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 مقدمه:

هاای  های جدید و مواجه شدن باا اسااان کشف سرزمین
واردهایی  های دسیای جدید برای تازه متمایز، سخاتین سشاسه

هاای  بود که تا پیش از آن، جهان را در محدوده سرزمایان
دیدسد. حیرت و کنجکاوی این فاتحان، به تادریا   خود می

آمیز برای غلبه بر طبیعت و فرزسدان آن  به تالشی خشوست
روسده ساعای  تبدیل شد. توسعه در فرآیندی سریع و پیش

ساازی  داشت تا پس از فرماسروایی بر زمایان، یاکاااان
ها را سیز ممکن کند، تا همه سوار بر یک قطار راهی  اساان

مقصدی واحد شوسد. سیل توسعه به راه افتاد و با سرکاو  
باه -هایی را با عنوان بومی  هر سوع تفاوت و تکثر، دیگری

ها پایدار بماسد و  برساخت، تا این تفاوت -مثابه یک صفت
هاا وجاود  هایی برای جداسازی و قضاوت میان اساان مرز

ها بیگاسه خواساده شادساد،  داشته باشد. بدین ترتیب بومی
مناد  افرادی دور از تمدن بوده و از کمترین حقوق سیز بهره

ها کااسی هاتاناد  سخواهند شد. از این زمان به بعد، بومی
جمعی، به اجتماعات  که به شرط سجات از کشتارهای دسته

ای  محلی خود عقب راسده شده و زیاتی محدود و گلخاساه
 را آغاز سمودسد. 

میلیون سفر از جاماعایات  674طبق گزارش باسک جهاسی، 
دهند. آساهاا باه ظاحاا   جهان را افراد بومی تشکیل می

هزار گروه زباسای  5کشور جهان در قاظب  09جغرافیایی در 
 5ها تاناهاا  کنند. با وجود اینکه بومی مختلف زسدگی می

درصد از فقیرتریان  55درصد از جمعیت جهان هاتند، اما 
هاا در  دهند. پراکندگی جغرافیای بومی افراد را تشکیل می

سراسر زمین از  آفریقا و آسیا تا اروپا و آمریکا و اقیاسوسیاه 
های استعمااری در  شود و اغلب به دظیل سیاست دیده می

مناطق دوردست و به سبب حفظ اساجام دروسی در ساقااط 
 اظعبور ساکن هاتند.  صعب

محل تجمع بومیان در اغلب کشورها، مناطاق فاقایار و 
سیافته است. در این مناطق دسترسای اسادکای باه  توسعه

امکاسات عمومی سظیر بهداشت، آموزش و حمل و سقل در 
کنار سبک زسدگی سنتی، منجر به کاهش امید به زسدگای 

برای بومیان شده است. چانایان  -سال کمتر ۰9حدود  -
دهد که عالوه بر تمایزات  سابرابری و فقر پایداری سشان می

هویتی و فرهنگی، بومیان در امرار ماعااش سایاز تااباع 
گاروهای باوده و  های سنتی و تاعااماالت درون روش
هایی جدی با بازار رسمی کار دارسد و بدین ترتایاب  چاظش

 پذیر خواهد بود.  اقتصادی آسها آسیب-پایگاه اجتماعی
بومیان در زیات روزمره خود سیز، همواره تحت تاثیر منابع 
اطالعاتی و ماظی غیر رسمی هاتند، کمتر امکان مشااوره 
با کارشناسان را دارسد و حقوق آسها در ماظکیت زمین، قلمرو 
و منابع که اغلب بر مبنای توافقات عرفی است، به رسمیت 

شود. بدین ترتیب برای افراد بومی حلقه تامین  شناخته سمی
شود تا جاییکه که دیگر تواساایای  تر می معاش تنگ و تنگ

برون رفت از تله فقر را سدارسد. این سااتاواسای در گاذران 
های ساناتای  زسدگی، فرد بومی را با داسش اسدک و مهارت

کند. در ایان شارایا ،  راهی شهر و مناطق صنعتی می
های شغلی وی محدود به  کاارهاای دشاوار و  فرصت
 دستمزد در بازار غیررسمی اشتغال است.  کم

درصد از تنوع زیاتی باقیماسده در جهان  09بومیان حافظ 
هاتند و این در حاظیات که تنها ماظک یک چهارم اراضی 

باشند. این سزدیکی با طبیعت، زسدگی آسها را  جهان می
همواره در معرض آسیب اسواع بالیای طبیعی و تغییرات 

دهد. بنابراین پایداری زیات محیطی،  اقلیمی قرار می

همگام با حفاظت از زیات سازگاراسه اساان با آن ممکن 
گزاران اغلب پیشگیری از  شود. بر این اساس، سیاست می

ها را در راستای تامین پایداری هم در حوزه  مهاجرت بومی
های  معیشت و هم در حفاظت از محی  زیات از اوظویت

دهند. در  اظمللی در اوظویت قرار می های بین اصلی سازمان
تواسد با ایجاد مشاغل پایدار در  این میان، مدل تعاوسی می

تعامل با طبیعت، زمینه ادغام اجتماعی و توظید درآمد را 
ها همگام و هماان با دیگر شهروسدان فراهم  برای بومی
 سماید.  

  کشور جمعیت کل جمعیت بومی

میلیون  ۰5۵5  555میلیون و  5۰0 
 هزار

 1 مکزیک

میلیون  0۵0  743میلیون و  11 
 هزار 

 2 بوظیوی

میلیون  7۵5  913میلیون و  17 
 هزار 

گوآتما
 ال

3 

میلیون  5۵0  971میلیون و  32 
 هزار 

 4 پرو

میلیون  ۰۵55  742میلیون و  37 
 هزار سفر

 5 کاسادا

میلیون  ۰۵5  115میلیون و  19 
 هزار 

 6 شیلی

میلیون  5۵0  882میلیون و  50 
 هزار 

 7 کلمبیا

میلیون  1.1  643میلیون و  17 
 هزار 

 8 اکوآدور
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کشور در  0در این سوشتار برآسیم تا به مروری بر تجربیات 
ها برای بومیان و  قاره آمریکا را در زمینه تاسیس تعاوسی

اثرگذاری آن در زسدگی روزمره آسها بپردازیم. کشورهای 
منتخب در این سوشتار دارای بیشترین جمعیت بومی در 
این قاره هاتند و در مناطق مختلف شماظی، مرکزی و 

 جنوبی این قاره قرار دارسد.

 کنند؟ ها چگونه به افراد بومی کمک می تعاونی
ورود جنبش تعاون به هر کشوری باته باه پایاشایاناه 
تاریخی و فرهنگی آن، حکایت متفاوتی داشته اسات. باا 

ها، برآمده از رویکرد  وجود آسکه تاسیس تعاوسی برای بومی
گرای وقت بوده، اماا  های توسعه توسعه دستوری در دوظت

به تدری  جامعه بومی سیز تواسات مطاظبات فرهناگای و 
سیاسی خود را در قاظب این جنبش جهاسی باازتاعاریاف 

 سموده و مطاظبه کند. 
های خاودیااری، ماایاوظایات  ها بر اساس ارزش تعاوسی

شخصی، دموکراسی، برابری و همباتگی بنیان گذاشاتاه 
ها  شده و در عملکرد خود به اسها پایبند هاتند. این ارزش

هاای  تواسند زسان، جواسان، افراد بومی و کلایاه گاروه می
سازسد، تا مشارکات چشاماگایاری در  ای را قادر  حاشیه

گیری داشته باشند، آموزش ببینناد و  فرآیندهای تصمیم
اجتماعی آماادگای -برای شرکت در رویدادهای اقتصادی

 الزم را داشته باشند. 
تواسند با فراهم کردن امکان اشتغاال بارای  ها می تعاوسی

افراد بومی، در کنار دیگر اعضاء از سویی باه تااهایال 

فرآیند ادغام اجتماعی آسها یاری رساسده و از سوی دیاگار 
امکان جذ  آسها در بازار رسمی اشتغال را سایاز فاراهام 

ها ابزارهای کارایی هاتاناد کاه  کند. بنابراین تعاوسی می
زدایای بارای  تواسند در زمینه کاهش فقر و محرومیت می

 افراد بومی موثر عمل کنند. 
ها در جاواماع  اظبته باید توجه داشت که اثرگذاری تعاوسی

های فرهنگی و عقبه تاریاخای هار  بومی، باته به باتر
ها سیز همچاون  کشور، متفاوت خواهد بود. چرا که تعاوسی

تواسند از سویی با مداخلاه در  سایر عناصر سظم مدرن، می
زیات بومیان و تالش برای سزدیک کردن سبک زسدگای 
آسها به روسد اصلی جامعه به سوعی در ادامه میراث استعمار 
قرار گرفته و از سوی دیگر با فراهم ساماودن مشااغال 

مطلو  امکان بهبود معیشت و ارتقاء رفااه باومایاان را 
 فراهم سمایند. 

 المللی برای مردم بومی در جهان: نهادسازی بین

 (5007قاسون حقوق مردم بومی )

Indigenous People’s Rights Law 

 (500۰موس ) اتحادیه جوامع بومی منطقه ایات

The Union of Indigenous Communities of the 

Isthmus Region 

ای، ساازماان  مردم بومی و قابایالاه 540کنواسایون شماره 
 (5000اظمللی کار ) بین

ILO Indigenous and Tribal Peoples Conven-

tion 

 (۰999مجمع دائمی سازمان ملل متحد در امور بومی )

The United Nations Permanent Forum on In-

digenous Issues 

 (۰99۰اظمللی کار ) ، سازمان بین505سامه شماره  توصیه

ILO’s Promotion of Cooperatives Recommen-

dation 

 (۰997بیاسیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردم بومی )

United Nations Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples (UNDRIP) 

 (۰956کنفراسس جهاسی بومیان )

World Conference on Indigenous Peoples 

 (۰954اعالمیه آمریکا در حقوق مردم بومی )

American Declaration on the Rights Indige-

nous People 

 (۰955مکاسیزم خبرگان حقوق مردم بومی )

Expert Mechanism on the Rights of Indigenous 

People 

 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حقوق مردم بومی

the United Nations Special Rapporteur on the 

rights of indigenous peoples 

 افراد بومی چه کسانی هستند؟

های متمایز فرهنگی پس  اصطالح افراد بومی به گروه

از گسترش استعمار اطالق گردید. این اصطالح در 

به عنوان مفهومی برای پیوند میان  0791دهه 

هایی از مردم در  تجربیات، مسائل و مبارزات گروه

الملل بکار گرفته شد. هویت مردم بومی با  نظام بین

عناصری چون: اجداد، سرزمین مادری و منابع طبیعی 

 ناپذیر دارد.  ارتباطی جدایی
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 ( مکزیک9

 

 مقدمه

مکزیک سومین کشور پرجمعیت آمریاکاای التایان و 
بزرگترین اقامتگاه بومیان در این قاره است. جمعیت کال 

هزار سفر است و ساهام  555میلیون و  5۰0در این کشور 
درصاد  ۰5میلیون سفری معاادل  57بومیان با جمعیتی 

ای اسات  باشد. موقعیت جغرافیایی این کشور به گوسه می
مرز است. در جاناو  و  که از شمال با ایاالت متحده هم

غر  توس  اقیاسوس آرام احاطه شده و از جنو  شرق سیز 
با کشورهایی چون بلیز، گواتماال و دریاای کاارائایاب 
هماایه است. مرز شرقی این کشور سیز در مجااورت باا 

 خلی  مکزیک است.
مکزیک کشوری در حال توسعه است که عالوه بر فقر باا 

کاناد. در ایان  سابرابری شدید سیز دست و پنچه سرم می
کشور طبقه متوس  سحیفی وجود دارد کاه مایاان ابار 

های گاترده فقیر روستایی قارار  ثروتمدان شهری و توده
ها، وجود منابع معدسای  گیرسد. اما علی رغم این چاظش می

گاترده، صنایع بزرگ و پویا، بخش گاترده خادماات و 
داشتن بزرگترین جمعیت اسپاسیایی تبار در آماریاکاای 
التین، یکی از سیروهای اصلی اقتصادی و سیاسی در قاره 

 شود.  آمریکا محاو  می
مکزیکو سیتی، پایتخت این کشور، میزبان بیش از سیمای 
از جمعیت این کشور است. این شهر به سباب تامارکاز 
صنایع و سرمابه، قطب اشتغال و توسعه در ایان کشاور 

شود. در کنار رشد شنابان زیاات شاهاری،  محاو  می
بخش دیگری از جمعیت به ویژه بومیاان در مانااطاق 

کنند. بومیاان کاه  منزوی و پراکنده روستایی زسدگی می
های بزرگی هاماچاون ماایاا  بازماسدگان فرهنگی تمدن

هاتند، از ساکنین اصلی مناطق روستاایای و ماحاروم 
 باشند. می

های  دظیل اصلی این محرومیت پایدار، اعمال تبعیض
گوساگون تاریخی علیه بومیان است. در واقع با وجود 

گذاری،  های فدرال در قاسون های چشمگیر دوظت پیشرفت
اما در اجرای قواسین ضد تبعیض همواره قصور وجود دارد. 
 66این وضعیت به حدی عمومیت یافته و رای  است که 

شوسد و  درصد مردم معتقدسد که حقوق بومیان رعایت سمی
درصد سیز باور دارسد که حقوق بومیان به سدرت رعایت  55
شود. بنابر این رویه، تحوالت قاسوسی سیز تغییر  می

اقتصادی بومیان ایجاد -محاوسی در وضعیت اجتماعی

 سکرده است.
حکایت جنبش تعاون در مکزیک، ترکیبی از قهوه و 
هویت است. در تجربه این کشور، قهوه به عنوان سمادی 
از پیوسد با طبیعت در زیات بومیان و کاالیی استراتژیک 
ها  برای حفظ استقالل اقتصادی آسها، باسی تشکیل تعاوسی

ای مناسب برای  ها گزینه گردید. در این سرزمین تعاوسی
توافق میان دوظت اقتدارگرای مصلح و بومیان معترض 

 شوسد.  تلقی می

 تاریخچه بومیان در مکزیک

اظمللی بارای  های بین در مکزیک تالش دوظت و سازمان
آمیز  ها ابتدا به صورت مااظمت کنترل هر چه بیشتر بومی

در قاظب سهادسازی پیگیری شد. سخاتین باار در ساال 
موساه ملی بومیان با دستور دوظت تاسیاس شاد.  5060

این سازمان اوظین مرکز هماهنگی خود را در ارتافااعاات 
در ساال  -یکی از مراکز اصلی سکوست بومیان -چیاپاس 
 اسدازی کرد. راه 505۰

ها و سهادهای دوظاتای  ، زمان تاسیس سازمان5076سال 
برای بومیان در منطقه چیاپاس است. در این سال، دوظات 

های منطقه سان کریاتوبال ساخاااتایان  محلی و اسقف
فارد باومای  5999کنگره بومیان را با مشارکت بیش از 

برای سخاتین بار افرادی باه برگزار کردسد. در این کنگره 
سمایندگی از مردم خود در مجمعی ملی حاضر شادساد و 

  امکاسی فراهم شد تا بتواسند آراء خود را بیان کنند.

یوساکو، سازمان جهاسی بهداشت، یوسیاف  5070در سال 
اجتماعی را در ارتفاعات -و فائو، برسامه توسعه اقتصادی

چیاپاس برای بومیان به عنوان یک گروه هدف تنظیم 
کردسد تا آسها بتواسند از منابع طبیعی بهتر استفاده کنند، 
سطح رفاه خود را ارتقاء دهند و بتواسند هماو با دیگر 

 ها، کشور را به سمت توسعه هدایت کنند.  مکزیکی
اظمللای در آن  های بین هایی که این بودجه یکی از حوزه

هزینه شد، آموزش سراسری برای بومیان با تاکایاد بار 
کاربرد اسپاسیایی به عنوان زبان ملی بود. در این طرح در 

وزارت آموزش مکزیک باا هادف پارورش  5000سال 
معلمان زن و مرد برای تدریس در سراسار ایان کشاور 

اجتماع بومی در این طرح با اعزام واجدیان  49ایجاد شد. 
شرای  برای تدریس مشارکت کردسد. قرار بر این بود کاه 

کنندگان پس از گذراسدن دوران تاحاصایال و  مشارکت
آموزی به مبدأ خود بازگشته و تادریاس را آغااز  مهارت

رفت که پس  آموزان سیز استظار می سمایند. در ادامه از داسش
از اتمام تحصیل خود در مقطع ابتدایی، بتواسند به دیاگار 

ها و پیشنهادات خود به اداره  ها تدریس کنند و با ایده بچه
مدرسه کمک کنند. در این برسامه بزرگان هر اجتماع سیاز 

کردسد تا به زبان بومی خود در موضاوعااتای  مشارکت می
چون آشنایی با گیاهان، باورهای ماذهابای، کشااورزی، 

 هایی را ارائه دهند.  حیواسات و دیگر ماائل بومی آموزش

در ادامه این کار سهادسازی، وزارت فرهنگ مکزیک یاک 
فروشگاه و دفتر پات برای توظید و فروش صنایع دستای 

های بافندگان سمود. هماچانایان  تأسیس در قاظب تعاوسی
یک ایاتگاه رادیویی  5009ها در سال  سازمان ملی بومی

 برای مخاطبان بومی در سراسر کشور احداث سمود. 
های ماتمر دوظت برای سهادماناد کاردن  با وجود تالش

های بومیان، اما در صحن جامعه افرادی بودسد کاه  تشکل
به اهداف پنهان در این روسدها اعتراض داشتاناد. آساهاا 

ساز  ها در یک فرهنگ یکاان معتقد بودسد که ادغام بومی
های مادری و کمرساگ  ای شدن زبان ملی منجر به حاشیه

شود. همچنین بازتعریف فرهنگ بومی به  شدن رسوم می

باه  «بومای»عنوان بخشی از فرهنگ ملی و تقلیل ظفظ 
اعاتاراض داشاتاناد.  -ساظر بر اقلیت بودن-یک صفت 

جمعی و علنی برگزار  اعتراضاتی که اغلب به صورت دسته
آمایاز مایاان  های خشاوسات شد و منجر به درگیری می

 شد.  معترضین و دوظت می
های دستوری و مقاومت ماردم  محل آشتی این سهادسازی

یاک زن  5007ها بود. در سال  گیری تعاوسی بومی، شکل
ها به شهارداری  مکزیکی طرح خود را برای تروی  تعاوسی

دو شهر در ایاظت چیاپاس ارائه کرد. این دو شهر هار دو 
ها قرار دارسد کاه  بخش زاپاتیات در منطقه جنبش آزادی

 باشند. بیشترین جمعیت بومی در آن ساکن می
های  ها در جنگل پیرو این پیشنهاد گروه کوچکی از تعاوسی

چیاپاس شکل گرفت. این زن که برای اجرای پروژه خود 
اظمللی تاهیالت ماظای دریاافات  از دوظت و سهادهای بین

کرده بود، درآمد خود را از طریق فروش صنایع دستی باه 
 آورد. محصوالت بومیان به دست می
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 جنبش تعاون در مکزیک

مکزیک هفتمین توظیدکننده قهوه در دسیا است و به تنهایی 
درصد از تقاضای بازار آمریکای شمااظای را تاامایان  ۰5
میالدی به دسبال افزایش عارضاه و  09کند. در دهه  می

سقوط ساگهاسی قیمت قهوه در بازارهای جهاسی، کشااورزان 
های کشاورزی و مزارع خود را رها کردسد و  بایاری زمین

به ایاالت متحده مهاجرت سمودسد. مهاجران و بومیاسی کاه 
به فقر و فاقه شدیدی گرفتار باودساد، سار باه شاورش 

موجهی برای اعتراض علایاه   گذاشتند. شرای  جدید بهاسه
های محلای را سارکاو   ساختاری بود که سه تنها هویت

های اقتصادی خود وفا سکرده باود.  کرده بود، بلکه به وعده

بنابراین معترضان خواهان به رسمیت شانااخاتاه شادن 
فرهنگ، حقوق جمعی، اقتصادی و سیاسی خود شدسد. آسها 

تری مطاظبه اعالم خاودماخاتااری از  در اقدامات رادیکال
 ایاالت متحده آمریکا را سیز مطرح سمودسد.

در این میان، هزاران توظیدکننده قهوه که پیش از این هام 
های توظید قهوه را داشتاناد، در  تجربه مشارکت در تعاوسی

ستیجه این تجربیات و پیوسد آن با جنبش اعتراضی، اقادام 
قاهاوه زاپااتایااات   هاای به تشکیل مجموعه تعااوسای

سمودسد.هدف توظیدکنندگان عضو در این تعاوسی، یافتن راه 
جایگزینی برای تامین و صادرات قهوه بود، به طاوریاکاه 

 ها و دوظت از میان برداشته شود.       واباتگی موجود به دالل
در واقع هییت مؤساان درصدد استقالل در توظید و توزیاع 

هاا تاا  ها و فاروشاگااه شاپ در سطوح خرد همچون کافی
 سطوح کالن فراملی بودسد.

های زاپاتیاتی تواساتند با توافق بر سر قیمات باه  تعاوسی
تثبیت بازار قهوه کمک کنند و با فروش مااتاقایام باه 
خریداران خرد و عمده محلی و فراملی کنترل بازار از توظید 

ها ضمان حافاظ  تا مصرف را به دست بگیرسد. این تعاوسی
های بومی خود در جهات دساتارسای باه  تعهد به ریشه

گاذاری اجاتامااعای  بهداشت و آموزش محلی به سرمایه
پرداختند. همچنین بخشی از درآمد خاود را در حافاظ 

های جنبش اعتراضی زاپاتیاتی  همباتگی و تقویت آرمان
 کردسد.  هزینه می

این جنبش متوظی تأسیس چندین تعاوسی به شارح ییال  

 گردید:

 ویتز تعاونی موت

هاا  سخاتین تعاوسی قهوه که از باتر جنبش زاپااتایااات
ویتز به معنای کوه پرسدگان بود. این تعاوسی  برخاست، موت

توظیدکننده قهوه تأسایاس  ۰99با مشارکت  5007در سال 
تواسات اوظین فروش و صادرات را در  5000شد و در سال 

تن به اروپا و ایاالت متحاده اساجاام دهاد. از  55حدود 
آسجایی که به پشتواسه اجرای اصول تجارت ماناصافااساه 

ها با حاذف ماوفاق  ها تعیین شدسد، در این تعاوسی قیمت
ها پاول دریاافات  ها، توظیدکنندگان دو برابر دالل واسطه
کردسد. سراسجام، دوظت تجهیزات این تعاوسی را با استناد  می

به عدم پرداخت ماظیات و مخدوش بودن اسناد ماظی توقیف 
 منحل شد. ۰990سمود و این تعاوسی در سال 

 تعاونی یاچیل

سال  5ویتز بایار موفق بود، چرا که در عرض   تجربه موت
صادرات قهوه  برابر افزایش یافت. آوازه این موفقیت منجر 

ها شد، اما هایایات  به درخواست عضویت بیشتر در تعاوسی
مدیره تصمیم گرفت که تا زماسی که توظیدکنندگاان دوره 

ساظه را برای صدور گواهینامه بیوظوژیکی قهوه را  5استقاظی 
سگذراسند، عضو جدیدی پذیرش سخواهد شد. بدین ترتیاب 

تعاوسی جدیدی متشکل از افراد پاذیارفاتاه  ۰995در سال 

سور جدید »سشده در موت ویتز تاسیس شد. این تعاوسی که 

عضو توظید کننده بود.  5۰0سام داشت، متشکل از  «آسمان
موفق شد تا اوظایان قاهاوه  ۰99۰این مجموعه در سال 

 بندی شده خود را بازار صادر سمود.  باته

 سیت تعاونی یوچیل و تعاونی سه

هاا، باا عاناوان  سومین تعاوسی قهوه در جنبش زاپاتیات

آغاز باکاار  ۰99۰در سال  «شروع به کار در زمین جدید»
کرد. این تعاوسی اوظین صادرات خود را به پشتواسه مشارکت 

عضو از جمله توظیدکنندگان منطقه روبرتو بااریاوس  099
به  ۰997آغاز کرد که پس از کاب تخصص الزم در سال 

های مادر  میوه»صورت یک تعاوسی جدید دیگری با عنوان 

به کار خود ادامه داد. این تعاوسی تواساات اوظایان  «زمین

 اسجام داد. ۰990صادرات قهوه خود را در بهار 

 آمریکای التین

منطقه آمریکای التین و کارائیب تنوع سژادی و قومایاتای 
قابل توجهی دارد. فقر و سابرابری در این منطقه شایع است 
و به همراه معیارهای دیگری چون: سن، جنایت، قومیات 

 کند.  و سرزمین قشربندی اجتماعی افراد را تعیین می
شناسان، تاریخی سترگ  آمریکای التین که به زعم باستان

در حیات اجتماعی اشتراکی و امر تعاون دارد، امروزه بخش 
دهند. اکاناون  بزرگی از جمعیت آن را بومیان تشکیل می

ها در این مناطق که اغلب توسعه سیافته هاتند،  سیز، تعاوسی
کنند کاه  های خرد عمل می ای از سرمایه به عنوان چرخه

دارسد. در  دهنده را سرپا سگه تواسد اجتماع کوچک تشکیل می
هاا باا  زیات بومیان، سهادهای خودگرداسی چون تعااوسای

عناصر اصلی سازسده این فرهنگ شامل زمین، خویشاوسدی 
هاای  و خدا در ارتباط هاتند. بنابراین در بررسی تاعااوسای

بومی باید به یاد داشت که مفهوم زمین برای بومیاان ساه 
ای از  یک ملک یا منبعی برای ارزش اقتصادی بلکه هدیه

جاسب ارواح پاک سیاکان و در واقع خداست که بایاد از آن 
 محافظت کرد. 

های عام و جهان شمول توسعه  در فضایی کنوسی که ساخه
اساد و دسایاا باا  جای خود را به مدیریت ماحالای داده

هایی در اقتصاد و محی  زیات ماواجاه اسات،  ابربحران
مندی از داساش  بازگشت به اظگوهای زیات محلی و بهره

بومی را به عنوان یک گزینه برای برون رفت از شارایا  
 فعلی مطرح سموده است.

و با ایجاد تعاوسای  5079جنبش تعاون در مکزیک در دهه 
 آغاز شد. 507۰توظید و فروش کاله در سال 

هزار تعاوسی در مکزیک وجود دارد که بیشاتار آساهاا  55
میلیاون سافار  5های مصرفی یا توظیدی هاتند و  تعاوسی

 عضو دارسد.
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 مقدمه
میلیون جمعیت بومی، دومین کشاور  59بوظیوی  با حدود 

سشین در قاره آمریکاست. این کشور در جنو  غربای  بومی
آمریکای جنوبی، سرزمینی محصور در خشکی است و باا 
کشورهای آرژاستین، شیلی، پاراگوئه و پرو مارز مشاتارک 

هزار سفر است و  765میلیون و  55دارد. جمعیت این کشور 
درصد را در  4۰بومیان حدود دو سوم از جمعیت کل معادل 

 اسد.  گروه به خود اختصاص داده 57قاظب 

بوظیوی کشوری در حال توسعه است که با وجود مانااباع 
طبیعی و معادن بایار هم ستواساته که این پتاسایل را باه 
درآمد تبدیل کند. سقره، طال و قلع از زمان استعمار تا کنون 
ترکیب غریبی از خون، ساجی و سفرینی برای ماردم باوده 
است. بوظیوی یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای التین 
و یکی از سابرابرترین سقاط جهاسی است، تا جاییکه در ایان 

درصد از  66درصد از ثروتمندترین افراد  59باتر ساباامان 
درصد از فقیرترین افاراد  59درآمد کل را در اختیار دارسد و 

 درصد از درآمد کل سهم دارسد.  9.5حدود 
اقتصادی که آباتن فقر و به دسبال آن تشدید سااباراباری 

هایی چون بومیان را به حاشیه سپهر اجتماعی است، اقلیت
اظمللی   راسد. به طوریکه در کلیه گزارشات بین اقتصادی می-

دسترسی کمتر بومیان در بوظیوی به خدمات عمومی میزان 
درآمد، تحصیالت و امید به زسدگی آسها سابت باه افاراد 

تر است و در مقابل میزان مرگ و میر، اقدام  غیربومی پایین
های مازمانای چاون  به خودکشی و سرخ ابتالء به بیماری

 دیابت در آسها باالتر است. 
جنبش تعاون با استعمار به این کشور وارد شد و تا جاایای 
سهادینه شد که پس از کاب استقالل سیز  فرآیند تاسیاس 

باا ظاهاور  5009ها ادامه پیدا کرد. اظبته از دهاه  تعاوسی
هایی چون: آیلاوس سااظار بار  دموکراسی و تروی  سنت

های خاسوادگی در یک سرزمین مشاتارک،  همکاری شبکه
 موتور توسعه جهش قابل توجهی یافت.

 تاریخچه بومیان در بولیوی

ترین مانااطاق  بومیان در دو گروه آیمارا و کچوآ در مرتفع
کنند. شیوه اصلی تامین ماعااش آساهاا  بوظیوی زسدگی می

کشاورزی کوچک است، اما اغلب به دظیل ساخاتای ایان 
شیوه و تحوالت اقلیمی به شهرهای بزرگ مجاور مهاجرت 

 اسد.  کرده

، بومیان ساکن در ارتفاعات را 505۰اصالحات ارضی سال 
ها تحت تاثیر قرار داد. در این برسامه  بیش از ساکنین دشت

دوظت در وهله اول بایاری از امالک بزرگ را در سظاامای 
جدید توزیع مجدد کرد، همچنین به دسبال بای  دهقاساان 

های کارگری روستایی باود.  بومی و ادغام آسها در اتحادیه
همین رخدادها، خود عامل افزایش مهاجرت بومایاان باه 

دیگری سیز جاذ    شهرها و اشتغال در صنایع گردید و عده
بازار کار غیررسمی توظید و فروش کوکائین شدسد. اظبته باید 
توجه داشت که پیوسد بومیان با طبیعت تاریخی دیرینه دارد 

بوظیوی به عنوان کشوری دموکراتیاک در  5009و از دهه 
اعتراض به مداخالت ایاالت متحده در این کشاور، بارگ 
کوکا به سمادی در هویت بومی و ملی بوظیوی تبدیل شاد. 
اما به هر روی فعاظیت روزافزون بومیان در بازار تاوظایاد و 
توزیع مواد مخدر به ظحا  امنیتی سگراسی بزرگی محااو  

 شود. می

ای که برای به رسمیت  ، پیرو اعتراضات گاترده5009دهه 
شناختن حقوق بومیان در سراسر کشاور بارگازار شاد، 
تحوالت حقوقی مهمی اتفاق افتاد. تصاویاب قاواسایانای 
همچون: رسمیت یافتن در قاسون اساسی، تصویب قااساون 

، ماجااز شادن آماوزش 5006مشارکت مردمی در سال 
قاسون خدمات ملی اصالحات ارضی در ساال  ۰5دوزباسه، 
 540در سطح ملی همزمان با تصویب کنواسایاون  5004

اظمللی کار و اعالمیه سازمان ملل در ساطاح  سازمان بین
های مشترک  اظمللی موجب شدسد تا مردم بومی از زمین بین

 مند شوسد. سنتی خود بهره
سمایندگی بیشتر بومیان در پارظمان موجب شد تاا ماردم 

تر شوسد.  گذاری محلی و ملی فعال آیمارا و کچوآ در سیاست
زین پس بومیان جزء فعاظین ماتمر مدسی سیز ماحاااو  

های  شوسد که در موضوعاتی چون اعتراض علیه شرکت می
های دوظت در مالای کاردن  فراملیتی و حمایت از تالش

میادین گازی مشارکت جدی دارسد. همزمان باا تصاویاب 
اظمللی کار و اعالمیه سازماان  سازمان بین 540کنواسایون 

اظمللی و تصویب قواسین اصالحات ارضی  ملل در سطح بین
و قاسون مشارکت مردمی در سطح ملی موجب شادساد تاا 

ماناد  های مشترک سنتی خود باهاره مردم بومی از زمین
 شوسد.

های سناتای  کنفدراسیوسی متشکل از ارگان 5007در سال 
حاکم بر جوامع بومی در قاظب یک شورای ملی تااسایاس 

تحت رهاباری  ۰990شد. در ادامه این سهادسازی در سال 
 -به عنوان سخاتین رییس جمهور بومی بوظیوی –موراظس 

های بومیان به رسمیت شناخاتاه شادساد و  کلیه سازمان
هاای اداری راه یاافاتاه و  بایاری از بومیان به دستگاه

دار شدسد. همچنین قاساون  های متعدد دوظتی را عهده سمت
سازمان ملل متحد سیز به رسمیت شناخته شاد.  ۰997سال 

به موجب این قاسون ادارات دوظتی در کلیه سطوح ملزم باه 
 باشند.  استفاده از یک زیان بومی به عنوان زبان دوم می

در سهایت باید گفت که تحوالتی که بومیان پس از تصدی 
سمت ریاست جمهوری توس  موراظس تجارباه کاردساد، 
سرمشق بایاری از کشورها قرار گرفت. اما باایاد تاوجاه 
داشت که برخی از مشکالت فرهنگی که ظزوما با مصوبات 
قاسوسی قابل حل سیاتند، به ویژه مااظه ماظکایات زمایان 
همچنان منشا تعارضات متعدد میان دوظت و ماردم شاده 

 است.

 جنبش تعاون در بولیوی

های استعمارگران برای مردم بوظیاوی  تعاوسی یکی از تحفه
های مااتامار  است، که از بدو تاسیس همواره با مقاومت

مردم بومی همراه بوده است. استمرار خشوست و درگایاری 
ها، پاپ را بار آن  میان استعمارگران و مردم بر سر تعاوسی

های استعمارگاران، رای  داشت تا ضمن حمایت از سیاست
ها و اصول کاتوظیایام دهد. پیرو  به سازگاری میان تعاوسی

های اعزامای  این رویداد، تبلیغات گاترده مبلغین و کشیش
از اروپای غربی و آمریکای شماظی در حمایت از جاناباش 

اظامالالای  های بیان تعاون ادامه یافت. به دسبال این تالش
 تاسیس شدسد.  5049و  5059های آسد در  تعاوسی

میالدی در بوظیوی، زماسه سزاع فکری و باعاضاا  49دهه 
خشوست آمیز میان مبلغان مایحی طرفدار جنبش تعاون و 

های کارگری بود. اوج  های فعال کموسیات در جنبش چپ
این سزاع زماسی رخ داد که یک ایاتگاه رادیویی متعلق باه 

ای باا ماحاتاوای  آمریکای شماظی، هنگام پخش برساماه
 ضدکموسیاتی توس  کارگران یکی از معادن منفجر شد. 

 

 تعاوسی وجود دارد که: 5،499در بوظیوی بیش از 

شاغال  5۰0،999شغل ماتقیم و بیش از  5۰،999بیش از  
 کنند. غیرماتقیم ایجاد می

 تعاونی وجود دارد که: 0،611در بولیوی بیش از 

شغل  000،111شغل مستقیم و بیش از  00،111بیش از  

 کنند.غیرمستقیم ایجاد می



6  

 

 91شماره   9911زمستان  بولتن سیاستی تعاون

با وجود ادامه این مبارزات علیه جنبش تعاون، ساراساجاام 
سهادهای کارگری تحت فشار حکومت سظامای، ماغالاو  
مبلغان مایحی شدسد و ساختار اقتصاد بوظیوی از حااظات 

ای  های صنفی به مجموعاه اوظیه ساظر بر ترکیبی از اتحادیه
هاای  ها تبدیل شد. بدین ترتیب سخاتین تعاوسای از تعاوسی

ساختارمند در مشاغلی چون آجرپزی، تاوظایاد پاوشااک، 
 کشاورزی و باسکداری تشکیل شدسد. 

های باسکی تاسایاس شاده و  به تدری  در بوظیوی تعاوسی
هاا از  گاترش یافتند. شایان یکر است که تایید تاعااوسای

جاسب سهاد مذهب سه تنها موجب پذیرش اجتماعی تدریجی 
آسها شد، بلکه در گذر زمان سیز آسها را به سهادهای مردمای 
و سابتا پایداری تبدیل کرد. تا جاییکه اکنون پس از سقوط 

های باسکای  ها باسک در این کشور تعاوسی و ورشکاتگی ده
درصادی، هاماچاناان  59کاتوظیک با وجود سهم اسدک 

 دهند.  پایدارسد و به فعاظیت خود ادامه می
چیان پیارو فشاار دوظات و  اتحادیه معدن 5009در دهه 

کاهش ساگهاسی قیمت اقالم از جمله: قلع از بین رفات. در 
این برهه، شرکت ملی استخراج بوظیوی متعلق باه دوظات 
این کشور سیز تصمیم به تعطیلی بایاری از معاادن خاود 
گرفت. بحران با سرعت باالیی سراسر کشور را درسوردید و 
اعتراضات کارگران سیز آغاز شد. در ایان دوره دوظات باا 

های ترکیبی از اقناع و تهدید کارگران ماعادن را  سیاست
 699ای جدید کرد، اما در سهایت  وادار به اسکان در منطقه

 هزار سفری مقاومت کرده و جابجا سشدسد.  5سفر از جمعیت 

چیان دست به کار شدسد و  در مواجهه با این بحران، معدن
های مختص به خود را تاسیس سمودسد. بدین ترتیب  تعاوسی
ها بالفاصله جای معادن و منازل متروکه را گرفتناد  تعاوسی

و تواساتند بایاری از تنگناهای اقتصادی را برای کارگران 
درصد از کاارگاران  00های آسها حل کنند. حدود  و خاسواده

هزار سفر از ساال  559معدن در این کشور باظغ بر بیش از 
ها هاتند و ساالسه یک میلایاارد دالر  عضو تعاوسی ۰956

های معدسی حادود   صادرات دارسد. در سراسر بوظیوی تعاوسی
میلیون از صادرات مواد معدسی را به خود اخاتاصااص  5۵5

 داده است. 
ها از تاهیالتی چون: معافیت ماظیاتی و کلیه قواسین  تعاوسی

 ۰956زای استفاده از آ  مصون هاتند. در سال  محدودیت
های معدسی پیوستند و  های معدسی به قاسون حمایت تعاوسی

 ها را در ماظکیت اراضی به رسمیت شناختند. حقوق بومی

هزار تعاوسی در بوظیوی مشغول فعااظایات  55امروزه تقریبا 
دوظت موراظس قاسون عمومی تعاون  ۰955هاتند. در سال 

را تصویب سمود. به موجب این قاسون بهبود عامالاکارد و 
ها در معدن، کشاورزی، باسکداری، خدمات  سظارت بر تعاوسی

های اقتصادی که در آن فاعااظایات  عمومی و سایر بخش
های کشاورزی، آ  و معادن و  کنند. در بوظیوی بخش می

فعاظیت استخراج از اهمیت اقتصادی و سیاسی باالیی دارد 
و همیشه به دظیل شرای  سخت کار تنش باالیای مایاان 

 کارگر و کارفرما را شاهد بوده است.

 ( گوآتماال9

گوآتماال کشوری در آمریکای مرکزی است که به ظاحاا  
جغرافیایی از شمال و غر  به مکزیک، از شمال شرقی به 

بلیز و خلی  هندوراس، از شرق به کشور هانادوراس، از 
جنو  شرقی به اظااظوادور و از جنو  به اقایااساوس آرام 

میلایاون و  57شود. جمعیت کل در این کشور  محدود می
درصد در  55میلیون بومی معادل  75است و هزار سفر  055

این کشور سکوست دارسد. اکثریت بومیان ساکن در گوآتماال 
جامعه محلی هاتاناد و گاروه  ۰5از سژاد مایا مشتمل بر 

دیگری از جمعیت بومیان گوآتماال را الدینوها تشاکایال 
دهند. گروه دوم افرادی هاتند که تباری ترکایابای از  می

ها دارسد. الدینوها اغلب قدرتمند  بومیان ماالیی با اسپاسیایی

 تری دارسد.  اقتصادی باثبات-هاتند و پایگاه اجتماعی
گوآتماال کشوری در حال توسعه است که مااساناد دیاگار 

های ثابت آن اسات. در  همتایان خود، فقر یکی از ویژگی
درصاد از تاوظایاد  59اینجا فقر تا جایی جدی است که 

هایای تاامایان  ساخاظص ملی در این کشور از طریق حواظه
شود که مردان مهااجار از خاارج از کشاور بارای  می

فرستند. به تبع مهاجرت مردان، زساان  های خود می خاسواده
بومی که تنها شده و عمال سرپرست خااساوار ماحاااو  

شوسد، به دظیل عدم ماظکیت و فقدان دارایی ثابت، وارد  می
درصادی در  09اقتصاد غیر رسمی شده و مشاارکاتای 

کارهایی از قبیل دامداری محدود، پخت و پز و دوخاتان 
 پردازسد. های سنتی به اداره امور زسدگی می ظباس

هاای  گایاری جاناباش شاهد اوج 5049گوآتماال در دهه 
هایی که در آن باومایاان، در  اعتراضی بومیان بود. جنبش

ارتفاعات مایا و مزارع بزرگ ساحل جنوبی خواستار استرداد 
های خود شدسد. آسها با وجود اشتغال باه کاارهاای  زمین

غیررسمی علیه کارفرمایان اقامه دعوا سمودسد و دساتامازد 
با سرکو  معترضین عادالسه را مطاظبه سمودسد، اما سراسجام 

دوظت مرکزی مواجه شدسد و اعتراضات عقیم ماسدسد. ایان 
سال ادامه یافت، تا ساراساجاام در  54اعتراضات به مدت 

قرارداد صلح میان دوظت مرکزی و معترضایان  5004سال 
هاای  منعقد گردید. این بهبود کند و تدریجی در عارصاه

ادامه داشت. از ساال  ۰5سیاسی و اقتصادی تا اوایل قرن 
شود، اما از آسجایی  به طور منظم استخابات برگزار می 5004

مدت و کوچاک اسات و  که رویکرد احزا  سیاسی کوتاه
خبری از همگرایی سیاسی سیات. مردم هم در مشاارکات 

ای جز ترس از باازگشات سایاروهاای  سیاسی خود اسگیزه
 سظامی سدارد.

گزینی فرهنگی  زسدگی بومیان در گوآتماال، به جهت جدایی
و توسعه سیافتگی با مشکالت بایاری همراه است. یکی از 

خواری است. این پدیده  مشکالت بومیان در گوآتماال زمین
ساتااساد،  سه تنها اراضی تحت ماظکیت بومیان را از آسها می

بلکه با استخراج از منابع طبیعی و ماعاادن، راه را بارای 
کند. بر این اساس،  آسیب جدی به محی  زیات هموار می

سشین، همواره در طول تاریخ ایان  سزاع بر سر اراضی بومی
هاا و  جمعای باومای کشور، خوسین بوده و با کشتار دسته

 رهبران آسها همراه بوده است. 

 تعاونی الوار زاپاکو

هاا در  تعاوسی زاپاکو در بوظیوی با هدف مدیریت پایدار جنگال
در صنعت چو  تاسیس شده است. تعاوسی اظاوار   قاظب تعاوسی

زاپاکو در سزدیکی منطقه کم ارتفاع ساستاکروز چو  حاصل از 
 59ای باا  فروشند که در شبکه ای می جنگل را به توظیدکننده

عضو تحت حمایت صندوق جهاسی حیات وحاش فاعااظایات 
کنند. این صندوق برداشت چو  و بازاریابی خود را مطابق با  می

استاسداردهای دقیق پایداری تعیین شده توس  شورای سظاارت 
میلایاون  5۵۰کند. بوظیوی هر ساظه حدود  بر جنگل تضمین می

رویه درخاتاان و  های بکر را به دظیل قطع بی هکتار از جنگل
دهد. اما اعضاء زاپاکو با فعاظیات در  تجارت چو  از دست می

اسد و از  این تعاوسی از سویی به پایداری معیشت خود کمک کرده
سوی دیگر در حفظ طبیعت به عنوان میراث اجدادی همکاری 

 کنند.  می

های این منطقه زسادگای  مردم زاپاکو که ساظهاست در جنگل
ها را سیز  کنند، با تایید دوظت بوظیوی حق استخراج از جنگل می

هزار درخات را بارای  4به دست آوردسد. آسها ساالسه حدود 
کنند و طی قراردادهایی باه ویاژه بارای  برداشت استخا  می

کنند. درآمدهای حاصل از ایان  ایاالت متحده آمریکا صادر می
های بهداشتای،  هایی چون آموزش، مراقبت قراردادها در زمینه
هاای  شوسد. تعاوسی گذاری مجدد هزینه می کشاورزی و سرمایه

هایی چون:  بومی چو  در سایر مناطق بوظیوی همواره با چاظش
سوساسات بازار، تعارض در حقوق استخراج و صادرات، تقاایام 
درون گروهی عواید روبرو هاتند. با این حال تعاوسی زاپااکاو 

های محلی در  ترین تعاوسی متشکل از اعضاء بومی یکی از موفق
 جهان است.



7  

 

 91شماره   9911زمستان  بولتن سیاستی تعاون

فشان گارفاتاه،  در گوآتماال، کشوری که سامش را از آتش
خشوست وجه پنهان دیگری سایاز دارد کاه در روابا  

ها رواج روزافزوسی یافته اسات  گروهی و میان خاسواده درون
کاه گافاتاه  و آن اعمال خشوست علیه زسان است. تا جایی

ترین سقاط زمیان بارای  شود گوآتماال یکی از خطرساک می
کشاور  5زسان است و در کنار اظااظوادور و هندوراس جزو 

ساالسه زسان بایاری کاه کشی است.  سخات جهان در زن
های سکوست  اغلب قرباسی تجاوز هاتند، در منازل یا محله

خود مورد تعرض قرار گرفته و توس  متجااوز باه قاتال 
افتند که بیاش  رسند. این جنایات در شرایطی اتفاق می می
های خاساگای   درصد از موارد گزارش شده از خشوست 00از 

کشی سایاز  شوسد و در مااظه زن خیاباسی هرگز مجازات سمی
 درصد از مرتکبین به قتل مجازات خواهند شد.  6تنها 

خشوست در تاریخ گوآتماال مابوق به ساباقاه اسات، باه 
سااظاه صادهاا هازار  54هاای  طوریکه در طی جناگ

گوآتماالیی برای فرار از آزار ارتش به شمال ایان کشاور 
اسد. در این جنگ خوسین، تقریبا سیمی از باومایاان  گریخته

کشی هدفمند را تجربه کردسد که در آن  ماالیی یک سال
صدها بومی کشته و هزاران سفر سیز مفقود شدسد. بدتاریان 

اتفاق افتاد، کاه از  5009جنایت علیه بومیان در آغاز دهه 
کند. فاجعه اساااسای  آن به عنوان هوظوکاست سوم یاد می

آسقدر گاترده بود که پایان یافتن رسمی جنگ و برقاراری 
بارای  5005بس سیز امنیت برقرار سشد. در ساال  آتش

سخاتین بار، گوآتماال تحت یک حاکمیت دماوکاراتایاک 
 است.

 55، دارای ۰994به زعم باسک جهاسی، گوآتماال در سال 
های  درصد سرخ فقر بوده است. این شاخص تنها برای گروه

شود. بنابراین، در کنار عدم  درصد تخمین زده می 66بومی 
تامین امنیت، ساتواسی سابی در تامین معاش سیز همچاناان 
یکی از مشکالت اساسی مردم بومی در زسادگای روزماره 

اظمالالای  است. بدین ترتیب عده زیادی راهی مرزهای بین
کنند. در این کشور میال  شوسد و مهاجرت را استخا  می می

سفر تمایال  5سفر،  6به مهاجرت به حدی باالست که از هر 
درصد از  05به مهاجرت دارد. مقصد اصلی سیز برای حدود 

 مردم سیز ایاالت متحده آمریکا است.

 جنبش تعاون در گوآتماال

باا اجارای  5095سخاتین تعاوسی در گوآتماال در سال  
قاسون جوامع تعاوسی در این کشور تاسیس شد. از فااصالاه 

هاا و  به دظیل ساآگاهی عمومی از تعااوسای 5065تا  5095
کارکردهای آن، هیچ مورد جدید تاسیس سشد و سهاادهاای 

اسداز و کمک متقابل افزایش و ارتقاء یافتناد.  مبتنی بر پس
هاا باه  در قاسون اساسی به تعاوسای 5066تا اینکه در سال 

 شرح ییل پرداخته شد:

های فنی، مادیاریات  ها، دستوراظعمل دوظت برای تعاوسی« 
کند و با ایاجااد  اداری، ماشین آالت و سرمایه را فراهم می

های توظیدی تعاوسی منافع اجتماعی قابل دساتارس  شرکت
فراهم شده و همچنین شعباتی که آسها را سازمااسادهای و 

 »کنند. تروی  می

درصد از توظید سااخااظاص  7.5ها  امروزه در گوآتماال تعاوسی
میلیارد  5.6کنند و ساالسه ارزشی معادل  داخلی را تامین می

تعاوسی فعال در این کشاور  040کنند. اکنون  دالر توظید می
 55میلیون عضو دارسد. سهم ماردان  5.5وجود دارسد که 

 درصد عضویت دارسد. 67درصد است و زسان سیز 

 ( پرو4

 

پرو در سواحل اقیاسوس آرام در آمریکای جنوبی واقع شاده 
است. از شمال با اکوآدور و کلمبیا، از شرق باا بارزیال و 
بوظیوی و از جنو  با شیلی هماایه است. ایان کشاور از 

منطقه مشخص دارد: یک سوار ساحالای  5سظر جغرافیایی، 
باریک، رشته کوه گاترده آسد و جنگل باراسی آمازون. ساوار 
ساحلی عمدتا بیاباسی است و منطقاه آساد دارای فصاول 
مرطو  و خشک است و بارسدگی در شرق آسد بایار بیشتر 

 های غربی است.  از دامنه
باخاش شاامال:  5شود که  منطقه تقایم می ۰5پرو به 

آپوریماک، ایاکوچو، کوزکو، هواسکاویلیکا و پوسو در منطقاه 
سشین محاو  شده و ساکنیان ایان مانااطاق  آسد بومی

بااشاناد.  درصد از بومیان این کشور می 04تشکیل دهنده 
گروه دیگری از بومیان پرو، اهاظی آمازون هاتند کاه باا 

زبان بومی تکلام دارساد. در  54درصد به  6سهمی حدود 
درصدی در جمعایات پارو  ۰5مجموع بومیان که سهمی 

 کنند.  دارسد، در قاظب جماعت محلی متعددی زسدگی می

در پرو زبان به عنوان یک ساخت اجتماعی پایدار محاو  
شود، تا جاییکه در زیات روزمره ماردم ایان کشاور  می

معیاری برای تشخیص بومی از غیر بومی است و تا مدتهاا 
های سراسری در این کشاور  مالکی متقن برای سرشماری

هاای  شد. بومیان در کشاور پارو باه زباان محاو  می
های بومی صاحابات  اسپاسیایی، کچوآ، آیمارا و سایر زبان

کنند. دین آسها سیز اغلب مایحی کااتاوظایاک و یاا  می
پروتاتان اسجیلی بوده و اقلیتی سیز پیرو ادیان بومی خاود 

 هاتند.

 اعضاء: ها: تعاونی نوع فعالیت:

کشاورزی و 

 صنایع غذایی

 هزار  060هزار و  96 060

 هزار  019میلیون و  0 003 بانکداری

 هزار  31میلیون و  00 010 بازرگانی

  001هزار و  9 69 صنعت

 هزار 030هزار و  01 66 مسکن

  097هزار و  0  07 حمل و نقل

  037هزار و  9 06 دیگر

 هزار  000میلیون و  0 767 کل:

 تعاوسی زسان بومی

زسان بومی مدل جامعی از توسعه روساتاایای و  ۰994در سال 
تواسمندسازی زسان را ارائه سمودسد. در این مجموعاه عاالوه بار 
دسترسی به اعتبار، فناوری، مواد اوظیه و بازارهاا، خادماات در 

هایی چون: بهداشت، آموزش، مراقابات از کاودکاان و  زمینه
را  -با بورسیه تحصیلی  –ریزی تحصیلی در مقطع ابتدایی  برسامه

تاواساناد  های آسهاا مای دهد که در آن اعضاء یا خاسواده ارائه می
 تحصیالت خود را به پایان برساسند.

عالوه بر خدمات اجتماعی، این تعاوسی همچنین اعضاء خاود را 
وری و درآمد خود را افزایش دهند. در واقاع  سازد تا بهره قادر می

این مجموعه، سخاتین تعاوسی زسان بومی است که ماتاقایاماا 
رساسد. اعضااء  محصوالت خود را به بازارهای آمریکا و اروپا می

تعاوسی برای استفاده از این فرصت، اقدام به توظید ماحاصاوالت 
و با ارزش ماسند هوی ، سخود فرسگی شیریان، ساخاود   پرمصرف

 اسد. ای سموده چینی و ظوبیای رشته

 659آمار فروش این تعاوسی باا  ۰954تا  ۰955های  بین سال
میلیون دالر رسیده است. اکنون این شرکت  5.4درصد افزایش به 
زن جوان بومی، تواسایی  559زن از جمله  659تعاوسی با اشتغال 
هزار کیلوگرم سبزیجات را دارد. این ستایا   559توظید سزدیک به 

را  IFD Grantها بتواسد جایزه  موفق سبب شد تا این تعاوسی
 برای تاثیر در کاهش فقر بدست آورد.

این تعاوسی در حال گاترش چتر حمایتی خود را باه مانااطاق 
جغرافیایی دیگری است، تا به اعضاء جدید خود آموزش و داساش 

های خو  کشاورزی و توظید  را در خصوص چگوسگی اجرای شیوه
کننده  تامین 59استقال دهد. این تعاوسی در حال حاضر با بیش از 

مندی از تاقااضاای  کند و قصد دارد به منظور بهره همکاری می
 اظمللی به رشد خود ادامه دهد. بازارهای بین
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 تاریخچه بومیان در پرو

دوظت سظامی رادیکال ژسرال خاوان والساکاو  5040سال 
اداره کشور را از اصالحات ارضی شروع کرد. ایان دوظات 
قواسینی برای حمایت از حقوق جوامع بومی و دهقاسای در 

تصاویاب کارد.  5076ها در سال  مناطق مرتفع و دشت
تکلم به زبان کچوآ برای جمعیات  5074همچنین در سال 

بومی به رسمیت شناخته شد و امکان آموزش دوزباسه سایاز 
 ارتقاء یافت.

قاسون کشاورزی جدیدی را وضع  5007کنگره پرو در سال 
سمود که به موجب آن ماظکین اراضی اشتراکی رها شده و 
بالاستفاده در مناطق مرتفع ملزم به اقدام فاوری جاهات 

ها در جهت توسعه تجارت و تاوساعاه  بکارگیری این زمین
ملی شدسد. سراسجام این بند که با اعاتاراضاات گااتارده 

 اظمللی و ملی مواجه شد، ظغو گردید.  بین

، قواسیان 5079پیرو اصالحات ارضی دوظت اسقالبی در دهه 
جامعه دهقاسان در پرو شکل گرفت. در این دوره بایاری از 

های بومای  ( به گروهNGOهای غیر دوظتی ملی ) سازمان
هاایشاان کاماک  پرو در تعیین مرز و سامگذاری سرزمین

تار  یافته کردسد. جوامع بومی خود سیز از سظر سیاسی سازمان
اسد تا با دوظات  های اقلیت متحد شده اسد و با دیگر گروه شده

 مذاکرده کرده و در برخی موارد آن را تحت فشار بگذارسد. 
هایی هماچاون  سازمان 5009رهبران بومیان از اواخر دهه 

کننده دائمی مردم بومی در پرو را ایجاد سمودسد تا  هماهنگ
منافع آسد و آمازون را تحت یک پرچم قومی متحد کناناد. 

های مایاوظای  بومیان پرو در ادامه تحرکات مدسی، سازمان
را ایجاد سمودسد، تا برای کاب حقوق آسها در خصوص فقر، 

 سشینی و سژادپرستی مبارزه سمایند.  حاشیه
برخی از تغییرات در قاسون اساسی کشور پرو در ارتباط باا 

 5005سیز قابل توجه است. در سال  5009بومیان در دهه 
وظیفه دوظت، محافظت از تنوع قومی و فرهنگی در کشاور 

های  اعالم شد. همچنین این حق جوامع بومی و سایر گروه
داساد.  اقلیت را برای اعمال قواعد عرف خود یی حق مای

کنگره قاسوسی جادیادی را باا  5007همچنین در آوریل 

تصویب گردید و از  «اسگاری تبعیض سژادی جرم»عنوان 
آن زمان به بعد بحث مهمی در خصوص سمایندگی ماردم 

 ها شکل گرفت.  های اقلیت در رساسه بومی و سایر گروه
اظبته اوضاع به همین شکل باقی سماسد و قاواسایان هام 
ستواساتند اوضاع بومیان را بهبود بخشند، چرا که ماظکایات 

شاود.  بومیان بر اراضی همچنان به رسمیت شناخته سامای
رییس جمهور وقت با حذف حقوق بومیان بر زمین دال بار 

ساپذیری اراضی باومای  دو وجه غیر قابل مقاومت و تقایم
مشترک، شرای  را برای آسها دشوار سمودسد. وی کاه باه 

برداری  گذاری خارجی و افزایش بهره دسبال تشویق سرمایه

از منابع طبیعی پرو بود، ماجاوزهاای باایااری را باه 
های جنگلداری و سفتی اعطاء کرد و این امر به ویژه  شرکت

بر جوامع بومی ساکن حوزه آمازون تاثیر منفی داشته است. 
هاا بارای رد  در این شرای ، کلیه ادعاها و شکایات بومی

هایشان اغلاب  های سفت و معدن در زمین مداخالت شرکت
 به دظیل تناقض در سیاتم حقوقی کشور پرو ساکام ماسد. 

-حز  کموسیات پرو وارد عارصاه سایااسای 5009در 
اجتماعی شد. این حز  درصدد سرسگوسی دوظت وقات باا 
حاکمیتی چریکی و دوظتی مائوئیات بود. آسها بر این بااور 
بودسد که برای دستیابی به یک کموسیام کامل جاهااسای 

های فرهنگی در سطح کشورهای الزم است.  ایجاد اسقال 
خواهان اهل پرو از اقبال مردمی قاابال تاوجاهای  برابری

درصد از  69از رزمندگان و  59برخوردار بودسد تا جایی که 
دادسد. این حاز  پاس از  فرماسدهان را زسان تشکیل می

کشتارهای گاترده علیه دهقاسان و مردم یومی به ویژه در 
منطقه آسد از سوی دوظت پرو، ژاپن، ایاالت متحده، اتحادیه 
اروپا و کاسادا به عنوان یک سازمان ترویاتی شناخته شاده 

 و به جهان معرفی شد.

 جنبش تعاون و بومیان در پرو

و دهه دوم قارن  50گرایی در قرن  در پروی مدرن تعاون
ها در باتر جنبش کارگری باا  با تاسیس اوظین تعاوسی ۰9

ها تحت تاثایار  همراهی صنعتگران ظهور کرد. این تعاوسی
آراء فردیناسدو گاریدو در مکتب راچدیل تاسیس شدسد. اماا 

دهی، سظم  طوظی سکشید که به دظیل فقدان سرمایه، سازمان
تاسیس محکاوم باه  های تازه و فضای سیاسی این تعاوسی

 شکات شدسد. 
سخاتین تعاوسی در پرو از سوع مصرفی باود و در ساال  

توس  کنفدراسیون جهاسی صنعتگران تاسیس شاد.  5044
هایی چون: صنایع  به تدری  از سیمه دوم قرن اخیر در حوزه

ها در روسدی بطیی و کند گاتارش  دستی و صنعت تعاوسی
ادامه یافت، تا سراسجاام در  5059یافتند. این روسد تا سال 

این دهه تحت تاثیر اروپا و آمریکای شماظی جنبش تعاوسی 
 در پرو جاسی تازه یافت. 
هاای  منجر به ایجاد گشاایاش 5009مدیریت بحران دهه 

در پرو شد. ایان  5009ماظی و آزادسازی اقتصادی در دهه 
تاا  ۰995های  روسد تا جایی موفق بود که در فاصله سال

درصد رشد ساالسه در توظیاد سااخااظاص  4.4، پرو با ۰996
درصد در صادر  4.7داخلی همراه با آرژاستین با رشد ساالسه 

کشورهای آمریکای جنوبی قرار گرفت. ماحصل این روسق 

گاذاری  اقتصادی، در دو بخش معدن و هیدروکرین سرمایه
شد. با این پرو همچنان کشوری توسعه سیافته است و باا 
وجود تاکین موقت، مااظه فقر همچاناان باا افازایاش 

 سابرابری پایدار است. 

 تعاونی آواماکی

در فرهنگ کشور پرو، بافندگی مهارتی زساسه است. آواماکی به 
های زسان روستایی و بومی را  تکیه بر این پتاسایل بومی، تعاوسی

کند و با فراهم سمودن امکان آماوزش و  به یکدیگر متصل می
سازد که درآمد ماتقلی کاب  دسترسی به بازار آسها را قادر می

 کنند. 

ها ییل اجرای قواسین تجارت منصفاسه اقدام  زسان در این تعاوسی
هاس بافتنی و  به توظید مناوجات سموده محصوالتی چون: ظباس

ای برای گردشگاری پاایادار  اسد. همچنین برسامه طبیعی سموده
تعریف شده است که در آن به مایر گردشگران در مایر ماچو 

ها و اطالعاتی را ارائاه  پیچو به عنوان ظیدر محلی، راهنمایی
 دهند.  می

اعضاء این تعاوسی معتقدسد که تجربه کار اشتراکای و کااب 
هاای ماهام  گایاری درآمد منجر به مشارکت آسها در تصمیام

کنند. در  خاسوادگی شده و خشوست خاسگی کمتری را تجربه می
خصوص این گروه، ساظران معتقدسد کیفیت زسدگی باالتری را 

 کنند. اما تجربه عده دیگری از زسان متفاوت است. سیز تجربه می

آور خاسه محاو  شده و از  در این گروه، اغلب زسان تنها سان
سوی مردان که اغلب خود بیکار هاتند، وادار به کاب درآمد 

شوسد. با وجود تامین معاش خاسواده، اما عاملیت آسهاا  بیشتر می
شود و در ابراز سظرات خود، اغلب با استهزاء مواجه  پذیرفته سمی

 شوسد. می

 اعضاء تعداد شاغلین ها تعاوسی

 هزار  07۰میلیون و  50 7۰5هزار و  54 5۰65

 های پرو به تفکیک سوع فعاظیت: تعاوسی

 درصد 5۰ کشاورزی و صنعت

 درصد ۰0 باسکداری

 درصد 7 امالک و ماتغالت

 درصد 55 دیگر
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 ( کانادا5

 
باه کشاورهاای   ها جنبش تعاون به دسبال استقرار اروپایی

استراظیا، کنیا، آفریقای جنوبی و کاسادا راه یافت و پیرو آن، 
ها تاسیس شدسد. با گاترش این جناباش،  سخاتین تعاوسی
درصد از جمعیت کل کاسادا را تشاکایال  6بومیان که تنها 

دهند، در سراسر این کشور پراکنده شدسد. در این زمان،  می
های ساکن در ایان کشاور،  دوظت وقت به همراه اسگلیای

های اروپامحور شدسد تا با تدویان  ساز تاسیس تعاوسی زمینه
دهی سظام بازار، منااطاق مااتاعاد  قواسین جدید و سامان

شماظی را پاکاازی سژادی سموده و هزاران بومی را از سار 
 راه توسعه بردارد.

سال پس از آغاز به کار در کشاور  ۰9جنبش تعاون حدود 
اسگلاتان در کاسادا سیز راه خود را باز کرد. در ابتدا به عنوان 

 5045سوزی، یک تعاوسی را در سال  یک شرکت بیمه آتش
تشکیل داد. در ادامه گاترش جنبش تاعااون، در ساال 

هاای  تاعااوسای 5005های توظیدکننده، در  تعاوسی 5074
هاای  های ماظی و اتحادیاه تعاوسی 5009کننده و در  مصرف

 اعتباری تاسیس شدسد. 
با ادامه این روسد، اقتصاد تعاوسی متمرکز در سطاح مالای 

های آتی هام هاماواره باا ارائاه  شکل گرفت و در سال
آالت، حمل و سقل دام و ارائه  هایی برای بذر و ماشین یاراسه

در اساتاان  50۰9اطالعات بازار استمرار یافت. در دهه 
 5069ساسکاچوان یک شعبه تعاوسی تاسیس شد و در دهه 

 اسدازی شد. های کاسادا راه سیز دپارتمان تعاوسی

 های بومیان تعاونی

ر ن ن بااه طااو ا ومی ی ب را ی ب اوس ع ت ت  شرک ن  اتی خ

تاسیاس شاد.  5065رسمی در صنعت ماهیگیری در سال 
در  5050اوظین تعاوسی بومی سیز با سام اینویت در ساال 

کبک، جزیره کلینیک و مناطق شمال غربی به پشاتاواساه 
سازی به تدریا   های دوظتی تاسیس شد. روسد تعاوسی کمک

های پایاسی قارن  در کاسادا گاترش یافت تا جاییکه در سال
تاعااوسای وجاود  55هزار کاسادایی،  599بیاتم برای هر 

تعاوسی فعاظیات  55هزار بومی سیز  599داشت و  به ازاء هر 
 کرد.  می

-اظمللی تعاون در قاره آمریاکاا،  به زعم دفتر اتحادیه بین
کاسادا از هر ده کاسادایی چهار سفر حداقل در یک تاعااوسای 

% از جمعایات اعضاای 79عضو هاتند. در کبک ، تقریباً 
% از 54تعاوسی هاتند ، در حاظی که در سااساکااچاوان 

 (.۰95۰اعضای آن هاتند  )

 های اینویت تعاونی
های شاماال و  در کاسادا تفاوت کیفی بایاری میان تعاوسی

های شمال که مربوط باه گاروه  جنو  وجود دارد. تعاوسی
های ماخاتالافای از جامالاه  اینویت هاتند، در فعاظیت

ها، اسباارهاای ساوخات،  فروشی، هتل های خرده فروشگاه
افزاری و هنر  های کابلی، تجهیزات سخت اتصاالت تلوزیون

کنند. ماحصل ایان فاعااظایات  و صنایع دستی فعاظیت می
 درصدی اشتغال برای جامعه کاسادا است.  59گاترده تامین 

سشین بودساد و باا  در شمال کاسادا جوامع اینویت که کوچ
توجه به منابع در دسترس در فصول مختلف هاماواره در 

های یکجاسشایانای  حرکت بودسد تا اینکه با اجرای سیاست
آسها را در یک منطقه اسکان داد. ساکنین جدید باید خود را 

هاای  دادسد و با توسل به شیوه با شرای  محیطی تطابق می
مقدمه  کردسد. اما این یکجاسشینی بی سنتی، امرار معاش می

موجب اختالل در سظام ماظکیت و تقااایام کاار شاد و  
و   ها رقم زد. درگایاری های بایاری را میان اینویت سزاع

تنش مدتی ادامه یافت تا جاییکه تنها گروهی از افراد کاه 
 قادر به تطابق خود با محی  بودسد، باقی ماسدسد. 

در واقع دوظت کاسادا در جریان اجرای سیاست یکجاسشینای 
ابتدا اجتماعات اینوت را برای تامین معاش به خود واباتاه 

ها واگذار سماود.  کرد و سپس تامین معاش آسها را به تعاوسی
ها سقش مهمی در پاذیارش ساباک  اسدازی این تعاوسی راه

زسدگی یکجاسشینی داشته و به مرور زمان ترمیم اعاتامااد 
ها  میان دوظت و بومیان به واسطه سقش تاهیلگراسه کشیش

و سرکوبگری سیروی پلیس ملی بود. تا جاییکه دوظت کاسادا 
ها از  به خاطر اجبار به سکوست برای ایوسیت ۰959در سال 

 آسها عذرخواهی رسمی کرد. 

 های موفق در شمال کانادا دو نمونه از تعاونی

 . تعاونی کینوسائو9

شانااخاتاه  «استان تعاوسی کاساادا»ساسکاچوآن به عنوان 
شود، چرا که بیشترین تعداد تعاوسی را در ایان کشاور  می

دارد. اقتصاد تعاوسی در این استان بر مبنای سظام کشاورزی 
شد. این اساتاان  است که توس  مهاجران اروپایی اداره می

هاای  بین سال «اظمنافع های مشترک حز  تعاوسی»توس  
هاای  شد و در تشکیل تاعااوسای رهبری می 5046و  5066
ها سقش بازایی ایفا سمود. مبنای این شیوه حکمراسی  بومی

سیز بر ترکیبی از سوسیاظیام و سالاطاه اروپااسات کاه 
خواهاسه را همراه باا هضام  های برابری بکارگیری سیاست
ها و سژادهای مختلف در فرهنگ اروپاایای  افراد از فرهنگ

کند. این سوع طرز فکر به جای تواسمانادساازی  قلمداد می
-های یکاان و ارائه خدمات بهداشتی افراد درصدد آموزش

 درماسی به بومیان بوده است. 
سموسه بارز این شیوه، تأسیس یک روستای جدید باه ساام 
کینوسائو بود که با هدف جذ  بومیان اطاراف دریااچاه 

گوزن شماظی، درصدد استفاده از یخایر ماهی آن دریااچاه 
برآمد. در این روستا کارخاسه پردازش ماهی، مدرسه و اداره 
پات سیز تاسیس شدسد. این کارخاسه از سه رکان اصالای 

. ۰. قواسین محدودکننده فروش ماهی 5تشکیل شده بود: 
. تجهیزات الزم بارای پاردازش 5تامین سیروی کار بومی 

 ها.  ماهی

سشیناان ماهااجار  در سهایت این کارخاسه با فعاظیت شهرک
هاا  ای با بومای سازماسدهی شد و هیچ مشورت و یا مذاکره

صورت سگرفت. بنابراین تااسایاس ایان روساتااهاا و 
دهد که اجارای  های تحت کنترل دوظت، سشان می شهرک
های سوسیاظیاتی ظزوما با آزادی طبقاتی هاماراه  سیاست

ها را به دساباال  سبوده و مظاظم سژادی بایار و اسواع سابرابری
گذاری  گذاری، سرمایه ها ترکیبی از قاسون دارد. در این طرح

و تأسیس تعاوسی برای اسکان اجباری کوچندگان با تکایاه 
 بر اقتصاد کشاورزی و ماهیگیری اجرا گردید.

 . تعاونی دامداران ساسکاچوان شمالی 9

به عنوان یک سهاد غیر استفااعای  ۰997این تعاوسی از سال 
توس  دامداران بومی در شمال استان ساسکاچوان شاکال 

سال پیش از آن هم باه عاناوان  59گرفت، هر چند که 
سازماسی غیردوظتی فعاظیت داشته است. این تعاوسی تواساته 
که با تدارک یک فعاظیت سنتی در قاظب اداره اشاتاراکای 
هاا  زمین و سه ظزوما استخراج و کشت در آن، میان باومای

 مند شود.  پیوسد ایجاد کرده و از مشارکت آسها بهره
در این تعاوسی فرآیند آموزش با سگاه استعمارزدایی از علم و 

مندی از داسش بومی و احاتارام باه  زبان، با تاکید بر بهره
فرهنگ بومی مردم آن منطقه اجرا شد. در ایان شایاوه 

آمیز است، عالوه  مدیریت که مبتنی بر همزیاتی مااظمت
بر گاترش استفاده از داسش بومی در مادارس و ماراکاز 
آموزشی، امکان تداوم داسش فرهنگی از طریق هماکااری 

ها فراهم شده است. همچنین زسان بومی را قاادر  خاسواده
 سازد تا در تامین معیشت خاسواده مشارکت کنند.  می

اظبته در مورد تعاوسی دامداران باایاد تاوجاه داشات کاه 
های دوظت همواره مثبت و حمایتگراسه سبوده است.  سیاست

های دوظتی وعده داده شده از  چرا که برخی از اسواع حمایت
سوی دوظت فدرال محقق سشد. به طور مثال با وجود اسکاه 
دوظت فدرال متعهد به همکاری در حفاظت از حیات وحش، 
محدودیت فعاظیت اساان و ... متعهد به همکاری است، اماا 

 پشتیباسی ماتمر ماظی محقق سشد. 
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 ( شیلی6

 
جمهوری شیلی کشوری در غر  آمریکای جنوبی اسات. 
شیلی از شمال با پرو، از شمال شرقی با بوظیوی، از شرق با 

رسد. جمعیت این  آرژاستین و از جنو  به گذرگاه دریک می
بومیان در ایان هزار سفر است و  507میلیون و  50کشور، 

درصدی  5میلیون سفر، سهمی  ۰.5کشور با جمعیتی حدود 
درصد از جمعیت بومی خود را مااپاوچاه  05دارسد. حدود 
درصد سیز در مناطق روستایی زسدگای  54کنند و  معرف می

 کنند.  می
باا   –شیلی باالترین سطح درآمد سراسه و رشد اقتصاادی 

را در میان کشورهای آمریکای التین و  -درصد  6.6سرخ 
دهد. با این حال ایان  حوزه کارائیب به خود اختصاص می

عملکرد قابل قبول مقطعی بوده و تحت تاثیر کاهش رشاد 
ترین صادرات شیلی  جهاسی و قیمت مواد اوظیه که از اساسی

اسد. کمااینکه در دوران رشد اقتاصاادی  هاتند، قرار گرفته
وجود داشته است. صنایع  9.59سیز سابرابری شدیدی با سرخ 

بهره هاتناد و  در اقتصاد شیلی فعال هاتند، اما اغلب کم
 فناوری سطح پایینی دارسد. 

هاای  پیرو اعتراضات گاترده و درگایاری 5000در سال 
خوسین میان پلیس و بومیان معترض، اصالحاات قااساون 
اساسی به تصویب رسید. پیرو اعماال ایان اصاالحاات، 

های مردم سهاد بومی سیز فعاظیت بیشاتاری پایادا  سازمان
های فرهنگی  سازمان ماپوچ از برسامه 5009کردسد. در سال 

و زبان محلی برای ارتقاء آموزش حمایت سمودسد. در همین 
بومی در اعالم حمایات از اصاالحاات  5599سال حدود 

 فرهنگی و ارضی برای بومیان راهپیمایی کردسد.
، زمان قاسون کوسادی یک صندوق حقوق آ  و ۰995سال 

اسدازی شد. همچنین در  زمین برای افراد و جوامع بومی راه
میثاق اجتماعی چندفرهنگی در ایان کشاور  ۰990سال 

اظملالای  سازمان بین 540منتشر شد و همزمان کنواسایون 
ای سیز اعالم گردید. و در  کار در مورد مردم بومی و قبیله

سیز پیشنهاد تاسیس وزاتخاسه بومیان سیز مطرح  ۰955سال 
های قابال  گردید. در سهایت باید گفت که با وجود پیشرفت

های قاسوسی و سیاستای وجاود دارد،  توجهی که در عرصه
ای شده ماحاااو   های حاشیه همچنان بومیان جزء گروه

 شوسد.   می

 جنبش تعاون در شیلی

جنبش تعاون در شیلی ماسند اکثر کشورهاای آماریاکاای 
التین به عنوان مظهر جنبش کاارگاری، باا اظاهاام از 

های شیالای  های اروپایی به راه افتاد. تجربه تعاوسی اسدیشه
باشد، در  مشخصا متاثر از اسدیشه استعمارگران اسگلیای می

حاظیکه آرژاستین یا برزیل تحت تاثیر ایتاظیا، فراساه و آظمان 
هاتند. عالوه بر استعمار، کلیاای کاتوظیک سیز در توجیاه 
هماویی اصول تعاوسی با باورهای مذهبی کاتوظیایام در 
ارتقاء جنبش تعاون موثر بود. بدین ترتیب ابتدا امر تاعااون 

مذهبی با تاکید بر خادماات -به مثابه یک مفهوم سیاسی
پاذیار در  های آسیاب عمومی و رسیدگی به سیازهای گروه

جامعه شیلی آغاز به کار کرد. بنابراین در این کشور تعاوسی 
تنها راهی برای رفع سیازهای عمومی سیات، بلکه پاسخای 

 زاد است. به توسعه دستوری و برون

کاناناده باا عاناوان  اوظین تعاوسی مصرف 5007در سال 
 5096ها تأسیس شد. در سال  واظپاراسو در اتحادیه چاپخاسه

تعاوسی مصرفی کارگران راه آهن ایاظتی ایجاد شد کاه از 
 شد. سوی دوظت ارتقاء یافت و توس  کارگران هدایت می

اساجامان تاعااوسای در  69، 50۰6تا  5096بین ساظهای 
های مختلف ثابات شادساد و اوظاویات را باه  بخش
تعاوسای در  507سیز،  5079کنندگان دادسد. در دهه  مصرف

تاوان  شیلی تاسیس شد. در همین دوره اسات کاه مای
بازگشت دموکراسی به شیلی را همراه با خاودماخاتااری 

 تدریجی بخش تعاون مشاهده سمود. 
ها در شیلی حاکم است، قااساون  تنها قاسوسی که بر تعاوسی

سپاتاامابار  ۰5باشد که در  می ۰9509ها به شماره  تعاوسی
اصاالح  ۰997تصویب شد و آخرین بار در ساال  ۰995

به اجرا درآماد، باا  ۰995گردید. قاسون تعاون که از سال 
های بخش تعااوسای بارای داشاتان  هدف تامین خواسته

مقررات مدرن و موثر و قرار دادن شیلی در چارچو  جامعه 
اظمللی بود، جایی که جنبش تعاون قاادر باه  اقتصادی بین

 آفرینی جدی در آن است. سقش
تاعااوسای  565، ۰95۰و ماه اول سال  ۰959های  بین سال

مورد مربوط به کشاورزی  55جدید ایجاد شد. از این تعداد، 
مورد( است. طاباق گازارشاات  7مورد( و کشاورزان ) ۰4) 

تاعااوسای  55تعاوسی کشاورز و  79جدیدتر، در حال حاضر 
 کشاورزی در شیلی فعاظیت دارد. 

های اخیر هیچ سیاست عمومی ماتافااوتای بارای  در دهه
حمایت و تقویت کشاورزی خاسوادگی، بهباود دساتارسای 

ها )به ویژه همه مواردی  کشاورزان به بازار از طریق تعاوسی
 اسداز موفقی خواهند داشت( وجود سداشته است.  که چشم

 

 ( کلمبیا7

 
جمهوری کلمبیا در شمال غر  آمریکای جنوبی، چهارمین 
کشور بزرگ در این منطقه است و دومین جمعیت را دارد. 
کلمبیا تنها کشوری است که به ساام کااشاف آماریاکاا، 
کریاتوف کلمب سامگذاری شده است. سواحل شماظی آن 

کیلومتر با دریای کارائیب همجوار اسات و  5499به طول 
کیلومتر در غر  این کشور سیز با اقایااساوس آرام  5599

احاطه شده است. این کشور از شمال غر  با پااسااماا، از 
شرق با وسزوئال و برزیل و از جنو  سیز با پرو و اکاوآدور 

 هماایه است. 
میلیون سفر است و پایاتاخات  55جمعیت این کشور حدود 

آن، شهر بوگوتا در بخش مرتفع کوهاتان آسد قارار دارد. 
های مرتفع همچنان محل سکوست بومیاسی است  کوهاتان

ها و آدا  و رسوم اجداد خود هاتند. بومیاان  که پیرو سنت
اجتماع محلی در مناطق مختلف ایان کشاور  09در حدود 
 کنند.  زسدگی می

در کلمبیا همواره مناقشات جدی دوظت و بومایاان بارای 
های ملی وجود داشته است و این باعاث  اجرای سرشماری

عدم اطالع کافی از جمعیت بومیان در این کشور شده بود. 
با تصویب قاسون رسمیت یاافاتان  5005سراسجام در سال 

های قومی در کلمبایاا، باا ماناظاور کاردن  کلیه اقلیت
کلمبیایی، بومیان سیز به طاور -هایی چون آفریقایی گزینه

رسمی مورد شمارش قرار گرفتند. اکنون با وجود خطاهای 
آماری و اختالف سظر بر سر چمعیت بومیان در این کشاور، 

هزار سفر اعاالم شاده اسات.  099میلیون و  5تعداد آسها 
حدود سیمی از جمعیت این کشور را زسان و کودکان تشکیل 

چهارم کودکان زیر شش سال کلمبیایی سایاز  5دهند و  می
 کنند.  بومی هاتند و در روستاها زسدگی می

مردم کلمبیا، به سبب توظید و قاچاق مواد مخدر و مباارزات 
مداوم با دوظت مرکزی برای ماظکیت زمین و کنترل مناباع 

کنند. این تاناش در  همواره زسدگی پرتنشی را تجربه می
 59سشینی همچون کوکا که محل تاامایان  مناطق بومی
جوآسا در این کشور است، دوچندان خاواهاد  درصدی ماری

هاای کشاور را  درصد از زمایان 69بود. اکنون بیش از  
کنند و یک چهارم ماعاادل  قاچاقچیان موادمخدر اداره می

میلیون هکتار را سیز به عنوان اراضی ملی و در اختیاار  5.0
 اسد.  دوظت اعالم کرده

 : کشاورزی، ماکن و آ  آشامیدسی55۰9 ها تعاوسی

 05۰هزار و  59 سیروی کار

هزار و  5میلیون و  ۰ اعضاء
464  

 55درصد زن و  60
 درصد مرد

 های پرو به تفکیک سوع فعاظیت تعاوسی

 درصد 50 صنایع تاسیااتی

 درصد50 کشاورزی و صنایع غذایی

 درصد 56 خدمات تخصصی

 درصد 56 ماکن

 درصد 55 دیگر
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سیافتگی سیز زسدگای  شرای  خاص اقلیم کوهاتان و توسعه
را برای بومیان، به ویژه برای زسان و کودکاسی کاه ماداوم 

های مالاحااساه بااشاناد،  باید در تعقیب و گریز خشوست
دشواری این سبک زسدگی را دو چندان کرده است. یقینا در 
این شرای  سیازهایی چون بهداشت، آموزش و تغذیاه باه 

 گیرد.  ویژه برای کودکان مورد غفلت قرار می

عامل دیگر تنش در کلمبیا حاکمیت خشوستای پاایادار و 
 5060  –  5055و  5000  –  5095های  ساپذیر در دوره پایان

های داخلی خوسین است که در ساهاایات  در جریان جنگ
هزار مرگ شاد. ساراساجاام ایان  ۰99حداقل منجر به 

رو به کاهش رفات و در ساال  5079ها از دهه  خشوست
های چریکی با دوظت مرکزی تاوافاقاات  سران گروه 5000

صلح را امضاء کردسد. در شرای  پااصلح، مردم کلمبیا باه 
مطاظبه حقوق خود روی آورسد و بومیان سیز برابر با دیاگار 
شهروسدان مطاظبات خود از قبیل فرهنگی، ماظکیت، داساش 

های بومی و خودمختاری را مطرح ساماودساد.  سنتی، زبان
که این مطاظبات در قااساون اسااسای  5005سراسجام در 

 منعکس شد، حقوق بومیان سیز به رسمیت شناخته شد. 

بارای  »49قاسون ملی »مجلس موساان،  5005در سال 
سال را به تصویب رساسد. به موجب این قااساون  49مدت 

تواسند از درصد مشخصی از بودجه دوظاتای  افراد بومی می
ماناد  متناسب با جمعیت خود در منطقه تعیین شده باهاره

 شوسد. 
 جنبش تعاون در کلمبیا

های سخات قرن بیاتم، یک دوظتمرد کلمبیایی به  در دهه
سام ژسرال رافائل اوریبه، ایده تعاون را به عنوان بخشای از 

در  5096سظام فکری خود مطرح سمود. این ایده در سال 
 5054قاظب سظام سوسیال دموکراسی ارائه شد. در ساال 

وزیر کشاورزی و بازرگاسی وقت، اوظین طرح تاعااوسای را 
های کشاورزی در سراسر کشاور را ماطارح  ارتقاء تعاوسی

 سمودسد. 
، کشیشی به سام آدان پورتو، پاس از 50۰9در حدود سال 

اقاتاصاادی -های سظام اجتمااعای سفری به اروپا پیشرفت
مبتنی بر تعاون را مشاهده کرد و پس از بازگشت به کلمبیا 

ها  ها و ضرورت ایجاد اتحاد میان تعاوسی طرح تروی  تعاوسی
این تالش با طرح باحاث و  50۰5را مطرح سمود. از سال 
ها، مطاظعات اجتماعی و سیمنارها باه  تبلیغ در قاظب بوظتن

صورت علنی مطاظبه گردید. ایده تعاون همواره در محافال 
اوظایان  5055شد، تا جاییکه در ساال  سیاسی مطرح می

 تصویب شد.  556قاسون تعاون به شماره 
مورد توجه سیاساتاماداران و   توسعه تعاوسی 5059از دهه 

های آمااری در ساال  دوظت وقت قرار گرفت. طبق داده
 5097تعاوسی وجود داشات کاه از ساال  6، تنها 5055

شریک و همکار یکدیگر بودسد. این روسد ادامه یافات، تاا 
مورد تعاوسی  750تعداد این واحدها به  504۰اینکه در سال 

 هزار شریک رسید.  659با 
ها به عاناوان  ، تعاوسی05ییل قاسون شماره  5050در سال 

راهی برای وارد سمودن جوامع بومی به اقتصاد بازار بادون 
ها مطرح شد. در اینجا با وجود  سازی زمین سیاز به خصوصی

ها، تناقض بزرگی در سااخاتاار  تالش برای تقویت تعاوسی
اجتماعی کلمبیا وجود دارد، چرا که از ساویای -اقتصادی

دوظت به دسبال توسعه کشاورزی از طریق بکارگیری مناباع 
جمعی داشت، اما از سوی دیگر عزمی برای ماقاابالاه باا 

 داران بزرگ سداشت.  زمین
ساظر بر اجرای اصالحاات  555قاسون شماره  5045در سال 

ارضی در سراسر کلمبیا، منجر به تقویت جنبش دهاقااسای 
وری از طریق کمک فنای  شد. هدف این قاسون بهبود بهره

های دهقاسی و ارائاه  و افزایش درآمد از طریق ارتقاء تعاوسی
خدمات بهتر بود. در این زمان دوظت کلمبیا باا تاقاویات 

های کشاورزی، بومیان را برای گاذار از اقاتاصااد  تعاوسی
زا آماده کرد.  واباته استعماری به یک سظام ماتقل و درون

در این برهه دوظت امیدوار بود تا با گاترش ماظاکایات و 
احیاء حیات اشتراکی در این کشور، بتوان فقر را باه باه 

 عنوان ریشه خشوست از بین برد. 
های ماردمای،  سیز پیرو اعتراضات و مقاومت 5079در دهه 
گیری اراضی بومیان آغاز شد. در اینجا سیاز احایااء  بازپس

هاای  سظام مدیریت اراضی و تقایم کار با تاسیس تعااوسای
 محلی آغاز شد. 

دوره تقایام  5توان به  تاریخ جنبش تعاون در کلمبیا را می
 کرد:

گارایای و  ظهور تعااون (: 9191 - 9145دوره اول )
 های دو جاسبه تمایل به همکاری

 ها  ارتقاء و توسعه تعاوسی(: 9145 -9165دوره دوم )

 گرایی تحکیم تعاون(: 9165 - 9176دوره سوم )

رشد به عنوان یاک (:  9176  -  9111دوره چهارم )

 بخش ماتقل و جنبش اجتماعی
بحاران و اقاتاصااد (:  9111 - 9191دوره پنجم )

 همباته یا همباتگی

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

 تعاونی 502هزار و  3 ها: تعداد تعاونی

 نفر 70هزار و  007 تعداد کارکنان:

 نفر 709هزار و  071میلیون و  6 تعداد اعضاء:

 های کلمبیا به تفکیک سوع فعاظیتتعاوسی

 درصد 50 باسکداری

 درصد 50 خدمات اداری

 درصد 57 سقلوحمل

 درصد 7 کشاورزی و صنایع غذایی

 درصد 5 بازرگاسی

 درصد 6 سالمت

 درصد 55 دیگر

 جوآنا تعاونی پزشکی ماری

نفره متشکل از کشاورزان بومی در  30گروهی 

کلمبیا تعاونی خدمات پزشکی ماری جوآنا را 

تاسیس کردند. کلمبیا اخیرا چهارمین دولت در 

آمریکای النین است که تولید ماری جوآنا را برای 

مصارف پزشکی قانونی اعالم کرده است. در تالش 

برای دور شدن از تولید غیرقانونی، مقامات این 

کشور شروع به صدور مجوز برای استفاده دارویی 

 نمودند. 

بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان این محصول در 

درصد از  31کنند، جایی که  منطقه کوکا زندگی می

شود. تولید غیرقانونی ماری جوآنا در آن انجام می

آغاز بکار رسمی این تعاونی در ماه ژوئیه در شهر 

کورینتو، جایی که وزیر بهداشت وقت در آن ادعا 

کرد که بهترین مرکز تحقیقات دارویی در کلمبیا را 

در آن با همکاری دانشگاه ملی بنیاد خواهد گذاشت. 

 0106دولت کلمبیا به وعده خود وفا کرد و از سال 

ای اقدام به تولید محصوالتی چون  با تاسیس کارخانه

عصاره، روغن و لوسیون از گیاه ماری جوآنا برای 

درمان سرطان، صرع، ام اس، دردهای مزمن و 

 گرفتگی عضالنی کرد.

این تعاونی به کشاورزان بومی که زندگی آنها تحت 

تاثیر قاچاق ماری جوآنا قرار گرفته، خدمات درمانی 

دهد. دولت انتظار دارد که این صنعت در  ارائه می

مناطق آزاد شده پس از جنگ با شرایط الزم برای 

آمیز  زندگی شرافتمندانه و صلح امکاناعطای مجوز 

را آماده نموده و همچنین با کمک مردم افرادی که به 

تبادل غیرقانونی مواد مخدر اشتغال دارند، مورد 

 پیگرد قانونی قرار گیرند. 

گیرد که  این تغییرات قانونی در زمانی صورت می

دولت، رییس جمهور وقت را برای پایان دادن به 

آتش بس های فارک  ساله با چریک 31درگیری 

اعالم کرده است. در بستر صلح ایجاد شده، مقامات 

وزات بهداشت به دنبال تصویب پیشنهادات بیشتر از 

خواهند  های خارجی و محلی هستند که میشرکت

برای اهداف دارویی و تحقیقایت مشتقات ماری 

 جوآنا تولید کنند. 
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 ( اکوآدور8

 
جمهوری اکوآدور در شمال غربی آمریکای جناوبای قارار 
دارد از غر  به اقیاسوس آرام، از شمال با کلمبیا، پارو در 
 57شرق و جنو  محدود شده است. ایان کشاور دارای 

میلیون سافار  5.5هزار سفر جمعیت است که  465میلیون و 
اجتماع محلای،  56آن مردم بومی هاتند. بومیان در قاظب 

هزار ساظه در کشور اکوآدور هاتاناد.  55دار تاریخی  میراث
 ۰6کناناد کاه  اجتماع بومی در این کشور زسدگی می 56

  0.5درصد در منطقه آساد و  7.5درصد در منطقه آمازون، 
درصد در امتداد ساحل و در جزایر گااالپااگاوس سااکان 

هاای مارکازی و  درصد سیز در بخاش 49هاتند. حدود 
درصد سایاز  5درصد در مناطق روستایی و  4شماظی، حدود 

 باشند.   ساکن شهرها می
های بومی در اکوآدور به طور  در طول دهه گذشته، سازمان

های دوظت در مورد حقوق آ   ای سابت به سیاست فزاینده
و وارد عامال   برداری از منابع طبیعی استقاد کرده و بهره
اسد. در این کشور، همواره مایاان آراء باومایاان و  شده

سیاستگذاران به ویژه در خصوص مااظه زمین اختالف سظر 
در  ۰955وجود دارد. سموسه بارز آن در در اوایل اکاتابار 

ارتفاعات آسد در جنو  اکوآدور اتفاق افتاد. زماسی که پاروژه 
استخراج از معادن با همکاری یک شرکت کااساادایای باا 
کنترل و رایزسی کنفدراسیون بومی اکوآدور، باه عاناوان 
قدرتمندترین و باسفویترین سهاد بومیان در ایان کشاور، 
مطرح شد. این تشکل برای کاب مشروعیت برای اجرای 

پرسی از بومیان سمود. پس  این طرح، اقدام به برگزاری همه
هاای  از استشار خبر این طرح، دوظت مرکزی و دیگر دوظات

بارداری از  محلی ابراز مخاظفت سموده و خواستار منع بهاره
معادن شدسد. این قبیل رویدادها اغلب منجر به مقابالاه و 

های فیزیکی میان سیروهای دوظتی و فعاظین بومای  درگیری
 شده است. 

این سزاع در سظام آموزشی سیز وجاود دارد، عالای رغام 
های دوظت برای ادغام بومیان در قاظب یاک ساظاام  تالش

هایی همچون: قاسون آموزش  ملی سیز وجود دارد. حتی طرح
ها  اکوآدوری-از سوی آفریقایی ۰955بین فرهنگی در سال 

 56و دیگر بومیان سیز مورد توجه قرار سگرفت. چرا که تنها 
درصاد از دیاگار  55ها و  اکوآدوری-درصد از آفریقایی

اساد، در  های بومی در آموزش مقدماتی ثبت سام کرده گروه

درصد بوده است.   05.6حاظیکه سرخ ثبت سام مردم غیربومی 
این عدم استقبال از آموزش عمومی، منجار باه ساوعای 

سوادی در جامعه اکوآدور شده است. به طوریکه مایازان  بی
درصد است، در حاظیاکاه  59سوادی برای بومیان حدود  بی

 باشد. درصد می 0این رقم برای غیر بومیان تنها 
دسترسی بومیان به خدمات بهداشتی سیز محدود اسات و 

هایی برای آن وجود دارد. این به دظیل عدم  همچنان چاظش
دسترسی به مراکز و خدمات بهداشتی است که اغالاب در 
شهرها متمرکز هاتند. اما سوی دیگر خود بومیان هاتناد 

کنند و باور دارساد  که از برخی خدمات درماسی استفاده سمی
که سالمت در یک رابطه متعادل میان بدن، یهن و محی  

کنند. پیرو این باور، پزشکی مدرن در برابر طب  تعریف می
گیرد. بر ایان  سنتی مورد قبول بومیان مورد استقاد قرار می 

االجارا  الزم 5000اساس قاسون تنظیم طب سنتی از سال 
 شد.  

 جنبش تعاون در اکوآدور

ورود و تثبیت جنبش تعاون در کشور اکاوآدور ساه دوره 
 توان در سظر گرفت: می

سخاتین دوره حدودا در دهه آخار قارن ساوزدهام و  -
های صاناایاع  ای از سازمان هنگامی آغاز شد که مجموعه

 دستی و خدمات متقابل در سراسر این کشور شکل گرفتند.

آغاز شد، ساظی کاه اوظایان  5057قاسون دوم در سال  -
های دهقاسی، سوساازی  قاسون تعاون با هدف توسعه جنبش

ساختار توظیدی و اداری آسها با استفاده از مادل تاعااوسای 
 تصویب شد.

با تصویب و اجارای  5049مرحله سوم در اواس  دهه  -
 قاسون اصالحات همراه شد.

ساختار بخش تعاون در اکوآدور دو سازمان اصلی شاامال: 
اسداز را در راس خاود  های اعتبار و پلیس ملی پس تعاوسی

اساد.  اظمللی تعاون درآماده دارد که به عضویت اتحادیه بین
های متقابل که در اواخر قرن ساوزدهام در  اوظین سازمان

ها و ساهاادهاای  ای از اتحادیه کشور ایجاد شدسد، مجموعه
چندمنظوره بودسد که هویت خود را از کلیاای کاتوظیک و 

 گرفتند.  احزا  سیاسی می
در بررسی عملکرد تعاوسی باید گفت که با وجاود ایاناکاه 
اطالع دقیقی از سهم آسها در توظید ساخاظص داخلی اکاوآدور 

مااه اول  4ها در  تعاوسی ICAموجود سیات، اما به زعم 
میلیارد دالر آماریاکاا  5.4گردش ماظی حدود  ۰9۰9سال 
 ۰599اسد. همچنین اتحادیه های اعتباری سیز تقریبا  داشته

درصد از کل سیاتم مااظای  0.5۰میلیون دارایی دارسد که 
 داخلی را سشان می دهد.

 

 

 

 گردش مالی اعضاء تعداد نوع

 0.777.700 006 00 مصرفی

 70.966.663 06.900 636 تولیدی

 660.391.100 07.666 0.766 خدماتی

 01.306.090 06.160 060 مسکن

 0.160.790.611 9.700.603 300 بانکی

 0.600.000.069 0166317 0001 کل:

هیای  ایجاد سیستم ارزش افزوده به غذا در تعاونیی

 کشاورزی آمازون اکوآدور

 56999در محدوده سهم یک درصدی اکوادور از آمازون، حدود 
کنند. این افراد از سیاتم کشت  خاسواده از مردم بومی زسدگی می

و جنگل کاری سنتی با تنوع زیاتی باال، با عنوان اراضی چاکرا 
 کنند. برای توظید طیف وسیعی از مواد بایار مغذی استفاده می

گوسه گیاهی را  09توان تا  در این ساختار در یک مزرعه چاکرا می
ها ایاجااد  کشت سمود. این برسامه امنیت غذایی را برای خاسواده

کرده، درآمدزای کرده، مقاومت محیطی و اجتماعی را در بارابار 
دهد و به حفظ فرهنگ محلای  تغییرات آ  و هوایی افزایش می

 کند. کمک می

زسان در این منطقه، با ارجاع به آدا  و رسوم برای توساعاه و  
بکارگیری داسش بومی، سقش مهمی در مدیریت ساظاام کشات 

 49ها به بیاش از  چاکرا دارسد. این محصوالت در قاظب تعاوسی
اسد. در ستیجه مازایاای  شرکت محلی، محصوالت خود را فروخته

بازار برای توظید کنندگان افزایش می یابد. این سهاد باومای در 
کشاورز چاکرا را باهاباود  599  5تالش است تا زسدگی حداقل 

 بخشد.
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