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بــدونفضـایانتـقادیسالم
وبـدونآزادیبیــانوگفت
وگویآزادبا»حمایتحکومت
و علمـا و»هدایـت اسالمی«
صاحبنـظـران«،تولیـدعلمو
اندیـشهدینــیودرنتیـجه،
تمدنسـازیوجامعـهپردازی،
بسیــارمشــکل یا ناممـکن

خواهـدبــود.
مقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(
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توسعه اقتصادی نیازمند
حضور فعال نخبگان و

خصوصا جوانان در عرصه های 
اجرایی و نظری است

محمد جعفر کبیری
معاونامورتعاونوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

وقتی گفتـــگو ایجاد  شود،
مشــارکت و سرمایــه

 اجتــــماعــــی
 باالتـــر مـــی رود.

دکتر عیسی علیزاده
معاونفرهنگیجهاددانشگاهی

اموزهبهرهمنــدیازظرفیـتعظیمدانشگاهیان
میتواندراهگشـایبسـیاریازمشـکالتومسائل
کشـورباشـد.اقتصادتعاونـینیزبهعنـواندومین
نیـاز ایـن از اسـالمی ایـران اقتصـادی رکـن
وموثـر ارتبـاطدوسـویه لـذا نیسـت. مسـتثنی
بـااعضـایهیئـتعلمـیودانشـجویانکشـوراز
جملـهمهمتریـنبرنـــامههایترویجـیمعاونـت
اسـت. شـده گرفتـــه نــــظر در تعـاون امـور
درهمیـنراستـــابرگزاریاولیندورهمسـابقات
تــخصصیمناظرهدانشجوییدرحــوزهتــعاون،
آغــــازیاسـتبــرحضــورپـرشــوروموثــر
دانشجویـانکشــوردرعرصهاقتـصـادتـعـاونو
آشـناییاینبدنـــهعلمـیوتخصصیبامسـائل
اقتصـادی. عظیـم بــخش ایـن چالشهـای و
امیــدوارمباتـــوسعهحضوردانــشجویـــاندر
اینعرصــهشــاهدتوجـــهگستردهترنخبــگان

دانشـگاهینسـبتبـهاقتصـادتعاونیباشیـــم.
ازسـویدیگـربرقـراریفرهنگنقـدوگفتمان
خاصـهدرعرصههایسیاسـتگذاریوبرنامهریزی
یکـیازملزمـاتتوسـههـرکشـوریاسـتوچه
میـان در خاصـه فرهنـگ، ایـن اگـر نیکوسـت

نخبـگانومتخصصـانجامعـهترویـجشـود.

بسـیاریازفالسـفهوحکمـایمــامعتقدندکه
گفــتوگویــکعملاخالقیمحسـوبمیشود.
از فـارغ هسـتند حاضـر متواضـع انسـانهای
نتیجـهایکهبهدسـتمیآیـد،دربارۀعقایدشـان
گفتوگـوکننـدوآنهـارابـهبوتـهنقـدبگذارنـد؛
چـهطـرفمقابـلقانـعشـود،چـهنشـود.همین
کـهفـردحاضـربـهگفتوگومیشـودیـکعمل
اخالقـیانجـاممیدهـد.مسـابقاتمناظـرهبهدو
دلیـلتوانسـتهاسـتجـایخـودشرابـازکنـد
وبـااسـتقبالدانشـجوهامواجـهشـود؛یکـیاین
اسـتکـهگزارههایـیکهشـورایعلمـیتصویب
میکنـد،گزارههایـیاسـتکههمـۀذائقههارادر
برمیگیـردوتنهـادریـکحـوزهنیسـتوفـارغ
ازمباحثروزمرۀدانشـجویاندردانشـگاهنیسـت
ودوماینکـهبـهنظـرمـن،جهاددانشـگاهیدر
فعالیتهـایاینچنینـیمقبـولاسـت.بـهنظـر
مـن،اگـرمجموعـۀدیگـریمسـابقاترابرگـزار
چـون نمیشـد، اسـتقبال انـدازه ایـن میکـرد،
هسـتند، دانشـگاه در کـه دانشـجویانی طیـف
جهاددانشـگاهی دغدغههـای و بیطرفـی بـه

واقفانـد.
وقتـیگفتوگوایجادشـودمشـارکتوسـرمایه
اجتماعـیباالترمـیرود.واقعـاًسـرمایهاجتماعی
چیـزیاسـتکـهخیلیهـامیگوینـدازقـدرت

نظامـیهـمبـرایکشـورمهمتراسـت.
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مدیرکلتعاونیهایتولیدیوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیسرپرستسازماندانشجویانجهاددانشگاهی
دکتر البرز محمدیمهدی عبـاسی

سازماندانشجویانایرانقریِبیکدههاستکهبا
برای  ایران، دانشجویان مناظره ملِّی مسابقات برگزاری
شکوفایِیفرهنگواخالِقگفتوگو،تفکرنقادوخالقو
استقبال دانشجویانکشورمیکوشد. میان اندیشهورزی
نخبـگان و صاحبنـظران توجه دانشجویـان، گستـردۀ
دانشگاهیوالتفاتکارشناساِنامرمبنیبرتحققبخش
بر را ما مسابقات، سلسله این اهداف از توجهی قابل
را سیاق این متنوع گونههای و شیوهها که داشت آن
بیم  کرونا، بحران پدیدارِی با اینها همۀ با بیازماییم.
آنداشتیمکهگسترشآندچاروقفهایناخواستهشود.
بر اینشیـوعجهـانـی امـروزخرسنـدیمکهچنبـرۀ
این کوشـش و شتـاب از اجتـماعی معمول مناسبات
و گفتوگو روشنیبخِش فرهنِگ توسعۀ برای مجموعه
مناظرۀ مسابقاِت برخِط برگزارِی تجربۀ نکاهید. مناظره
تخصـصِیدانشجوییتـعاوننیزبخشیازاینکوشـِش

همهجانبهبودهاست.
تعاون، محترم وزارت همراهی با که مسابقات این در
کارورفاهاجتماعیبرگزارشد،شانزدهگروهدانشجویی
ازسراسرکشورحضوریافتندتادربارهموضوعاتمتنوعی
باآن ومفاهیـموگزارههایمرتبط تـعاون نـهاِد حوِل
در باید را ریـشههایش که نهـادی بپردازند. مناظره به
آن به پرداختِن و اسالمیجست تعالیبخِش آموزههای

شایدازمبرمتریننیازهایحالحاضرباشد.
نمود. رخ نیز دلگرمکنندهای حقیـقت میان، این در
موضوعاتی چهارچوِب در دانشجویان مسابقات، این در
تخصصیکهتحقیقوتعمقبسیارمیطلبید،نظرگاههای
ومستندات برگفتـمانها مبتنی و روشنـی به را خود
علمیبیانمیداشتندواینامر،مخاطبـانرانسبتبه

توانمندیهایعلمیدانشجویاندلگرممیساخت.
اینتجربهارزشمنـدمارانسبتبهتداوماینمسیربیش
مناظره مسابقات برگزاری انشاءهلل کرد. امیدوار پیش از
دانشجوییدربارهتعاونبهمثابهیکنهاداجتماعی،یک
بخشاقتصادیویکمفهومفرهنگی،منشاءشکلگیری
وتداوممسابقاتمناظرهدانشجوییباموضوعاتتخصصی

وعلمیخواهدشد.

بـخـشتعـاوندرکشـورماچنـدسـالیاستتـوانستـه
بابرنامههایمدون،منظمومستمروهمینطوربادورویکرِد
شفافیتوتوسعۀنوآوری،حرکتهایبدیعیرادراینبخش
آغازکند.میتوانامیدواربودکهبخشتعاونیبابرخورداری
ازاینبرنامههایاصولیوزیرساختیبتوانددربخشهایمهم
اقتصادیباالخصدرحوزههاینوآوری،اقتصاددانشبنیان،
اشتغالهدفمندوتوسعۀبازاربارویکردیمبتنیبررستهها

وایجادزنجیرۀارزش،سهِممطلوبیراکسبنماید.
آنهم و دارد وجود اساسی مشکلی البته میان این در 
اینکهعدمِباورمندِیبسیاریازمسئولینوتصمیمگیرانو
همچنینعدِمشناخِتمناسِباینبخشمیاندانشگاهیان
وجامعه،علیرغمگذشتچندیندههازفعالیترسمیاین

بخشدرکشوربهوضوحمشهوداست.
وزارت منسجم و خوب برنامههای رغم علی خالء این
تعاون،کارورفاهاجتماعیبهعلتفقدانترویجمناسبدربین
اقشاِرپیشگفته،تحققوپیشبردبرنامهرابامشکلوکندی
مواجهمینماید.دراینرابطهمعاونتامورتعاوندردوسال
بهخصوص بخش این مناسب پوشش و جبران برای اخیر
میانجوانانواقشاِرتحصیلکردهبهحرکتهایجدیدولی
جدیاقدامکردهاست.ازایندستبرنامههامیتوانبهراه
اندازیمراکزمنتابرایتوسعۀخالقیتونوآوریوهمچنین
حرکتهایزیرساختِیترویجیماننِدایجاِداندیشکدۀتعاون

باهمکاریصاحبنظراناینحوزهاشارهکرد.
که برگزارشده ترویجِی مهِم برنامههاِی از دیگر یکی 
توانستهاستنقِشنیکوییدرجهِتشناخِتحوزۀتعاون
میانجوانانوافرادتحصیلکردهایفانماید،برنامۀمناظراِت
تخصصِیتعاونباحضوِردانشجویانوعالقهمنداِناینحوزه

درسطحدانشگاههایکشوربودهاست.
داشتم، عهده بر را مناظرات داوری اینجانب که آنجا از
عزیز دانشجویان میان  موضوع متوجهحساسیت بهخوبی
تعاون، بخِش کارشناِس بهعنواِن اینجانب برای شدهام.
مشاهدۀدانشجویانیکهباوسواسودقتیباالبرایاحصاِء
کلیدواژههایاصلِیمربوطبهبحِثفیمابینبهنقدوبررسِی

یکدیگرمیپرداختند،بسیارلذتبخشبودهاست.
و دانشجویان اکثر طرِف از عنوانشده مطالِب تازگِی
]همگامِیمطالب[بامباحثروزدنیایکیازبرجستهترین
نکاتاینمناظراتوهمچنیننقداساسیبهمدلتعاونی
وقیاسآنباکشورهایدیگرازنکاتجالبتوجهآنبوده

است.
درهرصورت،ترویِجتعاونوشناساندِنشکِلواقعیومدِل
اصلِیآندرکشورهنوزدرابتدایراهاست.ولیباشکلگیرِی
بخِش این آیندۀ به توان اثرگذارمی برنامههای قبیل این
اقتصادِیمردممحور،میاِنآحادمردموجامعهخوشبین

بود.امیدوارمآنروزنزدیکباشد.انشااهلل.

این تجربه ارزشمند ما را نسبت به تداوم 
این مسیر بیش از پیش امیدوار کرد

مناظرات دانشجویی حرکتی 
جدید در ترویج بخش تعاونی 
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اینکهچنیناستعدادهاییوجوددارندوبهاین
مباحثعالقهنشانمیدهند،بسیارخوباست.
اماپیشنـهادمنایناستکهبرگزارکننــدگان
بابرگـزاریجلساتتوجیـهیومشـخصکردن
دشوارۀ)problematic(خودازاینظرفیتو
انرژیدرچهارچوِبهدِف]تعیینشده[استفاده
کنند.این]رویکرد[همبرای]شرکتکنندگان[
سازندهاستوهممیتواندظرفیتهاییرابرای
نمایشدرسطحیعمومیتــرآزادکنـد.انصافاً
موضوعاِتانتخابی،موضوعاِتمبتالبهِجامعهاندو
بــهاعتــقادمننظــربهانـرژیسنگیـنیکه
واردکردِنچند با بـرنامههامیشود، این صرِف
حلقۀتکمیلیمیتوانباظرفیتباالتریازاین

برنامههابهرهبرد.

بندهواقعاًازدیدناینمناظرههاانرژیگرفتم.
اینکهدانشجویانمادردوراندانشجوییپیرامون
مطالعه، اجتـماعی و اقتـصادی جدی مبـاحث
تحقیـق،تعـاطیافکاروتبادلنـظرکنندودر
در بپردازند، مناظره به مخالف و موافق جایگاه
نوعخودشبسیارباارزشاست.مفهوِمسؤاالتو
ابهاماتوپاسخهاییکهتیمهاردوبدلمیکنند،
آناستکهمادرتالشیمکهآنمفهومرابهترو

مناسبتربشناسیم.

مناظـرهواقعـافرصتـیبـراییادگیـریاسـت
هـمبـهلحـاظروشهـمازلحـاظمحتوایـی.
مناظـرات کیفیـت در گزارههـا انتخـاب قطعـا
در اسـت اسـت.مطلوب کننـده تعییـن بسـیار
جهـتافزایـشکیفـیمناظراتگروههـاوحتی
داورهـاقبلازشـروعمسـابقاتتعاملبیشـتری
داشـتهباشـندوتجـاربخـودرادراختیـارهم

دهند. قـرار

برایآنکهزمینۀتوسعۀاینمدلاقتصادی)مدل
برطیـفی مبتـنی مدلی که تـعاونـی( اقتـصاد
پیش از بیش ارزشهاست، و باورها اصول، از
شود، بـدل نـهضت یک به و فراهم جامعه در
نیـازمندآنیمکهباوروفهمیصحیحازآندر

جوامعشکلگیرد.
قاعدتـاَفعالیتهایـینظیـرمسـابقاتمناظـرۀ
اثرگـذار مهـم ایـن در میتوانـد دانشـجویی
باشـد.امیدواریـماینمسـابقاتبتوانـددرایجاد
طوفانـیفکـریدرجهـتشـکلگیریفهـمو
درکـیصحیـحازاقتصـادتعـاونمیـانجوامـع
دانشـجویی،جوانانواندیشـمندانتأثیربگذارد.

دکتر فرشاد مومنی

دکتر کاووس حیدریدکتر مسلم خانی

مهندس سید معین هاشمی 
عضوهیئتعلمیدانشگاهعالمهطباطبایی

مدیرکلآموزش،ترویجوتحقیقاتتعاونیهایوزارت
تعاون،کارورفاهاجتماعی

عضوهیاتعلمیپژوهشکدهمطالعاتتوسعه
جهاددانشگاهی

مدیرکلتوسعهتعاونوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

مسابقات از نگاه داوران
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با همزمان 1390 سال از دانشجویان سازمان
راهاندازیپایگاهاینترنتیISDC.IRواردمرحله
دوره نخستین و مناظرهشدند اجراییمسابقات
مسابقاتمناظرهدانشجوییدراردیبهشتهمان
سالدردانشگاهتربیتمدرسباحضور16تیم
درسطحاستانتهرانبرگزارشد.دورهدوموسوم
مسابقاتنیزدرسطحملیوباحضوربیشاز80
گردید. برگزار سراسرکشور دانشگاههای از گروه
ازدورهچهارم،مسابقاتبهصورتسهمرحلهای
وسعت افزایش در بزرگ کهجهشی شد برگزار
افـزایشمشارکتدانشجویانسراسر و برگزاری

کشوررادرپیداشتهاست.
جهاددانشگاهی دانشجویان سازمان اکنون هم
اولیـنوتنـهابرگزارکننـدهایننـوعمسابـقات
درحوزهدانشجوییوبهصورتملیدرسطحکشور
دانشجویان مناظره مسابقات دبیرخانه و است
ایرانبهمرکزملیگفتگو،مناظرهوآزاداندیشی
موفق امروز به تا مرکز این است. یافته ارتقاء
مناظره ملی مسابقات دوره هشت برگزاری به
" طوسی نصیرالدین خواجه نشان " دانشجویی
شدهاستوهماکنوندرآستانهبرگزارینهمین

دورهاینمسابقاتاست.
درحـالحاضـرمسـابقاتمناظـرهدرخـارجاز

ایـرانبهعنـوانیکفعالیتجدیدردانشـگاهها
ریشـهدار و پیشـینهطوالنـی انجـاممیپذیـرد.
اجـرایایـنمسـابقاتدرایـنکشـورهاباعـث
شـدهتـامدلهایـیاسـتانداردنظیـر:مسـابقات
پارلمانـیبریتانیا،مدارسجهانـی،کارلپوپرو...

بـرایانجـاممناظرههـابـهوجـودآیند.
مسابـقـاتمنـــاظرهدانــشـجویــانایـــران
بومیسازیشـدهمدلمسابقــاتدانــشگاههای
جهانی)WUDC( اسـت.هـــرگروهشاملچهار
عضـواسـتکـهشـاملدوسـخنرانودومحقق
شـرکت نفـر چهـار مناظـره هـر در میباشـد.
میکننـدکـهدوتـنازآنهـاازگـزارهدفـاعودو
تـندیگـربـاگزارهمخالفـتمیکننـدوبرایبه
کرسـینشـاندننظرخـوداقامهدلیـلمیکنند.
فردیبهعنوانرییسجلسهمدیریتوبرگزاری
قوانینوهمچنین براساس را جلساتمنـاظره
وظیـفۀادارهمسابـقه،معرفیتیـمها،نظارتبر

رعایتنوبتدرسخنرانیهاو..برعهدهدارد.
سهنفرعضوهیئتعلمیدانشگاههاوموسسات
آمـوزشیعــالیکشــورطبـــقآییـــننــامه
خواهند مناظره هر قضاوت به مسابقات داوری

پرداخت.

زمینهسازیآموزشمسالهمحور،بهصورتجذابواثربخش .1
تمرینگفتگو،نقدومناظرهاخالقمحور .2
تقویتروحیهحقجوییوحقیقتطلبی .3

رشدوشکوفاییفرهنگگفتگوونهادینهسازیقواعدآن .4
زمینهسازیدرجهتیادگیریاصیل،عمیقوپایدار .5

زمینهسازیبرایشکلگیریتفکرخالقونقاد .6
تقویتروحیهپرسشگری .7

توسعهشناختفردیواجتماعی .8

معرفی مسابقات مناظره دانشجویان ایران

اهداف مسابقات :
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هشت دوره
مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
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فراخوانثبتنام:10مردادالی10شهریور99
افتتاحیهونشستآموزشیتوجیهیمسابقات:13شهریور99همزمانباهفتهتعاون

مرحلهمقدماتیمسابقات:18الی25شهریور99
مرحلهیکچهارممسابقات:2الی7مهر99

مرحلهنیمهنهایی:14الی16مهر99
مرحلهردهبندی:27مهر99
مرحلهنهایی:25آبان99

8 تیم ازتهران: دانشگاههایتهران،عالمهطباطبایی،شهیدبهشتی،صنعتیخواجهنصیرالدین
طوسی،خوارزمی،آزادواحدتهرانجنوب،پژوهشکدهامامخمینی

8 تیم از دانشگاه های:زنجان،لرستان،یزد،فردوسیمشهد،شهرکرد،قموگیالن

زمان  بندی مسابقات

نگاه آماری به مسابقات

تعداد تیم ها

 
 

  
  

  
  

  

38%

62%

ترکيب جنسيتی
خانم آقا 

3%

61%

36%

مقطع تحصيلی
دکترا کارشناسی ارشد  کارشناسی  

8%

87%

5%

رشته تحصيلی

فنی و مهندسی

علوم انسانی

علوم پايه

 
 

  
  

  
  

  

38%

62%

ترکيب جنسيتی
خانم آقا 

3%

61%

36%

مقطع تحصيلی
دکترا کارشناسی ارشد  کارشناسی  

8%

87%

5%

رشته تحصيلی

فنی و مهندسی

علوم انسانی

علوم پايه

رشته تحصیلی

ترکیب جنسیتی
دانشگاه ها

مقطع تحصیلی
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هیئت داوران
اساتید هیئت علمی

معاونت امور تعاون

دکتر فرشاد مؤمنی؛ 
عضوهیئتعلمیدانشگاهعالمهطباطبایی)ره()گروهبرنامهریزیوتوسعهاقتصادی(

دکتر لیال فالحتی؛ 
عضوهیئتعلمیپژوهشکدهمطالعاتفرهنگیواجتماعیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری

دکتر کاووس حیدری؛ 
عضوهیئتعلمیپژوهشکدهمطالعاتتوسعهسازمانجهاددانشگاهیتهران)اقتصاد(

مهندس سید معین هاشمی ؛ 
مدیرکلتوسعهتعاونوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

دکتر حمید رضا بابایی؛ 
توسعه،-عضوهیئتعلمیپژوهشکدهفرهنگ،هنرومعماریجهاددانشگاهی

دکتر مهری السادات موسوی ؛ 
عضوهیئتعلمیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتاجتماعیجهاددانشگاهی)گروهروانشناسیاجتماعی(

دکتر مسعود عالمی نیسی ؛ 
عضوهیئتعلمیدانشگاهعالمهطباطبایی)ره()گروهتعاونورفاهاجتماعی(

مهندس بهزاد سام دلیری؛ 
مشاورمعاونتتعاونوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

دکتر محمد امیرپناهی؛ 
عضوهیئتعلمیدانشگاهعالمهطباطبایی)ره()گروهجامعهشناسی(

دکتر خسرو قبادی؛ 
عضوهیئتعلمیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتاجتماعیجهاددانشگاهی)گروهعلومسیاسی(

دکتر تهمینه شاوردی ؛ 
عضوهیئتعلمیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتاجتماعیجهاددانشگاهی)گروهجامعهشناسیپژوهشکدهعلوماجتماعی(

دکتر مسلم خانی؛ 
مدیرکلآموزش،ترویجوتحقیقاتتعاونیهایوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

دکتر عادل تقوی؛ 
عضوهیئتعلمیجهاددانشگاهی)مدیریتصنعتی(

دکتر البرز محمدی؛ 
مدیرکلتعاونیهایتولیدیوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

دکتر رضا عسکری مقدم؛ 
عضوهیئتعلمیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتاجتماعیجهاددانشگاهی

دکتر علیقلی حیدری؛ 
رئیسانجمنعلمیتعاونایران-مشاورمعاونتتعاونوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

دکتر پیمان باباخانلو؛ 
مشاورمعاونتتعاونوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی
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نام تیم 
موافق

نام تیم 
مخالف

تیم برندهعنوان گزاره 

برایتغییرنگرشمردمنسبتبهتعاونیهااولینگامجدالاحسنفرهنگ
ارتقاءسطحکیفیتولیداتوخدماتتعاونیهاست.

جدال
احسن

پویشگرانفرهنگ
نسلدوم

نظاماقتصادیمبتنیبرتعاونمیتواندالگویبومی
نظاماقتصاداسالمیباشد

فرهنگ

پویشگران
نسلدوم

درسیاستگذاریترویجفرهنگتعاونرابرگسترشجدالاحسن
تاسیستعاونیهابایدمقدمدانست.

پویشگران
نسلدوم

فرهنگسازان
جوان

باگسترشنفوذسیاستهایاقتصادینئولیبرالدرفکرت
سطحجهانشرکتهایتعاونیازگردونۀرقابتحذف

خواهندشد.

فکرت

توجهوتأکیدبرتأثیراتاجتماعیبخشتعاونموجبفکرتسردارجنگل
غفلتازجنبههایاقتصادیآندرایرانشدهاست.

فکرت

توزیعاقالماساسیخوراکیبایدبهبخشتعاونیهایفرازسردارجنگل
مصرفواگذارشود.

فراز

فرهنگسازانفراز
جوان

تعاونیهابهارتقاءمردمساالریدرایرانکمککرده
اند.

فراز

فراگیرشدِنشرکتهایتعاونیازآسیبپذیریکشورهدفالبرز
درمقابلتحریمهامیکاهد.

البرز

قوانینمبهمدرحوزۀاقتصادتعاونمهمترینمشکلالبرزآرمان
پیشرویبخشتعاوناست.

آرمان

در
سنگرآزادی

مشکلاصلیبخشتعاوننهسیاستگذاریهادراینسیفا
بخشکهوضعیتکنونیکلیتاقتصادایراناست.

درسنگر
آزادی

بهترینروشمهارانحصارطلبیشرکتهایخصوصیدرسنگرآزادیسردارجنگل
بزرگگسترشتعاونیهاست.

سردار
جنگل

تحققعدالتاجتماعیونهافزایشبهرهوریاقتصادیسردارجنگلسیفا
بایدرویکردنظامتعاوندرکشورباشد.

سردار
جنگل

مرحله مقدماتی

مرحله یک چهارم 

نام تیم 
موافق

نام تیم 
مخالف

تیم عنوان گزاره 
برنده

جدال
احسن

تشریکمنافعبینبخشتعاونوبخشخصوصیبهفراز
بخشتعاونضربهمیزند.

فراز

سیاستگذاریهایبخشتعاونبهتقویتفرهنگفکرتفرهنگ
تعاونمنجرمیشود.

فکرت

درسنگر
آزادی

برطرفسازیضعفهایساختاریبخشتعاونبرآرمان
آموزشوفرهنگسازیدراینحوزهمقدماست.

آرمان

جدول مسابقات
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نام تیم 
موافق

نام تیم 
مخالف

تیم برندهعنوان گزاره 

درفراز
سنگرآزادی

درشـرایطرکـوداقتصـادیبخـشتعـاونازتـوان
اشـتغالزاییبیشـترینسـبتبـهبخـشخصوصی

اسـت. برخوردار

فراز

سردار
جنگل

ادغامتعاونیهاموجبکاراییبیشترنظامتعاونیفکرت
درکشورخواهدشد.

فکرت

سردار
جنگل

واگذاریشرکتهایدولتیبهبخشتعاونبرایفراز
اقتصادایرانثمربخشترازواگذاریآنهابهبخش

خصوصیاست.

مساوی

درسنگر
آزادی

مسألۀمحوریتعاون،توجهبهمنفعتعمومیدرفکرت
مقابلمنفعتفردیاست.

درسنگر
آزادی

مرحله نیمه نهایی 

مرحله رده بندی

نام تیم 
موافق

نام تیم 
مخالف

تیم برندهعنوان گزاره 

درسنگرفکرت
آزادی

بااجرایاصل44قانوناساسی؛سهمبخش
تعاوندراقتصادافزایشمییابد.

فکرت

علتاصلیعدِماستفادۀشرکتهایتعاونیازسردارجنگلالبرز
فناوریهایروزآمدکمبودسرمایهاست.

سردار
جنگل

حضورفعالوگستردهتعاونیهادرتهیهوتوزیعفرازفرهنگ
کاالتاحدودزیادیازپیدایشورشدانحصارات

دولتیوخصوصیمیکاهد.

فراز

تأثیرمثبتتعاونیهابرسطحخردبیشازسطحجدالاحسنفکرت
کالناقتصاداست.

فکرت

دادنتسهیالتمالیوبانکیاعمازوامبدونبهرهسردارجنگلارمان
و..باعثایجادفساددربخشتعاونیمیشود.

سردار
جنگل

درسنگرالبرز
آزادی

گسترشتعاونیهادرتقویتجامعهمدنیدرایران
نقشاساسیداشتهاست.

درسنگر
آزادی

مرحله فینال 

نام تیم 
موافق

نام تیم 
مخالف

تیم برندهعنوان گزاره 

تسهیلسردارجنگلفراز و قوانین اصالح طریق از باید تعاونیها
حضوردربازارسرمایهونهوامهایبالعوضازطرف

دولتهاحمایتشوند.



امید هاشمی
کارشناسیارشدحقوقبینالملل

دانشگاهشهیدبهشتی

نیما حمیدی
کارشناسیارشدحقوقبینالملل

دانشگاهخوارزمیتهران

عاطفه محمودیان 
کارشناسیارشداقتصادازدانشگاهقم

تیم جدال احسن

فاطمه رمضانی کلیشمی
کارشناسیارشدشیمیدارویی

احمد راهداری
کارشناسیارشدمهندسی

برقمخابراتسیستم

ماه شید وزیری 
کارشناسیارشدمهندسیبرقکنترل

از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتیم آرمان 

کامیار شریفی
کارشناسیبرنامهریزیاجتماعی

وتعاوندانشگاهتهران

علی ارومیه ای
کارشناسیاقتصاددانشگاه

شهیدبهشتی

تیم البرز

رویدادهایاینچنینی)مسابقاتمناظرهتخصصی(بسیار
مثبتاستودرشرایطفعلیکشورخیلیواجباستو

میتواندراهگشاباشد.

اینمسـابقـات،مارابهشـکلجدیتـریبهمباحثتـعاونی
عالقمندکرد،طرحبحثهایخیلیخوبیدرمناظراتانجام

شد،انتخابگزارههابسیارخوببود.

علیرضا میردیده
کارشناسیاقتصاددانشگاهفردوسی

محمد پیری
کارشناسیاقتصاددانشگاهتهران

فربد مولوی 
کارشناسیاقتصاددانشگاهفردوسی

تیم در سنگر آزادی

ایدهمسابـقاتمناظرهتـخصصیتعاونایــدهدرخشانیاست
واستفادهازقالبمسابقاتبرایمعرفیتعاونقابلتحسین

استامیدوارماینرویدادادامهپیداکند

سایر تیم ها
پویشگران نسل دوم
علی ابراهیمی
)آزاد واحد تهران جنوب(
کیومرث حکیمی 
)دانشگاه خاتم(

سیفا
فاطمه بابایی مطلق 
)دانشگاه آزاد خرم آباد(
محمد امیری
)علوم  پزشکی لرستان(
فاطمه اسدی
)علوم پزشکی لرستان(

هدف
یاسمن بیرم وند 
)دانشگاه یزد(
فاطمه زارع
)دانشگاه یزد(

فرهنگ سازان جوان 
عرفانه نعمتیان
)پیام نور شهر کرد(
مجید عباسی
)پیام نور شهر کرد(
حسین صادقی
)پیام نور شهرکرد(

صفا *
علیرضا چمن زار 
)عالمه طباطبایی(
مهدی محمدیان 
)عالمه طباطبایی(
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هشت تیم راه یافته به مرحله یک چهارم مسابقات



محمد علی پرواز دوانی
کارشناسیارشدعلومسیاسی

پژوهشکدهامامخمینی

سید محمد آژیراک
کارشناسیارشدجامعهشناسیانقالب

اسالمیپژوهشکدهامامخمینی

تیم فرهنگ

آرش شهالیی
کارشناسیارشداقتصاد

بازرگانیتهرانجنوب

میالد طهرانی
کارشناسیارشداقتصادبانکداریقم

علی چاوشی 
کارشناسیارشدفلسفه

غربشهیدبهشتی

مننسبتبهگفتگوومنـاظرهگشودههستموتنهاراهحل
و دیالوگ در دیالکتـیک میدانم. گفتگوکردن را مشـکالت

خودآگاهیوآگاهیدرگفتگوشکلمیگیرد.

یکیازمهمتریننکاتاینمناظراتاینبودکهخیلیازدغدغههای
بخشتعاونکهکارشناسانحوزهتعاونشایدمدتهاباآندرگیرند
بین در باید گفتگو باب شد. بحث درموردش و شد مطرح اینجا
جوانانبازباشدانشااهللارگانهاوسازمانهاازظرفیتهایجوانان

بنامودغدغهمنداستفادهکنند.

منقبلازاینمناظراتتعاونیهاراخیلینمیشناختم،
آن کارآیی و تعاونی فلسفه به میکنم حس االن اما
پدیدههای باقی مورد در کردم. پیدا نسبی اشراف یک

اجتماعیهمخیلیخوباستمناظرهبرگزارشود.

مناظراتآنالینوتخصصیبودنشتجربهتازهایبرایشرکتکنندگانبود،مسابقاتمناظرهتخصصیدرافزایشسطحکیفیوکمی
دانششرکتکنندگانتاثیربهسزاییدارد.سطحدانشمانسبتبهتعاونیدرحالحاضردرمقایسهباقبلازمسابقاتاصالقابلمقایسه
نیست.اینمسابقاتیکتجربهخوببرایدانشجویانویکسرمایهگذاریاجتماعیبراینهادهایبرگزارکنندهاستونقطهتکمیلاین

سرمایهگذاریآنجاستکهازایندانشتجمیعشدهاستفادهشود.

هانیه روشن منش
کارشناسیآموزشزبان

انگلیسیدانشگاهفرهنگیان

زهرا پور محسنی
کارشناسیآموزشزبان

انگلیسیدانشگاهفرهنگیان

تیم فراز

مجـازیبرگزارشـدنمسابـقاتازشوروحالآنکمنکرد.
اینمسابـقاتدرواقعیکنوعآمادهسازیبرایدانشجویـان

محسوبمیگردد.

چالشیتر مناظرات شدیم نزدیکتر پایانی مراحل به هرچه
ومحتــواغنـیتــرشدوبحثهایموشکافانــهتـریرادر
رابطهباتعــاونداشتیمکهنشـانازافزایشعمقمطـالعات

شرکتکنندگانداشت.

تیم فکرت

امیرحسین ابراهیمی
کارشناسیعلومسیاسی

دانشگاهگیالن

پویا قلی پور
کارشناسیعلومسیاسی

دانشگاهپیامنوررشت

کیوان اخوان 
کارشناسیعلوماجتماعی

دانشگاهگیالن

تیم سردار جنگل

همیاران* 
علی زهره وند 

)دانشگاه تهران(
پارسا حبیبی فرد 

)دانشگاه تهران(

جغرافیدان*
علیرضا مسلمی 
)دانشگاه زنجان(

مجید خداویسی 
)دانشگاه زنجان(

عالمه*
امیر حسین خوانساری 

)عالمه طباطبایی(
مهران خسروزاده 

)عالمه طباطبایی(

*  تیم های ستاره دار 
پس از اعالم جدول 
مسابقات و برگزاری 

جلسات توجیهی، از ادامه 
مسابقات انصراف دادند. 
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مسابقات در قاب تصویر
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 چکیده مناظرات برگزارشده در 
  مسابقات تخصصی مناظره دانشجویان ایران

 )تعاون؛ فرصت ها و چالش ها(
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خالصه مناظرات

توجهوتأکیدبرتأثیراتاجتماعیبخشتعاونموجبغفلتازجنبههایاقتصادیآندرایران
شدهاست

فراگیرشدنشرکتهایتعاونیازآسیبپذیریکشوردرمقابلتحریمهامیکاهد

مشکلاصلیبخشتعاوننهسیاستگذاریهادراینبخشکهوضعیتکنونیکلیتاقتصادایران
است

درسیاستگذاریتعاونبایدترویجفرهنگتعاونرابرگسترشتعاونمقدمدانست

باگسترشنفوذسیاستهایاقتصادینئولیبرالدرسطحجهان،شرکتهایتعاونیازگردونۀ
رقابتحذفخواهندشد

توزیعاقالماساسیخوراکیبایدبهبخشتعاونیهایمصرفواگذارشود

قوانینمبهمدرحوزۀاقتصادمهمترینمشکلپیشرویبخشتعاوناست

نظاماقتصادیمبتنیبرتعاونمیتواندالگویبومینظاماقتصاداسالمیباشد

تعاونیهابهارتقاءمردمساالریدرایرانکمککردهاند.

برایتغییرنگرشمردمنسبتبهتعاونیها،اولینگامارتقاءسطحکیفیتولیداتوخدماتاست.

تحققعدالتاجتماعیونهافزایشبهرهوریاقتصادیبایدرویکردنظامتعاوندرکشورباشد

بهترینروشمهارانحصارطلبیشرکتهایخصوصیبزرگگسترشتعاونیهاست

تشریکمنافعبینبخشهایخصوصیوتعاونی،بهبخشتعاونضربهمیزند

سیاستگذاریهایبخشتعاونبهتقویتفرهنگتعاونمنجرمیشود

برطرفسازیضعفهایساختاریبخشتعاونبرآموزشوفرهنگسازیدراینحوزهمقدماست

علتاصلیعدماستفادۀشرکتهایتعاونیازفناوریهایروزآمدکمبودسرمایهاست

تأثیرمثبتتعاونیهابرسطحخردبیشازاقتصادکالناست

دادنتسهیالتمالیوبانکیاعمازوامبدونبهرهو...باعثایجادفساددربخشتعاونمیشود

گسترشتعاونیهادرتقویتجامعهمدنیایراننقشاساسیداشتهاست

درشرایطرکوداقتصادیبخشتعاونازتواناشتغالزاییبیشترینسبتبهبخشخصوصی
برخورداراست

ادغامتعاونیهاموجبکاراییبیشترنظامتعاونیدرکشورخواهدشد

واگذاریشرکتهایدولتیبهبخشتعاونبرایاقتصادایرانثمربخشترازواگذاریآنبهبخش
خصوصیاست

مسألۀمحوریتعاونتوجهبهمنفعتعمومیدرمقابلمنفعتفردیاست

بااجرایاصل44قانوناساسیسهمبخشتعاوندراقتصادافزایشمییابد

گزاره های مسابقات
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اساسـاًانگیزۀتأسـیسشـرکتهایتعاونیدر
ایـرانپیـشازانقـالبوبعدازاصالحـاتارضی
وهمزمـانبـاتغییـرسـاختاراجتماعـیاربـاب-
رعیتیدرروسـتاهاپرکـردِنخألهاِیاجتماعیو
حاکمیتـِیموجـوددرجوامعروسـتاییوتوجهو

تأکیـدبـراثـراِتاجتماعِیآنبودهاسـت.
درقوانیـنباالدسـتِیمربـوطبهموضـوِعتعاون
درقبـلوبعـدازانقـالبنیـزبهجـرأتمیتوان
گفـتکـهغلبـهوجـوهاجتماعـیموضـوعتعاون
نسـبتبـهوجـوهاقتصـادیآنبـهطـورکامـل

است. مشـهود
بـهعنـوانموافـقمعتقدیـمدولتهـایرانتیـر
جنبههـای تـا میکننـد اسـتفاده تعـاون از
اجتماعـیونقـاطضعـفایندولترابپوشـانند،
حـوزۀاشـتغالحوزهایبهشـدتاجتماعیاسـت
وفقـطجنبـهدرآمـدینـدارد.بلکـهماحصلآن
رفـعمعضلـیاجتماعـیبـهنـامبیکاریاسـت.

مـامعتقدیـمکـهیکـیازمسـائلیکـهبخـش
تعـاونراتحـتتأثیـرقـراردادهوباعـثشـده
اسـتکـهسیاسـتگذارانوقوانیـنمابهسـمت
سـوق تعـاون اجتماعـی جنبههـای بـر تأکیـد
یابنـد،رانتیربـودندولتدرایـرانوعدمنیازآن
بـهکسـبدرآمدازجامعـهبودهاسـت.مهمترین
فکـتمـاقوانینیهسـتندکهدرحـوزۀتعاونبه
رشـتۀتحریـردرآمدهانـد.دربندهـای43و44
قانوناساسـیبهوضوحمشـخصشـدهاسـتکه
کارکـردبخـشتعـاونبیشـتردربخـشعدالـت

اجتماعـیاسـتتـاکسـبدرآمد.



اجتمـاعازمنظـرماکـسوبـر،بهسیسـتمی
بـزرگمیمانـدکـهازسیسـتمهایکوچکـیبـه
نـامنهـادتشـکیلشـدهاسـتونهـادرانیزخود
مردمتشـکیلمیدهنـد.بخشتعـاون،کلیدواژۀ
دومماسـتکـهبخشـیازاقتصـاداسـتکـهبه
روشـی واقـع در و میشـود اداره تعـاون روش
اسـتکهمـردمرابهاشـتراکسـرمایهگذاریدر

راسـتایاهـدافمشـترکسـوقمیدهد.
منکیـوبهزیبـاییمیگویـدکهایکـاشرفتـار
تبعات میتوانست که داشت وجود اقتصادیای
اجتماعینداشتهباشد.درآنصورتسیاستهای
اقتصادیراباشیریاخطشکلمیدادیم.درواقع
اجتماع، و اقتـصاد که است این ما نتیجهگیری
هم از راجـدا آنها نمیتـوان و یکدیـگرند آینۀ
دانست.تصمیماتاقتصادیمگردرجهانفانتزی
ورویاییدراجتماعاثرمیگذارند.پسباتعریف
مااینکهگزارهمیگویدتأکیدوتوجهبرتأثیرات
اجتماعیبخشتعاونموجبغفلتازجنبههای
اقتصادیآنشدهاست،نوعیتناقضگوییاست.
دربند1مـاده1قانـونبـخشتـعاونیاقتصاد
جمهوریاسالمیایرانبهصراحتایجادوتأمین
شرایطوامکاناتکاربرایهمهبهمنظوررسیدن
تعاونی بخش اهداف عنوان به کامل اشتغال به

ذکرشدهاست.
نهــادهای ازتصمیــات اقتــصادمجمـوعهای
است. دولت و بنگاهها خانوارها، شامل اقتصادی
قرار تأثیـر تـحت را اقتـصاد آنها تصمیـمگیری
میدهد.اولینمخالفتماباگزارهازاینباباست
کهاقتصادواجتماعرانمیتوانازهمجداکرد
ورفتاراقتصادیکاماًلمتأثرازالگوهایاجتماعی

است.

توجه و تأکید بر تأثیرات اجتماعی بخش تعاون موجب
 غفلت از جنبه های اقتصادی آن در ایران شده است

گــروه مخالف:گــروه موافـق: سردار جنگل

فکرتگــروه برنده:

فکرت
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تعاونیهاباچندتأثیرمیتواننداثراتتحریمرا
خنثیکنند.یکیازاینتأثیرات،تأثیرآنهابرمسألۀ
بیـکاریاست.زمـانیکهسرمایـههاوشرکتهای
خارجیازکشورخارجمیشوندومشاغلدرکشور
خارجی سرمایه وجود عدم میکند، پیدا کاهش
داخلی، شرکتهای از بعضی  که میشود باعث
با تعاونیها آید. بهوجود بیکاری و تعطیلشوند
ساختــاریکهدارنـدکهیـکیازویـژگیهایآن
مهارتافزاییبهاعضایآناست،خودبهخودمعضل
بسیارمهم راکاهشمیدهند.یکبحث بیکاری
است. تعاونی اعضای بین سرمایه تقسیم دیگر،
تعاونیبهشکلکارگر-مالکادارهمیشود،باتقسیم
سرمایهمیتوانندشرکتهایبیشتریایجادکنند
واینمسئلهخودبهخودباعثمیشودکهمعضل

اشتغالتاحدزیادیدرتعاونیحلشود.
تعاونیهانیازیبهسرمایۀخارجیندارندوپایۀ
بر تأکید و خارجی سرمایۀ نبود بر تعاونی وجود
موقعیتهایبومیومحلیاستوباشناخِتنیاز
ایجادمیشوند.ابتدانیازشناختهمیشودوسپس
تعاونیتشکیلمیشودوموضوِعسرمایهازطرف
فرار میشود. تأمین مالکها و کارکنان همین
درواقع ندارد. وجود دلیل همین به هم سرمایه
تعاونیهاخودبهخودوابستهبههمینسرمایهخرد
در آنها اعتمادشدِن قابل موجب و اعضاهستند

شرایطتحریممیشود.
مشـکلدیــگریکـهتحریــمهاایجـادمیکنـد
بههمخـوردنچرخۀتوزیـعثروتاسـت.تعاونیها
بـاروشکارگـر-مالـکمیتواننـدمسـئلهتوزیـع

ثـروتراحـلکنند.
چندمطالعهموردیوجودداردکهنشانمیدهد
و تحریمخوبعملکردهاند تعاونیهادرشرایط
بهاقتصادکشورهایاریرساندهاند.ونزوئال،کوباو
چین،ازجملهکشورهاییاندکهدرشرایطتحریمو

نبودبازارنیزبسیارخوبعملکردهاند.

فراگیرشدندرحقیقتبهمعنایجهانشمولی،
عامبــودگیورشدوگستــرشاست.شرکتهای
شرکتهای قانوِن یِک مادۀ طبق هم تعاونی
از تعاونی-مصوب1350-شرکتهاییهستندکه
اشخاصحقیقییاحقوقیوبهمنظوررفعنیازهای
مشترکوبهبودوضعاقتصادیواجتماعیشرکااز
طریقخودیاریوکمکمتقابلوتشویقبراساس

قوانینموجودشکلمیگیرند.
بازیگر چند یا یک اقدام معنای به تحریم
بینالمللیبراییـکیاچندبازیگردیگراستکه
آنهارامجازاتکنندوآنانرامجبوربهعملدر
راستایهنجارهایینمایندکهبرایتحریمکنندگان

مهماست.
یکیازایراداتاصلیکهبهتعاونیهاوارداست،
اینکهبسیاریازآنهانتوانستهاندبهرغمگسترش

کمیایکهداشتهاند،بهاهدافخودبرسند.
طبقهدفگذاریبرنامۀپنجمتوسعه،قراربراین
بهسهم25درصدیدست تعاون بودکهبخش
پیداکند.امادردوساِلپایانِیاجراِیاینبرنامه،
شاهدآنیمکهتنها8درصدآنمحققشدهاست.
بایدوشاید آنقدرکه نتوانستهاند تعاونیها عماًل

موفقباشند.
نظری بهلحاظ تعاونیها که میکنیم فرض ما
مفید میتوانند هم عملیاتی بهلحاظ اما مفیدند.
حتی تعاونی شرکتهاِی مفیدبودِن آیا باشند؟
بهلحاظعملی،میتواندیکمبحثبسیارگسترده
مانندآسیبپذیریکشورراکهابعادبسیاروسیع

اقتصادی،اجتماعیوسیاسیدارد،رفعکند؟

فراگیرشدن شرکت های تعاونی از آسیب پذیری
 کشور در مقابل تحریم ها می کاهد

گــروه مخالف:گــروه موافـق:  البرز

 البرزگــروه برنده:

هدف



فــرضمــابــرآناســتکــهسیاســتگذاری
چنـــدسالهدربـــخشتعـــاون،نادرســتبــودهو
بــانگاهــیبــهکشــورهایدارایاقتصــادتعاونــی
ــه ــانپرداختــهوب ــرداریازآن ــهالگوب ــق،ب موف
تعاونــی بخــش در سیاســتگذاری اصــالِح
ــااتخــاِذسیاســتهاِی ــم.درحقیقــت،ب بپردازی
ــتهای ــاسیاس ــانب ــیآن ــبوجایگزین مناس
ــوان ــی،میت ــشتعاون ــربخ ــمب ــِتحاک نادرس
ــاون ــشتع ــِدبخ ــِررش ــیرادربراب ــعاصل مان
برداشــت.درایــنخصــوص،بایــدبــهایــننکتــه
توجــهکــردکــهبــاتوجــهبــهوضعیــتکنونــی
کلیــتاقتصــادایــران،تــاچــهمیــزانمیتــوان
ــرایط ــتدرش ــتگذاریدرس ــتسیاس ازموفقی

ــرد؟ ــانحاصــلک ــور،اطمین مذک
بابررسیساختاراقتصادسیاسیایرانوباتوجه
بهخصایصآن،بهویژهاتکایآنبردرآمدحاصل
بخِش بر دولت تسلط طبیعی، منابع فروش از
اعظِماقتصاِدایران،بههمراهخصلِتجامعالقوایِی
دولت سیاسی، اقتصاد منظر از آن، ایدئولوژیِک
ایرانواجدخصلتتحصیلداریورانتیریاست
کهدرآن،توزیعاکثریتمنابعدرآمد،دراختیار
توزیع این سازوکار و است گرفته قرار دولت
راستای در و ایدئولوژیک پایۀسنجههای بر نیز
مشروعیتبخشیبهآنقراردارد.عالوهبراین،
عرصۀ در دولت ایدئولوژیک، رویکرد سبب به
روبهرو گوناگونی مشکالت با خارجی سیاست
استکهاینموانعبراقتصادنیزتأثیرگذاشتهو

تحریمهایاخیرنمونۀبارزآناست.
وضعیتکنونیکلیتاقتصادایران،باتوجهبه
خصیصههایپایداروویژگیهایموقتِیناشیاز
وضعیِتامروز،عماًلاجازۀسیاستگذارِیمناسب
ومیتوانگفتکه نمیدهد تعاون دربخش را
کنونی وضعیت و نامناسب سیاستگذاری میان

کلیتاقتصادایرانرابطۀعلیتوجوددارد.

تعاونیشـرکتیاسـتکهازاشخاصحقیقیو
حقوقیتشـکیلشـدهوبهمنظوررفـعنیازهای
مشـترکوبهبـودوضـعاقتصـادیواجتماعیاز
طریـقخودیـاریافـرادعمـلمیکنـد.ازتعریف
تعاونـیمیتوانیـمبـهدرسـتِیگـزارهپـیببریم.
تعاونیهـابـایکسـریاهـدافکارخودشـانرا
شـروعکردنـدتاوسـایلوامکانـاتالزمرافراهم
کننـد. راحـل اجتماعـی معضـالت تـا کردنـد
تعاونـیقصـدداردبـاتجمیعسـرمایههایخردو
انـدک،یکسـامانبـزرگاقتصادیایجـادکند.
بعدازانقالباسالمیمدلتعاونیاقتصاددرایران
شکلگرفتکههدفآنجمعآورِیسرمایههاِی
اندِکمردموسرمایهگذاریدربخشهایعظیم
اقتصادیبهمنظوررفاهاجتماعیوحلمشکالت
به تعاونیها بود. تورموبیکاری نظیر اقتصادی
وجودآمدندتاامکاناتکافیبرایکمکبهوضع
کنـونیجامعهبـهوجودآیـد.نـهاینکهمشـکالت

اقتصادیسببایجادتعاونیهاشدهباشد.
تعاونیهـامیتواننـددرشـرایطدشـواربـهعبور
اتفـاقرخ اگرایـن و ازتحریمهـاکمـککننـد
نـدادهاسـتبـهایـنعلـتبودهکـهمـادربحث
بـه نتوانسـتیم سیاسـتگذاری و قانونگـذاری
درسـتیعملیکنیم.کشـورما40سـالاستکه
تحـتتحریمقرارداردوشـرایطکنونی،مسـئلۀ
جدیدینیسـتوبـرایآنتمهیداتیداشـتهایم.
اکنـونکـهوقـتعمـلرسـیدهاسـتنبایـدبـه

بهانـۀتحریـم،ازعمـلدوریکنیـم.

مشکل اصلی بخش تعاون نه سیاستگذاری ها
در این بخش که وضعیت کنونی کلیت اقتصاد ایران است
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سـابقۀتشـکیلتعاونیهـادرایـرانبـهسـال
منبـع تعاونیهـا بااینکـه میگـردد. بـاز 1303
صریـحشـرعیوقانونـیداردوازسـال1370
بهعنـوانیـکبخـشمسـتقلتصویـبشـدهو
وزارتتعـاوندردیمـاههمـانسـالتأسـیس
شـدهاسـت،اهدافـیهمچـونرشـداقتصـادی،
ایجـاداشـتغالکامـل،تحقـقعدالـتاجتماعـی
وکارآفرینـیبـرایآندیـدهشـدهو194هـزار
تعاونـینیـزدرکشـوروجـوددارنـد،امـاوقتـی
بـهدسـتاوردهایایـنبخـشرانـگاهمیکنیـم،
چنـدانرضایتبخـشنیسـتند.ازهمیـنرویمـا
بـااینگـزارهموافقیـم.درواقـعمـوادقانونیآن
فراهمشـده،نظاماعتباریآنتدارکدیدهشـده
اسـتودرهمۀکشـوردرسطحاسـتانادارهکل
وصنـدوقحمایتـیبـرایآنتأسـیسشـدهو
همـۀکارگـزاراندرمـدحآنسـخنگفتهاند.اما
چرااینبخشبهشـکوفاییالزمنرسـیدهاسـت؟
آیـامهمتریـندلیـلآننمیتوانـداینباشـدکه

درفرهنـگمـاتعـاونجایگاهینـدارد؟
بـه کشـاورزان دسـترنج کـه میشـود گفتـه
جیـبداللمیرود،چـرا؟داللجنسراارزاناز
کشـاورزمیخـردوآنراتدریجیبـهبازارعرضه
چـرا کشـاورزی بخـش تعاونیهـای میکنـد.
چنیـنکاریانجـامنمیدهنـد؟درحـوزۀتولیـد
داروحـدود650میلیـوندالرارزبـریداریـمو
دروارداتنهـادهوخـوراکدام14میلیـارددالر
ارزبـریوخـروجارزازکشـورداریـم.بـااینهمـه
تشـکلکهدربخـشبازرگانیفعالیـتمیکنند،

وضعیـتچنیناسـت.
مـااعتقـادداریـمچـونفرهنـگتعـاونوجود
نـداردوتعاونـیرارواجندادهایـم،موضـوعاصلی
کـهخـودتعاونـیاسـتذبـحشـدهاسـتواین
سـببشـدهکـهاینبخـشموردسـوءاسـتفادۀ

سـوداگرانقـراربگیرد.

بایدابتدابررسیکنیمکهدرسیاستگذاریها
باید یا دهیم ترویج باید را جمعی کار فرهنگ
سوم گام در یا برویم تعاونی تأسیس سراغ
در فعالیت ببریم. پیش هم با توأمان را دو این
تعاونیبحثتقویتکارجمعیرادرپیداردو
تعاونی از درسطحکشورمدرسهاینظاممندتر
با  ندارد. برایآموزشروحیهکارجمعیوجود
مرکِز این از میتوانیم تعاونیها مشکالت حل
آموزشِیفرهنِگتعاونوهمکاریاستفادهکنیم.
صورت به اجتماعی موضوعات در نمیتوانیم ما
صفرتاصدینگاهکنیم.ایندودرکنارهمباید
اتفاقبیفتدوگسترشتأسیستعاونیهابایددر

کنارگسترشفرهنگتعاونیهااتفاقبیفتد.
و سیاست  شامِل تعاونیها گسترش عوامل
قوانینحاکمبرتدوینواجرایآن،ثباتسیاسی
دولت،امنیتحقوقمالکیتوخدماتعمومی
زیرساختها بخش در میشود. زیرساختها و
کـه است عوامل جـزء هم اجتـماعـی سرمایـۀ
مباحثفرهنگیزیرمجموعۀآنند.طبِقتحقیقاِت
بهعملآمده،سرمایۀاجتماعینتوانستهجایگاهی
درحوزۀاقتصادپیداکندوهنوزشاخصفراگیری
کهبتواندمیزانسرمایۀاجتماعیوتحوالتآن
راادارهکند،دردسترسنیست.چنیننیستکه
ترویجفرهنگتعاونبرگسترشتعاونیهاتقدمی
داشتهباشدوالزاموبایدیدراینامرنیست.از
ایجاد تعاون کار دل از کارجمعی فرهنگ قضا

میشود.
ــدهودرحــالتغییــراســت.پــس فرهنــگزن
ــش ــیوبرای ــگرامهندس ــودفرهن ــرمیش مگ
سیاســتگذاِری اساســاً کــرد؟ سیاســتگذاری
فرهنگــیپدیــدهاینســیتکــهازبــاالبــه

ــد. ــمرخده پاییی

در سیاستگذاری تعاون باید ترویج فرهنگ تعاون
را بر گسترش تعاون مقدم دانست
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درحالحاضر،اقتصادتعاونیدردنیادرحال
پیشبردنکشورهاست.اگربهسازمانبینالمللی
تعاونهمنگاهیبیندازیم،بسیاریازکمپانیهای
در میشوند. اداره تعاونی صورت به دنیا بزرگ
بعضیازاینکشورها،گردشمالیساالنۀآنهااز
یا بیشتراستوطی15 فروشنفتکشورما
10سالگذشته،جمعیتتعاونیهادرایراندویا

سهبرابرشدهاست.
آمدنـد وجـود بـه زمانـی اروپـا در تعاونیهـا
کـهسیاسـتهایسـرمایهداریدرحـالتخریب
اولیـن بـود. آمـوزش پولیکـردن و بهداشـت
نظـام کـه دلیـل ایـن بـه انگلیـس در تعاونـی
سـرمایهداریدرحـالگرفتـنبهداشـتازفقـرا
بـود،درراسـتایبرطـرفکـردنایـننقـصبـه

وجـودآمـد.
است سیاستهایی از مجموعهای نئولیبرالیزم
است. یافته رواج گذشته سال 25 طی در که
البتهایننامکمتردرایاالتمتحدهبهکارمیرود.
بر را آن عمدۀ تأثیر میتوان امروز کلی بهطور

اقتصادتعاونیمشاهدهکرد.
نئولیبرالیزمبرسهاصلاستواراست.اولاینکه
فلسفهایسیاسیاستکههمیشهازدولتانتظار
داردکهحولایدههایخودشکلیتازهپیداکند.
بررسی اقتصاد دید از را مسائل اینکههمه دوم
میکندکهدولت،ملت،جامعهمدنی،دموکراسیو
قانونجزئیازآنمیشود.سوماینکهنئولیبرالیزم
رقابترامهمترینویژگیکاپیتالیسممیداند،چرا
کهدررقابتاستکهمشخصمیشودهرکسو
هرچیزیچقدرباارزشاستورقابتدرحقیقت
فرایندکشفاست.نئولیبرالیزمباعثبحرانمالی
فراگیر2008شدکهباعِثفقرگستردۀکودکان،
تنهاییبیشترافراد،ازبینرفتِنمحیطزیستو

حاکمشدِنسرمایهبرمردمانشدهاست.

اقتصاددانکهخود و فردبالکجامعهشناس 
سرمایهداری کتاب در است، نئولیبرالیزم منتقد
متأسفانه که میکند بیان آن متوهم آیندۀ و
شده بدل سیاسی ناسزای یک به نئولیبرالیزم
است.یامثاًلشوآرتزعنوانمیکندکهمخالفین
نئولیبرالیزم،اینکلمهرابهدشنامبدلکردهاند.

شروع برای شد سوال فریدمن از که زمانی
توسعهچهکنیم؟گفتخصوصیسازیومبارزه
بافساد.درواقعبحثخصوصیسازیوشکستن
انحصارجزءمهمترینالیههاینئولیبرالیزماست.
را دولت نئولیبرالیزم شدم، عارض که همانطور
حذفنمیکندبلکهبهدولتبیطرفوقدرتمند

برایحفظقراردادهایاجتماعیتوجهدارد.
شرکتهایتعاونی،نوعیمشارکتاستکهدر
آنافرادبرایبهدستآوردنمنافعمشترکگرد
هممیآیندوبهتجارتمیپردازند.اینشرکتها
از تعریفمیشوندکهیکی ذیلخصوصیسازی
مهمترینارکاننئولیبرالیزماست.بحثیکهپیش
خصوصیسازی از که سیاستهایی آنکه میآید
تعاونیها حذف به میتوانند چگونه پشتیبانی

منجرشوند؟
بهفرضاینکهنئولیبرالیزمنفوذپیداکردهاست،
چگونهممکناستکهسیاستهادرتمامجهان
نتایجیکسانداشتهباشند؟گزارهیکحکمواحد
دربارۀتمامجهاندارد.اماشاهدآنهستیمکه
کشـورهابراسـاسویـژگیهایخاصخودشان،
نتایجمتفاوتیازاینسیاستهاگرفتهاند.داگالس
اجتماع سازندۀ نهادها میگوید نهادگرا نورِث
تفاوت کشورها در الگوها که آنجا از و هستند

دارند،نتایجهممتفاوتخواهندبود.

با گسترش نفوذ سیاست های اقتصادی نئولیبرال در سطح جهان، 
شرکت های تعاونی از گردونۀ رقابت حذف خواهند شد
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اقالمخوراکیاساسیبهاقالمیگفتهمیشودکه
نیازهایاساسیجامعهرابرطرفمیکنندودرلیست
تازۀدولتشامِلگوشتقرمزوسفید،گندم،جو،
آرد،کرهوماننداینهامیشود.اماتعاونیهایمصرف
فروِش تجارت، قانوِن 192 مادۀ طبق که هستند

اجناِسزیستیرابهجامعۀهدفبرعهدهدارند.
الزممیدانیمکهبرخیازمزیتهایبخشتعاون
وتعاونیهایمصرفرابرشماریم.نکتۀاساسیآنکه
دربخشتعاونیکسیستمنظارتیدرونیوبیرونی
وجودداردکهدرواقعهمازسویاعضاوسهامداران
وهمازطرفدولتموردبازرسیقرارمیگیردواین
دوم نکتۀ میشود. رانت و فساد از جلوگیری باعث
آنکهتعاونیهایتوزیع،یکشبکۀهدفمشخصو
آن به اتکای با میتواند راحتی به که دارد فراگیر
بعدی، مسألۀ دهد. ارائه مشتریانخودخدمات به
جلوگیریازانحصارواحتکاراست.انحصارواحتکار
بهاینعلتکهدرتعاونیهااصلسودجمعیحاکم
است،شکلنمیگیرد.نکتۀدیگراصلتنظیمقیمت
منصفانهاست.آنهمبهاینعلتکهاصلمشارکت

دراینبخشحاکماست
برایآنکهببینیمچرااینبخشبایدبهتعاونیهای
مصرفواگذارشود،سعیمیکنیمبابرهانخلفثابت
بکنیمکهچرانبایدبهبخشدولتیوبخشخصوصی
واگذارشود.اکنونمهمترینمضراتوآفاتبخش
ماهیتی بهصورت راذکرمیکنیم:دولتها دولتی
تجمیع اینکه دیگر دارند. پرشماری مسئولیتهای
از دولتیسببمیشود ثروتدرسیستم و قدرت
سیستمتوزیعیفاصلهبگیرد.سدیگرهمعدمتوانایی
دولتدرکنترلقیمتاست.مضراتبخشخصوصی
به گرایش بهعلِت از تورم ایجاد انحصار، نیزشامل
نهاِد نظارتناپذیرِی داللی، گسترش بیشتر، سوِد

خصوصیاستکهتوزیععادالنهراازبینمیبرد.
اساسی، خوراکی کاالهای که برد یاد از نباید
امنیتغذاییجامعهراتأمینمیکنندومامعتقدیم
و بهینهترین کارآمدترین، مصرف تعاونیهای که
امنیت عادالنهترینسیستمیهستندکهمیتوانند

غذاییراتأمینکنند.

درابتدابایدبدانیمکهنحوۀتوزیعاقالمدربازار
ازطریقخردهفروشان اقالم توزیع است. چگونه
میگیرد صورت بزرگ و میانه توزیعکنندگان و
ودرواقعاینجاانحصاریوجودنداردوبستهبه
را خود کاالی چگونه که است مشتری انتخاب
اینطوربـرمیآیدکه ازگـزاره اما دریافتکند.
الزامیوجودداردبرایآنکهتوزیعاقالمبهبخش
تعاونواگذارشود.بااینرویکردطبعاًمشکالتی
و است انحصار آن بهوجودمیآیدکهدررأس

نتایجمطلوبیبههمراهنخواهدداشت.
اشارهایداشتهباشیمبهاصل44قانوناساسی
کهدرآنبیانمیکندکهنظاماقتصادیایرانبر
سهبخشدولتی،خصوصیوتعاونیاستواراست
کهازجملهاهدافآنگسترشمالکیتدرمیان
مردموبرقراریعدالتاجتماعیاست.ایناهداف
بامطرحشدِنبحِثتخصیِصارِزدولتیبرایارائۀ
بخشیازکاالهادرتضاداست.چراکهاینفرصت
معیشتیبارهاوبارهاتبدیلبهرانتشده.مصداق
بارزاینامراتفاقیبودکهخبرگزاریایرناازآن
خبرداد.درسال271397میلیادردالرارزبرای
میلیارد 13 که بود شده داده تخصیص واردات
دالرآنمربوطبهوارداتکاالهایاساسیبود.که
طیاطالعاتیکهبهدستآمد،مشخصشدکه
چیزیدرحدودنصفاینمبلغبهدستجامعه

هدفنرسیدهبودهاست.
مابامفهومتعاونموافقهستیماماباتوجهبه
نمونههایناموفقمانندتعاونیمصرففرهنگیان
تعاونیهـاست، بـارزشـکست تهرانکهمصداق
معتقدیمتوزیعاقالمخوراکینبایدصرفاًبهبخش
تعاونواگذارشود.توجهداشتهباشیمکهعیاریک
حرفدرعملمشخصمیشودواگرمامعتقدیم
کهتعاونیهادرواقعبایددربخشتوزیعفعالیت

کنند،بایدفضایآنرانیزفراهمکنیم.

توزیع اقالم اساسی خوراکی
 باید به بخش تعاونی های مصرف واگذار شود

گــروه مخالف:گــروه موافـق: سردار جنگل

فرازگــروه برنده:
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رقابتهای عرصۀ به تعاون بخش ورود با   
رکِن سه از یـکی بهمثابـه اجتماعی اقتصادی-
44 و 43 اصوِل تحقِق برای کشور، اقتصادِی
تعـاونِی بـخِش قانـِون اهداِف و اسـاسی قانـون
جمهوریاسالمیایرانازجمله:عدالتاجتماعی،
تأمیننیازومنافعمشترک،ایجاداشتغال،توزیع
عادالنهدرآمد،جلوگیریازکارفرمایمطلقشدِن
دولتوکاهِشتصدیگرِیآن،موردتوجهبیشتر
سال 30 گذشت از پس متاسفانه اما شد. واقع
مادۀ اهداف از تعاونهیچیک قانون تصویب از
پس است. نشده محقق جاری مصوِب قانوِن 1
نمیتوانآنرابرآمدهازضعفمدیریتیدانست.

میتـوانبـااسـتنادبـهتحقیقـاتصورتگرفته
ازجملـهمطالعـۀمرکـزپژوهشهـایمجلـس،
یکـیازمهمتریـنمشـکالتپیـشرویتعاونـی
رادرایـرانجـذبسـرمایهدانسـت.مشـکلیکه
کشـورهایدیگـرینظیـرهنـددرگذشـتهباآن
مواجـهبودنـدوبـااصـالحقوانیـنبـرآنقائـق

آمدند.
بـامقایسـۀاقتصـادتعاونـیکشـورعزیزمـانبا
کشـورهایموفـقدرایـنحوزهبایدخاطرنشـان
کـردکهتعـاوندرایرانبااینکهازسـابقۀاندکی
بایـد و اسـت درحـالرشـد اسـت، برخـوردار
زمینـۀپویایـِیهرچهبیشـترآنفراهـمشـود.از
آنجـاکههیچابزاریسـرآمدترازقانـونواجرای
آننیسـت،تدویـنواصـالحقانـونرامیتوانـد
بـرایاینحـوزهبسـیارثمربخـشقلمـدادکرد.



گـروهمـابـاایندیـدگاهکهقوانین،مشـکلزا
وغیـرشـفافهسـتند،موافقاسـت.امابـااینکه
قوانیـنمهمتریـنمسـألهومشـکِلپیـشروِی

تعاونیهـاهسـتند،بهطـورکامـلزاویـهدارد.
بایـددورۀاوجتعاونیهاراانتهایسـدۀبیسـتم
میـالدیدرنظـربگیریم.بـارویکارآمدنریگان
درآمریـکاوتاچـردربریتانیـا،افـولدولـترفاه
واقتصـادکینـزی،اقتصـادجهانـیشـکلتازهای
بـهخـودگرفـتومشـکالتتـازهایبـهبخـش
تعـاونتسـریپیـداکـرد.بـااوجگرفتـنفرهنگ
مصرفگرایـیفرهنـگتعاونـیافـولپیـداکـرد.
بـرایمثـالتعاونیهـایتولیـدیدرمواجهـهبـا
بهشـدت جدیـد اقتصـادی و فرهنگـی شـرایط
لطمـهدیدنـد.بـههمیـنعلتاسـتکـهامروزه
غربـی کشـورهای در تعاونیهـا سـهم بیشـتر

متعلـقبـهتعاونیهـایمصـرفاسـت.
یکیازمهمترینمشکالتتعاونینهقوانینمبهم
کهآسیبپذیریآندرزمانبحراناست.دراین
میبیند. را صدمه بیشترین تعاونی بخش زمان
بخشدولتیازحمایتدولتوبخشخصوصی
مهم مشکل است. برخوردار بیشتری سرمایۀ از
دیگرفساددرتعاونیهاستواینفسادبااصالح
ساختار ماه دیدگاه از نیستند. قابلحل قوانین
تعاونیفینفسهبهعلتنبودبوروکراسیونظارت
دولتیفسادآوراستومدیریتداخلیتعاونیرا

دچاراختاللمیکند.

قوانین مبهم در حوزۀ اقتصاد
 مهمترین مشکل پیش روی بخش تعاون است

گــروه مخالف:گــروه موافـق:  آرمان

 آرمانگــروه برنده:
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درابتـدادرارتبـاطباچیسـتیتعاونسـخن
خواهیـمگفت.تعـاوندرلغتبهمعنایهمکاری
ویاریگریومشـارکتاسـت.تعـاونرامیتوان
بـهصورتیـکفراینـدورابطـۀاجتماعـیمورد
توجـهقـراردادکـهدرآن،افـرادبـراینیـلبـه
یـکهـدفمعینبـایکدیگر،همـکاریمیکنند.
مـااهـدافنظـاماقتصـادیاسـالمیرادرسـه
سـطحبیـانمیکنیم:اولینسـطح،هـدفعالیه
یـاهمـانرفـاهعمومیاسـت.افرادبایـدگردآن
بـهعنـواِنخیـرعمومیجمعشـوند.سـطحدوم
یـاهـدفمیانـی،عبارتاسـتازعدالـت،امنیت
ورشـداقتصـادی.درنهایـت،سـطحسـومیـا
اهـدافعملیاتـیاسـتکهبایـددرعرصـۀعمل
آنرامشـاهدهکنیـموبـهایـنسـطحبهدسـِت

تعاونیهـاقابـلاجراسـت.
وقتیدراسـالم،احکامـیهمانندخمس،زکات
وچگونگـیمعاملـه،وجوددارد،بـهمعنایوجود
تولیـددراسـالماسـتوایـنبـهمعنـایوجـود
اقتصـاددراسـالماسـت.اقتصاددرزمـانپیامبر
ایـنمحدودیـت و اسـت بـوده بسـیارمحـدود
البتـهتنهاشـاملسـرزمیناسـالمینمیشـودو

مسـئلهایجهانـیبودهاسـت.
تعـاون]ازدیـدگاهمـا[بـرپایـهآیـۀشـریفۀ
»التعاونـواعلـیالبروالتقوا«کـهمعنایآن،»در
کارنیـکوتقـوابـایکدیگـرهمـکاریوهمیاری

داشـتهباشـید«اسـتواراست.



مـانظـاماقتصادیاسـالمیبدیننـامنداریم
وآنچـهکـهدرحـوزۀاقتصـاددراسـالم،بـدان
اشـارهشـده،صرفـاًاحـکامبازرگانـیواخالقیاِت
در را آن نمیتوانیـم مـا کـه اسـت کسـبوکار

زمـرۀنظـاماقتصـادیقـراردهیم.
ازتیـمموافـقسـهپرسـشداریـم:نخسـت،
راهکارهـایسیاسـتهایپولـیومالـیشـمادر
دورههـایمختلـفاقتصـادینظیرتـورم،بحران،
رونـقورکـودچیسـت؟یـادرخصـوصراهـکار
خـروجازرکـودتورمـیکـهاتمسـفراقتصـادی
فعلـیایـراناسـت،بـانظـربـهنظـاماقتصـادی
اسـالمی،سیاسـتهاییمـدنظردارید؟پرسـش
سـوممـا،آناسـتکـهدرمواجهـهبـاحـوزۀ
نحـوۀ قبـال در سیاسـتی چـه قیمتگـذاری
تنظیـِمبـازارداریـد؟قیمتگـذاریبهشـکِلآزاد
ویـاقیمتگـذاریبـهشـکِلدولتـییـامـدل

ترکیبـی؟
تعـاون بـر مبتنـی اقتصـادی »نظـام گـزارۀ
میتوانـدالگـویبومـینظـاماقتصادیاسـالمی
باشـد«،مـوردمخالفتگروهماسـت.آنچهکهدر
آیـاتشـریفهواحادیـثائمـۀاطهـارذکرشـده،
عبارتنـدازموضوعمالکیت،تالشدرکسـبرزق
وروزیوجلوگیـریازهرگونـهاسـرافوتبذیـر
وکمـکبـهمحرومـانونیازمنـدان.درخصوص
خمـس،زکات،عقودمشـارکت،جعاله،مسـاقات

وغیـرهنیـرسـخنانمعتبریوجـوددارد.

نظام اقتصادي مبتني بر تعاون مي تواند
الگوي بومي نظام اقتصاد اسالمي باشد

گــروه مخالف:گــروه موافـق: فرهنگ

فرهنگگــروه برنده:
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ازدیدگاهدموکراسیهابرماسییادموکراسی
درجامعۀ اجتماعی بسیججنبشهای مشورتی،
مدنی،درواقعکمکمهمیبهتوسعۀدموکراسی
اجتماعی جنبشهای این مصداق است. کرده

میتواندتعاونیهاباشد.
کثرتی دموکراسی نظریۀ دیگر، دیدگاهی از 
بیانمیکندکهمابایدبهاقلیتهافرصتتوزیع
را واحد قدرت دیدگاه این در بدهیم. را قدرت
اصول در نماییم. قدرت چندین به تبدیل باید
43و44قانوناساسیبیانشدهاستکهبایداز
حاکمیتمطلقدولتپیشگیریشودوایننمونه
مسئلۀ به و است مذکور نظریۀ با همراستا نیز
تعاونیهاودموکراسیاشارهدارد.درحقیقتاز
هریکازایندیدگاههابهاینمبحثواردشویم،
شاملتعاونیهانیزمیشودوبامردمساالریهم

درارتباطاست.
به تعاونیها که کمکهایی چشمگیرترین از
دموکراتیــکترشــدنجــوامعکردهانــد،بحث
اشتغالزایــیاستکهمثالعینیمردمساالری
به ما آنکه بایدذکــرکنیم نکتــهایکه است.
از وقتی و نشدهایم محدود گزاره از خاصی نوع
مردمساالریوجامـعهصحبـتمیکنیـم،مسائل
زناننیزدربحثماجایدارند.ایننکاترابیان
حوزۀ در تعاون بخش اشتغالزایی از تا کردیم
بانواندر زنانسخنبگویم.درواقعتعاونیهای
امراشتغالزاییبسیارفعالبودهاند.دراینمیان
تعاونی بخش به آنان ورود و زنان برابری بحث
مطرحمیشود.اینعدالتخواهیوبرابریطلبی
نیزازدغدغههایدموکراسیخواهیاست.ایندو
مبحثیکدیگرراپوشـشمیدهندودرراستای

یکدیگرهستند.



فلسـفهشـکلگیریتعاونیهـاپـسازانقالب
بخشهـای کنـار در کـه اسـت ایـن اسـالمی
خصوصـیودولتـی،بخشـیوجودداشـتهباشـد
کـهمـردمبـهصـورتمسـتقیموغیـرمسـتقیم
وآسـان،خدماتـیرادریافـتکننـدودررفـاهو
آسـایشباشـند.درسـویدیگـر،مردمسـاالری
بـهمعنـایدموکراسـیوخواسـتمـردماسـت.
پرسـشمـنایـناسـتکـهآیـاواقعـاتعاونیها
توانسـتهاندمردمسـاالریراشـکوفاکننـدوآن
راارتقـاءدهنـدوخواسـتمـردمراعملیکنند؟
تعاونیهادرصورتیباعثشکوفاییمردمساالری
میشوندکهبهطورعادالنهدراختیارمردمقرار
خدمات و کنند تأمین را آنها منافع و بگیرند

آنهادردسترسعامۀمردمقرارگیرد.
درقـرآنکریـمآیۀشـریفۀ»وتعاونـواعلیالبر
والتقـوی«وجـودداردامـاعمـاًلدرکشـورمـا
اتفاقیازایندسـترخندادهاسـت.هیچسـبک
ایرانی-اسـالمییـاحتـیاسـالمیبرایتأسـیس
تعاونیهـامشـاهدهنمیشـودوهـرآنچـهکـهاز

تعاونیهـادیـدهمیشـود،رانتیاسـت.
هـدفکنونـیتعاونیهـااساسـاًمردمسـاالری
نیسـتیـادسـتکمازرفتـارتعاونیهـااینطـور

نمیشـود. متبـادر

تعاونی ها به ارتقاء مردم ساالری
 در ایران کمک کرده اند

گــروه مخالف:گــروه موافـق: فراز

فرازگــروه برنده:
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بـهطـورکلـی،نـگاهمـردمدرشـرکتهاو
سـازمانهابـهسـببتاثیـرمسـتقیمیکـهبـر
رشـدوبقایآنسـازمانهادربـازاررقابتدارند

نقشـیحیاتـیایفـامیکنـد.
اولینگامبرایتغییرنگرشمردمارتقاءکیفیت
هرچند تعاونیهاست. خدمات و تولیدات سطح

عواملدیگرینیزدخیلهستند.
یکمطالعۀموردیکهدرسنندجصورتگرفته
است،نشانمیدهدمیانعواملیهمانندافزایش
بارضایتمشتریدر مستمرکیفیتمحصوالت
دارد. وجود مثبتی رابطۀ تولیدی، شرکتهای
نیز همدان مصرف تعاونی روی دیگری مطالعۀ
اولویت کیفیترا عامل مشتریها میدهد نشان
اصلیخودشاندرکنارمسائلینظیرتبلیغاتو
نحوهرفتارکارکنانوعواملفیزیکیمانندفضای
الکترونیکی خدمات توسعۀ و تعاونی شرکت

دانستهاند.
و میکنند خریـداری را کاالیـی مردم وقتـی
مشاهدهمیکنندکهکیفیتآنبسیارنازلاست
وباچیزیکهدرتبلیغاتموجودبوده،متفاوت،
ناامیدمیشوند.مابایدگاماولمانراارتقاِءسطِح
کیفِیمحصوالتوخدماِتتعاونیهاقراردهیم.
گفتیمکهدرمطالعاتدقیـقتـریکهدراستان
همـدانصورتگرفتـه،متغیـرهاییمانندعرضۀ
بابستهبندیهایجذاب،تناسببین محصوالت
کیفیتکاالهاوهزینۀانجامشدهورعایتکیفیت
استانداردمحصوالت،دارایبارعاملباالیینسبت
بهمتغیرهایدیگرمانندتبلیغاتورفتارکارکنان،
بودند.بهنظرما،بحثتبلیغاتواطالعرسانیبعد

ازارتقاءکیفیتقرارمیگیرد.

اولیناقدامبرایتغییرنگرشمردماطالعرسانی
است.دومیناقدام،شیوههایاقناعیاست.مرحلۀ
رسانه زمینه، این در و است جایگزینی دوم،
را اثرمیگذاردوآنها افراد بهشدترویذهن

دگرگونمیکند.
درگـزارهبـهوجـودنارضایتـِیمردمنسـبتبه
کیفیـتتولیـداتوخدمـاتتعاونیهـابهصورت
مطلـقاشـارهشـدهاسـتومتهمـانردیفاول
ایـننگـرشمنفـی،کیفیـتخدمـاتوتولیدات

تعاونیهـامعرفـیشـدهاند.
هستند ما کشور اقتصاد سوم رکن تعاونیها
در اقتصادی مجموعۀ یک که ضربهای اولین و
میخورد، خدمات و تولیدات پایین کیفیت اثر
و عرضه بازار در محصول تقاضاِی شدیِد افِت
تقاضاست.امازمانیکهمابهآماروارقاممراجعه
میکنیم،مشاهدهمیکنیمکهاصاًلچنیننیست
کشور سطح در موفقی بسیار تعاونیهای ما و
داریمکهازقضاتوانستهاندرضایتمردمرانسبت

بهمحصوالتوخدماتشانجلبکنند.
تمامی برای گزاره در که مطلقی مفهوم آن

تعاونیهاتعمیمدادهشده،محلاشکالاست.
و قرمز گوشت توزیع در تعاونیها موثر سهم
اتحادیههای وجـود کشـور، در سفیـد گوشـت
قدرتمنــدیازقبیلتولیدکنندگانفراوردههای
لبـنـی،شرکـتهایمختـلفتـعـاونـیصنایـع
آلومیـنـیـومکهدرنظـرسنجیهایصورتگرفته
درخصوِصکیفیـتمحصوالت،خدماتتحویل
قابِلقبولیکسبکردهاند،همه امتیاِز توزیع، و
وهمهمثـالهاینقضیبـرایگزارۀمحلبحث

هستند.

برای تغییر نگرش مردم نسبت به تعاونی ها،
 اولین گام ارتقاء سطح کیفی تولیدات و خدمات است
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عدالـتاجتماعـیبـردواصلاسـتواراسـت:
یکیتأمیـناجتماعیودیگریتـوازناجتماعی.
بـارعایـتایندومـورد،رشـداقتصـادیجامعۀ
از مـا کـه زمانـی میشـود. تضمیـن اسـالمی
تأمیـناجتماعـیسـخنمیگوییم،یعنـیاینکه
تمـامافـرادجامعـهبـهحـدیازرشـدوتوانایـی
اقتصـادیبرسـندکهبتوانندمعیشـتخودشـان

تأمیـنکنند. را
ازمنــظرشهیــدبـهشـتـی،منــطقیترینو
اجتماعی، عدالت به دستیابی شیوۀ اصولیترین
در بهقدری اینمسئله و تعاونیهاست گسترش
جامعهارزشمندومهماستکهدواصلازاصول

قانوناساسیمابراساسآنتدوینشدهاست.
رویکـرددرایـنگـزارهبهایـنمعنانیسـتکه
بهـرهوریاقتصـادیرابـهکنـاریبگذاریـم،اگـر
بهـرهوریاقتصـادیرامـدنظـرداشـتهباشـیم،
اهـداف بـه کـه نـدارد وجـود تضمینـی هیـچ
اجتماعـیخودمانبرسـیموبهـرهوریاقتصادی
صـرفمیتوانـدمـارابـهسـمتاقتصـادلیبرالی

وسوسیالیسـتیببـرد.
اصـل43قانـوناساسـیدرخصـوصتمرکـز
مختلـف گروههـای و افـراد دسـت در ثـروت
سـخنمیگویـد.میگویـدکـهایـنثـروتنباید
دردسـتافرادخاصومحدودیباشـدوعدالت

اجتماعـیبایـدمـوردتوجـهقـراربگیرد.
طبـقنظریـۀورنـرزمبـارتاقتصادسـهبخش
مختلـفدارد،روح،شـکلومحتـوا.روحهمـان
انگیـزلافـراددرنظـامتعـاوناسـتومحرکـی
برایرسـیدنبهاهدافاسـت.اگـرروحوانگیزه،
چیـزینباشـدکـهتمـامابعـادفضیلتهـارادر
بـربگیـردهیـچتضمینیوجـودنداردکـهمادر
نهایـتبـههمـانهدفـیکـهمیخواهیمدسـت

کنیم. پیـدا

نهـاد یـا سیسـتم یـک اگـر معتقدیـم مـا  
اقتصـادیکـهدرحقیقـتتعاونـیجزئـیازآن
اسـت،بتوانـدبـهبهـرهوریاقتصـادیدرسـت
برسـد-اتفاقـاًمـامخالـفایـنرویکردهسـتیم
کـهبهـرهوریاقتصـادیمشـخصابرابـربـاسـود
بیشـترومشـابهنظـامبـازارآزاداسـت-آنـگاه

میتوانـدبـهعدالـتاجتماعـیمنجـرشـود.
اگردراینگزاره،گزینهنهوجودنداشت،شاید
ماموضعموافقرااتخاذمیکردیم.امادرگزاره
عبارِت»نهبهرهوریاقتصادی«آمدهاست؛یعنی
گزارهعدالتاجتماعیرامقابلبهرهوریاجتماعی
قراردادهاستوهمچنینتأکیدمؤکدیدربخش
دومگزارهوجودداردکهبایدبهرهوریاقتصادی
خارج تعاونی اقتصادی نظام یک ملزومات از را

کنیم.
اگــریــکسیـــستــماقــتــصـادی،دارای
برای نتواند یعنی نبــاشد، اقتـصادی بهرهوری
مشارکتکنندگانخودسودبهینهوسودمکفی
قراردهد،افرادونهادهاهیچرغبتیبرایحضور
درآنسیستمیانهادنخواهندداشتومیدانیم
آن، اصل مهمترین بر مبتنی تعاونی نظام که
یعنیاصلمشارکتجمعیاستواگرسهامداران
نتواننددریکسیستمتعاونیونظامتعاون،به
سودموردنظریکهآنراهدفگذاریکردهاند،
نخواهند تعاونی در حضور برای رغبتی برسند،

داشت.
زمـانـیکهیـکنـظاماقتـصادیبهبـهرهوری
اقتصادیبرسد،یعنیشرایطراطوریرقمبزندکه
و خروج و ورود بدون  برسد، پارتو بهینگِی به
تغییرخاصیدرآننظام،همهچیزدرسرجای
تقسیم منظر از نظام آن آنگاه بگیرد، قرار خود
سودیکسانمیانافرادمختلف،موفقخواهدشد

ومیتواندبهعدالتاجتماعیمنجربشود.

تحقق عدالت اجتماعی و نه افزایش بهره وری اقتصادی
 باید رویکرد نظام تعاون در کشور باشد
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مـامعتقدیـمکـهگسـترشتعاونیهـاموجـب
جلوگیـریازانحصارطلبـیشـرکتهایخصوصـی
بـزرگمیشـودزیـراتعاونیهااصلـیدارنـدبهنام
اصـلمشـارکتودرایـناصـل،کلیـۀسـهامداران
درتولیـد،توزیـعوحتـیقیمتگـذاری،مشـارکت
مسـتقیمدارنـد.همینطـوراقتصـادتعاونـیاخالق
وعدالـتراجـزءاصـولخودشمیدانـدودرواقع
خودیـاریوپایداریبیشازسودرسـانیدراقتصاد
تعاونـیمهـماسـتوبـههمیـنعلـتمیتوانـد
جلـویانحصـارشـرکتهایخصوصـیرابگیـرد.

شـرکتهایسـرمایهداریبـهسـودبیشـترفکـر
میکننـدوبـاافزایـشسـرمایۀخودمنبـعقدرتی
غیـرقابلدسـترسبـرایقدرتهـایکوچکتردر
بـازارایجـادمیکننـد.اینتجمیعقـدرتبراییک
نهـادیـایـکمجموعـه،باعـثمیشـودکـهآنهـا
بـهسـوداضافـیبیندیشـند.امـادراقتصـادتعاون،
سـودبـهاولویـتچنـدمبـدلمیشـودیاسـوددر
مقـداریالزماسـتدرنظـرگرفتهمیشـودکهدر

واقـعسـهامسـهامدارانراافزایـشدهد.
یکیازعواملاصلیانحصاردراقتصاددربخش
تمرکز ایـجاد وشـرکتهایخصـوصی، خصوصی
اقتـصادیدریکنقطهویادربـخشسرمایـهای
است.اقتصادتعاون،بازهمبهاینعلتکهتعاون
مبتنیبراصلمشارکتاست،تمرکزدراقتصادنفی
میشود.خصوصاًاگرگسترشتعاونیهاسببشود
کهتعاونیهایمتعددیباسهامدارانیفراوانشکل

بگیرندوبتوانندبازارتولیدیراشکلدهند.
مـابـههیـچوجـهمعتقـدنیسـتیمکـهتعاونیها
بایـدیکـیازجایگزینـانبخـشخصوصیباشـند.
بخـشخصوصـیوبخشتعاونـیمیتواننددرکنار
یکدیگـردراقتصـادحضورداشـهباشـندامابهعلت
خاصیـتدیگـریکهدربخـشتعاونیوجـوددارد
وآنشـفافیتونظارتپذیـریدرونـیوبیرونـی
اسـت،میتواننـدازانحصـاروانحصاریشـدنیـک

بخـشجلوگیـریکنند.

راهکارهایمختـلفیبرایانحصـارزداییوجود
و ازجمله،دخـالتدولت،تخریبخالق دارند؛
مقابلهبازاربـاانحصـاروهمچنــینراهانــدازی
سوی از انحصاری کاالهای تحریم کارزارهای

مصرفکنندگان.
بهتریـنراهـکاربـرایرفـعانحصـاردراقتصاد
الـفبـابهتریـنراهکاربـرایاقتصـادبمتفاوت
اسـت،بـرایمثـالبـاوجـوددولتـیضعیـفو
ناتـوان،نمیتـوانازدخالـتمؤثـردولـتبـرای
رفـعانحصـارسـخنگفـتوازطرفـیجامعـۀ
فاقدهمبسـتگی،تـوانراهانـدازیکارزاریموفق

رابـرایرفـعانحصـارنـدارد.
انحصارزدایـی،درحقیقـترقابتیکـردنیـک
بـازاراسـت؛بنابراین،گسـترشتعاونیهـا،زمانی
تعاونیهـا، کـه میسـازد رقابتـی را بـازار یـک
تـوانرقابـتبـاشـرکتهایخصوصـیبـزرگرا

باشند. داشـته
شـرکتهایتعاونـی،درقیـاسبـاشـرکتهای
خصوصـیبـزرگ،بـانقـصجـذبسـرمایهدر
ابعـادبـزرگروبهروانـد؛چـراکـهتنهـاراهجذب
سـرمایهبـرایاینشـرکتها،جذبعضـوجدید
خصوصـی شـرکتهای کـه حالـی در اسـت،
بـزرگ،ازروشهایدیگـرومؤثرتـربرخوردارند.
تـوان از خصوصـی شـرکتهای دوم، وهلـۀ در
مدیریتـیبیشـتریبرخوردارند؛چراکهنخسـت،
شـیوۀمدیریـتدموکراتیـک،باتوجهبـهاعضای
از بـاشـیوۀسلسـلهمراتبی، قیـاس در فـراوان،
پیچیدگیهـاودشـواریهایبیشـتریبرخـوردار

ست. ا

بهترین روش مهار انحصارطلبی شرکت های
خصوصی بزرگ گسترش تعاونی هاست
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ضرری یا سود به رسیدن یعنی منافع تشریک 
کهبراثرفعالیتاقتصادیدربرابردومجموعهقرار
سیاستگذاری و تصمیمگیری از متأثر که بگیرد

مشترکاست.
تعاونیهـابـرایمقابلـهبـافشـاراقتصـادیکـه
متوجهاقشـارکمبرخـورداِرجامعهکهسـرمایههای
خـردیدارنـدتأسـیسشـدهودرتـالشاسـتتا
آنـانرادربرابـرآسـیبهایاجتماعـیواقتصـادی
کـهممکـناسـتدرسـطحجامعـهاتفـاقبیفتـد،
امـاشـرکتهایخصوصـیفقـط توانمنـدسـازد.

بـرایکسـبسـودشـکلگرفتهانـد.
بخـش و درشـرکتها تصمیمگیـری، منظـر از
خصوصـی،هرکـهسـهامبیشـتریداشـتهباشـد،
قـدرتبیشـترینیـزدارد.مـاهیچگونـهتعریـف
مشـترکیمیاناینمجموعـهومجموعۀتعاونیدر
خصـوصتصمیمگیـرینداریـم.چطـورمیتوانیـم
بـدونضابطـهورابطـهوتعریـفدقیـقارتباطاین
دو،ایـندوبخـشرادرکنـاریکدیگرقـراردهیمو

بـهسـمتتشـریکمنافـعپیـشبرویم؟
درحقیقـتهـدفایـندوبخـشبسـیارجـدااز
یکدیگـراسـت؛تشـریفاتورودبهاینشـرکتهاو
نحـوۀاتخـاذتصمیمگیریدراینشـرکتهابسـیار

متفاوتاسـت.
دربحـثزنـانکارآفرینیکـهدرحـوزۀقالیبافی
فعالیـتمیکننـد،تشـریکمنافـعدرصنعتقالی
رخدادوبخـشخصوصـیبهاینحـوزهورودکرد.
آنچـهایـنمشـاغلرااززنـانگرفتهچیـزیغیراز
شـرکتهایخصوصـیایاسـتکـهبـهایـنحوزه
ورودکردنـد،باوارداِتدسـتگاهها،فرشماشـینی
رادرمقیـاسانبـوهتولیدوکارگاههـایتعاونیزنان

راازبیـنبردند؟

درکتـاباقتصادبلومبیکهنویسـندۀآنیکیاز
اقتصاددانـانمعروفانگلسـتاناسـت-همانطورکه
تعاونیهاسـت-، مهـدظهـور انگلسـتان میدانیـم
عنوانشـدهاسـتکهتشـریکمنافعنوعـیمبادله
ورابطـۀاجتماعیپیچیدهاسـتکـهدرآنطرفین
قـرارداد،نسـبتبـهقـراردادیکـهدارنـد،منفعت
میبرنـد.امـاآنچهسـودتلقیمیشـود،نسـبتبه

ماهیـتقـراردادونـوعرابطهمتغیراسـت.
تشـریکمنافـع،بحثیهمـوارهاقتصادینیسـت
ومیتوانـدبحثـیسیاسـیواجتماعـیویـادرهر
حـوزهایکـهدرراسـتایاهـدافآنتعاونـیقـرار
تشـریک اینکـه دیگـر مهـم نکتـۀ باشـد. گیـرد،
منافعبسـیاربهنوعقراردادورابطهوابسـتهاسـت.
و دارد وجـود تعاونیهـا از مختلفـی انـواع
تعاونیهـاهمـوارهفعالیـتاقتصـادیندارنـدیـادر
کنـارفعالیـتاقتصادی،بـهفعالیتهـایاجتماعی
هـممیپردازنـد.درکنـارانـواعتعاونیهـایتولید،
توزیـع،مصـرف،مسـکنوغیـره،تعاونیهاینسـل
نـوینیـزوجـوددارنـدکـهدرحـوزۀانرژیهـای

نویـنفعالیـتمیکننـد.
درمقالهایکهدرسـال1999درآمریکامنتشـر
شـد،بیانمیشـودکـهنقطـهاتصالمابیـنبخش
مـورد در خصوصـاً خصوصـی، بخـش و تعـاون
محیـط از حفاظـت حـوزۀ در کـه تعاونیهایـی
اهمیـت حائـز بسـیار میکننـد، فعالیـت زیسـت
اسـت.آنهـابایـدبتوانندبابخـشخصوصیتبادل
منافعداشـتهباشـندواگـراینتبادلانجامنشـود،
اصـالایـنتعاونیهـابـههدفخـودشنمیرسـند.
اینگزارهسـاختاراطالقـیداردکهدرآنهمواره
الـفبـهبمنجرمیشـود،یعنـیاینکههـرگاههر
شـرکتتعاونـیبـاهـرشـرکتخصوصـیرابطهو
قـراردادداشـتهباشـد،ضـررمیکنـد،چراکـهاین

گـزاره،یـکگـزارهغیرمقیداسـت.

تشریک منافع بین بخش های خصوصی
و تعاونی، به بخش تعاون ضربه می زند

گــروه مخالف:گــروه موافـق: جدال احسن
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اعتـالیتعــاونیهادرگـروتــقویتبنیـاِن
شـرکتهایتعاونـیوفراهمکـرِدنبــستِرالزم
بـرایتوسـعۀتعاونیهـاوفرهنـِگوابسـتهبهآن
وبهدنبـالآنشناسـایِیراهکارهـاِیمؤثـربـرای

اشـاعۀفرهنـگتعاوناسـت.
بـاافزایشمیزانشـناختمـردمازتعاونیهادر
قالـببرنامهریزیهـایمختلفـینظیـربرگـزاری
دورههـایآموزشـی،تدویـنمـادۀدرسـیتعاون
وغیـرهونهادینهکـردِنفرهنـِگتعـاونممکـن

ست ا
تـقـویــتعملـکردتـعاونیهـابهعنـوانیـک
سیاستگذاریگستـرشفرهنـگتعـاونیرامیان
مردمتقویتمیکنـد.همینطوربهبوِدعملکرِد
زندگِی وضعیِت زمیـنۀ در تعاونی شـرکتهاِی
]و روز فناوریهای از استفاده تعــاونی، اعضاِی
نهایتموجِبتقویِتفرهنِگ اینهـتا[در مانند

تعاوندرمیانمردمخواهدشد.
]نوعـیاز[فرهنـگوجـودداردکه]خواسـتگاه
طـرف از باورهـا تغییـر و فرهنگسـازی آن[
پروپاگانـداودسـتگاههایتبلیغاتـیکهازسـمت
حکومتهـاادارهمـیشـوند،اسـت.ایـنشـدنی
اسـتوشـاهدآنبودهایـمکـهتغییـرفرهنـگ
]در[نظـامحاکمـۀآمریکا،نظامغـرب،نظامهای
کمونیسـتی،نظامهـایفاشیسـتیازباالبهپاییـن

اسـت. بوده
میکنــد. تغــییر فرهنــگسازی بـا باورهـا
باورهـارانمیشـودیکشـبهتغییـرداد.ولـیاز
طریـقفرهنگسـازیکـهابزارهـایآنمعلـوِل
سیـــاستگذارِیدرسـتاسـتایـن]تغیــیر[

میافتـد. اتفـاق و اسـت ممکـن



کنشگری و مردم نام به مهمی حلقۀ گزاره 
مثابه به را وجامعه نگرفته نظر در را اجتماعی
یکسیستممکانیکیمیداندکهباسیاستگذاری

قابلیتتقویتیاضعففرهنگیداشتهباشد.
فرهنـگ پدیـدۀ گـزاره، پیشـفرِض برخـالِف
اساسـاًپدیدهاینیسـتکـهبهصورتدسـتوری
وازسـمتبـاالمدیریـتشـود،زیـرافرهنـگ
اجـزاِءمهـمومختلفـیداردوازمـردمتشـکیل
شـدهومـانمیتوانیـمبـرایایجـادتغییـرایـن

متغیرهـارامدیریـتنماییـم.
کنشگر را انسان جامعهشناسی نظریات قاطبۀ
را انسان هم ما دوستان اگر میگیرند. نظر در
که میدهند حکم چگونه میدانند، کنشگر
سیاستگذاریمنجربهتقویتفرهنگمیشود؟

معطوفبـهارزش، کنشـگرِی در وبـر منظـِر از
مهمتریـنعامـلدرتقویِتکنشـگریکه]خود[
بـهتقویـتفرهنـگمنجـرمیشـود،بـاورمردم
اسـت.درواقـعمامعتقدیـمبرایآنکـهفرهنگ
تعاونـیتقویـتشـودمـردمبایـدبـهارزشهای
تعاونـی،کارگروهـیودسـتهجمعیباورداشـته

. شند با
گزارهتعددوتکثرفرهنگیواصطالحاپلورالیزم
فرهنگیرادرنظرنداشتهوحکم.واحددادهاست.
دارد وجود ایران در که مختلفی فرهنگهای با
چگونهمیتوانسیاستهارابهیکنتیجهمنجر
است معتقد هم نورث داگالس اینکه کما کرد؟
کهفرهنگیکنهاداستواینمردمهستندکه
نهادهارامیسازند.]حکمکلی[بااینمیزانتکثر
فرهنگیکهدردلیکجامعهوجوددارد،تناقض

داردونمیتوانبهآنرسید.

سیاستگذاری های بخش تعاون
 به تقویت فرهنگ تعاون منجر می شود

گــروه مخالف:گــروه موافـق:    فرهنگ 
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همانگونـهکـهازگـزارهقابـلدریافـتاسـت،
سـاختاری ضعفهـاِی برطرفسـازِی مسـئلۀ
وگسـترشآمـوزشوفرهنگسـازیدرحـوزۀ
محسـوب بخـش ایـن چالشهـای از تعـاون،
میشـوندوازمفروضـاتگـزارههسـتندوآنچـه
کـهمحـلنزاعاسـت،تقـدموتأخررسـیدگیبه

هـریـکازایـنچالشهاسـت.
تعاون، بخش ساختاری ضعفهای از منظور
حقوقی، نارساییهای و مشکالت از مجموعهای
اقتصادیوسیاستگذارانهاستکهبهعلتهای
درونزاوبرونزا،مانعازتوسعهوعملکردمناسب

بخشتعاونمیگردد.
پایۀ بر فوق، گزارۀ با موافقت در ما استدالل
که میکنیم فرض ما و دارد قرار خلف برهان
آموزشوفرهنگسازیدرخصوصتعاون،نسبت
بهبرطرفسازِیضعفهاِیساختارِیبخِشتعاون

تقدمدارد.
موفقیتدر بافرض استکه آن اساسی نکتۀ
امرآموزشوفرهنگسازی،آیادانشوفرهنگ
به امکانتبدیلشدن بالقوه ازحالت کسبشده،

حالتبالفعلرادارد؟
برایتنقیحبهتر،فرضکنیمکهدارایخودرویی
هستیمکهفاقدبنزین،موتورسالمواتاقکاست.
دولت،باهزینهخودآموزشصحیحاینشهروند
راقبولمیکندامابهسبِبنبوِدخودرویمناسب
کهازامکاناتاولیهوحداقلیبرخوردارباشد،این
آموزشهاوفرهنگسازیهازمینهوبستریبرای

ظهوروبروزپیدانمیکنند.
درخصـوصبخـشتعاونـیوتقـدمآمـوزش
نقصهـای برطرفسـازی بـر فرهنگسـازی و
سـاختاری،نیـزچنیـنقضیـهایرخخواهـدداد.

گـزارهبـهصـورتخبـریتوضیـحروشـنیدر
خصـوصضعـفسـاختارتعـاونمیدهـدوگروه

مـاآنرامیپذیـرد.
گـروهمـاازاینکـهبرطرفکـردِنضعفهـاِی
دوطرفـۀ رابطـۀ تعـاون نظـام در سـاختاری
علّیومعلولـیباآموزشفرهنـگدارد،دفاعکند.
بـهمعنایسـادهتربرطرفسـازِیضعفِسـاختاِر
تعـاون]بایـد[توأمـانباآموزشوفرهنگسـازی
درایـنحـوزه]باشـد[وهیچ]کـدام[اولویتـیبر

ندارند. دیگـری
نتایـج 2002 سـال در دیگـران و پراکـس
کردنـد. بیـان اینطـور را خودشـان تحقیقـات
 تناسـبنوعسـاختاربافرهنـگسـازمانیازاهِمّ
شـرایطموفقیـتآنسـازماناسـت.درحقیقـت
فرهنـگسـازمانییککشـوراسـتکهسـاختار
رازنـدهنگـهمـیداردوایـندوبایکدیگـررابطۀ

متقابلـیدارنـد.
بهطورخالصهمامسألهایداریمباعنوانضعف
مسأله حل رویکرد گزاره و تعاونی ساختارهای
فراینداست. دارد.حلمسألهیک اینقضیه به
شما مسأله حل برای و فرایند این ایجاد برای
بایدفرهنگ بایدنیرویمتخصصداشتهباشید.
فرهنگ اگر باشد. داشته وجود کارکنان در آن
چطور را تغییر این باشد، نداشته وجود تغییر

میخواهیدایجادکنید؟
دربرهانخلفنقیضآ،آپریممیشودونهب.
شمااثباتمیکنیدکهفرهنگبرآموزشمقدم
بر کدام هیچ که میشود این نقیضش نیست.

دیگریتقدمیندارد.
تعاون وزارت سایت در ساختار تعریف به اگر
فرهنگوآموزشیکی اتفاقاَ  بنگریم کشورهم
شما که صورتی به ساختارند. زیرشاخههای از
نمیتوانیدبگوییدایندومقولهازمنجداهستند

وبریکدیگرتقدموتأخردارند.

برطرف سازی ضعف های ساختاری بخش تعاون بر
 آموزش و فرهنگ سازی در این حوزه مقدم است

گــروه مخالف:گــروه موافـق: در سنگر آزادی 

آرمانگــروه برنده:

آرمان

32



بـاتوجـهبـهتحقیقـیکـهپایـگاهتخصصـی
اتـاقتعـاونایـرانپیشـترانجامدادهوبـههمراه
معاونـتامـورمجلساتاقتعاوناز750شـرکت
تعاونی،صنعتی،معدنیوکشـاورزیپرسشـگری
کردنـد،بایـداذعانداشـتکـهمشـکالتعمدۀ
گرانـی و سـرمایه کمبـود تعاونـی شـرکتهای
منابـعاسـت.البتـهمشـکالتدیگـرینیـزبـه
فرسـودهبودن ماننـد فرعـی مشـکالت عنـوان
ماشـینآالترابایدبهاینفهرسـتافزود.سپس
غیرفعـال تعاونیهـای از مشـابه پژوهشـی در
شـدن غیـــرفعال علـت و کردنـد پرسشـگری
آنهـانیـزکمبـودنقدینگـیوضعـفمدیریـتو
ضعـفبنیـۀمالـیشـرکتهابـود.بـهاعتقـادما
ایـنارجاعـاتمـیتواننـدبهمثابـهمنابـعاصلی
درریشـهیابیمشـکلمالـیوکمبـودنقدینگـی
شـرکتهایتعاونـی،مـوردتوجـهقـرارگیرنـد.

بـاتوجـهبـهاصلیـکقانـونتعاونیکـهاصل
عضویتاختیاریدرتعاونیاسـت،همیشـهاعضا
بههنـگامبـروزمشـکلبـهراحتـیمـیتواننداز
تعاونـیخارجشـوند.بـاتوجهبهضعـففرهنگی
جامعـۀ و داریـم تعاونیهـا مسـأله در مـا کـه
مدنـیهـمهنـوزبـهتعاونیهـااقبـالچندانـی
نشـانندادهاسـت،بسـیاریازاوقـاتاعضاطبق
همـاناصـلعضویـتآزاداختیـاریازتعاونـی
خارجمیشـوندویاسـرمایۀخـودراازآنخارج

میکننـد.
نتواننـد تعاونیهـا میشـوند باعـث تحریمهـا
بـهتکنولـوژیجدیـددسـتپیداکننـد.بـاتوجه
سـاختار و اسـت مردمـی تعاونـی اینکـه بـه
نـدارد هـم را دولتـی و شـرکتهایخصوصـی
سـختترمیتواننـدتحریمهـارادوربزننـدوبه

تکنولـوژیروزآمـددسترسـیپیـداکننـد.



اسـتفادهنکردِن اصلـی علـت معتقدیـم مـا 
شـرکتهاِیتـعـاونــیازفنــاوریروزآمــدرا
میشـودبـهدوبخـشعـدِمانتقـاِلتکنولـوژِی
فناوریهـاِی تولیـِد وعـدِم بـهکشـور روزآمـد
روزآمـدتقسـیمکـرد.نیزمیتـوانعوامـِلاصلِی
عـدِماسـتفادهازفنـاوریرادرحوزههـایانتقال
قانونـی، فرهنگـی، دسـتۀ چهـار بـه تولیـد و
سیاسـتگذارانهوزیرسـاختیتقسـیمنمود.بخش
عمـدۀعلـِلعـدِماسـتفادهازفنـاورِیروزآمـد
کـهشـاملمـواردیهمچـونعـدِمبهرهمندیاز
نیـروِیانسـای،ضعـِفسـاختاریومدیریتـیو
زیرسـاختی،تحریمهـایاقتصادیوعـدِمارتباِط
ارتبـاط میشـود، دانشـگاه و صنعـت مسـتقیِم
مسـتقیمیبـاکمبـودسـرمایهنـدارد.درواقـع
بـااینکـهکمبودسـرمایهیکـیازعلتهـایعدم
اسـتفادهازفناوریهـایروزآمـداسـتامـاعلت

اصلـیآننیسـت.
حـوزهفنـاوریدارایسـهبخـشانسـانافزار،
سـه هـر کـه اسـت سـازمانافزار و دیتاافـزار
کمتریـننسـبترابـامنابـعمالـیدارنـد.مادر
همیـنحـوزهیکـیازدالیـلاصلـیایـنعـدم
انتقـالیاعدمتولیدرابهسـهبخشزیرسـاختی،
سـاختاریوملزوماتوابزارآالتتقسـیمکردیم.
نام با اساسی بخش یک زیرساختی حوزۀ در
قانونوجوددارد.عدِمثباِتقانونگذاری،قوانیِن
که کشور در معنوی مالکیِت حقوِق و نامرتبط
اجازهانتقالتکنولوژیرابهراحتیبهمانمیدهد

ازجملهموانعاصلیاست.

علت اصلی استفاده نکردن شرکت های تعاونی
 از فناوری های روزآمد کمبود سرمایه است.

گــروه مخالف:گــروه موافـق:  البرز
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درابتـدامحـورموافقـتخـودراباایـنگزاره
عنـوانمیکنیـموآناصـلدرونزایـیدرمـدل
اقتصـادیاسـت.بـرمبنـایایـناصـلهمـواره
تأثیـراِتمتغیرهاِیمسـتقِلدرونزادریکمدل
بیشـترازمتغیرهاِیمسـتقِلبـرونزادرآنمدل
اسـت.یعنیمیـزانتأثیـِربرآمـدهازمتغیریکه
درآنمـدلحضورداردبیشـترازمتغیریاسـت
کـهازبیـرونبـرآنپدیـدهاثـرمیگـذارد.برای
مثـالدرهزینـۀکلیکبنگاه،مالیـاتبهصورت
ثابـتاعمـالمیشـود،حالآنکـهمیـزانتولید
عاملـیدرونزامحسـوبمیشـودودرهزینـۀ

کلمؤثرتراسـت.
ازآنجایـیکـهجنـستعاونیهابنـگاهوجایگاه
آننیـزدراقتصـادخرداسـت،تعاونیهادرمدل
سـطحخـرددرونزاهسـتندوبیشـترینتأثیررا
دارنـد.درمـدلکالناقتصـاد،متغیرهـایخـرد
میگذارنـد. کمتـری تأثیـر  و هسـتند بـرونزا
بـرایمثـالدرمـدلسـطحخـردعرضـۀپـول
برونزاسـتواثـرینـداردولـیدرسـطحکالن

درونزاسـت. عاملی
مـامعتقدیـمازآنجـاکـهتصمیمـاتبنگاههای
تعاونـیدرمدِلسـطِحخـردکاماًلدرونزاسـت،
میزانتأثیراتشـاندرسـطحخردبسـیارباالست
ومیـزانتأثیـراتتصمیمـاتبنگاههـادرسـطح

کالنبـرونزااسـتوتأثیراتـیحداقلیدارد.
درکتابخشـونتونظامهـایاجتماعیعنوان
میشـودکهمهمترینعامـِلقـدرِتتأثیرگذارِی
نهادهایـیماننـدنهادتعاونیاسـتقاللآنهاسـت.
تأثیرگذاریشـان باشـند اگـراسـتقاللنداشـته
و میشـود مواجـه مشـکل بـا کالن سـطح در
زمانیکـهتعاونـیهـاحمایـتدولـترادارنـدو
اثرپذیـرهسـتندچگونـهمیتوانگفـتکهقدرت

دارند؟ اثرگـذاری



اقتصـادخـردیـامیکـروراجـعبـهرفتارهـای
اقتصـاد آنکـه اسـت،حـال انفـرادی گروههـای
کالنیـاماکـرو،رفتارهـایاقتصـادیدرسـطح
کلـیراموردبررسـیقرارمیدهـد.اقتصادخرد،
مباحثـیچـونرفتـارمصرفکننـده،تولیدکننده
وچگونگـیتعییـنقیمـتدربازارهـایمختلـف
کالن، اقتصـاد آنکـه حـال میگیـرد. بـر در را
تغییـراتمتغیرهـایاقتصـادیازقبیـلدرآمـد
ملّـی،سـطحاشـتغالوسـطحعمومـیقیمتها

رامـوردمطالعـهوتحلیـلقـرارمیدهـد.
تئـوریاقتصـادیرایـجازانقـالبصنعتـیتـا
چنددهـۀگذشـتهبـهایـنصـورتبـودکـهتنها
میتوانـد انبـوه تولیـد و انباشـتی تکنولـوژی
شـرایطبهینـهرابـرایمـافراهـمآورد.ولیطی
چنددهـۀگذشـتهاقتصادهاینوظهوریباسـطح
بهینـۀبـاالوکاالهـایباکیفیـتظاهرشـدندکه
ازقضـاازتکنولـوژیخـردبهـرهگرفتهاند.مزیت
ایـنروشهـمدراثـرتولیـدیوکاراییمشـهود
اسـتوهـماثراتتوزیعـیمثبتـیداردودرآن

سـودعادالنهتـرتوزیـعمیشـود.
تمـامسـخنمـادرمقـاممخالفایناسـتکه
شـیوۀتعاونـییکبحـثکالناقتصادیاسـتو
درتئوریهـاوعملکردکشـورهاییچـونتایوان،
مالـزی،چیـنوآمریـکاوغیـرهقابـلمشـاهده
اسـت.مقیـاستعاونـییـکمقیاساسـتراتژیک
اثـر بهـرهوری روی آن رونـق و اسـت کالن و
میگـذاردورفـاهکلکشـورراکهبـازهمآیتمی
کالناسـت،افزایـشمیدهـد. GDPکشـوررا
نیـزافزایـشمیدهـد.شـکلدهِیتعاونیهـای
بـزرگواثرگـذارغایـتوهـدفاصلـیتعاونیها
را اقتصـادکالن المانهـای بتوانـد کـه نیسـت

دهد. تغییـر

تأثیر مثبت تعاونی ها بر سطح
 خرد بیش از اقتصاد کالن است

گــروه مخالف:گــروه موافـق: فکرت

فکرتگــروه برنده:
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اعطـاِیتسـهیالتمالـیوبانکـیمحـلورود
دولـتبـهبخـشتعـاوناسـتواساسـاًزمانـی
دولـتاجـازۀورودبـهبخشـیازاقتصـادرادارد
دولـت ورود باشـد. بـازارشکسـتخـورده کـه
باشـد داشـته مختلفـی صورتهـای میتوانـد
کـهدرایـنگـزارهبـهتسـهیالتمالـیوبانکـی
اشـارهشـدهاسـت.ایـنشـرطالزمبـرایتحقق
وروددولـتاسـتوامـاشـرطکافـیآناسـت
کـهدولـتبتواندشـرایطراحتماًبهبودببخشـد.
یعنـیحضـوردولتازعدمحضورشبهترباشـد.
57درصـدتعاونیهـایکلکشـورغیرفعالنـد.
تعاونیهـا ایـن اگـر کـه کـرد بررسـی بایـد
فعـال غیـر چـرا کردهانـد دریافـت تسـهیالت
هسـتند.یعنـیتسـهیالتاثرگـذارنبودهاسـت؟
اگـرتسـهیالتیدریافـتنکردهانـدبایدمشـخص
شـودمابقـیتعاونیهـابـاچـهمعیاروشـاخصی
روابـط آیـا کردهانـد؟ اسـتفاده امتیـاز ایـن از
تاثیرگـذارنبـودهواشـخاصنقشـینداشـتهاند؟
درگـزارهکلیـدواژۀفسـادبـهکاررفتـهاسـت.
منابـِع منحرفکـردِن را آن الحسـینی صـادق
ملـِیمردمـیدرجهـِتمنابِعگروهـیوجناحی
تعریـفمیکنـد.حـالایـنسـؤالپیـشمیآید
اصـالح را فرآینـد ایـن میتوانیـم مـا آیـا کـه
کنیـم؟خیـر.چراکـهاساسـاًوضعیـتاقتصـادی
کشـوربـهگونهایاسـتکـهتعاونیهاسـوددهی
الزمراندارنـدوانگیزۀتخطیوجوددارد.انسـان
درهمـهجـایدنیـابهدنبـالمنفعتاسـتودر
هـرسـاختاریانسـانمنفعـتخـودشرادنبال

میکنـدولـوآنکـهنامشـروعباشـد.

اینموضــوع به باید بهگــزاره ازورود قبل
باعثفسادمیشود.در بپردازیمکهچهعواملی
اینزمینهمیتوانبهمواردیچونعدمتناسب
جرمومجازات،عدمشفافیتدرنهادهایمالی،
فرایندهاورویههایسازمانیفسادزا،عدمنظارت
دقیقومستمربیرونیودرونیدرنهادهایمالی

اشارهکرد.
سعیداریــمدراینمنـاظرهبامجموعهایاز
تعاونیها در که کنیم ثابت ومستندات تعاریف
بهاینعلتکهاصولوارزشهایتعاونیمغایر
تسهیالت پرداخت است، فساد شکلگیری با
تعاونیهاممکناستکمترینمیزانفسادرادر
باید کند. ایجاد مالی نهادهای دیگر با مقایسه
بگوئیم انحراف و فساد تفاوت گرفتن نظر در با
کهدرتعاونیهاممکناستانحرافازبودجهو
تسهیالتصورتبگیردولیفساداتفاقنمیافتد.
فساددرموقعیتیرخمیدهدکهکنترلاجتماعی
به تعاونیها در درحالیکه باشد نداشته وجود
قرارگرفتِنسهامدارانعمدهو علِتدرکناِرهم
یا نظارِتدرونی آنها،وجودیکسیستِم تعدد
خودکنترلی،سیستِمکنترلِیبیرونیونظارِتدائم
ومستمربرتعاونیهااینفسادشکلنمیگیرد.
درواقعتزریقپولوسرمایهایکهبدونشفافیت
ونظارتباشد،منجربهفسادمیشوددرحالیکه
درتعاونیهامیزاننظارتوشفافیتمیتواندبه
باالترینحِدممکِنخودبرسدوازفسادیکهاز
اعطاِیتسهیالتایجادمیشود،جلوگیریکند.

دادن تسهیالت مالی و بانکی اعم از وام بدون بهره
 و... باعث ایجاد فساد در بخش تعاون می شود

گــروه مخالف:گــروه موافـق: آرمان

سردار جنگلگــروه برنده:

سردار جنگل
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بهاعتقـادگـروهماتعاونیهادرکناربسـیاری
ازنهادهـاواتفاقـاتدیگرموفقشـدنددرتقویت

جامعـهمدنیایرانتأثیرگذارباشـند.
اگرتوسعهوتقویتجامعهمدنیراازباالبهپایین
ببینیم، جدا محور دو بهمثابه پایینبهباال از و
با و هستند تأثیرگذارتر پایینبهباال از تعاونیها
توسعۀ شکل نمیشوند. مواجه جامعه مقاومت
آنهانیزبهگونهایاستکهابتدانیازراتشخیص
این از و میرسند توسعه به سپس و میدهند

رهگذربهتقویتجامعهمدنییاریمیرسانند.
ازاصـولمهـمتعاونیهـاایناسـتکـهمعموالً
بـاجامعـهمدنـیخودبهخـودبرهمکنـشدارند.
بـرمبنـاِیمـادۀ10قانـونتعـاونایـرانکلیۀ
اعضـاءطبقاساسـنامهدرتمامامـورحقنظارت
دارنـدواصـلدومتعاونـیهمبـررأیبرابراعضا

میکند. تأکیـد
صنـــدوقهایقــرضالحسنه،صنــدوقهای
خانوادگـیخانگـیهـمسـاختارتعاونـیدارندو
درشـرایطیکهنهادهایاجتماعـیقدیمیایران
هسـتند، رختبـربستــن حـال در خودبهخـود
تعاونـیهـامیتواننـدبـهمثابـهنهادهـایجدید
وآلترناتیـویبـرایجایگیـریدرجامعـهمدنی

ایفـاینقـشکنند.



جامعـهمدنـی،درحقیــقتمجموعـهایاز
و ازدولـت اشخــاصوسازمــانهایمسـتقل
اندیشـهها حقـوق، کـه هسـتند داوطلبانـهای
میکننــد. آشــکار را شهرونــدان مطالبـات و
اسـتقاللایـننهادهـا،سـازمانهاواشـخاصاز
دولـت،سـببمیشـودتاهـممطالبـاتحقیقی
جامعـه،جـداازخواسـتدولت،بیانشـودوهم
آنکـهابـزاریبـرایکنتـرلدولـتواقداماتآن
باشـد.ازجملـۀایـننهادهاوسـازمانهامیتوان
باشـگاهها، سـمنها، دانشـگاهها، احـزاب، بـه

نمـود. اشـاره تعاونیهـا و اتحادیههـا
بـابررسـیوضعیـتجامعـهمدنـیدرایـران،
میتـوانگفـتجامعـهمدنـیدرایرانبـهقدری
ضعیفاسـتکهاساسـاًهیچنهادیدر40سـال
گذشـتهنتوانسـتهآنراقویسـازد.بـهواقعاگر
نهادهـای فعالیـت بـا مرتبـط شـاخصهای بـه
نگاهـی ایــران در نیـــمهمستقل و مستـــقل
ایـنوضعیـتروشـنترمیشـود.در بیندازیـم،
بحـثاحـزابسیاسـینیـز،همچنـانالگوهـای
انتخاباتـیبـرپایـهمشـارکتتـودهایودعـوت

اشـخاصدارایکاریزمـااسـت.
حــوزهتــعاونبــرعکسحــوزهشـرکتهای
خصوصی،بهسـببضعفهایشـدید،وابسـتگی
بـه آن مبـرم نیـاز و دارد دولـت بـه بیشـتری
تسـهیالتدولتـی،آنراازسـایربخشهـا،غیـر

مسـتقلترکـردهاسـت.

گسترش تعاونی ها در تقویت جامعه
 مدنی ایران نقش اساسی داشته است

گــروه مخالف:گــروه موافـق: البرز

در سنگر آزادیگــروه برنده:
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ایـنگـزارهمقیـدبـهشـرایطرکـوداقتصادی
قدمهـای همیـن در بایـد مـا بنابرایـن اسـت.
اولبـهسـراغتعریـفرکـوداقتصـادیبرویم.در
اقتصـادکینزیرکـوداقتصادیبـهدورهایگفته
میشـودکـهاقتصـادحالـتانقباضـیبـهخـود
ایـن نهایـتکوچـکمیشـود.در گرفتـهودر
شـرایطرشـداقتصـادیرشـدیمنفـیخواهـد

. د بو
بخشخصوصیبرایاینکهبتواندبقایخودش
به کند، تضمین اقتصادی رکود شرایط در را
تعدیلنیرواقداممیکند.ایندرشرایطیاستکه
اساساًاشتغالزاییبهمعنایایجادشغلهاباتوجه
بهنیازروزبازاروهمینطورتوسعۀکسبوکارهای
موجوداستوایندقیقاًهدفوتعریفوانتظاری
بنابراین داریم. تعاونی اقتصاد ازبخش استکه
ایجاداشتغالبه با همگراییمنافعبخشتعاون
مراتببیشترازبخشخصوصیدرشرایطرکود

اقتصادیاست.
دولـتیونـانبـرایاصالحـاتسـاختاریدر
واسـطۀ بـه یونـان کـه اشـتغالی بحـران برابـر
وامهـایسـنگینیکـهدرمنطقـهیـوروبـاآن
مواجـهاسـت،بـهایـنسـمتحرکـتکـردکـه
مـردمرابـهاسـتخدامکردنواستخدامشـدندر
بخـشتعاونـیوکسـبوکارهایمحلـیتشـویق
کنـد.ایـنسیاسـتگذاریمختـصیوناننیسـت.
اروپـای کشـورهای ماننـد نیـز کشـورها سـایر
بحرانهـایمشـابهمواجـهشـدندو بـا شـرقی
مـدلاقتصـادتعاونـیدربحـثرکـوداقتصـادی
هـمدرمدلهـاینظـریوهـمدرمدلهـای

تجربـیبسـیارموفـقعمـلکـردهاسـت.



بحـثاتخـاذسیاسـتهایانبسـاطیوبهتبع
آن،افزایـشتـورمازطریـقتزریـقسـرمایهبـه
بخـشتعاونـی،طبـقمنحنـیفلیپس،بهسـبب
افزایـشدسـتمزدها،میتواندبهافزایشاشـتغال
وتمایـلکارگـرانبـهاسـتخدامدربنگاههامنجر
شـود.امـاکاراییایـنسیاسـتدرزمینـهایجاد
اشـتغالومبـارزهبـارکـود،موردنقـدفریدمنو
سـپسلـوکاسقـرارگرفـتوآنهـابااسـتفاده
ازمفهـومانتظـاراتتطبیقـی،نشـانمیدادنـد
کـهایـنسیاسـت،بـهجـایمبـارزهبارکـود،به
خلـقرکـودتورمـیودامـنزدنبهابعـادبحران

میانجامد.
انتظـاراتتطبیقـی،مفهومـیاسـتکـهمـردم
بـهوسـیلهآن،انتظـاراتخـودرادربـارهآنچـه
درآینـدهاتفـاقمیافتـد،بـراسـاسآنچـهدر
افتـادهاسـت،شـکلمیدهنـد. اتفـاق گذشـته
بـرایمثـال،اگـرتـورمسـالگذشـتهباالتـراز
حـدانتظارباشـد،مـردمدرانتظاراتخـودبرای

آینـدهتجدیـدنظـرمیکننـد.
منحنـی نقـد در فلپـس ادمونـد و فریدمـن
فلیپـسوسیاسـتاشـتغالزاییبـراسـاسخلق
تـورم،بیـانمیکنندکـهکارگرهـاوکارفرماهای
عقالیـی،تنهـابـهدسـتمزدهایحقیقـیتوجـه
میکننـدکـهمسـتقلازمیـزانتـورماسـت.در
قـدرت بـر متکـی دسـتمزدحقیقـی حقیقـت،
خریـدپـولاسـتوافزایـشاسـمیآن،شـاید
درابتـدابـرایکارگـرانجذابباشـد،امـامدتی
بعـدوپـسازمشـاهدهتـورمموجـوددرجامعه
انتظـارات دسـتمزد، حقیقـی نـرخ احسـاس و
خـودرامطابـقبـاتـورمتطبیـقدادهودرادامه،
عالقـهایبـهفعالیتدرنـرخافزایشیافتـهندارند
وبـاانتظـارتـورمدرسـالبعـدی،بـهفعالیـت

میپردازنـد.

در شرایط رکود اقتصادی بخش تعاون از توان
اشتغالزایی بیشتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار است

گــروه مخالف:گــروه موافـق: فراز
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درمدیریـتاسـتراتژیکادغـامبـهگونههـای
مختلـفاشـتراکسـاختارچنـدشـرکتگفتـه
میشــودکـهدردوحــالتافقــیوعمــودی
قابـلبــررسیاسـت.ادغــامعمــودییــعنی
مدلـیازادغـامکـهیـکشـرکت،شـرکتهـای
مرتبـطبـافعالیتهـایخـودرادرخـودادغـام
بـا کـه تولیـدی شـرکت یـک ماننـد میکنـد.
خریـدشـرکتهایتوزیعـیدرواقـعآنهـارابـا
خـودادغـامکـردهاسـت.درادغامافقیشـرکت
بـرایخریـدشـرکتهـایرقیبخـوددربـازار
کـههمـانمحصـوالتراتولیـدمیکننـداقـدام
گـزاره، بـا مـا موافقـت اصلـی علـت میکنـد.
همنوایـیواژگانکارایـینظـامتعـاونوادغـام
شـرکتهـایتعاونـیدرکنـاریکدیگـراسـت.
جنبـۀ بحـث، ایـن جنبههـای ایـن از یکـی
در نیـز دیگـر امـاجنبههـای اسـت. اقتصـادی
کارایـیلحـاظمیشـودکـهبـراسـاستعاریفو
پژوهشهایـیکـهمتفکریـنمختلـفایـنحوزه
انجـامدادنـدجنبههـایاجتماعیکاراییبسـیار
پررنگتـرینسـبتبـهجنبـۀاقتصـادیدارد.

اگـرشـرکتتعاونـیکوچکبـامیزانسـرمایه
کـمقـرارباشـدبـاشـرکتبـزرگمقابلـهکندو
انحصـاربـازارراازآنهـابگیـرد،نیـازبـهسـرمایۀ
اولیـهدارد.امـکانشـکلگیریایـنسـرمایهدر
تعاونیهـایکوچـکوجـودنـدارد.لـذابایدچند
تعاونـیکوچـکبـهیکسـرمایهبزرگتربرسـند.
ادغامدردلخوددارایمنافعاسـتراتژیکاسـت
وصرفهجویـیمنابـعاتفـاقمیافتـد.یعنـیاگـر
قـرارباشـدبـرایتولیـدیـکمحصولیـکریال
خـرجشـوددرادغـامشـرکتهـایتعاونـیاین

عـددبهشـدتکاهـشپیـدامیکنـد.



متعـدد علمی-تاریخـی آمارهـای و شـواهد  
حاکـیازشکسـتادغـاموسـاقطشـدنگـزاره
تـا90درصـد آمریـکا70 اسـت.در ازکلیـت
ادغامهـاودراروپـا60تـا80درصـدشکسـت
تجـارِب از حجـم ایـن وجـود بـا انـد. خـورده
اعتبـار از ادغـاموساقطشـدِنگـزاره شکسـِت
در بـود؟ گـزاره ایـن موافـق میتـوان چگونـه
مقالـۀادغـامتعاونیهـاواثـراتتمرکـزسـرمایۀ
بیشـتر نـرخ تیموتـیریچـارددربررسـیعلـت
شکسـتادغـامتعاونیهـادربرابـِرنرِخشکسـِت
ادغـاِمغیرتعاونیهـاوقتـینسـبتهایمالـیرا
درمدیریـتمالـیشـرکتهایتعاونـیپـساز
ادغـامبررسـیمیکنـد،بـهایـننتیجهمیرسـد
کـهنسـبتهایمالیکهمرتبطباسـودهسـتند
پایینتـرازمیانگیـِنمتناظرآندرصنعتاسـت.
چـراکـهشـرکتهایتعاونـیقبـلازادغـامباید
سـودرااولویـتدومقـراردهند.همیننسـبتها
بعـدازادغـامباعـثریـکاوریشـرکتهاشـده
باعــثمیشـودکـهدورانبـحــرانادغــام و
شـرکتهایتعاونـیدوتـاسـهسـالبیشـتراز
همیـن و ببـرد زمـان غیرتعاونـی شـرکتهای

باعـثشکسـتآنهـاشـود.
انسـجامواتحـادبـاادغامجمعشـدنینیسـت.
اینهـاشـایددریکمفهومباشـندامادوشـرکت

یـاادغاممیشـوندیااتحـاداسـتراتژیکدارند.
اهـداف بـا ماهـوی بهلحـاظ ادغـام ایـدۀ
حصـول امتنـاع و اسـت تضـاد در تعاونیهـا
کارایـیازرهگـذرادغـامازمحورهـایمخالفـت
ماسـت.کارایــیهمــوارهبـااهـدافسنجیــده
میشـودوتـمرکــززداییازسرمایـــهیکـیاز
اهـدافتعاونیهاسـتکـهدرفصـلاولقانـون
تعاونیها-مصوبـۀهفتـاد-ذکرشـدهاسـت،حال
آنکـهادغـامبـرایسـودآوریبـهدنبـالتمرکـز

سـرمایهاسـت.

ادغام تعاونی ها موجب کارایی بیشتر 
نظام تعاونی در کشور خواهد شد
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موافقـتمـاباگزارۀفوقازاینجاآغازمیشـود
کـهخصوصیسـازیدرایرانبهگونـهایناکارآمد
ودرواقـعپرضعـفاجراشـدهکـهدرواقعموجِب
ادبیـات در جدیـدی واژه و ِمفهـوم متولدشـدن

اقتصـادیبهنام»خصولتی«شـدهاسـت.
ازآنجاکهگزارهبهطورمستقیمومشخصبه
ثمربخشِیبیشتربرایاقتصادایراناشارهکرده،ما
درابتدابایدشماییکلیازوضعیتعمومیاقتصاد
توضیحدهیمکهچرا وسپس بدهیم ارائه ایران
اقتصادایرانبهاینگونهدچارچنینواگذاریهایی
شدهاست.متأسفانهاقتصادایرانسهمپایینیاز
اقتصاد اقتصادجهاندارد،نرخسرمایهگذاریدر
ایرانپاییناست،بهتورمباالورکودتورمیونرخ
پایین اقتصاد GDP ،بیکاریدچارهستیم باالی
شفافیتگریز، بعضاً اقتصادی ما اقتصاد و است
تکمحصولی-مبتنیبرنفت-ووارداتمحوراست

وباعدمرونقتولیدروبهروهستیم.
مامطلقاًمعتقدنیستیمکهنبایدخصوصیسازی
صورتبگیرد،نظربهاینکهگزارهبهشرایطاقتصاد
ایرانوثمربخشیبیشتربرایاقتصادایراناشاره
تعاونی ساختار که هستیم معتقد است، کرده
از بسیاری ازبینبردِن به منجر که دارد مزایایی
در ما مثال عنوان به خواهدشد. پیشین معایب
تعاونیمیتوانیمبسیاربیشترشاهِدتحقِقعدالِت
اجتماعیباشیم.مسئلۀبعدی،مشارکتوهمیاری
بیشتردربخشتعاونیاست.مسئلهبسیاربسیار
وجه چند در تعاونی بخش در ما اینکه مهمتر
عمومی شفافیت هستیم. شفافیت حضور شاهد
عمومی مجامع آگهیهای شامل واقع در که
تعاونیهاستکهبایددرروزنامههایکثیراالنتشار
ثبتشود.تمامتصمیماتتعاونیهابایددرمجمع
آنوجود در گرفتهشودکهخودنظارتی عمومی
تعاونهمدرآنجا وزارت ناظر وهمچنین دارد
حضورداردومیتواندبرآننظارتداشتهباشد.

فــرازدرجایـــگاهمخالـفدو تیــم امـروز 
آنکـه اول دارد. گـزاره بـه نسـبت پیــشفرض
شرایــط،شرایــطیاسـتکـهشـرکتدولتـی
راناچـاربـهواگـذاریکـردهودرحـالحاضـر
تصمیــمبــرسرآناستکهشرکــتهاتعاونی
یـاخصوصـیباشـند.بنابراین،شـرایطشـرایطی
بـودهکـهبودجـهومدیریـتدولتـینتوانسـته
اسـتازپـسادارۀشـرکتیدولتیبرآیـد.چطور
درچنیـنشـرایطیمیتوانـدمجالجـوالندادن
یابـد.؟دومآنکـهمـاباقبـولاینکههـردویاین
بخشهـامیتواننـدثمربخـشباشـندنـهمنکـر
ظرفیتهـایبخـشتعاونـیمیشـویمونهمنکر

مشـکالتبخـشخصوصـیخواهیـمبـود.
گـزارهاولویـتخـودراهموارهوبهطـورمطلق
وهمیشـگیبـهبخـشتعـاوندادهاسـت،بدون
آنکـهنـوعواگـذاریوایـنمسـألهرامشـخص
کنـدکـهکـدامشـرکتدرحـالواگذاریاسـت
وچـهنـوعکاربـریایدارد.گـزارهاهلیـترادر
نظـرنمیگیـرد.نمیتـواندررأیـیکلـیگفـت
باشـد. ثمربخشتـر میتوانـد تعاونـی همـواره
بـرایمثـالمادرسـال1372شـرکتپیسـتون
ایـرانبـهبخـشخصوصـیواگـذارشـد.درآن
زمـانشـرکتپیسـتونایـرانشـرکتیبـودکـه
تولیداتـیمحـدودوشـریکیآلمانـیداشـت.در
حـالحاضـرخبـریازشـریکآلمانـینیسـتو
ایـنشـرکتیکـیازمهمترینبخشهـایتولید

ماسـت. داخلی

واگذاری شرکت های دولتی به بخش تعاون برای اقتصاد ایران 
ثمربخش تر از واگذاری آن به بخش خصوصی است
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تعاونـیازاسـاسپدیـدهایاسـتجمعگـراکـهاز
ابتـدایپیدایشتاکنـونباهدفمقابلهبـافردگرایِی
سـودمحوِرمتکـیبـربنیادگرایـیبازارازنفـعجامعه

درمقابـلبـازاردفاعکردهاسـت.
تولید شیـوههای گستـرش و صنــعتی انقالب با
بازار بر سرمایــهدارانهوشیــوههایتوزیــعمتکی
خودتنــظیمگرپیــامدهاییبرایانسانهاومحیـط
را انسان زندگی الزمههای که آمد بهوجود زیست
مختلکرد.اماجامعهدرمقابلاینتهدیدهامنفعل
نیست.مقاومتهایاجتماعییابهتعریفخاصکارل
پوالنیضدجنبشهایحمایتی،همۀآنسازوکارهایی
راکهجامعهدرمقابلبیرحمیبنیادگرایانۀبازارنیاز
داردترتیبمیبیندوازقضانهضتتعاونیهادرروند
حمایتی ضدجنبشهای همین ذیل خود تاریخی
تعاونیها شکلگیری تاریخ میشود. مقولهبندی
بهخصوصازنیمۀاولقرننوزدهمبهموازاتانکشاف
هرچهبیشترشیوۀتولیدسرمایهداریتاریخدوشیوۀ
است. بوده منفعت مفهوم به نگریستن متفاوِت
از ایدئولوگهایراستگراباجعلدرکیسادهانگارانه
و کار بین تضاد تولیدِی ریشههای جمعی منفعت
سرمایهرانادیدهمیگیرندوهمحیاتعمومیوهم

حیاتفردیانسانرامختلمیکنند.
درقانـونبخشتعـاونجمهوریاسـالمیایراندر
قسـمتاهدافمیخوانیم»تعاونیهاوظیفۀتوسـعه
وتحکیـممشـارکتوتعاونعمومیبیـنهمۀمردم
رابرعهـدهدارند.همینطـوروظیفۀقراردادِنمدیریت
بهـرهداری بـرای نیـرویکار اختیـار وسـرمایهدر
مسـتقیمازحاصلکارخود،قراردادنوسـایلکاردر
اختیـارکسـانیکـهقـادربهکارهسـتنداماابـزارآن
راندارنـد.پیشـگیریازتمرکـزثـروت،جهـتتحقق
عدالـتاجتماعی.همـۀاینهابامیانجییـابیمیانجی
بـرمتحققشـدِنمنافـعجمعـیورجحـانآنبـر

منافعفـردیداللـتدارند.
فراموشی بهدست فرد که بناست نمیگوییم »ما
سپردهشود،اماتأکیدتعاونیهابرروشیجمعگرایانه

است.

دکترناصرعلیمنصوریاناستاددانشگاهعالمه
و عمومی منفعت عنوان با مقالهای در طباطبایی
ایرانمیگوید:»منفعت قانونگذاری جایگاهآندر
علوم جــدلی و چندوجـهی مفاهیـم از عمومی
مفهومشامل این تعریفساده در است. اجتماعی
امـوریاستکهبرایتـودۀمردممطلوبیتداردو
همگانرابهرهمنـدمیسازد.اهمیتمنفعتعمومی
تاجاییاستکهتوانستهتلقیمکاتبفکریرااز
مفهومدولتمتــحولکنــد.برایناساسدولت
بهتشکیالتیاطالقمیشودکهقدرترابهمنظور
که خدماتی میکند. اعمال عمومی خدمات ارائۀ
قراراستبهبهتـریـنشکلممـکنتـأمینکنندۀ
منافععمومیباشند.«محورمخالفتماایناست
کهتنهانهادیکهمیتواندوبایدبهمنفعتعمومی

درمقابلمنفعتفردیبپردازددولتاست.
تمامیمتفکرانوحکماگفتهاندزمانیمیگوییم
تقابل متغایر و مختلف مفهوم یا و دوشیء میان
چهار باشند. غیرقابلجمع ذاتاً که دارد وجود
و ملکه عدم تضاد، تضایف، دارد. وجود تقابل نوع
تناقض.مامعتقدیممنفعتعمومیومنفعتفردی
از جمع ندارند. تقابلی هیچگونه و اجتماعپذیرند
افرادتشکیلشدهومنفعتعمومیوفردینهتنها
تقابلندارندکهبهتعبیـرآداماسمیتدرسرمایۀ
بهدست منافعفردیمنافععمومی تعقیب با ملل

میآید.
اگرقرارباشدمتکیبرشاخصوپژوهشهاسخن
بازارآزادمنفعتجمع بایدگفتکه بگوییمآنگاه
رابسیاربهترازتعاونیهامرتفعمیکند.باتوجهبه
شاخصتوسعۀانسانیهرچهاقتصادکشورهاآزادتر

باشدمنفعتجمعینیزبیشترتأمینمیشود.
تعاونیهاخودمتکیبردولتهاهستندوقدرت
ازمنفعتعمومیرادرمقابلمنفعتفردی دفاع
ندارند.جـانالکمیگویـدتنـهایکنهادپدرمآب
پیگیری را عمومی مطالبات میتواند دولت نام به

نماید.«

مسألۀ محوری تعاون توجه به
 منفعت عمومی در مقابل منفعت فردی است
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است معتقد ایتالیایی حقوقدان فری انریکو  
فرایند یک واقع در قانون یک اجراییشدِن که
از قانون« یک ناصحیح »اجرای عبارِت و است
دیدگاهانریکوفریمعنادارنیست.ازمنظِرفری
یانهوزمانیمیتوانیم یاقانوناجراشدهاست
بگوییمقانونیاجراشدهکهدقیقاًبهاهدافخود
برسد.نگاهبسیاریازحقوقدانانایرانیهمچون

کاتوزیاننیزهمیننگاهانریکوفریاست.
محوراولموافقتماباگزارهظرفیتهایباالی
اصل44قانوناساسیبرایافزایشسهمبخش
تعاوندراقتصاداست.بااجرایاصل44قانون
اساسیسهمتعاونافزایشپیدامیکندچونتوان
روح است. دیدهشده اصل این در تعاون بالقوۀ
اصل44کاهشسهمدولتوافزایشسهمبخش
قانون 44 اصل طبق است. خصوصی و تعاون
هشتاددرصد باید نظامی صنایع بهجز اساسی
بخشهایاقتصادیواگذارشود.درحقیقتروح

اصل44واگذاریاست.
اقتصادی جنبههای ما موافقت دوم محور
است.اگرسهمدولتطبقاصل44کهدرحال
برلیمثالهفتاددرصد حاضرهشتاددرصداست
شود،اینکاهشحیطۀدولتدراقتصادموجب
هزینههای زیرا شود. ثباتتر با اقتصاد میشود
انبساط از ما اگر پیدامیکند. نیزکاهش دولت
تعاونیها کنیم، جلوگیری اصل این دولتطبق
میتوانندباکوچکترینمیزانتوسعهسهمخود

راافزایشدهند.



اجـرایقوانـیـنبرعهــدۀقـوۀمجـریــهو
دولتهاستونقشرویکرددولتها،سیاستهای
کلیاقتصادیآنهاوالبتهمشاوران،اتاقفکرو
اقتصادداناناهمیتتعیینکنندهایپیدامیکند.
بهویژهکهایناصلبهواسطۀاهمیتفوقالعادهاش
درراستایخطمشیهاوسیاستگذاریهایکلی
جناحهای توجه مورد همیشه کشور اقتصادی

سیاسیمختلفکشوربودهاست.
تاریخاقتصادیایرانبهمایادآوریمیکندکه
دولتهاپیشبرداجرایاصل44قانوناساسیرا
برگسترشبخشخصوصیپیش ویژه تأکید با

بردهاند.
رامحدود »اجرا« کلمۀ گزاره در هیچصفتـی
تا گویا دارد. پیـشگویانه حالتی گزاره نمیکند.
بهحـالاصل44بهمرحلۀاجرانـرسیدهواکنون
بناستبااجرایآنبراینخستینبارسهمبخش
تعاونافزایشیابد.مابااینرویکردمخالفیم،چرا
کهبادرپیشگرفتناینرویهبرهمۀتجربیاتدر
اجرایایناصلقانوناساسیچهبهشیوۀصحیح

وچهناصحیحچشمپوشیدهمیشود.
حتیاگراصل44منجربهافزایشاسمیسهم
تعاوندراقتصادکشورشـود،مـادامیکهرویکرد
تعاونیها باشدو ابزاری تعاون بهبخش دولتها
گسترشنامتوازنوغیراستانداردیداشتهباشند،

نتیجهایحاصلنمیآید.

با اجرای اصل 44 قانون اساسی
 سهم بخش تعاون در اقتصاد افزایش می یابد

گــروه مخالف:گــروه موافـق: فکرت

فکرتگــروه برنده:

در سنگر آزادی
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روند اجرای مسابقه مناظره
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