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 هاشدن تعاونیزدایی و عصر ترکیبیتعاونی

 چه کسی مخاطب گزارش است؟ 
 ؛  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هااداره کل توسعه تعاونی  •

 ؛ های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش  •

 

 های کلیدی گزارش پیام

 ها امری جهانی و اجتناب ناپذیر است؛ زدایی و ترکیبی شدن تعاونیتعاونی  •

ها در محیط بازار، دالیل فرهنگی و سیاسی و  ظهور این پدیده به دلیل ناکارآمدی نسبی تعاونی  •
 میالدی است؛   1980ها در دهه تغییرات رخداده به واسطه تحوالت ایزومورفیک سازمان 

 ها در قالب وضع قوانین، لَه یا علیه این پدیده است؛واکنش دولت  •

لی حوزه تعاون کشور امکان جذب و یا دفع این نوع از  های کنونی و ظرفیت قانونی فعقالب •
 ها را ندارد.  تعاونی 

 

 های سیاستی موجود )در صورت وجود( گزینه 

پذیرش ضمنی وقوع این پدیده در عرصه تعاون جهت ورود مسأله در دستور کار سیاستگذاری   •
Agenda Setting  

الب قانون بخش تعاون و یا قانونی مجزا که  واکنش حاکمیتی )قوه مجریه یا مقننه( به این پدیده در ق
 ها باشد.  تواند در برگیرنده به رسمیت شناختن این تغییرات و یا ممانعت از امکان تغییرشان آن می

 خالصه سیاستی
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 خالصه اجرایی 

زدایی است.  خالصه سیاستی حاضر، برگرفته از دو مقاله مهم در رابطه با بحث تعاونی 
 Decooperativisationو    Demutualizationاین عبارت در ادبیات حوزه تعاونی با  

ها معنایی مهمی که با یکدیگر دارند، به طور کلی بر  شود که با وجود تفاوتشناخته می 
نامیم. الهام بخش  زدایی می دارند. این فرآیند ویژه را تعاونی یک فرآیند بخصوص داللت  

 3زدایی و مشکالتش« با عنوان »تعاونی   2و شروتر   1کار ما در درجه نخست مقاله باتیالنی 
است. این دو نویسنده ضمن بررسی تاریخی این فرآیند، این نکته را با یأس و ناامیدی  

امری اجتناب ناپذیر در دنیای کنونی است. یأس    زداییشوند که فرآیند تعاونی متذکر می 
و ناامیدی این دو نویسنده از این جهت است که الگوهای متعارف تعاونی را مدل آرمانی  

دانند، امّا به این نکته نیز اذعان دارند که تعاونی به شکل سنتی و متعارف آن  تعاونی می 
زدایی و  ه باشد و شاید تعاونی تواند در محیط رقابت محور دنیای کنونی بقا داشتنمی 

ها متعارف، راهکاری برای  ها مرکب بتواند با حفظ برخی از اصول تعاونی ظهور تعاونی 
حفظ این موجودیت اجتماعی داشته باشد و ثمرات اجتماعی آن همچنان باقی بماند.  
با عنوان »طراحی شرکت شبه تعاونی قابل عرضه در   مقاله دوم به یک مقاله فاسی 

ها به  اند. آن گردد که چهارتن از محققین داخلی کشورمان به آن پرداخته باز می   «بورس
خوانند در بازار سرمایه  دنبال یافتن راهکاری برای عرضه آنچه که »شبه تعاونی« می 

تعاونی  فرآیند  بر  ندانسته  لذا  تعاونی هستند.  تأکید دارند و در  زدایی و مرکب شدن  ها 
کنند. تالش ما در این خالصه سیاستی این است  عرضه می   نهایت مدلی برای این کار 

این     که با توجه به آنچه که در غرب تجربه شد و آموخته محققین داخلی خودمان،
راهکار را خدمت مدیران اجرایی و مقامات داخلی کشور ارائه کنیم که ابهام موجود در  

ی به رسمیت شناختن این  زدایی در کشور به سبب نبود یک قانون مجزا برافهم تعاونی 

 
1 Patrizia Battliani 
2 Harm Schroter 
3 Demutualization and Its Problems 
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زدایی در وزارت  فرآیند است و پیشنهاد ما نیز در دستور کار قرار گرفتن مسئله تعاونی 
بحث   به  جامع  طور  به  پرداختن  بدیهی  است.  اسالمی  شورای  مجلس  و  تعاون 

رود که این متن بتواند طرح باب  زدایی نیازمند مداقه بیشتری است. امّا امید می تعاونی 
 گیری گفتگو درباره این فرآیند نوظهور باشد.   ای شکل جدیدی بر

ها در فرماسیون جدیدتعاونی   

گسترده تغییرات  دستخوش  جهانی  اقتصاد  گذشته،  دهۀ  سه  طول  که  در  شده  ای 
ها را در سه دسته آورده  این   4داری کنونی را شکل داده است، جرالد ایپشتاین سرمایه 

فرآیند  این  سازی.  مالی  جهانی شدن،  نئولیبرالیسم،  بر  است:  عمیقی  تأثیر  تنها  نه  ها 
شان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.  ها گذاشته، بلکه شیوه اداره های شرکت استراتژی 

نیز تغییر  های مالی خود را  ها با این چالش مواجهه شدند و استراتژی همۀ اشکال شرکت
های نوظهور  های نیز با موجی از نوآوری مواجه شدند که شامل تعاونی دادند. حتی تعاونی 

تعاونی نیز می  این  در کانادا،  آمریکا و  در  تعاونیشود.   5های نسل جدید های نوظهور، 
نام دارند. به    7هاو شبکه تعاونی   6ها شوند و در ایتالیات و اسپانیا، گروه تعاونی نامیده می 

 8های دورگه یا هایبرید ها را تعاونی توان این نوع تعاونی اعتقاد برخی اقتصاددانان، می 
های ترکیبی و یا  های دیگری همچون تعاونی خطاب کرد که ما در این متن مترادف 

ها بدون  اونی ایم. این خالقیت در شکل و ساختار تعمرکب را نیز بجای آن به کار برده
تعاونی  برجسته  ویژگی  قرن  شک  در   ,Battilani & Schroter)است  بوده  21ها 

رفته می . روی (2011 تعاونی هم  های قرن  توان گفت آنچه که در حال ظهور است؛ 
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 9ا هبیست و یکمی است که باتیالنی و شروتر این دوره زمانی را عصر دورگه شدن تعاونی 
نامند و در پایان این انتقال، جهان با پارادایم جدیدی مواجه خواهد شد که شامل  می

های مرجع جدید است. اگرچه خیلی از ساختارهای تعاونی  ها و مدل ای از ارزش مجموعه 
خواهیم تاریخچه این دورگه شدن  در حال حاضر در حال ادامه یافتن هستند، امّا ما می 

ز منظر تاریخ نگاری دو پژوهشگر نامبرده بسنجیم. به لحاظ تاریخی،  زدایی را او تعاونی 
زدایی عمدتاً به عنوان یک مشکل و پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و در برخی  تعاون 

تر و در برخی دیگر، نسبتاً جدیدتر است. ایده ما در این متن این است  کشورها قدیمی 
گوید  می   10داد اتفاقی نیست. فابیو چداد ها یک رویکه قلب و تبدیل هویتی در تعاونی

ها در انگلستان، آفریقای جنوبی، ایاالت متحده آمریکا و استرالیا جزو  که بیشتر تعاونی 
تر  معتقد است که این تغییر در آمریکا به واسطه رقابتی   11اند. آلفرد چندلر این فرآیند بوده 

اه اقتصاد مکتب شیکاگو غلبه  بودن اقتصادش سریعتر بود چراکه در آمریکا بود که نگ 
پیدا کرد و کل جهان را تحت تأثیر قرار داد. ورود آمریکا به وضع قوانین جهت تسهیل  

تعاونی  فرآیند  فرآیند  این  کرد.  تعریف  باید  راستا  در همین  را  اقتصادی  امور  از  زدایی 
د و  سازی نیز مشهور ش نخست در کشورهای انگلوساکسون اتفاق افتاد که به آمریکایی 

گذاری  بعداً این فرآیند وارد سیاستگذاری سایر کشورها نیز شد. در کشورهایی که قانون 
توان به  ها می زدایی نیز جلو نرفت. از جمله این های مواجه است، تعاونی با محدودیت 

&    Battilani)بانک محلی را تعاونی کرد    34فرانسه اشاره کرد. حتی دولت فرانسه  

As Cited in Schroter, 2011)  بنابراین، عدم پیروی از نقشه راه آمریکا یک اتفاق .
نبود و طبیعتاً پیروی از آن نیز همچنین. اکثر کسانی که به تعاونی زدایی باور دارند،  
معتقدند که هدف در تعاونی زدایی کسب سرمایه و غنی سازی مالکین قدیم و جدید  

کننده، مصرف  استثمار  طریق  از  نه  مهم  این  که  کیفیت    است  ارتقاءِ  طریق  از  بلکه 
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میالدی به بعد، تعاونی    2010شود. از سال  سازی درست محقق می مدیریت و تصمیم
تر تصمیم  زدایی زیر سؤال رفت و تصمیم گیرندگان طی دو دهۀ گذشته بسیار هوشیارانه 

 به آنان آموخت که در این زمینه کمی کندتر عمل کنند.  2008گرفتند و بحران  

 زدایی: آیا این یک پدیده جهانی است؟تعاونی تعریف 

زدایی چیست؛  قبل از اینکه به این سؤال پاسخ داده شود، اول باید بگوییم که تعاونی 
تعاونی  تعریف آن چراکه حداقل سه مدل  اولین  تعریف است.  قابل    90به دهۀ    زدایی 

توسط کوک بازمی  در سال    12گردد که  مقاله    ارائه شد که   2007و    2004و چداد  در 
 باتیالنی و شروتر نقل شده است:

مالکیت سازمان  در ساختار  به سازمان »تغییر  همیاری  نتیجه  های  در  های سودمحور. 
زدایی، ادعا و کنترل حقوق باقی مانده میان ذی نفعان به تأثیرات مربوط به رفتار  تعاونی 

ا به حقوق  هشود به طور خاص حقوق عضویت در تعاونی عملکرد اختصاص داده می 
 As Cited in)مالکیت سهامی عام به طور نامحدود در یک شرکت تبدیل می شود« 

Battilani & Schroter, 2011)  . 

تعاونی  تعریف،  این  پی  خرید  در  جدید،  تعاونی  یک  خلق  هدف  با  شده  ادغام  های 
گروهشرکت و خلق  تعاونی  توسط یک  تعاونی، خلق یک شرکت  توسط یک  های  ها 
زدایی نیستند. این یعنی تنها تغییرات اساسی در ساختار و سازمان  مثال تعاونی ها  تعاونی 
تواند به  ها که توسط جنبش تعاون در طی سه دهه اخیر اتفاق افتاده است می تعاونی 

ها را باید نوعی نوآوری نهادی برای مواجهه  زدایی لحاظ شود. در واقع آن عنوان تعاونی 
افزایش رقابت در عصر جها با  با  نی شدن قلمداد کرد. این تعریف به وضوح و عمیقاً 

شود. طبق  متفاوت است که در شکل زیر مشاهده می   2007در سال    13بندی گالور دسته
 

12 Jacqueline Cook 
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تعاونی  وی،  همان  تعریف  یا  جدید  نسل  تعاونی   NGCsهای  فرآیند  جزو  زدایی  نیز 
ها  شدن تعاونی زدایی و مرکب، انواع مختلف تعاونی 1شوند. در شکل شماره  محسوب می 

 به تصویر کشیده شده است:  

 زدایی : الگوهای تعاونی1شکل 

زدایی چیست؟مراحل تعاونی   

های سرمایه محور و برعکس به لحاظ  ها به شرکت های همیاری و تعاونیتبدیل سازمان 
زدایی قرابت نزدیکی با  گردد. به بیان دیگر، تعاونی تاریخی به آغاز نهضت تعاون بازمی

کند  بیان می   2004های جدید دارد. گریفیتس  های سنتی و تعاونی بحث تقابل تعاونی 
ها هویت و عنصر تمایزبخش خود را  شود که تعاونی غاز می زدایی هنگامی آکه تعاونی 

زداییهای تعاونیمدل  

 تغییر هویت تعاونی

خردهای خصوصی را میتعاونی شرکت  مالکیت بین اعضای فعلی و اعضای جدید تقسیم شود 

به سمت شرکت 

سهامی در مالکیت 

 سهامداران

 به سمت شرکت

سهامی متعلق به 

 همان اعضا

های ادغام شدهتعاونی رودتعاونی از بین می   

 در دیگر تعاونی در یک شرکت



 

7 
 

می  تعاونی گم  برای  مرحله  دو  وی  واقع  در  می کنند.  بر  این زدایی  نخست  که شمارد: 
ارزش تعاونی  می ها  دست  از  را  خود  شرکتهای  به  رسمی  طور  به  دوم  و  های  دهند 

که رئیس    14ان باربرینی شوند. به نقل از باتیالنی و شروتر، ایوسرمایه محور تبدیل می 
  2007کرده، در سال  بوده و خود یک تعاونی مصرفی در ایتالیا را اداره می   ICAسابق  

 گوید:  زدایی سخن می های نسل جدید و فرآیند تعاونی اینگونه علیه تعاونی 

ارزش  کار گرفتنِ  به  نتیجه  تعاونی  اقتصادی  اجتماعی »ارزش  اعضا و    های  برای  آن 
. در حال حاضر تغییراتی در جهان در  ها اینچنین نبوده استجامعه است؛ امّا بعضی وقت

می  پیش  خوبی  به  چیز  همه  گویی  که  است  وقوع  تغییرات،  حال  این  از  یکی  رود. 
کنند که  های نسل جدید هستند که از منطق سود مالی و پویایی بازار حمایت می تعاونی 

این دست  این نیز به ضرر هویت تعاونی  از  ها تمام شده است. در شرایطی، تغییراتی 
شرکت کامل  شکل  تغییر  است«  سبب  شده  تعاونی   & qtd. in Battilani)های 

Schroter, 2011) . 

زدایی را به سه دسته تقسیم  توان دیدگاه محققین در رابطه با تعاونی به طور خالصه، می 
 کنیم:  

نخست افرادی هستند که بر روی ساختار مالکیت تأکید دارند؛ مثل فابیو چداد   •
 ل و جانستون بیرچا

های سنتی پرداخته و تغییر در  ها از تعاونی دوم افرادی که به انحراف تعاونی  •
 ر گالو تِسْوی دانند؛ مثل ها را معیار می شکل این تعاونی 

؛ گریفیت باربرینی  های تعاونی تأکید دارنددسته سوم از نظریه پردازان بر ارزش •
15 Schroter, 2011)(Battilani &  
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زدایی به دیکشنری مالی شرکت با مسئولیت محدود گروه بانکی  در پایان برای تعاونی 
 کنیم:مراجعه می  16در استرالیا و نیوزلند 

یا  »تعاونی  متقابل(  )خدمات  همیاری  سازمان  تغییر یک  فرآِیند  از  است  عبارت  زدایی 
تواند  افع اعضا به سهامداری که می ها به یک شرکت عمومی از طریق تبدیل منتعاونی 

 .  (Battilani & Schroter, 2011)در بازار سهام مبادله شود« 

شود. همچنین  زدایی به خوبی دیده می همانطورکه مالحظه شد، در این تعریف، تعاونی 
زدایی بیشتر توسط  دهد تا بفهمیم که انتخاب تعاونیتعریف فوق به ما این امکان را می 

تعریف   این  در  بعالوه  است.  داده  رخ  یافته  توسعه  کشورهای  در  و  خصوصی  بخش 
شود. با این وجود، بازه این  توضیحات متفاوتی بر اساس شعار کارآیی و رقابت ارائه می 

ها کم هستند و تنها  تر در نظر آورد. متأسفانه در این رابطه دادهتوان فراخ فرآیند را می 
زدایی به کمک آمار و ارقام  تواند در رابطه با این تعاونی ال ایاالت متحده آمریکا می در قب

مورد    105شود که از  های متوجه می سخن راند. فیتزجرالد در بررسی وضعیت تعاونی 
  1970مورد مربوط به دو دهۀ آخر یعنی  40میالدی،  1980تعاونی زدایی تا پایان دهه  

آمار دیگری ارائه    18و کومینس   17. ویشووناتان (Fitzgerald, 1990)بوده است    1980و  
پژوهشگر در سال  می این دو  تعاونی   2003دهند.  با  زدایی در حوزه  تحقیق در رابطه 

های سالمت و اموال در ایاالت متحده آمریکا انجام دادند و متوجه شدند که شروع  بیمه
  21،  1990تا    1980یعنی از   میالدی بوده و در طی ده سال،  1980این فرآیند در دهۀ  

زدایی انجام دادند( و این فرآیند در بازه ده  اند )تعاونی اهیت خود را تغییر داده تعاونی م
ای  با سرعت بیشتری جلو رفته به گونه  2000تا سال    1991ساله پایانی خود، یعنی از  

شرکت تعاونی بزرگ    51که تعاونی زدایی در حوزه بیمه در کشور آمریکا به بیش از  

 
16 Financial Dictionary of the Australia & New Zealand Banking Group  
17 Krupa Viswanathan  
18 David Cummins  
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 Meyers)یِز و اسمیت  . پژوهش مِیْ (Viswanthan & Cummins, 2003)رسد  می

& Smith, 2002)    بازه بزرگتری را محاسبه کرده است. با یک انحراف جزئی، وی
های بیمه اموال  در نظر گرفته و آن را در رابطه با تعاونی   1920زدایی را از  فرآیند تعاونی 

کرده  محاسبه  تلفات  داده و  مجموع  به اند.  را  های  پژوهشگر  چهار  این  از  آمده  دست 
 شان داد:  ( ن1توان در قالب نمودار زیر )شماره می

 ,Meyers & Smith) زدایی در حوزه بیمه در ایاالت متحده آمریکا؛ برگرفته از:: تعداد تعاونی1نمودار 

   (Viswanthan & Cummins, 2003) و (2002

زدایی چیست؟دالیل تعاونی   
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صورت  بنگاه همگرایی  در  تنها  نه  سازمانی  نهادهای  های  در  بلکه  اقتصادی،  های 

اصلی رویکرد همریخت  و سیاسی، مسأله  هاولی   19گرایی اجتماعی  ،  (1968)  20است. 

کند که نیروهای یک واحد در یک جمعیت  همریختی را به عنوان فرآیندی تعریف می 

دهایی با همان شرایط محیطی یکی شده یا شبیه شده باشند. در نتیجه ساختار  به واح

یابد. پس  سازمانی گام به گام در جهت افزایش مقایسه با خصوصیات محیطی تغییر می 

که فراوانی انجام گرفت تا این   21از بیان مسأله از سوی هاولی، تحقیقات ژئومورفیک

رقابتی   l, 1980)(Fennelفنل   همریختی  کردند:  مطرح  را  همریختی  نوع  و    22دو 

 .  23همریختی نهادی 

تعاونی سازمانی  همریختی  و  شرکت تغییر  اشکال  سایر  به  شدنشان  شبیه  و  های  ها 

شود که  ای چون رقابت سبب میخصوصی منبعث شده از رقابت است. نیروی محرکه 

به دیگر اشکال سازمانی فعال در اقتصاد کشور شوند.  ها نیز به مرور زمان شبیه  تعاونی 

، دوم  24شود. اول به واسطه تقلید دوم در سطح نهادی، که خود به سه سطح تقسیم می 

. در تقلید، کمبود منابع، اعم از انسانی و غیر  26و سوم به واسطه اجبار   25به واسطه هنجار 

ر را در پیش گیرد. دوم تغییر  های دیگشود تا واحد تعاونی مسیر تعاونی آن، سبب می 

می  اتفاق  زمانی  تعاونی هنجاری  ارزشی  نظام  که  واقع افتد  در  و  شود  متزلزل  ها 

 
19 Isomorphism 
20 Amos Hawley 
21 Geomorphic 
22 Competitive Isomorphism  
23 Institutional Isomorphism 
24 Mimetic  
25 Normative 
26 Coercive  
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های  های جدید، صورتبندی های موجود شود که این ارزش هایی جایگزین ارزش ارزش 

را می  قوانین  جدیدتری  با وضع  آن  اجبار است که دولت در  نهایت سوم،  طلبند و در 

 کند تا تغییر شکل دهند.  را مجبور می ها تعاونی 

 دالیل فرهنگی  .2

اثرگذارند.  ارزش  آن  نهادی  نوع  از  ویژه  به  نهادی  همریختی  روی  بر  فرهنگی  های 

ها و هنجارهای نهادی در بریتانیا  جانستون بیرچال برای فهم این موضوع به تغییر ارزش 

شود. به  سلط تبدیل می که نئولیبرالیسم به یک هنجار ماشاره دارد؛ جایی   1980دهۀ  

های فرهنگی بر مسأله تعاونی زدایی در  ها نیز این ارزش ای که با تغییر سیاست گونه 

زدایی  مورد تعاونی   18میالدی،    199تا    1995های  بریتانیا مسلط است. حد فاصل سال

های پیشتر  افتد که با وجود تغییر نگاه دولت وقت، با ارزش بزرگ در بریتانیا اتفاق می 

اَبِیْ   مسلط شده همخوانی دارند. جامعه مسکن  از نمونه  27ملی  این  یکی  های مشهور 

های پس از جنگ جهانی دوم  در وضعیت خرابی   1944حوزه است. این تعاونی در سال  

زدایی خود را آغاز  میالدی تعاونی 1989در انگلستان شکل گرفت. این شرکت در سال 

ند  ورزی جزیره بریتانیا مسلط بود. امّا این روکرد. در دورانی که نئولیبرالیسم بر سیاست 

باز هم پس از کنار روند دولت تاچر و میجر ادامه یافت. در واقع حتی در زمان تسلط  

زدایی این نهاد دیرپا ادامه یافت  تا اینکه این مجموعه با طور  حزب کارگر نیز تعاونی 

در یک بانک اسپانیایی ادغام شد. در واقع در الگوی ارائه شده در   2010کامل در سال 

 
27 Abbey National Building Society 



 

12 
 

رفته است و دیگر  شکل شماره یک، می  از بین  به طور کامل  تعاونی  توان گفت که 

 .  (BBC News, 2009)نشانی از تعاونی سنتی باقی نمانده است 

 توسط مدیران   28خلعِ یَدْ اموال  .3

تعاونی  در  دانشگاهی  تحصیلکرده  مدیران  جدید  نسل  شرکتورود  مانند  به  ها  ها 

محور سبب شد تا نزاع میان اعضای قبلی و مدیران جدید و تحصیلکرده شکل  سرمایه 

هایشان  ها از دارایی بگیرد. در بسیاری از موارد، موضوع غصب اموال و خلع ید تعاونی

که از شرایط دستمزد و جایگاه خود راضی نبودند.  توسط همین مدیران جدید اتفاق افتاد  

ها تأثیر شایانی گذاشت و نحوه مالکیت بسیاری از این  این امر بر تغییر شکل تعاونی 

 ها را تغییر داد.  تعاونی 

 دالیل سیاسی  .4

افتاد که  بزرگترین موج تعاونی  اتفاق  زدایی در کشروهای بلوک شرق و سوسیالیستی 

ی نبودند. علّت آن هم این بود که با فروپاشی شوروی، بسیاری  های واقععمدتاً تعاونی 

سازی الگوهای اقتصاد غربی بودند که بیشتر از همه بخش  از این کشورها به دنبال شبیه 

ها نیز جواب نداد چراکه در کوزوو و  کشاورزی خود را هدف قرار دادند. امّا این تالش 

 الیستی خو گرفته بودند.  های سوسیلهستان و حتی رومانی، مردم با مدل

 نبود چشم انداز رشد  .5

 
28 Expropriation 
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افق نداشتن چشم  مسأله  و  رشد  تعاونی29انداز  دیگر  دالیل  جمله  از  تغییر  ،  برای  های 

ها را  های تعاونی شود تا اعضا، ارزش شود. لذا این امر سبب می شکلشان محسوب می 

ارزش  این  اصالت  به  نسبت  نگاهشان  و  ببینند  کارویژه  نتیجه  فاقد  در  کند.  تغییر  ها 

توان به این  اقع می زدایی با سرعت بیشتری رخ داد. در وزدایی و در پی آن تعاونی ارزش 

ها، علت العلل تغییر شکل آنان بوده است.  شیوه نیز بیان نبود که کارآیی پایین تعاونی 

های نسل جدید در پاسخ به  موضوعی که سبب شد تا اشکال نوظهوری همچون تعاونی 

 & Battilani)زدایی را تسریع کنند  این نیاز شکل بگیرند و در عمل فرآیند تعاونی 

Schroter, 2011) . 

های ترکیبی در ایران: ابهام در مفاهیم یا نبود قانون؟تعاونی   

زدایی در قوانین رسمی کشور تعریف نشده است. اما اشکال  به طور مشخص، تعاونی 

تعاونی  آن وجود  مختلف  برای  تعریف معینی  آنکه  بدون  ایران ممکن است،  زدایی در 

های تعاونی  نامه تأسیس شرکتها آیین زدایی داشته باشد. مهمترین این نوع از تعاونی 

  44های کلی اصل  ایران بر اساس ابالغیه سیاست  سهامی عام است. این نوع تعاونی در

انجام گرفت و در پی آن، ماده    1384قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در سال  

ها  های اصل چهل و چهارم برای آغاز به کار این نوع تعاونی قانون اجرای سیاست   5

این موارد، ماده   در پی  ب  12وضع گردید.  قانون  از  رنامه چهارم  قانون اصالح موادی 

های سهامی عام را معین کرده  ، شروط تشکیل و توسعه تعاونی 1387توسعه مصوب  

تصویب    1388است که بر همین اساس آئین نامه اجرایی آن نیز توسط دولت در سال 

 
نبود انگیزه کافی برای اعضای تعاونی در جهت رشد در   )(Horizon Problemمنظور از مسأله افق یا  29

 اند.  برای پاسخ به این مسأله شکل گرفته NGCsهای نسل جدید یا یک تعاونی است که اساساً تعاونی
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های سهامی عام، استفاده از  رسید هدف قانوگذار از تأسیس تعاونی گردید. به نظر می 

ها از کل اقتصاد  ها و افزایش سهم تعاونی برای رشد تعاونی   بهره بازارهای ثانویه مالی

های  بند »ب« ابالغیه سیاست   1کشور است تا امکان تحقق هدف مندرج در تبصره  

افزایش سهم    44کلی اصل   از اقتصاد    25قانون اساسی یعنی  درصدی بخش تعاون 

است که  کشور، محقق شود. لذا شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام  

برد و با  های تعاونی نیز بهره می های قانونی نسبتاً زیاد شرکت صرفاً از مزایا و مشوق 

های متعارف، تنها اسم تعاونی را با خود به همراه  وجود تفاوت ماهوی خود با تعاونی

دهد که قانونگذار با تحوالت جهانی رخ داده در رابطه با  دارد. این آشفتگی نشان می 

تعاون مرکب ی مقوله  و  تعاونی زدایی  تعاونی شدن  فرآیند  چراکه  نبوده  آشنا  در  ها  زدایی 

های است که همچنان به برخی از اصول هفتگانه تعاون پایبندند  جهان شامل تعاونی 

 برند.   های بازارهای ثانویه نیز بهره می ولی از توانایی 

ی، این اَشکال  برخی پژوهشگران حوزه تعاون کشور همچون شعبانی و احمدعلی یوسف 

  ، )شعبانیاند که عبارتی همراه به سوظن است  « نامیده ها را »شبه تعاونی متفاوت تعاونی 

. در واقع در نگاه این دست از محققین،  ( 1394  ، حبیب اللهی  و  ، صالح آبادی  ،یوسفی

نام تعاونی تعاونی  اند و چنانچه  ها تنها در شکل متعارف خود شایسته به همراه داشتنِ 

آن،  تغییر بنیادین  ماهیت  تغییر  از  فارغ  شود،  محقق  تعاونی  شمایل  و  شکل  در  ی 

های سلف  های جدید از نمونهبایست با پیشوندی همچون »شبه« این نوع موجودیتمی

ها  زدایی خود مجزا شوند. لذا استفاده از عبارت »شبه تعاونی« برای این دست از تعاونی 

فی اشاره دارند که تعاونی سهامی عام که در حال  گردد. البته شعبانی و یوساستفاده می 

یدک  تنها  دارد،  ما وجود  قانون  در  الگوی شبه  حاضر  تفاوت  و  است  تعاونی  نام  کش 



 

15 
 

سهامی عام تنها در این نکته مُضمَر است که در شرکت تعاونی    تعاونی آنان با تعاونی 

الگوی شبه تعاونی،    که در سهامی عام، اعضا بر اساس سهام خود حق رأی دارند در حالی 

این طریق هم   از  با سهام مختلف همچنان تنها حق داشتن یک رأی را دارند.  افراد 

اساسی  می   30اصول  از طریق  آن حفظ  را  خود  مالی  تأمین  امکان  تعاونی  هم  و  شود 

آورد. چیزی که با به رسمیت  بازارهای مالی همچون بورس اوراق بهادار به دست می 

های ترکیبی در جهان در حال پیگیری است و اشکال  دایی و تعاونی زشدن تعاونی شناخته

گیرد. شعبانی و همکارانش اتفاقاً بر این نکته آگاه بودند  ها را نیز در برمی مختلف تعاونی 

اند. امّا  های نوع جدید معرفی کرده را به عنوان تعاونی   قالب تعاونی   17و در مقاله خود  

صالح    ، یوسفی  ، )شعبانیاند  »شبه تعاونی« دنبال کرده   مدل خود را بر محور طراحی یک

 .  رسدکه البته نام با مسمایی به نظر نمی  (59-58ص.   ،1394 ، حبیب اللهی  و ،آبادی 

دیگه به شکل  اوضاع  اروپا  در  دنبال می امّا  از طریق وضع  ای  این کشورها،  در  شود. 

تعاونی مرکب شدت  مسئله  شده  قوانین،  شناخته  رسمیت  به  از  ها  نیمی  حدود  است. 

تعاونی  مسیر  اتحادیه  کرده کشورهای عضو  قانونی  را  را  زدایی  آن  مختلف  انواع  و  اند 

در این راه   198631اند که در این بین بریتانیا با وضع قانون جامعه مسکن تعریف نموده 

 
دانند. آنان در بیان ادعای خود این نکته را بیان  اصل نمی  7برخی محققین داخلی ما، اصول تعاونی را الزاماً     30

های مختلف همچون  کنند که اصول تعاونی از زمان راچدیل تا به امروز تغییرات زیادی داشته و در سنتمی

. همچنین اصول  (57-45ص.    ،1396  ، رضایی  و )آماده  دلیچتسی نیز متفاوت بوده است  -آیزن و شولتزنگاه رایف

تنها   بر  مبتنی  آمریکا  ایاالت متحده  برخی کشورها همچون  کاربر  3تعاونی در  و  -مالک، کاربر-اصل  کنترل 

ای دیگر نیز اصول  . عده(81- 80ص.    ،97  ،بررسی تجربه تعاون در کشورهای منتخب  ،)آمادهسود است  -کاربر

نامند و  ها در مکاتب و کشورهای مختلف میل معرفی شده برای تعاونیهفتگانه تعاونی را چکیده شصت اص

های اسالمی، تعاونی از منظر اسالم شامل پنج اصل است که اشتراکات زیادی با  معتقدند که بر اساس آموزه

 .  (488-485ص. ، 1394  ، )یوسفیاصول هفتگانه راچدیل نیز دارد 
31 Building Society Act 1986 
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زدایی آن است که فرآیند تغییر شکل  ساختن تعاونی   پیشگام بوده است. علت رسمی 

به مثابه یک جریان و خواست عمومی رسمی دارای اعتبار شود. در واقع تغییر  تعاونی  

گرایی تقلیدی، هنجاری و  تواند سه جریان همریخت شکلی تعاونی به کمک قانون می 

مانند   به  از طرف دیگر کشوری  پیشتر گفته شد،  اجباری را تسهیل کند. همانطورکه 

با وضع قانون امنیت    1990ر دهۀ  فرانسه مسیر دیگری را طی کرده است. این کشو

های اعتباری درآورد. هرچند فرآیند  ای را به صورت تعاونی بانک منطقه   34مالی خود،  

زدایی امروزه در فرانسه نیز رسمی شده ولی این کشور در ابتدای امر نسبت به  تعاونی 

ود  های سنتی ماهیت خ این موضوع واکنش نشان داد و هنوز در تالش است تا تعاونی 

شود، تنها  زدایی شناخته می را از دست ندهند. در آمریکا نیز که به عناون مهد تعاونی 

ایالت قانون مشخصی ندارند    14اند،  های را وضع کرده ایاالت قانون تبدیل تعاونی   33

البته   کرده   3و  تبدیل وضع  ممنوعیت  قانون   ,Battilani & Schroter)اند  ایاالت 

2011, pp. 12-13) دهد که جهان عرصه تعاون با پدیده جدیدی به نام  . این نشان می

اند  ها در تالش ها رو به رو است و به مرور زمان دولت ترکیبی شدن یا دورگه شدن تعاونی 

تواند در شکل ممنوعیت و یا  تا نسبت به این پدیده واکنش نشان دهند. این واکنش می 

د باشد. امّا آنچه که از موافقت یا مخالفت در  ها به اشکال جدی موافقت با تبدیل تعاونی 

تر است، اتخاذ تصمیمی مشخص در رابطه با موضوع تبدیل و یا  این رابطه با اهمیت 

 ها در عصر حاضر است.  تغییر شکل تعاونی 

 

های سیاستیتوصیهها و یافته  
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ها به  زدایی، تبدیل و تغییر شکل تعاونی همانطورکه در این مقاله مشاهده شد، تعاونی 

میالدی    1980آغاز شده است و از دهۀ    1970انواع جدید خود فرآیندی است که از دهۀ  

های موفق جهان  شود. در حال حاضر بخش زیادی از تعاونیتر دنبال می به طور جدی 

المللی تعاون نیز  کنند که اتفاقاً اتحادیه بین ا فعالیت می هدر قالب اشکال جدید تعاونی 

می آن  رسمیت  به  را  و  ها  مواجهه  از  موجی  نیز  جهان  مختلف  کشورهای  در  شناسد. 

ها  گیری این نوع از تعاونی گذاری برای به رسمیت شناختن و یا ممانعت از شکل قانون 

ل است. با این حال، در قانون کشور  وجود دارد که البته کفه ترازو  بیشتر به نفع دسته او

های سهامی عام وجود دارد که اتفاقاً نسبت مشخصی با اصول تعاونی  ایران، تنها تعاونی 

ها از اقتصاد کشور طراحی  رسد بیشتر با هدف افزایش سهم تعاونی ندارند و به نظر می 

این بحث، ح از  تعاونی. جدای  تا یک  عام هستند  بیشتر شرکت سهامی  و  ضور  شده 

 شود.   تعاونی سهام عام نیز در حوزه تعاون کشور به سان یک وصله ناجور حس می 

 راه حل دارد:   دودولت و یا قوه مققنه در مواجه با این پدیده 

های به اشکال جدید به صورت  زدایی، تبدیل و تغییر تعاونی : تعاونی نخست  •

بخشی از قانون تعاون کشور )به عنوان یک فصل مجزا( و یا به صورت یک  

قانون مجزا، به رسمیت شناخته شود. در این صورت پیشنهاد ما این است که  

تبدیل  نامگذاری آن به مانند قوانین مشابه در کشورهای دیگر همان »قانون  

تعاونی تعاونی  مرز  تا  باشد  همچون  ها«  آن  جدید  اشکال  با  متعارف  ها 

های قابل عرضه در بازارهای ثانویه و البته  های نسل جدید و تعاونی تعاونی 

 ها مشخص شود.  های نوین تعاونیبندیسایر صورت 
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های به اشکال جدید در قالب بخشی  زدایی، تبدیل و تغییر تعاونی : تعاونی دوم •

ز قانون تعاون کشور )به عنوان یک فصل مجزا( و یا به صورت یک قانون  ا

ها کمتر رخ  مجزا، ممنوع شود. این امر سبب شده تا انحراف از اصول تعاونی 

 امکان پذیر گردد.   32های کاذب ها و تعاونی دهد و حذف پدیده شبه تعاونی 

وقوع پدیده ترکیبی شدن  در نتیجه، پیشنهاد نگارنده این است که دولت و قوه مقننه،  

ها را جدی بگیرند. در دستور کار قرار گرفتن این مقوله سبب خواهد شد که دولت  تعاونی 

حل  و یا مجلس شورای اسالمی، پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع، یکی از دو راه 

بنابراین گام اول، پذیرفتن وجود و ظهور پدیده  فوق الذکر را انتخاب نمایند. 

یا ترکیبی شدن تعاونی است تا واکنش متناسب با آن نیز  دورگه شدن  

    اتخاذ گردد.

 
شبه تعاونی و تعاونی کاذب اصالحی جدید و مورد استفاده برخی محققین است. برای مطالعه بیشتر ر.ک.    32

 .  (76, ص. 1394حبیب اللهی,  &)شعبانی, یوسفی, صالح آبادی, به:  
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