم که همه هستیشان را میگتارند روی
تعاون.در اینصور

نمونه جهانی میشویم .خدا کند بتوانیم در مسیری

که باید برویم وگرنه تمام دستگاههای اطالعاتیمان ،دستگاههای
رسانهایمان ،تلویزیون و رادیو از همه چیز صحب

میکنند غیر از آن

چیزی که اساسی اس .همه را امیدوار میکنند که درس

میشود ،بعد

زمان میگترد و همین داستان تکرار میشود و ادامه ییدا میکند،در
نهای

به جایی میرسد که اگر واقعا هم بخواهند درس

کنند دیگر

کسی باور نمیکند.
دکتر مسلم خانی
بنده چند موضوع را از فرمایشا
کردم .نکته مهم این اس

آقای دکتر رزاقی برداش

که چگونه میشود از طریو اقتصاد تعاونی با

فساد مبارزه کرد .این مدلی اس
مردمیسازی اقتصاد را به سم

که در خیلی از کشورهای دنیا الگوی
اقتصاد تعاونی سوا دادهاند که هم نظام

نظارتی درونی دارد ،هم نظام نظارتی بیرونی و هم کنترل اعضا.به این
شیوه میشود با مهاسد اقتصادی مبارزه کرد .شاید از فرمایشا

آقای

دکتر رزاقی بتوانیم این استنباز را بکنیم که الگوی تعاونی و مدل کسب
و کارهای تعاونی میتواند یک روش ،یک الگو و یک شیوه برای کاهش
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مهاسد اقتصادی باشد .نکته دوم که در
که اصوال در اصل  99قانون

آقای رزاقی مستتر بود این اس

اساسی تاکید روی تعاونیهای کار اس  .اصال میگویند خاصی
 99این اس

که دول

به عنوان نهاد قدر

مکلف اس

اصل

که سرمایه و

ابزار کار را در اختیار همه قرار دهد که اینها بتوانند از طریو تعاونی
برای خودشان کار ایجاد کنند .یعنی ذا
اصل  ،99خلو کسب و کار و فعالی

و فلسهه و ماهی

کردن در حوزه نقش آفرینی

اقتصادی اس  .نکته دیگری که من از فرمایشا
می گیرم این اس

تعاونی در

آقای دکتر رزاقی الهام

که اصوال در نگاه قانون اساسی جمهوری اسالمی

ایران رکن دوم را به تعاون دادهاند و رکن سوم .من بعضی وق ها دیده
ام در رسانههامیگویند اقتصاد ،راه سوم .نمیدانم این عدد سه از کجا
آمده اس  .اصوالً آنجا گهتهاند اقتصاد ایران از سه مدل ،سه الگو ،سه
روش تبعی

می کند که یکی اقتصادی اس

که در اختیار دول

اس

و معموالً سیاس گتاریها و سرمایهگتاریهای بزرگ در حوزههای نه
و یتروشیمی و مخابرا

و قسم های دیگر اس

و دوم روی تعاونیها

تاکید میکند که در الگوی دوم ،نقش مردم در قالب با هم بودن ،در
کنار هم بودن ،هر عضو یک رای و موضوع عدال

اقتصادی معنی ییدا

میکند .سوم میآید روی اقتصاد بخش خصوصی که شرک های با
مسئولی
میگیرد.

محدود و سهامی خان و تضامنی و سایر موارد را در بر
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دکتر غالمرضا علیزاده ،استاد دانشگاه
تحلیل و بررسي نقش و جایگاه الگوی بینالمللي تعاون در توسعه
اجتماعي ایران
صحب هایم را با شعری از خودم آغاز میکنم:
به نام خالو دانایی و توانایی /خدای بهرهوریهای کار و کارایی
مهندس همه سازههای سینایی /مدیر جمله سامانههای مینایی
خدای مهر و محب

خدای آزادی /خدای عاشو سازندگی و آبادی

در ذیل فرمایشا

جناب آقای دکتر خانی ،آن ه در اقتصاد

بخش تعاون در اصل  99آمده اس
االقرب» اس

بر اساس قاعده فقهی «االقرب فی

و نشان میدهد که چه بخشهایی مهم هستند و بر اساس

قاعده مهم بودنشان م رح شدهاند .عاملی که باعث شده اس

ما نتوانیم

به درستی توسعه ییدا کنیم یا روند توسعه بسیار کند انجام گیرد آن
اس

که ما گیر اجتماعی داریم .بعد از جنگ جهانی دوم ،طرح مارشال

در ارویا هم رف  ،در آمریکای التین هم رف  .ولی در آنجاها فقر را
توسعه داد ودر اینجاها باعث شد چون ققنوس از زیر خاکستر آتشها
دوباره رشد کنند و شکوفا شوند و به مرحله امروز برسند .توسعه
اجتماعی ،امری اس

انسانی که مناسبا انسانی الزم دارد و لتا بایستی

انسانها بتوانند با یکدیگر همکاری ،مشارک

ارادی ،اختیاری و خالا
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دستوری و آمرانه تحقو ییدا

نمیکند .بررسیهای ما نشان میدهد که تعاونیهای خانوادگی حتی به
مراتب از بانکها هم بیشتر به افراد میان خودشان تسهیال
در زمینههای دیگر هم به همین شکل اس

میدهند.

میبینید آنجایی که

بوروکراسی حاکم نیس  ،تعاونیها بهتر رشد میکنند .در آخرین
نشستی هم که بود بزرگترین گیری که کشورهای در حال توسعه
داشتند ،اعم از زودآغاز و دیر آغازشان ،این بود که نتوانستند به یک
مشارک

و به یک کار جمعی دس

ییدا کنند .ادبیا

ما هم مشحون

از همین قضایا اس «:دال خو کن به تنهایی که ازتنهابالخیزد/سعاد
آن کسی دارد که از تنها بپرهیزد» (تنها یعنی بدنها) .یعنی حتی شعر
و ادبیا

ما هم ما را فردگرا میکند .اگر شریک خوب بود ،خدا هم برای

خودش میگرف  .یاضربالمثل «کاله خود

را نگه دار باد نبره» .همه

این ادبیا ها مشحون از ییامهای ضد توسعه اس

و عمالً تا زمانی که

ما نتوانیم با این یدیده کنار بیاییم ،یول و تزریو یول هم مشکل ما را
حل نمیکند .کمااینکه اگر یولی هم باشد بحث بیماری هلندی و
امثالهم ییش میآید و باید صادر کنیم به جاهای دیگر ،خودمان
نمیتوانیم استهاده کنیم.
اتحادیه بینالمللی تعاون یکی از نهادهای بزرگ اس
سال  1330تاسیر شد و فعالی

که در

خود را در زمینههای همبستگی و
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ییوستگی و در عین حال ارتباز خالا و همپوشی بین تعاونیها در
سراسر جهان شروع کرد.چهار دفتر من قهای در آسیا ،ارویا ،آفریقا و
امریکا دارد و هم نین دارای  3سازمان تعاونیِ بانکی ،کشاورزی،
شیال  ،بهداش

و درمان ،مسکن ،مصرفکننده ،صنع

و خدما اس .

در حال حاضر در ایران افزون بر  30هزار و  38تعاونی فعال
داریم .البته می دانید که آمار در ایران یکی از معضال
یایه ساختن ،شناختن اس

و شناخ

اس  .میگویند

یعنی آمار .یک زمانی بنده از

خارج آمده بودم گهتند یک کاری را انجام بده .وقتی در قضایا ورود
کردم دیدم زمینهای کشاورزی ایران بین  18میلیون هکتار تا 13
میلیون هکتار متغیر اس  .دامنه تغییرا

بسیار وسیو بود .گهتم  1متر،

 8متر و  1هکتار و  8هکتار نیس ؛ با این آمارها نمیشود کار کرد .در
سبد هزینه خانوار گاهی تا  975درصد ،یعنی باالتر از سه و نیم برابر
شدن قیم ها را دارید ،اما جعبههای محصوال  ،کوچکتر و تویشان
خالیتر شده اس  ،ولی میبینید از آن  955عاملی که میآیند میانگین
وزنی میگیرند یک چیزهایی که گرانتر اس

برمیدارند ،یک چیزهایی

که مصرف ندارد را میگتارند و باالخره جمو و جورش میکنند و آن
 16 ،10درصدی را که میخواهند درمیآورند.
یکی از تعاریف آمار این اس

که علمیترین روش دروغ گهتن

اس .به هر حال در ایران حدود  9/9میلیون عضو تعاونی هستند.بخش
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که حدود  19درصد

اشتغال را در ایران تشکیل میدهد .البته در بحث اشتغال ،اینکه فردی
در ههته چهار ساع

هم کار کند شاغل محسوب میشود یکی از

قضایایی اس

که برای باال بردن س ح اشتغال استهاده میشود .ضمن

اینکه جمعی

دانشجویی و دانشآموزی ما بیکار محسوب نمیشوند،

بلکه شاغل تلقی میشوند .اگر آنها را هم بخواهیم در محاسبه بگتاریم
نرخ بیکاری به نزدیک  93 ،97درصد میرسد .در استانها حدود 695
اتحادیه استانی و  81اتاا تعاون داریم و حدود  15هزار تعاونی زنان هم
در کل ایران.اولین تعاونی در سال  ،1919در بخش کشاورزی در ایران
ایجاد شد.
تعاونیهای ایران بر اساس قانون ،به تعاونیهای تولیدی و
توزیعی و در مواردی هم تولیدی و توزیعی طبقهبندی میشوند .در
جهان حدود  1/8میلیارد نهر از مردم در تعاونیها عضو هستند .این
میزان جمعی

در قالب حدود  856میلیون تعاونی متشکل شدهاند .به

تعبیری میتوان گه

از هر  6نهر جمعی

جهان ،یک نهر عضو تعاونیها

هستند .در عین حال گردشهای مالی تعاونیها بسیار قوی اس ؛ به
طوریکه  955تعاونی برتر جهان بیش از  1/8تریلیون دالر گردش مالی
داشتهاند .در بخش تعاون جهان حدود  115گرایش شغلی و حرفهای
وجود دارد.
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اما توسعه اجتماعی چگونه میتواند با تعاونیها ییوند داشته
باشد دقیقاً بیانیه ماموری

تعاونیها همان توسعه اس ؛ نه در مههوم

کلی توسعه.بلکه توسعه اجتماعیشان .اگر بپتیریم که توسعه از دو
بخش تشکیل میشود که یک بخش آن رشد اقتصادی اس
شاخ

هایی چون تولید ناخال

ملی و درآمد و سایر شاخ
اجتماعی اس
شاخ

که عبار

ملی ( ،)GDPتولید خال

که با

ملی ،درآمد

ها اندازهگیری میشود ،بخش دیگر ،رفاه
اس

از رشد متوازن و متوالی و ییوسته در

های اجتماعی نظیر وزن متناسب کودکان زیر ینج سال،

دسترسی به آب آشامیدنی سالم ،میزان مرگ و میر تا  95سالگی ،میزان
توزیو و دامنه نابرابری در زمینه غتا و مسکن ،میزان جمعی
میزان مشارک

باسواد،

زنان در مدیری های یایه میانه و ارشد کشور ،آزادی

رسانههای دیداری ،شنیداری و نوشتاری ،حضور افراد در نهادهای مدنی
و نهادهای خودانگیخته ،میزان امید به زندگی و طول عمر ،میزان طالا،
میزان بیکاری ،میزان آسیبهای اجتماعیو . ...بنابراین توسعه
مجموعهای اس

از رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی.

تعاونیها از یک طرف به دنبال توزیو عادالنهتر ثرو
از طرف دیگر از تراکم و تکاثر ثرو

در دس

هستند و

یک عده محدود جلوگیری

میکنند .ثروتمندان جهان روزانه  8/0میلیارد دالر به ثروتشان افزوده
میشود .این لیبرالی نیس  ،نئولیبرالی جدیدی اس

که ما گرفتارش
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محور اس  .شما ببینید برای

یک تولید چه چرخههای عظیم و عجیبی درس

شده اس

که طرف

بخواهد تولید بکند اصال صرف نظر میکند .ولی در بخش داللی و
واس هگری قضیه فرا میکند .باز من داللی و واس هگری را تهکیک
میکنم؛آنهایی که ارزش افزوده ایجاد میکنند ،الزم هستند؛ حتی اگر
اسم بروکر )(brokerبه آنها بدهیم .اگر ارزش افزوده ایجاد کنند ،یک
جنسی را بگیرند و این را بستهبندی کنند و ارائه بکنند ارزش افزوده
ایجاد میکند و وق

ما را کمتر میگیرد و چون وق

روی حسابداری ملی اثر میگتارد .اما نکته این اس

افراد ارزش دارد
که اینها فقط

جنر را جابهجا میکنند .در آمریکا به ازای هر هزار نهر یک دالل وجود
دارد ،در ارویا به ازای هر  665نهر و در ایران در مقابل هر  99نهر .بقیه
هم شبه دالل هستند .یعنی آنها هم به همین روش عمل میکنند و
اینها اجازه رشد تعاونیها را نمیدهند.
م العه در طول تاری

نشان میدهد که توسعه اجتماعی ما

مدیون تعاونیها بوده اس  .اینجا دوستانی داریم که کشاورزی
خواندهاند و میدانند ما یک کشور نیمه خشک بیابانی هستیم و در این
کشور نیمه خشک بیابانی اگر روشهای توزیو آب به روش تعاونی نبود
ما هرگز قادر نبودیم اینجا بنشینیم و زندگی بکنیم .در گتشته ،آبی
که سهم هر کسی بود آنهایی که نزدیک هم بودند سعی میکردند روی
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هم بگتارند که این بخشی که یر

میشود بین  10نهر یا  10دقیقه تا

آخرین مزرعه باید برسد برای هر کدام یک دقیقه شود ،بنابراین 19
دقیقه بهرهوری شود .در بسیاری از امور غیر از روشهای تعاونی ،اصال
اقتصاد جواب نمیدهد .در بحثهای اقتصادی هم داریم .وقتی ستون
یک یلی کج شده و بیرون بیایدبه یک نهر هزار سال هم به وق

بدهیم

نمیتواند کاری انجام دهد ،اما اگر چند نهر همکاری کنند طناب بگیرند
و بکشند آن را جا میاندازند .بنابراین کارهایی وجود دارد که فقط توسعه
جمعی اس  .مشارک

آن از طریو مشارک

جمعی هم نیاز به این دارد

که زمینه های احساس نیاز ،ادراک نیاز ،نیاز ییش بینی،نیاز محاسبهای
و نیاز استاندا ردرا داشته باشیم .این ینج مرحله نیاز را باید در انسانها
ایجاد کنیم.
تعاونیهای خانوادگی هر چند چون کنترل نمیشوند ممکن
اس

اثرا

اقتصادیشاندر سرع

گردش یول و ضریب تکاثر اثر بگتارد

و تورمزا باشد ،ولی به مراتب یکدیگر را یوشش بیشتری میدهند تا
اینکه بخواهی از بانک مثال یک وام ازدواج بگیرید.در اینجا باید چند
نهر کارمند دول

ببرند که چک داشته باشند ،قباله ببرند ،اجاره بها

ببرند و امثالهم تا بخواهند یک وامی بگیرند .من حساب کردم کسانی
که در تایید فرمایشا

آقای دکتر رزاقی عزیز ،آن میزانی که میگیرند

بایدبر اساس ضوابط بانک بیش از  05میلیون نهر ضامن شوند تا آن وام
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تحقو ییدا کند .علیاالصول تعاونیها به دنبال این هستند که بتوانند
توزیو عادالنه ثرو

بکنند و اصوال یک یروتوتایپیهستند از سه قوه:

مجمو عمومی ،قوه مقننه اس ؛هیم
اس

مدیره و مدیرعامل ،قوه مجریه

و بازرسان هم قوه قضاییه .بنابراین ما در تعاونیها نوعی تمرین

دموکراسی و تمرین تسامح و تساهل میکنیم که بتوانیم یکدیگر را
تحمل کنیم و ظرفی

شنیدن انتقادا

مان را باال ببریم و بتوانیم افراد

اصلح و شایسته را انتخاب کنیم که این خودش میتواند منبو توسعه
اجتماعی در زمینه گردش نخبگان بشود .االن در جامعه ما گردش
نخبگان وجود ندارد.
از اول انقالب 355 ،مدیر ارشدکه از  855خانواده
هستند،همیشه دارند کشور را اداره میکنند و اگر بعضیهایشان نیستند
مردهاند ،اگر میماندند در جای دیگر ظاهر میشدند .بنابراین با یک
چنین شرای ی و با این نحوه عمل تعاونیهانمیتوانند رشد کنند .باید
سیستم بوروکراسی را در تعاونیها کمکنیم.ما واقعاً در کشور دچار یک
بوروکراسی خهقانی هستیم که به معنای واقعی خهه میکند؛ به خصون
وقتی یک تعاونی بخواهد تاسیر شود.
یک گروه از ب ههای فوالیسانر دانشکده صنعتی امیرکبیر
تکنیکهایی را آورده بودند که بتوانند زعهران را در جاهای مختلف
بدون استهاده از خاک و آب زیاد ،بکارند .ولی آنقدر آنها را در چرخه
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انداختند که هنوز هم که ما خدم

شما هستیم کارشان حل نشده

اس  .چون اخت مجوز به بخش دیگری محول شد که راجو به این مسمله
هیچ چیزی نمیدانس " .ذا

نایافته از هستی بخش /چون تواند که

بود هستی بخش" .کسی که راجو به چیزی هیچ نمیداند چگونه
میتواند بودجه اقتصادی و بودجه فنی و غیره را تصویب کند
ما معضال

بوروکراسی و ضعف مدیری

داریم .تعاونیها اگر

بخواهند شکل بگیرند بایستی ارادی ،اختیاری باشند.به قول دیوژن که
وقتی اسکندر به دیدار او که در یک خمره زندگی میکرد رفته و گهته
بود من اسکندر هستم از من چه میخواهی ،گه
سایها

از شما میخواهم که

را از سر من برداری بتوانم آفتاب را ببینم؛ ما هم واقعا اگر

بخواهیم تعاونیها رشد بکنند بهتر این اس

که اسکندرِ دول  ،سایهاش

را از روی تعاونیها بردارد و اجازه بدهد تعاونیها خودشان شکل بگیرند.
یعنی دول

نظار

تعاونیها دخال

بکند و نه دخال  .ما االن میبینیم که در همه امور
میکنند .بنابراین مشارک  ،رمز و راز توسعه اس

و

تعاونیها جلوه گاه ویژه و تبلور این نوع مشارک های خالا هستند و
بایستی ما این زمینه را تحقو ببخشیم .به قول فخرالدین مزارعی «ق ره
دریا اس

اگر با دریاس  /ورنه او ق ره و دریا دریاس  /ق ره را تا که به

دریا جاییس  /ییش صاحب نظران دریایی س /گر ز دریا به کنار آید
زود /بود آن ق رهناچیزکه بود».این ،جمو اس

که به انسان قدر
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میدهد .در جمو ،انسان غمش را فراموش میکند .در جمو حتی
کارکردها و عملکردها با تابو لگاریتمی رشد میکند نه با تابو تصاعد
هندسی .بنابراین بایستی از زمینههای استهاده از منابو انسانی بیشتر
بهره بگیریم.
توسعه امری اس

انسانی -اجتماعی و برای اینکه تحقو ییدا

کند باید محیط اجتماعی را انسانی کنیم .در محیط اجتماعی که همه
به دنبال واس هگری و داللی هستند میبینیم بخش تعاون که بنا بود
در چشمانداز 80 ،درصد اقتصاد کشور یا  GDPرا به خودش اختصان
دهد ،عمالً خیلی کمتر از این عدد اس  .از من خواسته بودند محاسبه
بکنم ،یک محاسبه سرانگشتی که کردم دیدم در مرز  0درصد اس .
آن ه ما برای توسعه الزم داریم این اس
جوانها فرص

که جوانگرایی بکنیم ،به

بدهیم ،اجازه بدهیم که رشد بکنند ،در تعاونیها به آنها

کمک بکنیم ،اصل بر برائ

باشدنه بر مجرم بودن.متاسهانه در نهادهای

تصمیمگیر ما و سازمانهایی که برای تعاونیها تصمیم میگیرند اصل
بر این اس

که این ممکن اس

وام را بگیرد و بخورد.بر همین اساس

ضمان های آن نانی میخواهند .آن جوان از کجا این همه تضمین
بیاورد تعاونی تشکیل میشود برای کسانی که سرمایه ندارند ،امکانا
ندارند ،نیازهای مشترک دارند؛ آنوق
از کجا بیاورند یکی از کارها این اس

این همه انواع و اقسام تضامین را
که بایستی به جوانان اعتماد
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کنیم و اجازه بدهیم در قالب تعاونیها متشکل شوند .مثل تعاونیهای
سوئد که در جنگ جهانی اول توانستند تا  93/7درصد قیم ها را به
زیر قیم

جنگ بکشانند .به بخش خصوصی ییام رساندند که اگر

قیم ها را تعدیل نکنید ما خودمان وارد تولید میشویم و واردا
میکنیم .برای دول  ،تعاون یک نعم
تعاونیها را تقوی

اس

نه یک نقم  .بایستی دول

کند و راهشان را هموارتر بکند ،ولی میبینیم که

واقعا این همواری تحقو ییدا نمیکند.
بنابراین ،توسعه اجتماعی در ایران زمانی شکل میگیرد که به
تعاونیها و حتی گرایشهای یازدهگانهاش بهای الزم را بدهیم.
بو روکراسی را کم کنیم ،امکاناتی فراهم کنیم و حتی اگر یکی دو مورد
هم داشتیم که زیان ده بودند ببخشیم؛ ما که این همه بخشنده هستیم
و انواع و اقسام بخششها را برای موسسا
بخش باال رفتن قیم

اعتباری انجام دادیم .در

ارز ،بانکهایی بودند که ورشکسته بودند و 95

هزار میلیارد تومان تراز منهی داشتند ،به اینها گهتند با چراغ خاموش
بخرید ،خریدند و نه تنها منهی ترازشان را از بین بردند بلکه به مثب
رساندند .خب! ما که اینگونه از جیب مردم بخشندگی داریم به
موسساتی که متعلو به افراد و گروههای خاصی هستند ،چرا به
جوانانمان که آمدهاند یک تعاونی تشکیل دادهاند و یک مقداری هم
متضرر شدهاند ،کمک نکنیم که رشد بکنند .یسکاهش بوروکراسی یکی
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از زمینههای اساسی رشد تعاونیها اس
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و رشد تعاونیها زمینهساز

توسعه اجتماعی اس  .از طرفی دیگر واقعاً باید مدیرانی را در بخشهای
تعاونی بگتاریم که به این بخش اعتقاد داشته باشند ،نه اینکه بیایند و
بعد از مدتی برونددر بخش خصوصی و بورس و امثالهم فعال شوند.
یعنی به این بخش عالقه مندی داشته باشند و دغدغه این بخش را
داشته باشند و در عین حال مثل تعاونیها منافو جمو را به فرد رجحان
و برتری ببخشند و منافو آتی را به منافو آنی ترجیح بدهند .اگر این
کارها را انجام ندهیم یول هم بیاید ،میرود.در محال

یک بخش

استخراج سنگ و معادن سنگ داشتیم که به اینها وام داده شد تا کار
کنند ،همگی رفتند شاسی بلند خریدند ،به جای اینکه صرف ابزار و
تجهیزا بکنند .یعنی سرمایه تا زمانی که اعتقاد به تولید نباشد فایدهای
ندارد.
دکتر مسلم خانی
همه ما میدانیم که در کشور ما از موضوع بنهها و بعد موضوع
گروههایخودیار و گروههای همیار و نهایتاً سازماندهی شده ترین این
مدلها به شرک های تعاونی میرسیم که آنجا افراد میتوانند در کنار
هم قرار بگیرند و یک نقش آفرینی اقتصادی و اجتماعی کارآمد داشته
باشند و حضور آنها در جامعه به حل یک مسمله و به یاس گویی به
یک یا چند نیاز مشترک منجر شود .شاید برجستهترین و متمایزترین
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ویژگی شرک های تعاونی که آنها را بیشتر به سم

کسب و کارهای

اجتماعی سوا میدهد موضوع "هر عضو یک رای"باشد .ما معموال در
کسب و کارهای دیگر این مدل را نداریم .افراد بر اساس قدر مادیشان
و بر اساس توان اقتصادیشان ،در سیاس گتاری آن کسب و کار ،در
سیاس گتاری آن شرک  ،نقشآفرینی میکنند .ولی در تعاونیها به
دلیل ذا

مردمی بودن و اجتماعی بودن ،تاکید میشود که هر عضو

فارغ از اینکه آوردهاش چقدر اس  ،سهامش چقدر اس  ،مقام و منصب
و جایگاه اجتماعی و اقتصادیاش چقدر اس  ،به هنگام تصمیم گیری
یک رای بیشتر ندارد .لتا این نوعی یس

مدرنیزم در کسب و کارهای

تیمی و گروهی هم محسوب میشود .لتا باور من بر این اس

که شاید

نزدیکترین مدل به کسب و کارهای اجتماعی،همین کسب و کارهای
تعاونی هستند که در فرمایشا
شد و بهرهمند شدیم.

استاد علیزاده هم به این نکا

اشاره
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حجت االسالم دکتر احمدعلی یوسفی ،استاد حوزه و دانشگاه
مروری بر اهمیت و جایگاه تعاون در مکتب اسالم
بحثی را تح

عنوان گسترش نظریه تعاون بر اساس مکتب

اسالم در جمهوری اسالمی ایران ،گتشته ،وضعی
آینده خدم

موجود و نگاه به

عزیزان عرض میکنم .کار اصلی بنده فقه اقتصادی اس

و در دانشگاه هم تحصیالتم در رشته اقتصاد بوده اس

و از سال  37تا

به االن حوزه تخصصیام در بحث اقتصاد و تعاون از منظر اسالم اس
تالیها

و

و کتابهایی هم در این زمینه داشتهام.
اولین تاثیری که قانون اساسی از مکتب اسالم گرف

چهارم قانون اساسی اس

اصل

که بیان میدارد« :کلیه قوانین و مقررا

مدنی ،جزائی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر
اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالا یا عموم
همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررا

دیگر حاکم اس " .سه واژه

دارد که دارای جنبه فقهی و اصولی اس  :اطالا ،عموم و حاکم .یعنی
هر اصلی در منافا

با این اصل باشد ،این اصل اس

داده شود .تشخی

این امر هم با فقهای شورای نگهبان اس  .فصل

چهارم قانون اساسی که فصل اقتصادی اس

که باید ترجیح

و  19ماده دارد ،از جمله

اصل های  99و  99ذیل همین اصل تعریف میشوند.بنده معتقدمهنوز
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هم اولین گام و اولین اقدامی که بر اساس مکتب اسالم ،در خصون
تعاونی در جمهوری اسالمی ایران تبیین شد ،کتابی اس
تعاون چاپ کرده اس
حضر

تح

عنوان "اهمی

که خود وزار

شیوه تعاون"که دیدگاههای

آی اهلل شهید بهشتی اس  .ایشان در این کتاب 13 ،م لب را

مورد بررسی قرار دادهاند که بسیاری از این م الب را موکول کرده اند
به آینده و در برخی از آنها هم با ابهام و در برخی هم اظهارنظر صریح
کردهاند که به اعتقاد بنده بسیار مسائل اساسی اس
این مد

وای کاش در طی

ما روی همین دیدگاههای آقای شهید بهشتی درس

میکردیم.بنده سعی میکنم ابهاما

موجود در فرمایشا

کار
شهید

بهشتی را ،بر اساس نظریه تعاون مبتنی بر مکتب اسالم بیان کنم.
 ماهیت تعاوني :ماهیاس

تعاونی چیس

شیوه و روش بخش اقتصادی

یا نظام اقتصادی ایشان بیان میکنند به عنوان یک روش و شیوه؛

ولی در قانون اساسی ما به عنوان بخش اس  .در تحقیقی که ما انجام
دادیم ،تعاونی به معنای واقعی حتما در عرض نظام سرمایهداری و
سوسیالیستی اس  ،اما از دیدگاه اسالم به عنوان یکی از بخشهای نظام
اقتصادی اسالم محسوب میشود .طبو بررسیهای ما ،اسالم یک نظام
اقتصادی چهار بخشی اس

که البته در قانون اساسی،سه بخش آن آمده

اس  .بخشی از فرمایشا

دوستان که در اینجا به آنها اشاره شد به

عنوان بخش خیرخواهانه نظام اقتصادی اسالم محسوب میشود و
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درواقو این ابهام ،در کتاب اقتصاد تعاونی از منظر اسالم برطرف شده
اس .
-

جایگاه

تعاونيها

نسبت

سوسیالیستي:این بخش فرمایشا

به

نظام

سرمایهداری

و

ایشان تقریباً در حد یک سخنرانی

اس  ،ولی با این توضیحی که بنده عرض کردم ق عاً اقتصاد تعاونی در
عرض این دو نهاد به حساب میآید.
 نوع مالکیت در تعاونيها و تفاوت آن در انواع تعاونيها:مستحضر هستید که نوع مالکی
بحثهایی را در خصون مالکی

در تعاونیها بسیار اهمی
شخصی ،مالکی

میکنند،ولی با بررسیهایی که انجام شده اس

دارد .ایشان

خصوصی ...،م رح
اگر ما جریان مالکی

را در تعاونیها حل نکنیم تعاونیهای ما با همین مشکالتی که گرفتارش
هستند رو به رو خواهند بود.براساس مبانی اسالمی ،مالکی هایی که در
تعاونیها به کار میروند در چارچوب تعاونیهای مشاعی فراگیر و
غیرفراگیر اس  .ابعاد این تعاونیهای مشاعی فراگیر و غیرفراگیر و
تاثیرش در تاسیر یک تعاونی واقعی در آن کتاب بیان شده اس .
 جایگاه اصل رفتاری تعاون نسبت به اصل رفتاری رقابت آزاداقتصادی :اساسا اصل رفتاری رقاب  ،یک اصل مبتنی بر اندیشههای
سکوالری غیر قابل قبول بر اساس موازین اسالمی اس  .آی اهلل شهید

72

تحلیل و بررسی جایگاه الگوی بینالمللی تعاون در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران

بهشتی هم همین مسمله را به مههوم متداولی که االن هستبیان
میکنند .آی اهلل شاهآبادی استاد عرفان حضر
اقتصادیعجیبی دارند وای کاش ما وق

امام واقعاً دیدگاههای

خود را میگتاشتیم روی

دیدگاههای تعاونی افرادی مثل آی اهلل شاهآبادی و شهید بهشتی،که
اگر این گونه بود االن جمهوری اسالمی ایران برای دنیا نظریه تعاونی
جدیدی داش  .ایشان میفرمایند که اصل رفتاری رقاب
ثبویی

یک اصل

اس  .بعد ایشان یک اصل رفتاری جدیدی ارائه میدهند :تعاون

در درون مدل و روابط مسئوالنه با بیرون مدل.
 اصول تعاوني و معیار اصل در تعاوني :این بحث مهمی اس  .ما برچه معیاری باید برویم اصول تعاونی باید چند تا باشد ما معیاری را
در این کتاب بر اساس نظریه تعاون در اسالم ارائه کردهایم و بر اساس
آن معیار نشان دادهایم اصولی که هر تعاونی به عنوان تعاونی واقعی باید
رعای

بکند ینج اصل اس

بحثهایی دارم که ممکن اس

که دیگر وارد آن اصلهانمیشوم؛ چون
به آنها نرسم.

 معیار در تقسیم انواع تعاونيها:تعاونی کارگری ،تعاونی مسکن،تعاونی شهری ،روستایی ...،واقعا معیار ما در تقسیمبندی تعاونی چه باید
باشد بر اساس بحثی که ارائه دادهایم تعاونیها میتوانند با توجه به
نوع مالکیتی که برایشان طراحی میکنیم و بر یایه فلسهه تعاونیها و
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اهدافی که باید دنبال بکنند به سه دسته تقسیم شوند :تعاونیهای
تولیدی ،توزیعی و تلهیقی.
 چگونگي سرمایه و مالکیت دولتي و مدیریت تعاونيها :چ ورمیشود سرمایه و مالکی  ،دولتی باشد و تعاونیها بر اساس این سرمایه
بتوانند عمل بکنند جمو بین سرمایه و مالکی
تعاونیها باید به چه شکل صور

دولتی و مدیری

بگیرد

 نقش تعاونيها در چگونگي واگذاری بنگاههای دولتي و پرهیزاز همراه شدن با جریان سرمایهداری :متاسهانه هر زمان ما آمدیم
این واگتاری ها را اقدام بکنیم دقیقاً دچار همین مشکل شد .ایشان
تصریح میکند که دول

ساالری اقتصادی تبدیل به سرمایه ساالری

اقتصادی نشود .به معنای واقعی باید توزیو ثرو

انجام شود نه فقط

توزیو درآمد.درآنجا بر اساس نظریه اسالمانواع روشها را برای اینکه
واقعاً در واگتاریها بدنه اصلی مردم از ثرو

بهرهمند شوند م رح

کردهایم.
 تناسب عضویت آزاد و دخالت دولت در تعاونيها:البته ما درآن جا بحث عضوی

آزاد و مسئوالنه را بر اساس مبانی اسالمی م رح

کردهایم و درستش هم همین اس  .چگونه میشود دول ها در تعاونیها
دخال

داشته باشند ،اما اعضا آزاد باشند ما در آنجا بحث مسئولی
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آزاد و مسئوالنه را م رح و ارتباطش را با دخال

دول

در

تعاونیها تبیین کردهایم.
 حضور تعاونيها تنها در مشارکتهای کوچک یا شرکتهایتولیدی و توزیعي بزرگ:خیلیها اعتقادشان این اس

که تعاونیها

سرمایههای کوچک را به هم ملحو میکنند و بعد با هم مشغول
میشوند و سرمایههای بزرگ بماند برای جاهای دیگر .این من و ،من و
درستی نیس  .اتهاقاً تعاونیها باید با ابتکار و خالقی هایی که دارند
اصل جریان ثرو

کشور را در اختیار بگیرند .چگونه این اتهاا باید

بیهتد بر اساس نظریه تعاون در اسالم کامال این امر یتیرفته شده اس
و راهکار دارد.
 تعاونيهای اعتبار و نقش و جایگاه آنها نسبت به بانکها:خیلی مواقو،بسیاری از افرادی که دارند در عرصه تعاون فعالی
یا قانون مینویسند،به تهاو

میکنند

تعاونی اعتبار با بانکها توجه ندارند.

بسیاری مواقو خود مسئولین بانکهای تعاونی هم توجه ندارند که اصالً
چرا ما رفتیم دنبال تعاونیهای اعتبار و تعاونیها به دنبال بانکها
نرفتند یک بحثی هس

که نظام سرمایهداریمیگوید "یول ،یول

میآورد و سرمایه ،سرمایه" .به تعبیر ما طلبهها این اخبار نیس  ،انشا
اس  .یعنی یول باید یول بیاورد و سرمایه باید سرمایه بیاورد .دو نهاد
برای این منظور طراحی کردند .یکی نهاد بانک برای "یول ،یول بیاورد"
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و نهاد بورس برای "سرمایه ،سرمایه بیاورد" .اساساً تعاونیها باید از
ایننوع شعارها و نهادهایی که برای تحقو این شعارها تاسیر شدهاند
فاصله بگیرند .ماهی

تعاونیها نابود خواهد شد .لتا با رسال

خاصی که

برای تعاونیها تعریف می شود رفتند به دنبال تعاونیهای اعتبار ،که
درس

هم هس  .چند وق

ییش یک یایاننامهای بوده که بنده ،مشاور

ورییر بورس ،استاد راهنما بود .تالش کردیمکه بتوانیم تعاونیها را به
بورس عرضه کنیم .در جلسه دفاعیه بنده برایشان کامالً استدالل کردم
که این کار اساساً با ماهی

تعاونیها متهاو

اس

و سعی کردیم این

مسمله را تقریباً تبیین بکنیم.
 تامین سرمایه تعاونيهای تولیدی و نسبت تعاونيها با بازارسرمایه و بورس:
 چگونگي قطع واسطه ها بین تولید و توزیع و جلوگیری ازاشتغال کاذب :بعضیها این شعار را میدهیم ،اما سیستمی که باید
این اتهاا بیهتد چیس

اساساً واس هگری کارش همین اس

که

واس هها را زیاد کند .این که با شعار نمیشود .تعاونیها چه کار باید
بکنند از ناحیه اصل خاصی اس

از ناحیه نوع مالکی

اس

ارتباز

بین تولید و توزیو باید بر اساس چه سیستم مالکیتی باشد تا این اتهاا
بیهتد
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 معیار نقش اعضا در میزان مدیریت بر اساس سرمایه یا معیاردیگر :این بحث ،خیلی بحث مهمی اس  .االن در تعاونیها با مسامحه
از این میگترند .ما معتقد هستیم که میشود از "هر عضو یک رای"
عدول کرد بر اساس تجربه و سابقه ،اما بر اساس معیار اسالمی به هیچ
وجه نمیشود بر اساس میزان سرمایه از "یک عضو یک رای" عدول کرد
و بگوییم هر کر سرمایه بیشتر آورد باید حو رای بیشتری داشته باشد.
این من و ،تعاونیها را نابود خواهد کرد .اما بر اساس معیارهای دیگری
که جایگاه انسان را در برابر سرمایه ارتقا میبخشد قابل قبول اس .
میزانش را دیگر من اینجا بحث نمیکنم،در کتاب م رح شده اس

و

تکلیف این قضیه را آنجا روشن کردهایم.
 شاغل بودن تمام صاحبان سهم یا جواز صاحب سهم بودنبدون شاغل بودن :اینکه آیا تمام صاحبان سهم باید شاغل باشند یا
نه آی

اهلل شهید بهشتی با ابهام از آن میگترند و بیانی دارند ،ولی به

نظر ما می شود از این قضیه بر اساس یک معیاری گتش
ماهی

که فلسهه و

تعاونیها باقی بماند.

 تحلیل محدودیت سود سهام :مستحضر هستید کسانی که درتعاونیها فعالی

میکنند عالوه بر دستمزد ،یک سود سهام میگیرند و

یک مازاد برگشتی هم به آنها تعلو میگیرد .چ ورمیشود سود سهام
را محدود بکنیم و نگوییم بعضی از هزینهها تماماً برای صاحب سرمایه
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باشد در اسالم یک من قی دارد که آنجا ما سعی کردهایم این مسمله
را حل کنیم.
 چگونگي توزیع سود در تعاونيهای توزیعي ،تولیدی و تلفیقي:سود میان اعضا چ ور و بر چه مالکی باید توزیو و تقسیم شود این
یکی از ابهاماتی اس

که بر اساس نظریه تعاون در اسالم کامالً قابل حل

اس .
 معیار در توزیع مازاد برگشتي در تعاونيها :راههای مختلهی راگهتهاند و ما بر اساس معیاری که داریم جایگاه انسان و نیروهای فعال
حقیقی نسب

به سرمایه را تحلیل و روشن کرده ایم که بهترین راه چه

راهی باید باشد.
بعد از دیدگاه آقای شهید بهشتیبر اساس مبانی اسالمی،
تقریباکار جدی در نظریه تعاون از دیدگاه اسالم در جمهوری اسالمی
ایران نمیبینیم .الاقل بنده ندیدهام .از سال  1937تا به االن که حدود
 15سال مستمر حوزه کاری من روی تعاون از دیدگاه اسالم اس
ام .در سال  33وزیر تعاون وق
ایران حضر

ندیده

تماسی گرفتند با مدیر حوزههای علمیه

آی اهلل بوشهری .ایشان فرمودند که رهبری میفرمایند

بنبس شکن اقتصاد ما ،تعاونیها هستند؛ تعاونیها را تقوی

کنید؛ از

دیدگاههای علمای حوزه استهاده بکنید .ایشان هم آمدند قم .یک
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جلسهای بود .ما هم شرک

کردیم و از آن سال بندهرا بردند به قسم

"تعاونی در اسالم" .به هر حال من وارد این بحث شدم و حدود  6ماه
فقط م العه میکردم .آمدم خدم

دوستان در وزار

تعاون و خیلی به

من کمک کردند و کتابهای بسیاری را در اختیارم قرار دادند که االن
همه این کتابها در یژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اس .در این  6ماه حتی
یک جمله ننوشتم ،فقط می خواستم ببینم که گره کار ما و مسیر ورود
ما کجاس .
دوستانی که اقتصاد خواندهاند مستحضر هستند ما یک تابو
تولید داریم ( ،Q=F)L,Kکه البته در کتابهای اقتصادی K
وLمی نویسندکه این هم خودش یک من و ارزشی دارد .یعنی همه
تولیدا

ما ترکیبی اس

از دو عامل سرمایه ،اعم از سرمایه نهتی و

غیرنهتی و نیروی کار ،اعم از ماهر ،نیمهماهر و نیروی کار ساده .یرسشی
که اینجا ییش میآید آن اس

که سرمایه چه میزان در تولید نقش

دارد و به دنبال آن ،چه سهمی از محصول تولیدی به سرمایه و مالک
آن اختصان می یابد همین یرسش درباره نیروی کار نیز م رح اس .
نظام سرمایهداری به این یرسش به گونهای جواب میدهد ،نظام
سوسیالیستی به یک نحو دیگر و نظام اسالمی هم به یک نحو دیگر.
نظام سرمایهداریمیگوید نیروهای کار ،عمله و اجیر هستند و
باید به یک دستمزد حداقلی اکتها کنند و مازاد دستمزدهای حداقلی،
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سهم سرمایه و صاحب سرمایه اس  .نظام سوسیالیستی هم به یک نحو
دیگر وارد شده و میگوید سرمایه عقیم اس
کار ببرد و نماینده نیروی کار هم دول

و باید همه آن را نیروی

سرمایه ساالر اس  .از دیدگاه

اسالم ،سرمایه عقیم نیس  ،بلکه به میزان نقشی که در فرایند اقتصادی
نیروهای فعال حقیقی

دارد باید بهره مند شود .اما سرمایه باید در خدم

که نیروی کار ماهر ،نیمه ماهر و ساده هستند باشد.زمانی این اتهاا
میافتد که فرایند مدیریتی ،در نیروهای کار دخال
این مسمله اتهاا میافتد که نوع مالکی

داشته باشد .زمانی

خاصی را در تعاونیهای

تولیدی ،توزیعی و تلهیقی تعریف کرده باشیم .لتا اسالم بر اساس این
دیدگاه ،نه با دول ساالری اقتصادی موافو اس

و نه با سرمایهساالری

نظام سرمایهداری ،بلکه من و اسالم ،مردمساالری اقتصادی دینی اس ،
که تعاونیها یکی از بخشهای مردمساالری اقتصادی دینی هستند.
حاال این من و بر اساس چیس
مد ها اس

براساس آیا

قرآن.

بنده تالش میکنم که به دنبال اسالم عملیاتی

باشم .اسالم منبری خیلی خوب اس

و باید در جای خودش از آن

استهاده شود و بلکه اسالم عملیاتی مبتنی بر اسالم منبری اس

و خیلی

خوب هم هس  ،من نمیخواهم جایگاهش را تضعیف کنم؛ بلکه تالش
میکنم مبانی اسالمی را تبدیل به قانون و عملیا

بکنم.در ادامه عرض

خواهم کرد که قانون تعاون جمهوری اسالمی ایران سه بار به دس

ما
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رسید و هر سه بار تقریبا منتهی شد و جریانش گرفته شد .من بر اساس
این آیا  ،نظریه تعاون و مالکی

و مدیری

را بیان کردهام .این یرسش م رح اس
از کجا ناشی شده اس
مخلوقا

اس

ما در آیا

و ارتباز بین توزیو و تولید

که مردمساالری اقتصادی دینی
قرآن داریم که انسان اشرف

(مومنون ،)19 ،جانشین خدا در زمین اس

(انعام،

 ،)160حهظ کرام

انسانی مورد تاکید اس

مسجود مالئکه اس

(بقره )99 ،و تمام نعم های الهی برای انسانآفریده

شده اس

(بنیاسرائیل ،)75 ،انسان

(بقره .)83 ،این را چگونه باید در عرصه اقتصادی نهادینه

بکنیم در عرصه سیاسی چگونه باید نهادینه بکنیم در عرصه اجتماعی
و فرهنگی چگونه باید نهادینه بکنیم چ ور میشود که انسان اشرف
مخلوقا

باشد وبعد جریان اقتصادی کشور ما بعد از  95سال انقالب

اینگونه باشد البته جمهوری اسالمی ایران انصافا گامهای بزرگی را در
خدم

به محرومین و مستضعهین برداشته اس

و دارد بر میدارد ،اما

وقتی ساختار اقتصادی فقرزا باشد ،وقتی سرچشمه مشکل حل نشود،
خود به خود شما هرچقدر هم حکوم

بکنید هم نان فقر در جامعه

ریشهکن نمیشود.
در این آیاتی که بنده عرض کردم هیچ انسانی تخصیصی نسب
به سایر انسانهاندارد .همه انسانها اشرف مخلوقا

هستند ،همه

انسانها باید کرام شان حهظ شود ،همه انسانها باید مسجود مالئکه
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باشند ،همه انسانها باید از ثرو
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جامعه بهرهمند باشند و نه اندکی .این

یک سیستم میخواهد ،یک مدل میخواهد.ما تعاون را بر اساس مبانی،
اهداف و اصول مدلهای اقتصاد تعاونی استخراج کردیم و به صور
ت بیقی با نظام سرمایهداری و نظام سوسیالیستی،در ادامه دیدگاههای
شهید بهشتی در جمهوری اسالمی ایرانارائه دادیم.
بعد از این ،سه الیحه تعاونیم رح شد:یک الیحه را در سال
 1933دول

قبلی ارائه دادند .این الیحه از طریو مرکز تحقیقا مجلر

شورای اسالمی که در قم هس

به دس

بنده رسید و من آن را مورد

م العه قرار دادم .البته این مرکز -غیر از مرکز یژوهشها اس ؛ چون
آنجا بحثهای فقهی را میآورندبررسی میکنم .آنجا دیدم که اگر
واقعاً این الیحه تبدیل به قانون شود ،خود این الیحه تعاونی را نابود
خواهد کرد .مواد و اصولی را آوردند که من دقیقا استشهاد کردم و
آدرس دادم که اگر این مواد و الیحه تصویب شود تعاونیها در جمهوری
اسالمی ایران نابود خواهند شد .سپر خودم شروع کردم یک فصل را
بازنگری کردمو فرستادم کمیسیون اجتماعی .متاسهانه اقتصاد تعاونی
ما بیشتر در کمیسیون اجتماعی مجلر بررسی میشود و کمیسیون
اقتصادی ،فرعی اس  .آنجا بررسی کردند و آن الیحه منتهی شد.
در سال  1938الیحه دیگری را دول

ارسال کردند که به دس

ما رسید.الیحه وظایف و اختیارا وزار تعاون بود .آنجا من یک دلیلی
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آوردم که شما باید اول قانون تعاون را بنویسید و بعد وزارتخانه ببیند
برای اجرای قانون چه وظیههای دارد .شما هنوز قانون را ننوشتهاید
وظایف را تعریف کردهاید .سپر موادی هم آوردم و گهتم حتی اگر هم
بپتیریم ،موادی اینجا هس
حقیق

که اگر تصویب شود تعاونیها از ماهی

و

خودشان تهی میشوند.جلوی آن هم گرفته شد.
در سال  1930زمانی که جناب آقای ربیعی بودند الیحهای را

فرستادند قم .ما کارگروهی تشکیل دادیم و آن را بررسی کردیم و بنده
خودم یک متنی نوشتم و گهتم این مواد قانونی که اینجا آوردهاید اگر
تبدیل به قانون شود باز تعاونیها را نابود خواهد کرد .جلوی این هم
گرفته شد.
چند ماه ییش باالخره از طریو کمیسیون اجتماعی مجلر
تماس گرفتند که بیایید یک آسیبشناسی بکنیدو ببینید مشکل ما در
تعاونیها چیس

مشکل قانون ما چیس

اصولی را بگویید که ما بر

طبو آن اصول بتوانیم قانون را متناسب با شرایط موجود بازسازی و
بازنگری کنیم .ما این کار را در حد یک جزوه کردیم و خدم

آقایان

دادیم که تا االن هنوز خبری نداریم.
اساساً تعاونیهای واقعی براساس تهکر سکوالر محال اس  .ما
در کتابهای تاری و عقاید اقتصادی ،تعاونیهای واقعی نمیبینیم .هر
تعاونی که میبینیم ،تعاونی سوسیالیستی اس  .سوسیالیس ها هم که
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آمدند و تعاونیها را خراب کردند .تعاونی واقعی از جریان یک مجموعه
متدینین مسیحی

در  1399شکل گرف  .در کتابهای تاری عقاید

اقتصادی نظام سرمایهداری ،اساساً نشانی از تعاونی واقعی نیس .هر
تعاونی واقعی اگر واقعا بخواهد شکل بگیرد جز براساس مبانی توحیدی
و الهی ممکن نیس  .اگر در جای خودش فرص

باشد توضیح میدهم

که اگر به دنبال تعاونیهای واقعی باشید غیر از ادیان ابراهیمی که
اکملش دین اسالم اس  ،به دنبال تعاونی واقعی بودن محال اس  .برخی
از تعاونیهایی که بر اساس کاتولیک مسیحی

طراحی شدهاند و من در

این کتاب داستانشان را آوردهام واالن موفو هستند ،در بحران 8553
رشد  6درصد خودشان را حهظ کردند و حتی یک کارگر هم اخراج
نکردند؛ دقیقا همان آرمانهاییرا که ما در اسالم داریم .یک کشیش
مسیحی آمد و مراتب نازلهاش را برای تعاونیها محقو کرد .من وقتی
او را دیدمو آموزههای اجتماعی ،اخالقی ،اسالمی را دیدم حسر خوردم
که چرا ما با وجود این همه آموزههای بسیار مترقیانه ،نمیتوانیم این را
عملیاتی بکنیم.
به هر حال من یک برنامههایی را برای تکمیل راه تعاونی در
جمهوری اسالمی ایران ییشنهاد میدهم .مزی

نسبی مادر دنیا ،تعاونی

از دیدگاه اسالم اس  .اگر ما بتوانیم نظریه تعاون بر اساس اسالم را
درس

طراحی بکنیم و ببریم در بدنه قانونگتاری و نهادینه کنیم ،یکی
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از مزی های بزرگ جمهوری اسالمی ایران را شکل دادهایم.
ییشنهادهای من برای این جمو فرهیخته و وزار

تعاون بدین قرار

اس :
 -1بازنگری قانون تعاون تح

نظر کمیتهای متشکل از کارشناسان

تعاونی و فقهی.
 -8برگزاری کارگاههای علمی در موضوع اقتصاد تعاونی از منظر
اسالم برای کارشناسان تعاونی در س وح مختلف( .گه

و

شنودهای علمی).
 -9اجرای طرحهای آسیب شناسی اقتصاد تعاونی ایران و ارائه
راهبردها و راهکارها برای تغییر وضعی

موجود.

 -9طراحی مجله علمی -یژوهشی تعاون.
 -0توسعه م العا

تعاونیهای موفو دنیا و استهاده از تجربیا

علمی و عملی آنها.
 -6تالیف کتاب درسی برای رشته تعاونی با رویکرد اسالمی در
دانشگاهها برای س وح کارشناسی تا دکترا .البته "انتشارا
سم "این کار را برای مق و کارشناسی و کارشناسیارشد از
بنده خواسته اس  .برنامهاش را دادهایم و امیدواریم که
انشاءاهلل دوستان هم کمک بکنند بتوانیم از تجربه اندیشمندان
دیگر هم در این زمینه استهاده کنیم.
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 -7تالیف کتاب فقه تعاون .اینزمینه و آمادگی االن در حوزه هس
و خیز بزرگیرا در بحث فقه اقتصادی برداشته اس  .افراد صاحب
نظری هستند که میتوانند در این زمینه کمک بکنند.
 -3تملیف آثاری برای تبیین اندیشههای تعاونی صاحبنظران
اسالمی مانند آی

اهلل محمدعلی شاه آبادی ،امام خمینی ،شهید

بهشتی ،شهید م هری ،مقام معظم رهبری و آی اهلل جوادی
آملی .آقای شاهآبادی کتابی دارند با عنوان"شترا

المعارف" که

ما یک مقاله علمی -یژوهشی از آن درآوردهایم و داریم تح
عنوان الگوی اقتصادی آقای شاهآبادی تالیف میکنیم.من معتقد
هستم تعاونگران واقعی نباید دنبال وزارتخانه و دول
تح

باشند .ما

عنوان امتداد الگوی آی اهلل شاهآبادی ،مدلهایی را

طراحی کردهایم و یک جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی راه
انداختهایم .حدود  05 ،95تشکل مردمی که در س ح کشور
دارای ظرفی

ملی هستند به عنوان مدل اقتصاد مقاومتی که

مبتنی بر اندیشههای تعاونی آی اهلل شاهآبادی اس
می کنیم .اگر وزار

دنبال

تعاون واقعا بخواهد بیاید و کار کند تا

اندیشههای شهید بهشتی را درس

تبیین ،تحلیل ،اصالح و

تکمیل کنیم و ارتقا بدهیم و به عنوان یکی از اندیشمندان
اسالمی ،دیدگاه و نظریا

ایشان را م رح کنیم .االن در

خصون بخش خصوصی متداول ،بین مراجو ما نظرا

عجیبی
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اس  .آقای شهید م هری اولین کسی بودند که در این زمینه
نظری داشتند که میگوید" :این بخش خصوصی متداول،مورد
قبول اسالم نیس ".حضر

آی اهلل جوادی آملی هم میگوید:

"بخش خصوصی متداول سرمایهداری ،بین الغی اس  .یعنی
ضالل

و گمراهی اس " .سپر خود ایشان نظریه ییشرف

کوثری را م رح میکنند که نظریهای بسیار عجیب و مبتنی بر
مبانی اسالمی اس  .آقای شاهآبادی  35سال ییش بانکها و
ساختار اقتصادی موجود جامعه را نقد میکند و بعد بر اساس
توحید عملی و توحید افعالی ،مدل ارائه میدهد .در همین
تهرانی که در آن زمان  955هزار نهر سکنه داش

 05هزار نهر

عضوگیری میکند که مدل خودش را عملیاتی بکند .این مدل
دقیقا بر اساس اندیشه تعاون در اسالم بودکه البته رضاشاه اجازه
نداد.
 -3ترجمه دیدگاههای تعاونی صاحبنظران اسالمی به زبانهای
مختلف دنیا.بنده در جریان هستم وزار تعاون کتابهای
زیادی را از آن طرف برای جمهوری اسالمی ایران ترجمه کرده
اس  .کار ارزشمندی اس

و قابل استهاده اس  ،اما رسال

ما

برعکر اس  .ما باید اندیشه تعاون را براساس نظریه اسالم و
براساس اندیشههای اندیشمندان بزرگ خودمان ،کشف،
استنباز ،استخراج و تنظیم و ترجمه به زبانهای دیگر بکنیم
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و در جمهوری اسالمی ایران نهادینه بکنیم و ترجمه کنیم برای
سایر صاحبنظران دنیا.
امیدوار هستیم با این ییشنهادهایی که عرض شد دوستان هم
راهنمایی بهرمایند و بشود نظریه تا تعاون در  95سالگی انقالب ،یک
حرک

و یک خیزی بردارد .هیچ راهی در این جنگ تمامعیار اقتصادی

غیر از مدلهای تعاونی وجود ندارد .اگر کسی خیال کند ما در ریلهای
نظام سرمایهداری که االن در آن قرار داریم و در درون نظام
سرمایهداریمیتوانیم با تحریمهای اقتصادی مقابله بکنیم و موفو شویم،
خیال باطلی اس  .رهبری در سال  36خدم

اساتید فرمودند که اقتصاد

مقاومتی این همه تالش میشود ییش نمیرود ،مشکل کجاس

همان

جریانی که متاسهانه نوعی سرمایهداری را در جمهوری اسالمی ایران
دارند تبلیغ و ترویج میکنند خود اقتصاد مقاومتی را هم تهسیر
سرمایهداریمیکنند .مردم بنیانی ،عدال

محوری،دانشبنیانی ،رویکرد

جهادی،درونزایی ،برونگرایی ،مولد ،پیشرو ،الگوی
الهامبخش از نظام اقتصاد اسالمی را تهسیر سرمایهداریمیکنند .اگر
تهسیر درستی هم بکنیم ریلهای موجود اساساً اجازه نمیدهند که شما
اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعیاش که در مولهههایش نههته اس
نهادینه بکنید .ما نیازمند مدلهای جدید برای تغییر ریلهای موجود
هستیم.
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دکتر مسلم خانی
بنده  98نکته را از فرمایشا آقای دکتر یوسهی یادداش
باور بنده بر این اس

که اینها مسائل مهمی اس

کردم.

که در حوزه نظریه

و در حوزه تئوریهای تعاون باید به آنها بپردازیم .چند وق

ییش هم

جلسهای با رییر محترم حوزه علمیه قم و چند نهر از علمای برجسته
حوزه برگزار شد .در آنجا هم این موضوع م رح شد که قاعدتاً حوزه
علمیه در تدوین و انتشار نظریه اقتصاد تعاونی باید ییشگام باشد .یکی
از رسال های حوزهها به روز بودن و مجتهد محور بودن و اجتهاد محور
بودن اس

که به تناسب شرایط روز بتوانند موضوعی را در جامعه م رح

کنند و برای آن راهکارهای فقهی ارائه بدهند.نکته بسیار مهمی که در
صحب های آقای یوسهی م رح بود بحث نظام دستمزدها اس  .ما در
در همین سالن تقریباً یک ههته دیگر جلسا

مربوز به تعیین حداقل

دستمزدها را داریم و نهایتاً یک عددی را به عنوان حداقل
دستمزدکارگران در سال  33اعالم میکنیم .راب ه بین نظام دستمزدها
و الگوی مدیری

کسب و کار و الگوی حاکمی

سرمایه ،موضوع بسیار

مهمی اس .اینکه ما چگونه باید در بحث تعیین دستمزدها اقدام کنیم
که هم کرام

نیروی کار محهوظ بماند ،هم اصال

و هم موضوع بهرهوری و مواردی از این دس

سرمایه حهظ شود

اتهاا بیهتد .شاید مدل

کسب و کارهای تعاونی که در آن ،هم دستمزد وجود دارد ،هم سود
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سهام و هم سایر روشهای مشارک
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اقتصادی نزدیکترین مدل به

مدلهای تکریم سرمایه انسانی باشد.
نکته مهمی که فکر میکنم الزم اس

به آن بپردازیم آن اس

که اخیرا بحثی را آقای جوادیآملی م رح کردند با عنوان اقتصاد کوثری
در مقابل اقتصاد تکاثری که در صحب های آقای دکتر یوسهی هم
م رح بود .نکاتی که در مورد اقتصاد کوثری م رح شده و مولهههایی
که از این اقتصاد م رح شده اس

به شد

به الگوی کسب و کارهای

تعاونی نزدیک اس  .نکته مهم دیگر اینکه معموالً در بحث بانکداریها
اگر دق

کرده باشید همیشه این موضوع م رح میشود که نظام

بانکداری در ایران ما آیا اسالمی اس

یا ربوی اس

میگویند در نظام

بانکداری ایرانی ،بهره  13درصد و  89درصد را داریم؛ حال آن که در
نظام بانکداری ارویایی ،به طور میانگین نرخ بهره حدود  1/7درصد اس .
جالب اس

بدانیم در تعاونیهای اعتبار ،بهره صهر درصد اس  .االن در

خیلی از کسب و کارهای تعاونی که در حوزه اعتبار دارند کار میکنند
بهرهای وجود ندارد .لتا نزدیک ترین مدل به بانکداری اسالمی و اقتصاد
اسالمی ،تعاونیهای اعتبار هستند .البته در کشور ما آنطور که باید و
شاید این مدل تبیین نشده اس .یکی دو مورد سوء استهاده بزرگ از
این عنوان و تیتر تعاونی اعتبار صور
ایجاد کرده اس .

گرفته و دردسرهای زیادی را
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دکترمنوچهر یزدانی ،مشاور وزیر در امور تعاون
موضوعی که سهم بنده شده اس
اس

تبیین قوانین و مقررا تعاون

از ابتدا تا حاال و اینکه کجا کارآمد بوده ،کجا کارآمد نبوده و چرا

البته این مباحث ،همراه با تحلیل سیاس گتاریهای عمومی در طول
ییدایش تعاون در ایران تا امروز اس .تاری تعاون را که نگاه میکنیم،
اگر سال  1399را سال مبدأ تشکیل اولین تعاونی به شکل امروزی آن
در جهان در نظر بگیریم میشود  1889شمسی ،یعنی تقریبا حدود 65
و خردهای سال قبل از مشروطی  .تاسیر اتحادیه بینالمللی تعاون را
اگر در نظر بگیریم ،یعنی سال  1330را ،میشود  11سال قبل از
مشروطی .
بعد از اتحادیه بینالمللی تعاون ،یک اتاا تعاون در سال1381
در ILOدرس

شد که دقیقا میشود سال  1955شمسی .بعد از آن بود

که تعاون کمکم وارد کشورهای جهان سومی مثل ایران شد.سال
1959باالخرهیک کلمه تعاونی درماده  157قانون تجار

آمد و بعد هم

در قانون تجارتی که سال  1911از فرانسه ترجمه شد ،مواد  131به بعد
به آن اختصان یاف  .بر این اساس تا سال  ،1985یعنی قبل از یایان
جنگ جهانی دوم ،مادر آمارهای خود سه تعاونی بیشتر نمیبینیم که
آنها هم متعلو به شهرستانها بود .اولین آنها تعاونی روستایی بود که
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در گرمسار و با دخال
ایران ،با دخال

دول

دول

راهاندازی شد .یعنی اولین تعاونیهایی در

شکل گرف .

بعد از سال  ،1985یعنی بعد از جنگ جهانی دوم ،آمریکاییها
یک استراتژی را دنبال کردند تح

عنوان استراتژی ییشگیری از نهوذ

کمونیسم و سعی کردند در کشورهای هم مرز اتحاد جماهیر شوروی
سابو تعاون را ترویج دهند؛ از جمله در ایران ،ترکیه و بعضی از
کشورهای هم مرز مثل کشورهای اسکاندیناوی .البته تعاونی در
کشورهای اسکاندیناوی از سالها قبل توسط کشیشها و برای
جلوگیری از نهوذ کمونیسم ترویج شده بود .یعنی در کشورهای
اسکاندیناوی هم که ما ییشرف

تعاون را میبینیم ،علمدارش کشیشها

بودند به خاطر ییشگیری از نهوذ کمونیسم.سپر اصل  9ترومن آمد.
به خصون بعد از برنامه عمرانی اول تا سال  1987که یک کمیسیون
تعاون در سازمان برنامه و بودجه درس

شد و هیم های مستشاری

آمریکایی و فرانسوی از فائو و  ILOآمدند و به برخی بورس تحصیلی
دادند که بروند کارشناس تعاون شوند و بعد کمکم تعاون را بیاورند و
ترویج کنند .در فاصله سالهای  1985تا  ،1995یکی دو قانون تصویب
شد؛ قانون کار  1980و 1983که بر اساس اینها هم تعدادی تعاونی
شکل گرف  .مجموعاً در آمارها میخوانیم که تا سال  ،1995حدود
 155تعاونی تشکیل شدند که خیلی هم کارکردی نداشتند و عمدتاً یا
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تعاونی مصرف بودند یا روستایی.تا سال  1998زمان دکتر مصدا که
الیحه اولین قانون تعاون به صور

مستقل تدوین شد و سه ماه بعد

کودتا شد و عمالً دو سال بعد در مجلر تصویب شد.
بنابراین اولین قانون تعاون ،مصوب سال  1999اس  .این قانون
هم فقط اصول مترتب بر تعاون را تشریح کرده اس

که چه خواصی

دارد و بقیه موارد را به اساسنامههایی که دول

تهیه میکند ارجاع داده

از تعاونیها و نظار

بر تعاونی و نحوه تعامل

اس  .بحثی هم از حمای
دول

و راب ه دول

با تعاونی در میان نیس  .برآناساس هم سعی شد

یک تعداد تعاونی عموما در روستاها گسترش ییدا کند.
در برنامه عمرانی اول زمان شاه ،یک ردیف کمک اعتباری هم
در بودجههای ساالنه از آن به بعد ییشبینی شد تح

عنوان کمک به

تعاونیهای روستایی ،اماخیلی شکل نگرفتند .یک صندوا تعاونی هم
بانک کشاورزی درس

کرد که مقر آن در شهرها بود اما آن هم شکل

نگرف ؛ تا رسید به اصالحا

ارضی سال  95و  .91آنجا دیگر بحث

گسترش تعاونیها که م رح شد یک حال

اجبار ییدا کرد .یعنی مثال

خان را میخواستند بیاورند در شهر صنعتیسازی بکنند ،آنجا برای
اداره کشاورزی کشور خال ایجاد میشد .گهتند خود روستاییها را
بیاوریم سازماندهی وتوانمند بکنیم و تعاونیها را تشکیل دادند35 ،75 .
درصد جمعی

کشور را روستاییها تشکیل میدادند ،سوادی هم وجود
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نداش  .شما روستایی بیسواد یا خیلی کمسواد را بیاورید در قالب
تعاونی غربی؛ حاال بگویید هیم

مدیره چیس  ،اساسنامه چیس ،

مجمو را چگونه اداره کن .خب او متوجه نمیشود .به همین دلیل در
همه تعاونیها مدیر دولتی گتاشتند .یعنی کارشناسان وزار

کشاورزی

شروع کردند به اداره کردن آنها .بنابراین مردم اصال حر نکردند که
تعاونی وجود دارد .فقط میگهتند اگر میخواهید زمین بگیرید حتما
باید بیایید در این تعاونی .جنر میخواهید از دول

بگیرید حتما باید

بیایید در این تعاونیها تا از طریو تعاونی توزیو شود .یعنی چیزی به
نام احساس نیاز که بر اساس آن تعاونی شکل بگیرد وجود نداش .
سال  1998سازمان مرکزی تعاون روستایی تشکیل شد.سال
 1996سازمان مرکزی تعاونی کشور و تعاونیهای شهری شکل گرف .
این سازمان موظف شد یک قانون جامو تعاون بنویسد که محصولش
شد قانون شرک

تعاونی  .1905انصافاهم قانون جامعی بود؛ چرا که

همه چیز را مدنظر قرار داده بود؛از اصول تعاون ،مختصا
اداره آن و راب ه دول
حمای  ،چگونگی نظار

با تعاونیها گرفته تا بحث حمای
و ضمان

و چگونگی

اجراهای نظار .منتها رویکرد این

قانون ،مداخلهگرانه بود .یعنی اگر تخلهی صور
داش

آن ،نحوه

میگرف  ،دول

حو

که راسا اقدام کند و هیم مدیره را برکنار و هیم مدیره جدیدی

به جایش بگتارد .همگی اشراف دارید که ماده  196اس

که اکنون از
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نظر ما منسوخ شده ،اما هنوز هم بعضی مانند سازمان مرکزی تعاون
روستاییبه آن معتقد استو اجرایش میکند .بر اساس آن قانون ،وزار
تعاون و امور روستاها شکل گرف

که سه سال بیشتر دوام نیاورد و

منحل شد .سازمان تعاون روستایی رف
طبیعی و سازمان تعاون مرکزی هم رف

در وزار
در وزار

کشاورزی و منابو
بازرگانی .وزار

کار

از همان سال  1983یک سری تعاونی کارگری و مصرف داشتکه بعد
هم تعاونیهای موسوم به تعاونیهای کار و درواقو خویشفرمایی گروهی
را ادامه داد .تا اینکه انقالب شد.
در مجموع ،رویکردی که قبل از انقالب در بحث تعاون میبینیم
بر اساس استراتژی آمریکاییها ،یعنی بحث ییشگیری از نهوذ کمونیسم
بود؛ غافل از اینکه کمونیسم در کشوری متهبی مثل ایران از طریو
تعاونی ییشگیری نمیشود ،چون به هر حال خود مردم اتوماتیکوار و
به صور

نهادینه سراغ کمونیسمنمیرفتند .اینکه بخواهند روستاییها

را جایگزین خان کنند ،خیلی شکل نگرف  .آمارهایی که از نظر درصد
داریم عددهای خیلی کمی اس  .برآورد که میکردیم شاید مثالً 5/8
درصد از نظر ارزش افزوده یا اشتغال را که نگاه میکردیم-اگر واقعی
باشد -حدود  1/9درصد نسب

به تعاونی در میآمد.

در دنیا ،برای سیر ت ور تعاونی یک مق و تاریخی وجود دارد.
یعنی وقتی آمار  955تعاونی برتر جهان را که اتحادیه بینالمللی تعاون
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از سال  8559به بعد دارد منتشر میکند نگاه میکنیم ،میبینیم35
درصد اینها ،تعاونیهایی بودهاند که قبل از دهه  35تاسیر شدهاند و
تقریباً  05درصدشان قبل از  ،1395یعنی قبل از جنگ جهانی تاسیر
شدهاند؛ تعاونیهای بزرگی که گردش مالی میلیارد دالری دارند .تعداد
کمی از آنها یعنی حدود  15درصد هم بعد از دهه  35شکل
گرفتهاند.قبل از دهه  ،35فرویاشی اتحاد شوروی اتهاا نیهتاده بود .اما
فرویاشی اتحادیه جماهیر شوروی سیاس

غربیها را تغییر داد و غرب

روی تعاون تجدیدنظر کرد .سیاس هایی که برای ییشگیری از ورود
کمونیسم در جهان دنبال میشد -که در اقتصاد میگوییم اقتصاد
مداخله گرایانه -تبدیل شد به اقتصاد تنظیم گرایانه.تعاونیها از این سال
به بعد یک نقش تنظیمی در اقتصاد دنیا ییدا کردند.نقش تنظیمی دیگر
دول ها را اصال

نمیداد ،اصل قرار نمیداد ،بلکه یک سویایی بود برای

ییشگیری از شورش ،رفو بحران و حمای های موردی.
انقالب ما سال  1373بود؛ یعنی دقیقا زمانی که جهان شروع
کرد به تغییر رویکرد و کشور ما تعاون را برد در قانون اساسی .به خاطر
چه به خاطر اینکه تعاون 65،سال قبل از مشروطی

رخ داد و ما صد

سال با تاخیر انجام دادیم .چون سیاس ها و سیستم کارشناسی ما
عمدتاً تقلید از غرب اس  ،منتها با تاخیر زمانی و بدون در نظر گرفتن
مسائل فرهنگی و بسترهای الزم .در غرب اگر تعاونیها شکل گرفتند
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بسترش هم فراهم بود و به صور
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خودجوش بود .دو عامل اصلی ،یکی

انقالب کبیر فرانسه بود که فضای سیاسی را باز کرد ،یکی هم بحث
انقالب صنعتی بود که فشار اقتصادی را روی گرده اقشار متوسط به
یایین زیاد کرد و این دو عامل منجر شد به توسعه تعاونیها .کشیشها
و دول ها هم به مرور حمای

کردند.

در ایران ،اما ،دلیل ییدایش تعاون در اینها نبود؛ در ترجمه
قوانین بود ،کاری هم به فرهنگ مردم نداشتند؛ زوری و قالبی
میخواستند توسعه ییدا کند که شکل نگرف  .بعد از انقالب ،رویکرد
برگش  .رویکردی که شهید بهشتی دنبالش بود این بود که مانه شرقی
میخواهیم ،نه غربی و نه سرمایهداری و نه سوسیالیستی ،یک چیز
بینابین میخواهیم .دیدیم تعاونی به این قضیه نزدیک اس  .کاش طبو
فرمایشا

آقای دکتر یوسهی آن زمان این نظریه تعاون اسالمی ترویج

ییدا میکرد و تبدیل به قانون میشد که ما امروز اینقدر چالش نداشته
باشیم .ولی علیرغم این رویکرد ،اولین تعاونیهایی که بعد از انقالب راه
افتادند تعاونیهایی بودند که شورای انقالب آنها را راه انداخ  .بعد از
تمسیر مراکز گسترش خدما

تولیدی و عمرانی ،تعاونیهای اشتغال

یا کار بودند .اساسنامهای که دول
شرک

وق

برای اینها نوش

بر اساس

سهامی خان بود و نه تعاونی .عنوانِ ،تعاونی بود و اساسنامه،

شرک  .منتها مشکل "هر عضو یک رای"را چگونه میخواستند رفو
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کنند گهتند سهام مساوی میدهیم .میخواهم بگویم الگویی که از
شروع انقالب برای تعاونی تدوین شد،حتی بر اساس قانون  1905هم
نبود.
سال  68با زور شورای انقالب ،تعاونیها شکل گرفتند و
محصوال

ارزان قیم

 9درصد و  6درصد و قرضالحسنه داده شد که

به یک باره موجب شد موجیاز تشکیل تعاونی شکل بگیرد .متوسط
تشکیل تعاونی که قبل از انقالب و بعد از سال  05حدود  855تعاونی
بود ،یکدفعه شد  9هزار مورد .یعنی آمار به طور ناگهانی ،سالهای ،03
 65و  61باال رف

و بعد به مرور یایین آمد .سال  69یکبارهموجی

ایجاد شد و سازمان تعاونیهای معدنی شکل گرفتند .جنگ که شد موج
تشکیل تعاونیهای مصرف شکل گرف  .قانون زمین شهری آمد .بحث
واگتاری اراضی به تعاونیها شکل گرف  .تعاونیهای مسکن شکل
گرفتند .شیال

ایجاد شد .تعاونیهای صید و صیادی رشد کردند .هر

دسته از تعاونیهایی که امروز میبینیم یک منشا قانونی دارد و یک
دلیل سیاس گتاری که بیشتر رفاهی بوده و مبتنی بر بحثهای عدال
و بر اساس دخال

دول  .تعاونیها هم خودشان به صور

عمل می کردند و آن هوی

ابزار دول

خان خودشان را نداشتند .به مرور متوجه

شدیم عمال  6سازمان متولی تعاونیها هستند و هیچ انسجامی هم وجود
ندارد.

99

تحلیل و بررسی جایگاه الگوی بینالمللی تعاون در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران

اولین قانونی که سال  75تصویب شد مجلر اول نوشته شد
تقدیم مجلر شد .مجلر دوم کلیاتش تصویب شد؛ مجلر سوم
جزئیاتش و تقریبا  83بار رف

به شورای نگهبان داش  .آن

و برگش

زمان هم مثل االن نبود که قانون دو بار برود و بیاید و بعد برود مجمو
مصلح  .بیس

تشخی

و هش

بار رف

و برگش

به شورای نگهبان

داش  ،چرا چون میگهتند تعاونیها شرقی نیستند.بعدا استهتای
حضر

امام روی  13سوالی که م رح شد قضیه را حل کرد که شورای

نگهبان بتواند جموبندی کند .به همین دلیل هم قانون سال  75به
شد

ناق

 ،به شد

مشکلدار و به شد

بیهوی

بود .اصالً هویتی

برای تعاونیها تعریف نکرده و خیلی بدتر از قانون  05اس  .تعاونیهابعد
از انقالب به این صور

شکل گرفتند؛ یعنی بدون هوی

مشخ

.

سال  75هم که منسجم شد و وزارتخانه آمد و یک جهش چند
برابری در آمارها اتهاا افتاد .شما مجسم بکنید تعاونی که هنوز هوی
درستی ندارد یک باره گسترش ییدا کرد .سیاس ها هم تغییر کرد .دهه
اول انقالب،دوران سیاس های رفاهی بود؛ یعنی از زمانی که شروع
کردیم به برنامهنویسی سیاس

تعدیل اقتصادی و سیاس

خصوصیسازی ،آن هم در کشوری که سیستم اقتصادش رانتی اس .
ران

از دو حال بیشتر نیس ،یا باید به شرک های دولتی بدهید که

توزیو شود بین همه مردم ،یا بدهید به خصوصی و بین یک عده خان
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توزیو شود .هر عقلی میگوید اگر در قالب تعاونی توزیو کنید حداقل
بین تعداد بیشتری از مردم توزیو میشود .بدین ترتیب ،نه شرک های
دولتی را بزرگ کردهاید و نه یک عده خان دیگر .اگر قرار باشد اقتصاد
رانتی کارکرد داشته باشد ،هر عقلی میگوید راهش تعاونی اس .
از سال  1971به بعد که وزارتخانه تشکیل شد ،سیاس
عوض شد .سیاس

دول

کلی منسجمیوجود نداش  .مسمله به رهبری منتقل

شد ،بعد بحث اصالح اصل 99قانون اساسی م رح شد .البته ایشان سال
 77در سخنرانیشان گهتند که من میخواهم  15برابر شود؛ بروید روی
هوی

تعاونی کار بکنید ،روی نظریهیردازی تعاون کار بکنید .اما نه در

وزارتخانه و نه در حوزههای علمیه کاری صور
سال  ،38ایشان به مجمو تشخی
سیاس

نگرف .

مصلح

ابالغ دادند که یک

کلی برای بخش تعاون تدوین بکنید که با تغییر دول ها این

موضوع تغییر نکند و در واگتاریها هم به تعاونیها اولوی
نماینده دول  ،نماینده وزارتخانه در جلسا
بیس

مجمو تشخی

بدهید.
نیامدند.

جلسه کمیسیون و  6جلسه صحن علنی .میانگین مسئولین کشور

از نظر نظریه ،چپ ،راس  ،اصولگرا ،اصالحطلب ،میانهرو ،همه در آنجا
جمو بودند .اما نگاه کردیم دیدیم که یکی دو نهر بیشتر موافو نداریم
در این جمو  95نهره ،همه مخالف هستند .یک دسته میگهتند تعاونی
را آمریکاییها آوردهاند و دستهای دیگرمیگهتند تعاونی ،سوسیالیستی
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اس  .گهتیم حاال حداقل شما  8درصد با هم تهاهم بکنید که امریکایی
اس

یا سوسیالیستی که ما تکلیف خودمان را بدانیم .اطالعاتی از

تعاونیهای موفو در جهان جمو کردیم گهتیم تعاونیهای موفو هم
وجود دارند ،از ما قبول نکردند .گهتند اینها ساختگی اس  .گهتیم
خودتان تحقیو کنید؛ فایدهای نداش .
به هر حال با تاخیر خیلی طوالنی ،م لب را که میخواستند
بنویسند رهبری تتکر دادند که چرا اینقدر طول کشیده اس .
میخواهم بگویم مخاله

نظری راجو به بحث تعاون اینگونه بود که

رهبری تتکر دادند .رهبری در سیاس های کلی نوشته بود که در
واگتاریها اولوی

را به تعاونیها بدهید .چرا چون گهته بود اگر شما

بخواهید خصوصیسازی را از بخش خصوصی شروع بکنید مردم منهجر
میشوند .بدنه جامعه اول باید مشروعی

خصوصیسازی را حر بکند.

برای این که حر کند اینها را در قالب تعاونیها اولوی
سهامدارشان بکنید .مجمو این را نپتیرف ؛ کلمه اولوی

بدهید و
را هم حتف

کرد و داد به رهبری .ایشان بعداً اضافه کردندسهم حداقل به  80درصد
برسد .منابو را هم تامین کردند و گهتند یر واگتاریهایی که صور
میگیرد  95درصد منابو را در اختیار بخش تعاون بگتارید و یک بانک
هم درس

کنید .یعنی این یول را در قالب وجوه اداره شده در آن

بانکبگتارید تا هم مشکل نقدینگی تعاونیها برطرف شودو هم رونو و
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گسترش ییدا بکنند .دریغ از یک دینار که دول

نهم و دهم اختصان

دهد .یعنی  95درصد را آن زمان برآورد کردند حدود  155هزار میلیارد
تومان .به نرخ سال  ،39سیهزار میلیارد تومان چقدر میشد یک دینار
هم اتهاا نیهتاد .متاسهانه دول

آقای روحانی هم همین مسیر را ادامه

داد.حاال اخیراً قولهایی دادهاند که ما ادعا کردهایم  17هزار میلیارد
تومان طلبکار هستیم؛ شاید یک فرجی بشود .به صور

ق رهچکانی

یک اتهااهایی دارد میافتد ،ولی سیاس  ،تغییر نکرده اس  .منظورم
این اس

که هر چند امروز ما دیگر سیاس

بلندمد داریم ،اما دول ها،

چه این رفی و چه آن رفی ،در راب ه با بحث تعاون به جموبندی
نرسیدهاند و یک حال
میدهد هر جا دول
جا دول

بیتهاوتی دارند .سیر ت ور تعاونیها هم نشان
دخال

کرده ،تعاونیها گسترش ییدا کردهاند و هر

کنار کشیده ،این اتهاا نیهتادهاس .
در غرب میبینیم که  955تعاونی برتر هستند .من رفته ام از

نزدیک تاریخ هشان را در سای های آنها نگاه کردهام .در واقو
موسسین اولیه آنها اکثرا یا کشیشهابودهاندو یا سلبریتیها که مردم
به آنها اعتماد کردند و بر اساس اعتماد عمومی با تعداد زیادی از مردم
این تعاونیها تشکیل شدند .احزاب هم مثل سوسیالیس ها و غیره
حمای

کردند .یک راهبرد بلند مد

هم در دول ها بوده و اینها

ماندگار شدند .اینجا ما اینها را نداریم .نه احزاب را داریم ،نه خطمشی
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اقتصادی مشخصی را و نه احترام میگتاریم به سیاس های کلی نظام.
هوی

تعاون هم که مخدوش اس .امروز در کشور بحران اس  .در

شرایط بحران اقتصادی که بخش خصوصی نمیآید سرمایهگتاری کند.
واضح اس

وقتی بخش خصوصی در شرایط اینگونه ،امکان

سرمایهگتاری ندارد ،از دو حال خارج نیس  :یا دول
یا شما باید ران
دول

باید بزرگ بشود

توزیو کنید به یک عده خان .اینجا هم میگوییم

بیاید تعاون را محور قرار دهد ،شرطش این اس

که قانون را

اصالح کند .قانون را اصالح کند یعنی چه بر اساس فرمایشا
یوسهی یعنی هوی

تعاونی را در قانونمشخ

و حسابی بگتارد برای نظار
شود این هوی
و آن نظار

کند .یک نظار

داخلی و نه نظار

آقای
درس

بیرونی که مشخ

حهظ می شود و اعتماد بکنند بر اساس این قانونمندی
و ساماندهیاش برای نظار

منظورم از ران

این اس

و یک سری ران ها.

که االن دول

در شرایط اینگونه

بحرانی و اقتصاد بسته ،هر اقدامیدر اقتصاد بکند ران
میشود.بحث ارز  9855تومانی و توزیو گوش

ایجاد

و غیره را میبینید که

چه اتهاقی در جامعه افتاده اس  .مگر نمیشود اینها را از طریو
تعاونیهای مصرف حداقل کارگری و کارمندی اقدام کرد .چشمها را
میبندند؛ گوشها را میبندند تا به هر طریقی این اتهاا نیهتد .چرا
چون ما ویترین خوبی از تعاونیها ارائه نداده ایم .نتوانسته ایم اعتماد
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مردم و مسئولین را جلب کنیم .خوب هم ترویج نکردهایم .نه توانسته
ایم هوی

تعاون را خوب بشناسانیم و نه تعاونی موفو را .به هر حال

کاری نکرده ایم که اعتماد مسئولین ،کارشناسان و حتی مردم جلب
شود تا تعاونی -اگر هم دول

دخال

نکند -خودش خودجوش راه بیهتد.

مردم احساس نیاز به اینها نمیکنند که بیایند سراغ تعاونی .البته باز
هم خدا را شکر! باالخره عملکردی در حد این همه قانون به نهو تعاون
داشتهایم!به هر حال  855هزار تعاونی تشکیل شده اس

که حداقل

 155هزار تای آنها فعال هستند و  6درصد اشتغال کشور به اینها
برمیگردد و یک خدماتی را به مردم میدهند .در این حد هس  ،ولی
به حدی که این همه قانون وضو شود و وزارتخانه تمسیر شود نیس .
سهم  80درصد .چرا سهم  80درصد برای اینکه آنقدر بدنه
جامعه در قالب تعاونی شکل بگیرد و توانمند شود که قشر متوسط
ساخته شود .یعنی ارتقای درآمدی ،ثروتی و دارایی ییدا بکنند؛ توانمند
شوند و بتوانند رو به جلو ییش بروند .راهش فقط همین اس .باید قانون
اصالح شود؛ هوی
نظار

تعاونی مشخ

شود؛ ضمان

داخلی -معلوم شود؛ اعتماد دول

اجراهای نظار -ولو

جلب شود و ما هم بتوانیم

ویترین درستی از شبکه تعاونی– حداقل از تعاونیهای موفو ،چه داخلی
و چه خارجی -ارائه بدهیم .دول

هم گهته اس

که اگر شما یک ویترین

درستی از انواع تعاونی هایتان ارائه بدهید ما این را در دستور کار قرار
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میدهیم .ولی االن ما هر کمکی که بخواهم بکنیم میترسیم .برای این
که خودمان درگیر هستیم .فک و فامیلها تعاونی دارند ،اما هوی
تعاونی در آنها نیس  .تعاونی  7نهره را نگاه میکنید میبینیددر واقو
یک نهر اس  ،صوری میگویند  7نهره .اگر قرار باشد به اینها یول
بدهیمکه هوی

تعاونی مخدوش باشد ،خب بهتر اس

بدهیم به بخش

خصوصی کوچکتر ،چرا به اینها بدهیم یا تعاونیهای اعتبار را به جای
اینکه حداقل به سبک ارویایی ،همه کسانی را که سپرده میگتارند
عضو تعاونی کنیم ،میآییم تعاونی اعتبار  7نهره درس

میکنیم.

میشود همین داستانی که فرشتگان و غیره و ذالک اجرا کردند ومیشود
ویترین منهی برای تعاونیها .آنوق

هم مردم بیاعتماد میشوند و هم

نظام .یر دیگر برای چه باید تعاونی اعتبار درس

کنیم همین وری

هم بانک مرکزی در برابر هر چیزی که اسم تعاونی رویش اس
می کند .اگر توانستیم یک ویترین مثب
ارائه بدهیم ،آن وق
رشد بخش تعاونی.

و درس

مقاوم

و حسابی از تعاونی

میتوانیم اعتماد را جلب کنیم و امیدوار باشیم به
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پرسش و پاسخ:
 جناب آقای محمودی:بنده  89سال اسفعالی

می کنم ،در کسو

که دارم در بخش تعاون

دولتی ،به عنوان مدیر تعاونی ،در دانشگاه؛

همه دارند اشاره میکنند به یک چیزهایی و امروز هم چیزهایی که
شنیدیم ،با کمال احترام خدم

دوستان ،برای من یا خیلی از دوستانی

که اینجا حضور دارند خیلی تازگی نداش  .شاید اگر قرار بود امروز با
مشارک جویی شرکای اجتماعیمان این جلسه برگزارشود امکان داش
برای آنها تازگی داشته باشد .امروز من چه از استانها و چه از مرکز،
بیشتر از سه مجموعه تعاونی ندیدم که حضور داشته باشند .امروز بیشتر
گهتهها متوجه تعاونیها اس ؛در حالی که باید صحب هایمان دو سویه
و با مشارک جویی آنها باشد ،اما اینگونه نبود .بحث دومم یرسشی
اس

از آقای دکتر رزاقی که مستقیما از خود ایشان مییرسم .شما

اشارههایی داشتید که نمیگتارند ،چه کسانی نمیگتارند چه کسانی
یا چه گروههایی منهع
به عقیده بنده امروز دول

میبرند از اینکه تعاونیها نباشند دیگر اینکه
از روی ناچاری اس

که آمده سم

تعاونیها،

نه از روی دل بخواهی؛ چیزی که آقای مهندس یزدانی هم اشاره کردند.
 -جناب آقای دکتر شهریور:کسی که حمای

کرد بحث تعاون در

قانون اساسی بیاید شهید بهشتی بود.یعنی همه ما میگوییم شهید
بهشتی .من فقط دو جمله از شهید بهشتی را میخوانم .ایشان میگوید
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بحث اقتصاد تعاونی که در عصر ما و در جمهوری اسالمی مورد توجه
قرار گرفته ،در حقیق

بر همان یایههایی استوار اس

که امروز در

جوامو مختلف در راب ه با اقتصاد تعاون گهته میشود .یعنی در نظام
اسالمی و جمهوری اسالمی لزومی ندارد چیزی به آن اضافه کنیم و
بیافزاییم .اصل م لب آن اس
همان اس
موضوعا

که این چیزی که شهید بهشتی میگوید

و در ادامه هم همه مثالها را زده اس  .فقط آخرش
فقهی در راب ه با مالکی

و غیره را م رح میکند .من فکر

می کنم تنها مشکلی که در این حوزه داریم این اس

که فاصله گرفته

ایم از اصول و ارزشهایبینالمللی تعاون و دنبال این هستیم که یک
چیز جدیدی ابداع کنیم .یعنی یک نظریه جدید میخواهیم ارائه بدهیم.
از  75تعاونی که ما به طورمیدانی هه

اصل بینالمللی تعاون را تحقیو

کردیم از امتیاز  ،755همه بین  105تا  855آوردند ،آن هم با اغماض.
من فکر میکنم باید برگردیم به اصول بینالمللی تعاون .آخرین کالمم
هم این که همزمان با تغییرا

و تحوالتی که تعاونیها در دنیا داشتند

ما این همراهی را نکردیم .تعاونیهای نسل جدید م رح شده که ما
متاسهانه اصال اطالعی نداریم و از آنها هم فاصله گرفتهایم.
 همکاران از استان اصفهان :سیستمهای نظارکشورهای توسعه یافته و ییشرفته چگونه اس

بر تعاونیها در

که توانستهاند اعتماد

مردم را برای سرمایهگتاری در تعاونیها جلب کنند چون االن وضعیتی
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شده اس

تحلیل و بررسی جایگاه الگوی بینالمللی تعاون در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران

در کشور ما که مردم اغلب اعتماد برای سرمایهگتاری ندارند.

به خاطر نظار

ضعیهی که تا به حال در تعاونیهایی مثل تعاونیهای

مسکن و تعاونیهای مشابه بوده اس

ومردمسرمایههایشان را از دس

دادهاند  .در کشورهای ییشرفته از چه ابزاری استهاده میکنند که
توانستهاند این نظار

را داشته باشند

 جناب آقای دکتر آماده:یک نکته خیلی مهم قبل از اینکه بخواهیمبحث نظار

را م رح کنیم ،این اس

که اول باید ساختار را درس

تنظیم کنیم .یکی از مسائل خیلی مهم این اس

که اقتصاد ما ران

اس ؛ ساختار تعاونی مان اشتباه اس ؛ فعالی  ،فعالی
تعاونی جای درس

قرار نمیگیرد ،بعد فساد و ران

درس

ساز
نیس ؛

ایجاد میشود.

تعاونی مرزنشین محصولی را میخرد و اگر قیمتش باال رف

و سود

داش  ،آن را به حساب شخصی خودش و اعضای هیم مدیره میگتارد.
اگر قیم

کاهش ییدا کرد ،میرود سراغ اعضا که بیایید جنرتان را

ببرید .این ساختار اشتباه اس  .اعضا مشارک
نمیکنند ،مشکال

نمیکنند ،اعضا نظار

اقتصادی ایجاد میشود .وقتی مشکال

اقتصادی

ایجاد شد تعاونی دیگرآن بحث اجتماعیاش را هم نمیتواند انجام بدهد،
آموزش هم نمیتواند اجرا بکند .بنابراین به نظر من و طبو تجربهای که
در هندوستان وجود دارد ،مهمترین رکن نظار  ،خود اعضا هستند.
خود اعضا هستند که تمام فعالی ها و تمام فرایندها را زیرنظر میگیرند،
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تسلط دارند روی عملکرد تعاون و منافو تعاون که اگر درس

کار بکنند

به آنها می رسد .نه تنها کشورهای درحال توسعه ،همه کشورهایی که
تعاونی در آنها رشد ییدا کرده اس

اگر دق

بهرمایید مهمترین رکن

نظار  ،خود اعضا هستند.
 جناب آقای دکتر یزداني:یک زمانی برای مجمو تشخیمیخواستیم اطالعا

مصلح

جمو کنیم .تعاونی موندراگون نظرمان را جلب

کرد و یک مکاتبه کردیم با آنها که شما بزرگ هستید کوچک
هستید چگونه اس

یک سری اطالعا

را فرستادند ،ما قانو نشدیم.

گهتیم حساب و کتاب هایتان را میتوانید برای ما بهرستید فردای آن
روز فرستادند .یعنی حسابهای سال مالی گتشته را .یرسیدیم چگونه
اس

گهتند اینجا دول

داخلی بکنیم؛ دول

الزام کرده اس

که ما حتما باید حسابرسی

هم حسابرسی میکند و باید حتما اطالعا

مالی

مان نه تنها برای اعضا بلکه برای همه مردم شهاف منتشر شود.حساب
و کتابهای مالیشان هم فقط چند تا عدد و رقم نیس  ،همراه با تحلیل
اس  .یعنی مشخ

اس

که اگر فالن کار را کرده اس

مسائل تدبیریشان را هم به صور

چرا .یعنی

شهاف منتشر میکنند .ما در ایران

اینها را نداریم.من نگاه کردم دیدم فدراسیون ژاین و کره هر دو
فدراسیون تعاونیشان را حسابرسی میکنند؛ فدراسیون نه دول  .ما
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اینجا نه حسابرسی بیرونی داریم ،نه حسابرسی داخلی و نه الزام به ارائه
شهاف حساب و کتابها و عملکردها.
 یکي از حضار:اگر این صدای ما را ضبط بکنند و یکجایی یخشبکنند و کسی نداند جایگاه ما چیس  ،حتماً فکر میکند که ما یک
تشکل مردمی هستیم و هیچ نقشی هم در حاکمی
که اینجا وزار تعاون اس

و ما حاکم هستیم ،سیاس گتار هستیم.من

نمیدانم چرا اینگونه صحب
اس

نداریم .در حالی

میکنیم .جناب آقای یزدانی که سالها

در حوزه تعاون ،جزو مدیران ارشد نظام هستند؛ دوستان دیگری

که اینجا هستند؛ آقای ناطقی ،آقای دکتر حیدری .نمیدانم ما باید از
چه کسی انتقاد کنیم متوجه نمیشوم اینجا یک تشکل مردمی اس
و یا ما دول

هستیم فقط خواستم این را بگویم که متوجه باشیم

نگاههایمان به کجا مع وف اس .
 جناب آقای دکتر خاني:بحث نظریه که م رح میشود نوعی خودانتقادی ،نوعی واشکافی اتهاقا

را خود ما باید انجام دهیم ،اعم از

وزارتخانه ،اتاا تعاون ،اتحادیهها و همه کنشگرانی که درگیر بحث
تعاون هستند .ما انشاا ...این وعده را به شما عزیزان میدهیم که به
زودی نوب

بعدی این سمینار نظریه تعاون در نظام جمهوری اسالمی

ایران را برگزار خواهیم کرد .امروز اتهااهای بسیار خوبی در این سمینار
افتاد .اتهاا اندیشگی؛ اینکه ما بیاندیشیم که چه حهرههایی ،چه
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خالهایی ،چه سکو هایی ،چه زیادهگوییهایی و چه کمبودهایی در
بخش تعاون و در نظام تعاون ایران وجود دارد که به آنها کمتر یرداخته
شده اس  .حتما ما در حوزه نظریهیردازی نیازمند این هستیم که بیشتر
از اینها باهم بیاندیشیم ،دانشگاهها را مداخله بدهیم؛ مردم را مداخله
بدهیم.
 جناب آقای دکتر یزداني :ما در وزارتخانه هر تصمیمی میگیریمجزئی از تصمیم سیاس های کلی اس  .یعنی در مجموعه
سیاس گتاریهایی که دول

میکند ،مقدار اندکی سهم داریم .آنجایی

که در واقو برنامهریزی را هدای
یعنی با تخصی
تسهیال

اعتبارا

میکند ،سازمان برنامه و بودجه اس .

و تصمیمگیریها و بانک مرکزی با تخصی

بانکی .کشور ما به جز اعتبارا

دولتی و به جز تسهیال

بانکی ،برایپوشش حمایتی تعاونیها ابزار دیگری که ندارد .این دو تا هم
که دس

ما نیس  .ما فقط میتوانیم حرف بزنیم ،حدس بزنیم ،دفاع

بکنیم ،استدالل بکنیم ،زور بزنیم ،با رهبری مکاتبه بکنیم ،در جلسا
حضور ییدا بکنیم ،اثرگتاری داشته باشیم که داشتهایم .یعنی بیرون
آمدن مجموعه سیاس های کلی ،حاصل تالش وزارتخانه اس  ،غیر از
این نیس  .مجموعه قوانین حمایتی که وضو شده اس

تهیهاش حاصل

تالشهای وزارتخانه اس  .اینها که قابل انکار نیس  .منتها همانگونه
که گهتمدر مجمو تشخی

مصلح

از  90نهر بزرگواری که نشستهاند
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و همه مسئولین نظام هستند ،چه مسئولین ینهان و چه مسئولین
آشکار ،فقط  8نهر مدافو نظریه تعاون هستند .چ ور میخواهید تعاون
در سیاس گتاری عمومی کشور موثر باشد و بتواند حرفش را بزند
امکانیتیر نیس  .فقط یادتان باشد که تعاون در هر نظامی ،کارکرد
خودش را دارد .در نظام سرمایهداری از شورشها جلوگیری میکند،از
شدن مردم جلوگیری میکند .در نظام سوسیالیستی نقشش

کمونیس

این بوده اس

که سرمایههای عمومی را خصوصیکند .در نظام اسالمی

ما صرف نظر از نظریه شهید بهشتی و اول انقالب ،االن گم اس  .یعنی
االن این که تعاون چه کارکردی در نظام باید داشته باشد ،صرف نظر از
سیاس های کلی که رهبری تعیین کردهاند -آنجا واضح اس  -در
سیاس

گتاری عمومی دول ها گم اس  .هر دولتی هم که بوده فرقی

نمیکرده .یعنی ما یک مشکلی داشتیم که سیاس
االن سیاس

کلی معلوم اس  .حاال ما دول

یک ایسیلون 0 ،درصد،به مجموعه دول
سیاس های کلی ما را به سم
تعاونیها باید حرک

کلی معلوم نبود ،اما

هستیم و تا حد خودمان،
فشار بیاوریم که دول

اجرا ببرد .اینها کافی نیس  .بدنه

بکند؛ م البه بکند .این م البه اجتماعی وجود

ندارد .چرا چون متمسهانه تعاون در راس بدنه ،سیاسی شده اس .
سیاسی شدن ،آف

توسعه تعاون اس

که در کشور ما اتهاا افتاده اس .
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 جناب آقای دکتر رزاقي :من فکر میکنم این مسمله رب ی بهخارجیها ندارد .ما در گتشته هم تعاونی داشتیم .چه کار کردیم بنظرم
سرمایهداری لیبرال نهتی وارداتی رانتی در کشور ایجاد شده و روز به
روز هم قدر میگیرند .حتی بقای ایران بنظر من در خ ر اس  .م البه
کنید ،م البه موثر اس  .شما  10نوع تعاونی دارید ،اما هیچ نقشی در
مسمله سیاسی ندارند .شما باید بخواهید تغییر ایجاد شود .چرا چون
رهبری میگوید آتش به اختیار .یعنی فرمانده ،رییرجمهور ،وزرا،
نمایندگان مجلر ،عموما دارند این خط را دنبال میکنند .برخی
مسئولین را نگاه کنید دائم دارند م البی را میگویند که هیچ رب ی به
م البه مردم ،فقرشان ،بیکاریشان ندارد .ما قدر داریم ،ولی به شرطی
که مردم را متشکل کنیم.
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