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 های پلتفرم المللی تعاون و تعاونی اتحادیه بین

 شان  برنده های پیش های پلتفرم در استراتژی منظور حمایت از تعاونی المللی تعاون به هایی برای اتحادیه بین گزینه

 پیشگفتار مترجم

المللی در  های بین با توجه به رشد فزاینده فناوری در عرصه
های پلتفرم که اخیراً در جهان مورد  پی شیوع کرونا، تعاونی

توجه بوده، در دستور کار این متن قرار گرفته است. در گام 
ای  اول تصمیم بر آن شد به منظور آشنایی بیشتر، مقاقالقه

هقای  المللی تعاون و تقعقاونقی اتحادیه بین” تحت عنوان 
های انگلستان و  که توسط اد مایو، دبیر کل تعاونی“  پلتفرم

های اروپا به درخقواسقت اتقحقادیقه  معاون رئیس تعاونی
اسقت،  تدوین گردیده 9102المللی تعاون در فوریه سال  بین

 در دست ترجمه و بررسی قرار گیرد. 
سازد این اثر برگردان و تلخیصی اسقت از  خاطرنشان می

متن اصلی به فارسی که طبعاً فاققد نقاقی نقیقسقت و 
مندی از نظرات سایر کارشناسان از جمله کارشنقاسقان  بهره
افزار و فناوری اطالعات در کمک به ترجمه و بقررسقی  نرم
تر، در ارزشمندتر شدن کار بسیار مثمرثمر خواهد بود.  دقیق

هقای بقر  پذیری باالی محیقط همچنین با توجه به ریسک
هقا  سازی این دسته از تعاونقی بستر وب، بکارگیری و بومی

خود مداقه بیشتری را نیازمند است. الزم به توضیح اسقت 
که برخی از مطالب متن همچون فهرست مااله، پیقوسقت 
آن و البته برخی تادیر و تشکرهای ابقتقدایقی از سقایقر 
متخصصین، بنا به رعایت اختصار، از متن ترجقمقه فقذ  
شده است که به اعتااد مترجم، خللی در محتقوای اصقلقی 
متن ایجاد نخواهد کرد. همچنین تصاویر به کار رفقتقه در 
متن به انتخاب مترجم بوده و برخی از توضیحات اضقافقه 
شده در پانوشت مطلب توسط مترجم به متن اضافه شقده 
که با عالمت ]م.[ از توضیحات نگارنده اصلی متن متمایقز 

 شده است.

 

 خالصه اجرایی 

همانطور که فناوری موجب تغییر نحوه تعامل افقراد شقده، 
تغییر فعالیت اقتصادی همچون چگونگی کارکردن مردم و 

شود؛ در این راستا، روند رو به رشد  تجارت را نیز موجب می

های دیجیتالِ متعلقق بقه  کار وجود دارد که از طریق پلتفرم
 شوند. تنها چند شرکت بزرگ هدایت می

عنوان جایگزینقی  بقههای پلتفرم  تعاونیدر همین راستا 
های موجود به صقورت ویق ه مقورد عالققه و  برای تعاونی

هقای پلتفقرم در یقک تعریقر کقارا  جذاب هستند. تعاونی
 شوند: اینچنین تعریر می

های  یک بنگاه اقتصادی که در درجه اول از طریق پلتفرم
دیجیتال برای تعامل یا مبادله کاالها و/ یا خدمات ارزش و 

المللی تعاون  مطابق با بیانیه هویت تعاونیِ اتحادیه بین
 کند. فعالیت می
 :های کلیدی در مورد وضعیت فعلی بازی، عبارتند از واقعیت

که به ترویجِ ایده  9102مجموعه ای از رویدادها از سال 
 .کمک کرده است“ تعاونی پلتفرم”

طرح در سراسر جهان  921تخمین زده می شود که فدود 
های پلتفرم را بررسی  وجود دارد که دامنه/ محدوده تعاونی

ها و منابع برای  بندی ای از طباه مجموعه .کند می
های پلتفرم تحت عنوان موضوع مالکیت اینترنت،  تعاونی

 .تدوین شده است
اندازی یک  مدرسه جدید در نیویورک، اقدام به راه

کنسرسیوم تعاونی پلتفرم با فمایت توسعه اولیه برای 
 های جدید در پنج کشور نموده است.  گذاری سرمایه

های انگلستان نظیر جنبش عمل اولین  برخی تعاونی
های پلتفرم در سال  دهنده جهان برای اجرای تعاونی شتاب
 اند. بوده 9102

های پلتفرم فتی در سطح مایاس  تعداد تجارت در تعاونی
عنوان  رافتی آن را به توان به کوچک کم هستند و نمی
ها اجرایی کرده و تعمیم داد.  مصداق برای کلیه انواع تعاونی

بایست  های پلتفرم، چهار مورد می منظور توسعه تعاونی به
 مورد توجه قرار گیرد: 

 . نحوه برخورد فاکمیت،0
 . فناوری، 9
 پذیری،  . پذیرش رشد و انعطا 3
ها  ها، در خصوص میزان هزینه . در نهایت میزان هزینه4

اندازی ممکن است کم  های راه قابل ذکر است که هزینه
سازی هم به لحاظ جذب مشتری و هم به  باشد اما کوچک

های قضاییِ قانونی و  لحاظ گسترش عملیات در فوزه
 نظارتی، منابع زیادی را به دنبال دارد.

المللی تعاون  در مجمع عمومی اتحادیه بین 9102در نوامبر 
ای مبنی بر درخواست بررسی ظرفیت  در مالزی، قطعنامه

ها به تصویب رسید. در  های پلتفرم توسط تعاونی تعاونی

های مربوط به  همین راستا، این مااله به شناسایی گزینه
تواند  المللی تعاون می که اتحادیه بینسه سطح فعالیت 

آن را به عنوان بخشی از استرات ی آینده خود در دستور کار 
های  قرار دهد، خواهد پرداخت ضمن اینکه کلیه تعاونی

موجود در سراسر جهان ناگریز از درگیر شدن با این امرِ 
 اند: منحصر به فرد شده
گذاری اطالعات به منظور  فعالیت، اشتراکاولین سطح 
های موجود در سراسر  فرم از تعاونی های پلت آگاهیِ تعاونی
 .جهان است
ها برای ارتااء در دو بخشِ  هماهنگی تالشسطح دوم 

های پلتفرم که در آن  الر( خدمات و جذب عضویت تعاونی
های ملی یا  کنند یا ب( برنامه سوی مرزها فعالیت می

های پلتفرم را شامل  ای برای توسعه تجارت تعاونی منطاه
 شود. می

های جدید و در فال  سازی تعاونی شبکهسطح سوم 
های مناسب  فاضر در سطح رهبری به منظور همکاری

 گیرد. مالی و تجاری را در برمی
های پلتفرم در استرات ی رو  تعیین اولویت فناوری و تعاونی

المللی تعاون، شامل دو مزیت است:  به جلوی اتحادیه بین
اول اینکه عالوه بر کمک به تغییر دنیای فناوری به دلیل 

المللی تعاون  های خاص نوآوری، اتحادیه بین ترویج نمونه
ها و اعضایش، به ارتااء توانایی و قابلیت  به واسطه شبکه
ها در جهت شکوفایی در دنیای جدید  کلیه تعاونی

 کننده است.  کمک
 

 های پلتفرم منشأهای تعاونی –الف 

و گقرد  9102های پلتفرم به سال  گیری تعاونی منشأ شکل
هم آمدن بالغ بر هزار نفر از فعاالن، کارآفریقنقان، وکقال، 

داران و دانشگاهیان در یک مدرسقه جقدیقدی در  سرمایه
آیی در فاقیقاقت  گردد که البته این گردهم نیویورک بر می
های برگزارشده در مدرسه جدید در زمقیقنقه  ادامه کنفرانس
 بود. 9112های دیجیتال در سال  کار و زیرساخت

 های پلتفرم برای اولین بار در  به صورت کلی مفهوم تعاونی
مقطقرح و  9104پستی توسط تِرِبِر شولتز در دسقامقبقر 

 نفر خوانده شد؛  22111توسط
در همین راستا مفسران دیگری مانند ژانل اُرسی از مقرکقز 

اقتصقاد مشقارکقتقی ”  فاوقی اقتصاد پایدار خواستار یک 
مبتنی بر مالکیت تعقاونقی بقودنقد. و بقاالخقره “  واقعی
 های پلتفرم متولد شد؛ و در این تولد، تربر شولتز که  تعاونی

این مقاله قصد دارد تا جایگاه   ]پیشگفتار نویسنده[:

های پلتفرم را در پهنه گسترده اقتصاد دیجیتال و بخش  تعاونی

المللی تعاون  تعاونی شناسایی کرده و کشف کند که اتحادیه بین

 تواند به تعریف و حمایت توسعه این مدل بپردازد.  چگونه می

های انگلستان و معاون  این مقاله توسط اد مایو، دبیر کل تعاونی

المللی  های اروپا به درخواست اتحادیه بین رئیس جمهور تعاونی

المللی و  تعاون تدوین و با ورود تعداد کمی از متخصصین بین

 .نوآوران در این زمینه توسعه داده شده است
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این اصطالح را ابداع کرد و چارچوب نظری آن را توسقعقه 
داد و نیز ناتان اِشنایدر که اقدام به مستندسازی تقوسقعقه 

 ای داشتند. های عملی آن نمود، ناش برجسته نمونه

تعاونی پلتفرم اصرار دارد که ما فاط قادر خواهیم بقود بقا  
تغییر مالکیت، استارار فاکمیت دموکراتیک و افیای مجدد 
 همبستگی، به مشکالت بیشمار اقتصاد مشترک بپردازیم.

هقای  های پلتفرم یک نوع جدید از اسقتقارت آ  تعاونی
اند که با استفاده از برابری و مسئولیت مقالقکقیقت  فناوری

ولقی  های تجاری سیقلقیقکقون کاربر، جایگزینی برای مدل
هستند که در آن فناوری، ایدئولقوژی، طقرافقی، روابقط 

کردن در یقک ققاعقده  عمومی، سازماندهی جامعه و البی
قدرتمند جدید در جهت فتح شهرها و جذب کقاربقران در 

 شوند. سراسر جهان با هم ترکیب می
ای تقوسقط نقوع جقدیقدی از  اقتصاد به طور فزایقنقده

شود، که بر اسقاس انقبقاشقت  داران مشخی می سرمایه
های دانش یا بردارهای اطالعات نیست بلقکقه بقر  دارایی

هقای فقرهقنق   اساس توانایی و بهره برداری از شبقکقه
 مشارکتی.

گیری توانمند آنها از رشد  های پلتفرم به بهره تسلط تعاونی

 گردد.  ناامنی اقتصادی امروزه و خأل سیاسی برمی
این موارد در یک پویش مردمی جهانیِ متمرکز بر توئیتر و 

ناتان اشنایدر ضمقن هقمقاهقنقگقیِ دنقی   در قالب مااله
اندازی شد. پویش خرید این پلتفرم، تقوجقه  اسپیتزبرگ راه

ای در جقهقان و  مااله رسانه 011ای را با بیش از  گسترده
هقا نقظقیقر  ای از گقروه های گسترده هایی از طیر تأییدیه

 المللی تعاون به خود جلب نمود.  اتحادیه بین
 

 های پلتفرم و تمرین ظهور تعاونی -ب 

های پلتفرم، نوعی از مشاغل تقجقاری هقمقچقون  تعاونی
شده هسقتقنقد کقه تقوسقط  های فناوری تأسیس پلتفرم
های دیجیتال به منظور توانمندسازی مردم جقهقت  کانال

رفع نیازهایشان یا فل یک مشکل از طریق اتصال افراد یا 
شوند با این تفاوت که آنها ضقمقن  ها بکارگرفته می دارایی
تر ضمن مالکیت و کنقتقرل  گیری از یک مدل عادالنه بهره

 نمایند.  جمعی عمل می
های پلتقفقرم بقه  هوارد بردسکی معتاد است مدل تعاونی

کند که در یک اقتصاد دیجیتال سهیقم  ها کمک می تعاونی
شده و مشارکت کنند. مالکیت پلتفرم، خدمات با کیقفقیقت 
باال و کار منصفانه نااط تمایز قدرتمندی هستند که بقرای 

نوعی از تجارت جز اقتقصقاد   مشتریان مهم است و در هیچ
 شود. دیجیتال یافت نمی

دنی اسپیتزبرگ نیز اعتااد دارد به واسطه اقتصاد دیجیتقال، 
مردم در مرکز تجارت واقع خواهند شد؛ هر چند کقه بقه 

ها کم که آن هم در  لحاظ عملی تعداد این دسته از تعاونی
کنند از طرفی اینطور نیست  فد مایاس کوچکی فعالیت می

هقا بقه  که بشود آنها را به عنوان نمونه، برای همه تعاونی
عنوان الگو و نمونه بکار گرفت. با این فال در سقه سقال 

های مثبتی از گسترش فعالیت در دو فقیقطقه  اخیر نشانه
تااضا برای کارآفرینی و عرضه مداخالت پشتیبانقی دیقده 

 شده است. 
 

 حمایت جهانی

، به دنبال تأیید کمک کقنقنقده اتقحقادیقه  9102در می 
جهانی  المللی تعاون و به رهبری تربور شولز، یک برنامه بین

و ایجاد   های پلتفرم با تمرکز بر کار، عزت فمایت از تعاونی
کقه   فرصت برای مردم آسیب پذیر و محروم در اققتقصقاد

  بودجه اولیه و اصلی آن توسط بنیاد گوگل.اُآرجی تقأمقیقن
 شد، راه اندازی گردید. می

این در فالی است که برخی کشورها نقظقیقر آمقریقکقا، 
هقای  انگلستان و فنالند نیز هم زمان و هم راستا با برنامقه

مذکور، اقدام به برنامه های فمایتی ساختار یافته و فعال از 
 اند. های کرده های پلتفرم تعاونی

 

های پلتفرم را تعرریرف  توانیم تعاونی چطور می -ج 

 کنیم؟
 

 مرزهای کلیدی

تواند در مشخی سازی  چهار مرز مادماتی که افتماالً می
ها، کمک  و چگونگی توصیرِ تمرین در فال ظهور تعاونی

 کننده باشد در ادامه اشاره خواهد گردید:
های منبع باز در جامعه  های پلتفرم از جنبش .تعاونی0

اند.  اند اما توسط آنها تعریر نشده فناوری الهام گرفته شده
های پلتفرم غالباً رویکردی باز دارند اما با پایبندی  تعاونی

 شوند.  به اصول تعاونی تعریر می
ها، از ابزارهای دیجیتال به منظور  .این دسته از تعاونی9

گیرند هر چند  افزایش مشارکت و بهبود فکمرانی بهره می
که این ابزارها ممکن است بخشی از هر پلتفرم را جهت 

 فمایت از ماهیت دموکراتیک آنها تشکیل دهد. 
های مربوط به  . شرایط کار و فاوق کار در ایده3

توانند به سایر  های پلتفرم اساسی است، اما آنها می تعاونی
 الخصوص کاربران هم مرتبط باشد.  ذینفعان علی

های  ها و با استفاده از کانال . آنها بیش از سایر تعاونی4
 دهند. دیجیتال/پیشنهاد خدمات دیجیتال می

تری از  توان تعریر گسترده با توجه به مرزهای مذکور، می
های پلتفرم ارائه کرد: یک تعاونی پلتفرم، یک کسب  تعاونی

و کار با مالکیت مشترک و با اداره به صورت دموکراتیک 
است که با استفاده از یک بستر دیجیتال، مردم را قادر 

سازد تا نیازهای خودشان را برآورده یا از طریق  می
ها، مشکلی را فل نمایند. این  سازیِ افراد و دارایی شبکه

یک فرمول یا قاعده جذاب است اما لزوماً به عنوان یکی از 
ها نیست و یا اینکه  الزامات اصلی شکلگیری تعاونی

کند؛ بدین معنا که  های یک پلتفرم را ترسیم نمی وی گی
تواند ادعا داشته باشد که دارای مالکیت  هر شرکتی می

گونه  دارانش هست و دموکراتیک اشتراکی به واسطه سهام
 شود؛  صورت که هر سهم یک فق رأی دارد، اداره می بدین

در فالی که در واقع اینطور نیست و با توجه به اینکه 
ها به معنای واقعی کلمه، فراتر از  دموکراسی در تعاونی
های بزرگ  شود در خیلی از شرکت مسایل مالی تعریر می
 شود.  فناوری رعایت نمی

 

 

 

فعال، محقق و دانشیار فرهنگ و رسانه تربر شولتز، 

تحلیلی از مدرسه جدید نیویورک است؛ او در کتاب خود 

های ناشی از نیروی کار دیجیتال ارائه و مفهوم  چالش

های پلتفرم را به عنوان راهی برای  گیری تعاونی شکل

های تعاونی با بازارهای کار آنالین  پیوستن به جنبش

معرفی می کند در حالی که اصرار بر مالکیت جمعی و 

، در مدرسه 9331حاکمیت دموکراتیک دارد. او از سال 

های مؤثر در عرصه کار  جدید اقدام به برگزاری کنفرانس

ها  دیجیتال نموده است. او همچنان و به صورت مکرر ایده

ها، طراحان، وکال،  و مطالبی در خصوص آینده کار، تعاونی

پست  گذاران و ... از طرق مختلفی نظیر واشنگتن سیاست

 ]م.[ دهد  ارائه می

 

 

ای دانشگاه کلرادو  استادیار مطالعات رسانهناتان اشنایدر، 

نگاری  بلدر ایاالت متحده امریکاست؛ او در واقع روزنامه

است که در زمینه مذهب، فناوری و دموکراسی فعالیت دارد. 

گذار آزمایشگاه طراحی سازمانی رسانه است و در  او بنیان

های مالکیت  حال حاضر بر روی پروژه بررسی مدل

ها   الین و پروتکل های آن دموکراتیک و حاکمیت برای پلتفرم

 ]م.[  مشغول به کار است 

 
 

 
گذار، رییس و مدیرعامل یکی از  بنیانهوارد بردسکی،  

های خصوصی در امریکا به نام شرکای  ترین شرکت بزرگ

شرکت  91ایاست، این شرکت از مجموع  سی جهانی سی

تعاونی تشکیل شده که به بیش از یک میلیون تجارت 

مراکز نگهداری کودک ضمن گردآوری  99333خانوادگی و 

کند. او در  رسانی می میلیارد دالر خدمت 93درآمد بالغ بر

واقع یک رهبر فکری در جهان در زمینه مدل تجاری مالکیت 

هاست ضمن اینکه او اولین  اشتراکی در قالب تعاونی

جایزه راچدیل، نوبل  9391امریکایی بوده که در سال 

ها که هر دو سال یکبار به افراد اثرگذار جهانی در  تعاونی

شود، به خود اختصاص داده است.  ها اهدا می عرصه تعاونی

ها برای جهان  او همچنین رییس مؤسسه غیرانتفاعی تعاونی

قرن بیستم  93شده به عنوان رهبر تجارتِ دهه بهتر و اعالم

 .[ممیالدی است ]
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 93شماره   9911زمستان  بولتن سیاستی تعاون

 ها دنیای پلتفرم

توان اینطور گفت که کل اینترنت یک پلتفرم است چرا  می
ای ضمن یک شبکه مشترک بقا قوانیقن   که به عنوان پایه
 کند.  شده، عمل می ریزی منسجم برنامه
های بزرگ همچون خدمات وب آمازون و  بسیاری از پلتفرم

ای هستند که محیطی را  های سازه گوگل درایو اساساً بلوک
توانند مقورد اسقتفاده،  برای تبادل کاالها و خدماتی که می
ها ققرار گیرنقد،  ها و پلتفرم اصالح و اتصال به دیگر برنامه

 کنند. فراهم می
 

 اقتصاد مشارکتی یا مبتنی بر همکاری

های پلتفرم به واسطه کدگذاری و عناصر تعاونی و  تعاونی
نیز به واسطه ارزش افزوده ایجادشده به دلیل عناصر شبکه 

های اقتصادی متمایز  ها و فعالیت دیجیتال از دیگر تعاونی
 هستند. 

های پلتفرم، ذیل اقتصاد مشارکتی قرار  کلیه تعاونی
گیرند لیکن همه آنچه اقتصاد مشارکتی هستند در قالب  می

 کنند.      های پلتفرم فعالیت نمی تعاونی

 ها دنیای تعاونی

تعریر و تنظیمی مبنی بر اینکه تعاونی چه زمانی شکل 
گیرد و مفهوم آن چیست، امری بسیار مهم است؛ و  می

های فعال در این  های مختلر و سازمان نیازمندی تعاونی
کند. این رویکرد جهت فهم  فوزه را تأمین و رفع می
های افتمالی تعامل، میان تعاون و  درجات تعاون و تنوع راه

 پلتفرم امری مفید است. در ادامه آمده است:
 های پلتفرم؛ .تعاونی0
اجراکننده پلتفرم: مکانی که پلتفرم، فالت اصلی   .تعاونی9

و اولیه تعاونی نیست لیکن مکانی است که موجب ایجاد 
 شود.  ارزش افزوده برای تعاونی می

.پلتفرم اشتراکی: پلتفرمی است که به صورت اشتراکی 3
افزار  شود و غالباً ضمن پایبندی به اصول نرم استفاده می

منبع باز، مالکیت و کنترل در آن به صورت دموکراتیک 
 نیست. 
هایی هستند که در راستای توسعه و بهبود  .فامی: سازمان4

ها از این  کنند. برخی نمونه های پلتفرم فعالیت می تعاونی
های فامی عبارتند از: انجمن تجارت ملی تعاون،  سازمان

 شبکه فرهیختگان تعاون.
های پلتفرم فعال  تعاونی 921بر اساس یک تخمین، فدود 

 یا در فال ظهور در سراسر جهان وجود دارد. 
شمار ناتان اشنایدر در ارائه تعریر  های بی رغم تالش به

های پلتفرم، او خود امکان تعریر واضح  مفید برای تعاونی
 داند.  این اصطالح را منتفی می

 

 های تعاونی ارزش

های دیجیتال به لحاظ ابزاری بقرای تعامقل، دارای  پلتفرم
ها با افتخقار  شخصیت خنثی هستند. از سوی دیگر، تعاونی

طرفقداران محور هستند و در واققع بقسیاری از   –ارزش 
های پلتفرم، به نیازی که به آنها به لحقاظ اخالققی  تعاونی

کننقد. ایقن در  شقود، اسقتدالل می در طبیعت افساس می

های نظارت در اقتقصاد  فالی است که بکارگیری چارچوب
بودن، سقرعت بقاالی تغیقیر و  دیجیتال با توجقه جهقانی
های اینترنت، پیچیده است و همزمان  طبیعت متنوع پلتفرم

های روزافزون در زمینه فریم خصوصقی، ایمقنی و  نگرانی
 کند. کار مناسب ایجاد می

ها  ها و اصول تعاونی، دو برابر است؛ ارزش ظرفیت ارزش
هر چند ممکن است نیازمندی به وجود تعاونی پلتفرم را 
توجیه کند و پاسخ دهد، لیکن فریم خصوصی را تهدید 

ها و اصول  توان ارزش ها می کند. گذشته از این می
المللی را )تاریباً( به طور مستایم بر سر  همکاری بین

های  های اصلی اخالقی پیرامون پلتفرم ها و نگرانی بحث
دیجیتالی ترسیم کرد: شفافیت، مالکیت، گنجاندن 

ها، فریم خصوصی، انصا ،  دیجیتال، قابلیت جابجایی داده
 .رفتار آنالین و ففاظت

 

 طرح پیشنهادی برای یک تعریف عملیاتی

هقای  رسد وی گی بر اساس بررسی اجمالی فوق، به نظر می
های پلتفرم نوظهور ایقن اسقت کقه آنقهقا  اصلی تعاونی
هقای ققانقون  های مشارکتی تعامل شبکه را با پایه وی گی

 کنند؛ آنها: دموکراتیک کنترل جمعی ترکیب می
 مشارکتی هستند؛ 
 شبکه هستند؛ 
 یک کاربری نهایی روشن دارند؛ 
 کنند؛ مزیت عضویت ملموسی را فراهم می 
 شوند؛ به صورت دموکراتیک کنترل می 
 کنند. ایجاد یا خلق ارزش می 

فلذا یک تعریر عملیاتی ساده جهت استقفقاده اتقحقادیقه 
 تواند به صورت زیر باشد: المللی تعاون می بین

یک تشکیالت اقتصادی که در درجقه اول از طقریقق 
های دیجیتال، برای تعامل یا مبادله کقاالهقا و/یقا  پلتفرم

کند و بر اساس بیقانقیقه  خدماتِ برخوردار از ارزش کار می
شقده   المللی تعاونی ساختاربنقدی تعاونی هویت اتحاد بین

 .است
 

تروانرد  المللی تعاون به چه شکل می اتحادیه بین -د 

 کمک کند؟

المللقی تقعقاون در   یک نظرسنجی از اعضای اتحادیه بین
، فناوری را به عنوان یقک عقامقل کقلقیقدیِ 9102سال 
الملقلقی تقعقاون  کننده برای کار آینده اتحادیه بین هدایت

 مشخی نمود. سؤاالت کلیدی عبارتند از: 

 القمقلقلقی  چگونه می توان روابط کارگزاران اتحادیه بین
تعاون را در بین اعضای خود که منجر به منافع عمقلقی 

شود را نقاشقی از  به لحاظ نوآوری و توسعه تجارت می
 های پلتفرم دانست؟ تعاونی

 المللی تعاون چه اختیاراتی از اعضای خقود  اتحادیه بین
گر در رابقطقه بقا  برای ایفای ناش مستایم و تسهیل

 های دیجیتال فرامرزی یا جهانی دارد؟ تعاونی

  تواند خود را  بقا  المللی تعاون چگونه می اتحادیه بین
هقای پقلقتقفقرم  های افرادی که در زمینه تعاونی ارزش

 اشتغال دارند، هماهن  و ادغام کند؟ 
های افتمالی برای هر یک از این سؤاالت وجود دارد  پاسخ

لیکن قبل از آن، مهم است که یک چالش دیگر را عقالوه 
بر اینکه بخش تعاون متنوع است، به رسمیت شناخت کقه 

 آن تفاوت فرهنگی میان قدیم و جدید است. 
 

 ها چالش

های پقلقتقفقرم  مهمترین مواردی که جهت توسعه تعاونی
 بایست به آنها توجه شود، عبارتند از: می
.فکمرانی: فکمرانی خوب از نظر طرافی و عملکرد برای 0

ها مهم است و افتماالً در غقیقاب جقامقعقه  همه تعاونی
هقا  های متمایز، فرصت برخوردار از ریشه جغرافیایی، چالش
های پلتفقرم و نقیقز  و نکات یادگیری در خصوص تعاونی

 کند.  منافع ذینفع چندگانه و بالاوه واگرا فراهم می
های پلتفرم به دالیل هم عملی و اصولی  .فناوری: تعاونی9

هایی که پایقه و اسقاس  ممکن هست در پذیرش فناوری
 های بزرگ هستند، محدود باشند.  فناوری
هقای  های پلتفرم بعید است که از استرات ی . رشد: تعاونی3

رشد به وجود آمده به وسیله متصدیان پیروی کنقد فقلقذا 
طبیعی که نفوذ و تثبیت در بازار را ”  اثرات شبکه ”  ساخت 

 کند، سخت خواهد بود.  تحریک می
اندازی ممکن است اندک بقاشقد  های راه . سرمایه: هزینه4

نمودن، چه به لحاظ جذب مشتری و چه  بندی لیکن مایاس
های قضایی قانونی و  ها در فوزه به لحاظ گسترش فعالیت

 نظارتی، نیازمند منابع بسیاری است.
 

 

 
 

 برخی مطالعات موردی در حال ظهور:

Resonate،   یک پلتفرم موسیقی است که توسط فناوری

شود و در واقع یک تعاونی  زنجیره بلوکی هدایت می

چندذینفعی است که کنترل دموکراتیک خود را به هنرمندان )

دهد فلذا  %( می93%( و کارگران )94%(، شنوندگان )14

دهندگان  برابر بیش از سایر خدمات 9.4توانسته بالغ بر 

 جاری، ارائه خدمات دهد.
 

Stocksy United ، یک تعاونی تولیدی مبتنی برر پلتفررم

نفر از صاحبان عضو عکاس، بره  9333 برایاست که تقریباً 

کررشور جهرران، عکررس سررهام  39عررالوه کارمنرردان 

اعرضا،  .کنرد های ویدئویی فرراهم می شدهو فیلم سرپرستی

حرق امتیراز درصد از  43دهند و  مجوز محتوای خالقانه را می

درصد فروش تمدیرد مجروز را  54و مجوز استاندارد فروش 

کنند؛ آنها همچنین سود سرهام فرروش دریافرت  دریافت می

 .کنند می

 
Up&Go ، پلتفرمی است که خدمات نظافتیِ مبتنی بر تقاضا

ضمن دریافت دستمزد که توسط چهار تعاونی کارگری واقرع 

کننده آن هسرترنرد، ارائره  در شهر نیویورک که زنان اداره

داران آن  کارگران، که اکثراً عرهرده نظافتی مشاغل .دهد می

 Up & Goدرصد هزینه هر نظافت پلتفرم  14زنان هستند، 

هرای  درصد باقیمانده، صرر  هرزیرنره 4کنند و را کسب می

 شود. نگهداری پلتفرم می
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 بولتن سیاستی تعاون
 93شماره   9911زمستان 

 ها گزینه

در ادامه پنج امکانات فمایتیِ پیشنهادی توسط اتقحقادیقه 
 المللی تعاون مورد اشاره قرار گرفته است: بین

 

 . حکمرانی9

های ققانقونقی و  شبکه برای یادگیریِ وی گیایجاد یک 
نمودن تمقریقن  های پلتفرم با هد  برجسته نظارتیِ تعاونی

گذاری دارد یا یقک صقالفقیقت  خوبی که امکان اشتراک
های جدید پلتفرم جهت فقعقالقیقت  قانونی که برای تعاونی

 فرامرزی مساعدترین هست.
 

 . فناوری9

فناوری و توسعه اشتراکی ارتااء یابد؛ با کارمندان کلقیقدیِ 
گقرفقتقه  های شقکقل های اولیه در خصوص برنامه تعاونی

هقای اشقتقراکقی مقحقتقمقل  نوآورانه که مرتبط با مدل
 های نوآوری هستند، همکاری نمایید.   چالش

مشارکت در ابتکارات با هد  توسعه اکوسیستمی دیجیتال 
گرفته  های پلتفرم، مانند کار افتمالی صورت و فامیِ تعاونی

های پلتفرم در مورد استانداردهای  توسط کنسرسیوم تعاونی
 فناوری صورت پذیرد؛

آ  در -با شرکای مربوطه یک اتاق فکر سقاالنقه پقا 
خصوص تعاون که به روی کلیه جوانب توسعقه فقنقاوری 

 جدید از جمله فناوری، باز است ایجاد کنید.
 

 . رشد9

هقای  پلتفرم را که قابلیت تبدیل به پلتفرم  دو یا سه تعاونی
ویق ه  ها بقه جهانی را دارند، شناسایی کنید؛ آنگاه با تعاونی

کننده کار کنند، در کشورهای مختلقر  های مصر  تعاونی
 این رویکقرد .به قهرمان تبدیل شوید و مدل را رشد دهید

اعضا و پیونقدهقای تقجقاری یقا  تواند شامل تخفیر می
مختقلقر،  در کشورهایها  تعاونیباشد که توسط  پلتفرمی

 شود.میزبانی یا فمایت 
ولی را ضقمقن کقارکقردن  فضور یک تعاونی در سیلیکون

ای ایاالت متحده و مقراکقز نقوآوری  بی سی مناسب با ان
مقحقور بقا  فناوری دیگر به منظور جذب کارآفرینان ارزش

گذاری خطرپذیقر، مقهقیقا  قابلیت جایگزینی برای سرمایه
 بفرمایید.

 

 . سرمایه1

های موجود به مالکیت  مسیری را برای تبدیل بالاوه پلتفرم
تعاونی ضمن تعامل با یک زمینه نظارتی مناسب و معتقبقر 

 برای خریدهای انبوه کاربر ایجاد نمایید.
هقای  گزینه تبدیل را از طریق رویکردی هدفمند به پلتفرم

تواند مزیتی رققابقتقی  نامزد برای آنها که گزینه تعاونی می
 فراهم کند، کاوش نمایید.

های تعاونی را از طریق شبکه بخش مربوط به کشر  بانک
پتانسیل توسعه منبع آگاه سرمایه برای پشت سر گذاشتقن 

های پلتقفقرم، بقکقار  های تجاری مرتبط با تعاونی فرصت
 بگیرید.
های بقخقش  های کارگری موجود را از طریق شبکه تعاونی

هقای  های توسعه ضمن بکارگیری مقدل مربوط به گزینه
 .تعاونی پلتفرم، بکار بگیرید

 

 . یادگیری4

های اولیه موجود در سطح رهبری )یا رهبری جوان(  تعاونی
هقای  شدن و همکاری در تقعقاونقی که مایل به بکارگرفته

 نوپای پلتفرم هستند، استخدام کنید.
ها را برای ارتااء برابری جنسیتی در فقنقاوری از  فرصت

های پلتفرم، به عقنقوان بقخقشقی از کقار  طریق تعاونی
ها مورد بررسی قرار  تربر روی مورد زنان در تعاونی گسترده
 دهید. 

های پلتفرم با توجه به اینکه پیشنهاد  های تعاونی محدودیت
تجاری نسبتاً جدیدی است، عجیب نیست به طقوری کقه 

تواند تقوسقط  های منبع فعالیت به طور منطای نمی هزینه
های پلتفرم نوظهور فداقل تا زمانی که  خود اعضای تعاونی

 در یک ناطه توسعه پایدار قرار بگیرند، برآورده شود. 
 

های بین المللری  سطوح تعامل و همکاری با اتحادیه

 تعاون

یک رویکرد جهت بررسی سطوح فعالیقت بقا اتقحقادیقه 
المللی تعاون در موضوعات استرات ی آینده از مقتقن  بین

گردد کقه  استخراج می 9102قطعنامه مجمع عمومی سال 
پذیقری ایقن  ها که از ریسک های فعاالنه تعاونی به تالش

واسقطقه  هقا بقه نسل جدید تشکیالت اقتصادی تقعقاونقی
هقای  گذاری اطالعات، ارتااء و بهبود و مشقارکقت اشتراک  

 کند. تجاری و مالی مناسب، فمایت و تشویق می
گذاری اطالعات بقه  به اشتراکاولین سطح فعالیت، فلذا 

های پلتفرم در بخش تعاونقی  منظور ایجاد آگاهی از تعاونی
 موجود در سراسر جهان است.

هقا  ارتااء و بهبود است که هماهنگی تقالشسطح دوم، 
 شود جهت ارتااء را شامل می

های پلتفرمی کقه  الر( خدمات و جذب عضویت در تعاونی
 کنند.  در آن سوی مرزها فعالیت می

ای یا ملی برای تقوسقعقه تقجقاری  های منطاه ب(برنامه
 های پلتفرم. تعاونی

های جدید و مقوجقود از  سازی تعاونی شبکهسطح سوم 
گقری در  جمله در سطح رهقبقری در جقهقت واسقطقه

 باشد.    های مناسب مالی و تجاری می مشارکت
المللی تقعقاون  کلید موفایت هر کاری توسط اتحادیه بین

مقنقظقور  نیازمند تمرکز بر بکارگیقری هقر سقطقح بقه
جای گیرکردن بقه  کردن تا سطح  بعدی است، به پیشرفت

های  عنوان مثال، بر ارتااء بیشتر بخاطر خودش. به تعاونی
منزله پروژه یا ژست سقاده سقیقاسقی  شود به پلتفرم نمی

نگریست اگر چه آنچه که برای موفایت آنها فیاتی اسقت 
المللی تعاون، ناشی متفقاوت در  این است که اتحادیه بین

اندرکار پقیقرامقون  ایجاد ارزش افزوده توسط اعضای دست
 منابع تجاری برای توسعه تجاری خودشان ایفا نمایند.
القمقلقلقی  سطح سوم مستلزم این هست که اتحادیه بقیقن

تقوانقد  تعاون، درک خوبی از شرایط و مورد تجاری که می

های پلتفرم باشقد،  کننده برای درگیری تعاونی موردی قانع
های امروزی پیشقرو  داشته باشد و توسط تعدادی از تعاونی

که افتماالً در قالب یک تعاونی ثانویه جهانی به منزله یک 
های پلتفرم عقمقل  کنسرسیوم برای توسعه تجاری تعاونی

نماید، ساخته شود. این می تواند به آنها اجازه دهد تقا  می
نااط قوت موجود در دسترس اعضا و ارزشهای تعاونقی را 
در بازی وارد کنند و بر موانعی که در غیقر ایقن صقورت 

 های پلتفرم را محدود می کنند، غلبه کنند. توسعه تعاونی
 

الملرلری  یک هد  استراتژی کلی برای اتحادیه بین

 تعاون

اندازی سقطقح بقاال بقا  های کابردی، چشم فارغ از گزینه
های مناسب متناسب با منابع منقاسقب اتقحقادیقه  اولویت
تواند استرات ی آیقنقده  المللی تعاون و اعضای آن، می بین

المللی تعاون را مشخقی سقازد و  تر اتحادیه بین گسترده
 .بخشی از مرافل بعدی را تشکیل دهد

در صورت نیاز، برخی اهدا  محتمل نظریِ سقطقح بقاال 
 تواند به صورت زیر به تصویر کشیده شود: می

  ،بیست و چهار کشور در عرض سه سال، شصت برنامقه
های پقلقتقفقرم،  در قالب پنج برنامه توسعه برای تعاونی

 اند. ایجاد کرده
 هقای  ظر  سه سال، یک میلیون نفر عضقو تقعقاونقی

 پلتفرم، ظر  پنج سال یکصد میلیون نفر.
 هقای  تأسیس فداقل یک وافد مالی وی ه برای تعاونقی

های تعاونی در هر مقنقطقاقه از  پلتفرم از طریق بانک
 جهان.

  ده تعاونی پلتفرم که از طریق خدمات دیجیتال در هقر
پردازد  کشور از جهان طی سه سال، به انجام فعالیت می

 )پنجاه در پنج(.
 های صنفی جهانی که به عقنقوان یقک  یکی از شبکه

های پلتقفقرم بقه  قهرمان فعال و پرانرژی برای تعاونی
 کند. رهبری کارگران فعالیت می

 باز به عنوان ابزاری که امکقان  فداقل یک فناوری منبع
هقا را فقراهقم  همکاری غیرمتمرکز در میان تعقاونقی

های جدید کقار تقوسقط  کند، به پشتیبانی از روش می
های چتر)فامی( تعاونی در طی سه سال ظهقور  سازمان
 کند.

 تقریقن  های دیجیتال سهم کمتقری از مقوفقق تعاونی
 های سنتی در بازارهای خود ندارند. تعاونی

  کننده، جایگزینی برای  کاربران هر پلتفرم عمده مصر
 خود دارند که تعاونی است.

 های پلتفرم در دستیابی به هد  تقوسقعقه  سهم تعاونی
پایدار کار شایسته، توسط سازمان ملل متقحقد جشقن 

 .شود گرفته می
 
 


