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 پیشگفتارمترجم

کتابی باا نااا ا   0202انتشارات آکادمیک در سال 
اقیان سیه )تص یر -بیدارکرد  ظرفیت تعاو  ماطقه آسیا

روی جلد کتاب، در باال آمده است( و به زبا  التایا ، 
ماتشر کرده که در آ  ضم  تأکید بر اهمیات ناقا  

از هاایای  بیا  نم نهبه ها در یک اقتصاد مدر   تعاونی
های م فق در یازده کش ر ماااطاقاه آسایاا و  تعاونی

های نظری آنها از ماااظار  اقیان سیه و بررسی چارچ ب
الملالای  قان نی، ملی و بی -اجتمانی، سیاسی-اقتصادی

پرداخته است؛ ای  کتاب از ای  مسیر تالش داشته تاا 
هاای  های اثرگذار و بازسازی تعاونی امکا  ایجاد تعاونی

م ج د در راستای تحقق و دستیابی آناهاا باه هاد  
مطل ب و کاه  فقر را برای نالقمادا  و پژوهشگرا  

 نماید. فراهم 
های  بر همی  اساس و نیز در راستای نق  مهم تعاونی

مصر  در تأمی  نیازهای اقشار مختلف مردم با تا جاه 
شمار، اثر پی  رو باه  به مزیت قابل ت جه مشتریا  بی

برگردا  و تلخیصی از مت  اصلای باه فاارسایل فصال 
 بیست و یکم ای  کتاب که به مقاله اَکیرا کُریمُت  

 (Akira Kurimoto از دانشگاه ه سیل کاال )  شاهار
ت کی ی کش ر ژاپ  تعلق دارد، اختصاص خ اهد داشت 

 و طبعاً فاقد نقص نیست.  
الزم به ت ضیح است که برخی از مطالب مقاله باا به 
رنایت اختصار، از مت  ترجمه حذ  یا به لحاظ واژگانی 
و نبارتی، دارای تغییری جزئی شده است که به انتقاد 
مترجم، خللی در محت ای اصلی مت  ایجاد نخ اهد کرد؛ 

همچای  تصاویر به کار رفته در مت  به انتخاب مترجم 
 ب ده است. 

 

 مقدمه.0

های  تری  سازما  های مصر  ژاپ  به بزرگ تعاونی
الملل از نظر نض یت و  تعاونی مصر  در سطح بی 

های ق ی از  اند و مشخصه شده گردش مالی تبدیل
آنها یک مدل اند.  مشارکت انضا را به نمای  گذاشته

ماحصر به فرد و مهم را که غالب انضای آنها زنا  
دار هستاد و نیز تح یل درب مازل را ایجاد کرده و  خانه

ند. سؤاالت اصلی ن شتار پی  رو ای  است ا هت سعه داد
که ای  مدل م فقیت، چرا و چط ر ظه ر کرده و تکامل 

 یافته است. 
ای از یک جاب   نم نههای مصر  ژاپای  تعاونی

به نا ا  المللی هستاد که   تعاونی مصر  م فق بی 
م رد تمجید قرار  0892یک مدل مشارکت انضا از دهه 

 اند. گرفته
های ژاپای با رقابت شدیدتر تاحات  با ای  حال، تعاونی

هاای زنادگای  رک د اقتصادی ط النی و تغییار ساباک
اناد.  کاادگا  ضم  رشد فردگرایی م اجاه شاده مصر 
 0882هاا از اواساد دهاه  مالی ای  تعاونی های گردش

نلیرغم ایاکه همچاا  در حال افزای  نض یات خا د 
اند، راکد مانده است. در نتیجه، سرانه خرید ماهاناه  ب ده

باه  0880ژاپا  در ساال  ی   08،222ها از  ای  تعاونی
، تاقالایال یاافاتاه اسات. 0202ی  در ساال 22،،02

فروشی فروشگاهی به ط ر جدی تاحات تاأثایار  خرده

رقابت قرار گرفته و امکا  بازگشت آنهاا باه سا دآوری 
های غیر فروشگااهای،  فروشی نیست. با ای  حال، خرده

 هایی که اصطالحاً ها  به واسطه خرید مشترکل گروه
 (Han)- واحد سازمانی ک چک که از چادی  نض  واقع

-در یک محله و در همسایگی هم تشکیل شده اسات
شده تا ساد  ش ند و تح یل اجااس خریداری نامیده می

فردی به درب مازل، در حال حفظ و تق یات گاردش 
 مالی خ د هستاد. 

های مصر  ژاپای به صا رت  در ادامه تاریخچه تعاونی
هاای مادل  خالصه تشریح و پا  از آ ، ویاژگای

های مصر  بیا  خ اهد گردید. همچای  در ای   تعاونی
ن شتار، ن امل خرد و کال  م فقیت مدل ژاپای معرفی 

های  خ اهد گردید. ضم  ایاکه اثر حاصله ت سد تعاونی
مصر  به نا ا  قهرما  ایمای و قابلیت اطمیاا  م اد 

 غذایی م رد بحث و بررسی قرار خ اهد گرفت.  
 

 هایمصرفژاپنیتاریخچهتعاونی.2

های مصر  ژاپای از اواخر قر   تاریخچه تعاونی
های تعاونی در  ن زدهم قابل پیگیری است. اولی  مغازه

ژاپ  که از انجم  پیشگاما  ندالت راچدیل الگ  
گرفت، در شهرهای ت کی ، اوساکا، و ک ب در سال  می

  برپا گردید. 0988
های مصر  پ  از جاگ جهانی دوم  تاریخچه تعاونی
ت ا  به چهار دوره تقسیم نما د  خاریاد  در ژاپ  را می

ها در پی قحطی و کمب د غاذا در   گ نه از باشگاه قارچ
        شده های کارگریل حمایت ؛ ظه ر تعاونی0822دهه 
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شک فایی  ؛0892های کارگری در دهه  ت سد اتحادیه
تا  08،2های مصر  شهروندی در ط ل دهه  تعاونی

راکدماند  رشد از اواسد دهه ؛ و 0882اوایل دهه 
 (.0به بعد) 0882

، کل اقتصاد 0829دقیقاً پ  از اتمام جاگ در سال 
ژاپ  به دلیل تخریب و ویرانی گسترده امکانات ت لید و 

بادی غذای  سیستم جیرهت زیع، دچار آشفتگی شد. 
اصلی به نا ا  بخشی از مکانیسم تهیه در ایام جاگ 

ای مؤثر برای حمایت از زندگی روزانه  نت انست به گ نه
کاادگا ، ایفای نق  نماید. اغلب جمعیت  مصر 

شهری در معرض کمب د جدی غذا، مایحتاج روزانه و  
سابقه قرار گرفتاد. آنها مجب ر به انتماد و  ت رم بی

کرد  به بازارهای سیاه و دیدار با کشاورزا  برای  تکیه
مبادله کاالهای ارزشماد خ د برای تهیه غذا و نجات از 

 در حد مرگ شدند. تحت چای  شرایطی،  لگرساگی
شماری ت سد ساکاا  در مااطق یا  های خرید بی باشگاه

ها و ادارات شکل گرفت. مأم ریت  کارگرا  در کارخانه
آنها خرید غذا برای انضا از کشاورزا  و کارخانجات که 

شدند، ب د. آنها با سرنتی  نامیده می“  ج امع خرید”غالباً 
اغلب لیک  از آنجا که  گ نه رشد کردند؛ باورنکردنی قارچ
های مدیریت و پشتیبانی مؤثر ب دند،  آنها فاقد سیستم

دچار اضمحالل مدت ک تاهی پ  از آغاز به کار، 
های مصر  به  تعاونی  شدند؛ فلذا اولی  دورا  رونق

  .سرنت خاتمه یافت
، حمایت از مشاغلی که رفاه کارگرا  در 0892در دهه 

های  آ  مد نظر ب د، آغاز گردید. در ای  دورا ، تعاونی
های اقتصادی برای  مح ر به ماظ ر انجام فعالیت-کارگر

های  تأمی  ان اع نیازهای کارگرا ل تحت حمایت اتحادیه
محلی در  اتحادیه کارگریکارگری ایجاد شد. ش راهای 

های مصر  ج امع به  به ایجاد تعاونی 0892دهه 
ها، ان اع  رهبری کارگرا  کمک کردند؛ ای  تعاونی

غذاها و کاالهای مصرفی را در شهرهای محلی پی  از 
نام  کردند و با ثبت ها تأمی  می ظه ر س پرمارکت

ها به نا ا  انضای تعاونی و جذب  خ دکار اتحادیه
کاادگا ، به سرنت به  تری از مصر  طیف وسیع

العمل  م فقیت دست یافتاد. ای  مسأله ماجر به نک 
های شدید ضدتعاونی شد.  فروشا  و پ ی  شدید خرده

الزم به ذکر است که م فقیت آنها به دلیل کمب د 
 مدت ب د.  های مدیریتی و آم زش انضا، ک تاه مهارت

، به 0892گسترش سریع اقتصادی در ژاپ  از اواخر دهه
رغم ایاکه به شدت افزای  استانداردهای زندگی را 
م جب شده، مهاجرت گسترده مردم به شهرهای بزرگ 
را به ارمغا  آورد. ای  روند با تغییرات انقالبی در 

بدی  ص رت که  .الگ های مصر  و ت زیع، همزما  شد
تر  ت لیدکاادگا ، مبادرت به ت لید انب ه و ت زیع گسترده

شده ضم  استفاده از م اد  بادی م اد غذایی بسته
شیمیایی به نا ا  م اد غذایی افزودنی که اغلب بانث 

در نتیجه   شد، نم دند. مشکالت جدی برای سالمتی می

کاادگا  همچاا  که نگرا  ت رم باال و آل دگی  مصر 
ه ا و آب ب دند، نگرا  ای  م اد شیمیایی نیز ب دند. 

کااده را در پیگیری و   چای  م قعیتی جاب  مصر 
تر تحریک  تر و محید سالم نم د  م ادغذایی ام  دنبال
ای  تحریکات، پیدای  نتایج کرد؛ که یکی از  می

و  08،2های مصر  شهروندی در دهه تعاونی
   0892دار ب د. تا سال  به پشتیبانی زنا  خانه 0882دهه

های شهروندی ضم  جذب طیف وسیعی از  تعاونی
کاادگا ، در کلیه نقاط کش ر ژاپ  بر پا گردید.  مصر 

میلی   نفر به  0نض یت در جاب  تعاونی مصر  از 
میلی   نفر گسترش یافت ضم  ایاکه گردش مالی  02

برابر رشد کرد.  02، 0882و  0882های  بی  سال
دار  های مصر ، با زنا  خانه باابرای  مدل ژاپای تعاونی

 به نا ا  نیروهای محرکه شکل گرفت. 
، گردش مالی 0882با ای  وج د، از اواسد دهه

های مصر  به دلیل رک د ط النی مدت و رقابت  تعاونی
تر در پی دستیابی به سهم بیشتری از بازار  سخت

فروشا  مستقل ادامه  مت قف گردید. کاه  میزا  خرده
ای شد که حتی برخی  یافت و شراید به گ نه

ای  های زنجیره تر و س پر مارکت های بزرگ فروشگاه
های تعداد  شکست خ ردند. برای م اجهه با چال 

تر زنا  شاغل در بیرو  از مازل و افزای  سبک  بی 
های  در قیاس با سبک زندگی  های فردی زندگی

ها، تح یل خرید به درب مازل را به  اجتمانی، تعاونی
 نا ا  برنامه خ د معرفی نم دند. 

ها در دهه گذشته با رشد  کاه  حجم فروش فروشگاه
فروش تح یل به درب مازل جبرا  شده است و 

ها از ای  طریق، م فق به حفظ گردش مالی  فروشگاه
 اند.  خ د شده

 هایمصرفژاپنیتعاونیهایمدل.ویژگی3

های مصر  ژاپای سیمای ماحصر به فرد یک  تعاونی
مدل م فق از هر دو ماظر اقتصادی و اجتمانی را به 

ها  گذارند. متمایزتری  ویژگی ای  تعاونی نمای  می
دار در آنهاست.  نض یت غالب زنا ، ب یژه زنا  خانه

ها  اکثریت انضا و انضای هیأت مدیره ای  تعاونی
های مدل ژاپای  نمدتاً زنا  هستاد. در مجم ع ویژگی
 در سه نا ا  زیر قابل خالصه است 

. تح یل در ماازل باه 0 ،. مشارکت فعال انضای ز 0
 های اجتمانی ق ی پ ی . 3نا ا  یک مدل تجاری و 

(0 .) 
های خرید را به ماظ ر خرید  باشگاه 08،2زنا  در دهه

شیر خالصل بدو  م اد افزودنی از ت لیدکاادگا  قابل 
های  اندازی نم دند و در ادامه فعالیت به گروه انتماد، راه

های ها ، واحدهای  (، مبدل شدند. گروهHanها )
ک چک متشکل از چادی  همسایه در نزدیکی هم 

های  شدند که به ماظ ر خرید از تعاونی اطالق می
مصر  با یکدیگر متحد شده ب دند. نکته قابل ذکر 

بسیار م رد استقبال قرار  08،2ایاکه ای  تجربه، از دهه 
گرفت و در سراسر کش ر، نشر یافت که در حقیقت، 

 آمد.  گرایی آسیایی به شمار می انعکاسی از فرهاگ جمع
دومی  ویژگی کلیدی، نملکرد تجاری ماحصر به فردل 

های  سیستم تاها به گروهتح یل درب مازل است. ای  
ها  که در آ  انضا مرتباً به کارکاا  بخ  تح یل 

، غذا و مایحتاج روزانه را  تعاونی که ظر  هفت روز
کااد، اختصاص دارد. ای  سیستم، برای  ت زیع می

 فاقد  لکاادگانی که خ استار غذای ایم  خدمت به مصر 
م اد افزودنی شیمیایی خطرناک و نظایر آ  ب دند، ابداع 

ای  سیستم همچای  با نیازهای جمعیت ساک  در  شد.
یافته خارج از شهر که فاقد امکانات  مااطق تازه ت سعه

 خرید ب دند نیز متااسب ب د. 
ای  که تهدید جاگ هسته  زمانی 0892ها در دهه  تعاونی

هاای  شد، در پا یا  ای احساس می به ص رت گسترده
هاا  ای داشتااد. تاعااونای طلبانه مشارکت فعاالنه صلح

ای از بابت حفاظت از محایاد  همچای  نگرانی گسترده
زیست و رفاه اجتمانی در ج امع داشتاد. آنها همچایا  

هایای را در جاهات حاماایات از حاقا ق  پ ی 
هاایای  کاادگا  تشکیل دادند که در آنها فعالیت مصر 

آوری امضا و ارائه دادخا اسات باه  نظیر آم زش، جمع
هاا در  گرفت که نتیجه ای  فعالیت ها ص رت می دولت

کاادگا  در  به تص یب ق انی  حمایت از مصر نهایت 
  ماجر شد. 0222تا  0882های دهه
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 ژاپنی

های مصر  ژاپای، نتیاجاه  ظه ر و تکامل مدل تعاونی
تعدادی ن امل کال  کلیدی ب ده است. پیشیاه کالای 

ت ا  به ص رت  را می 0892اجتمانی از دهه -اقتصادی
 سازی و نا ا  نم د   زیر خالصه

تغییار انارژی از  شد  سریع و رشد اقتصادی،  صاعتی
ای، اناقاالب در  زغال ساگ به نفت و انرژی هساتاه

کاااااده و  الگ های ت لید و ت زیع، اناقاالب مصار 
شااسی، شهرنشیاای باه  های ب م گرایی، پ ی  مصر 

م ازات مااطق روستایی خالی از سکاه، تضعیف رواباد 
های به  های گسترده به خان اده اجتمانی و تغییر خان اده

( که در آناهاا Nuclear familyای ) اصطالح هسته
    کردند.  دار به کارهای خانه رسیدگی می زنا  خانه

 00شماره-0011تابستان بولتنسیاستیتعاون
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تری  نامل کال  مستقیماً اثرگذار بر سیر تاکاامالای  مهم
های مصر  ژاپای، به ساختار تجارت تا زیاعای و  تعاونی

فاروشاا  کا چاک  گار از خارده قان   تجارت حمایت
وری پایی  مرتبد با   گردد. سیستم ت زیع ژاپ  به بهره برمی
فروشا  ک چک متعدد و ساختار پیچیده شااااخاتاه  خرده
افزای  یافت   فروشی های خرده شد. در واقع تعداد مغازه می

 0890میلی   در ساال  0.8تا ایاکه به اوج میزا  خ د، 
رسید. آنها هم اره تحت فشار و به دنبال ای  ب دند تاا باا 

فروشا  مادر    تشکیل کارتل یا البی اقتصادی نلیه خرده
در مقیاس بزرگ رقابت کااد. و در نهایت ت انستاد صادای 

های  خ د را به مسئ ال  حاکم برساناد و در تدوی  سیاست
 تجاری به نفع خ د اثرگذار باشاد. 

تغییرات انقالبای  0892ها در اواخر دهه  ظه ر س پرمارکت
هاای  در سیستم ت زیع م اد خ راکی با معرفی فاروشاگااه

سروی  به ارمغا  آورد؛ کاه -ای و سیستم سلف زنجیره
هاا هام  بالتبع تغییرات ق انی  را به همراه داشت. تعاونای

صاالح  ملزم به رنایت ق انی  ماتشرشده ت سد مراجع ذی
خ د شدند لیک  آنها تح یل درب مازل را در اولا یات 

 فعالیت خ د قرار دادند. 
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قان   تعاونی مصر  شامل چادی  مانع برای م فقیت ب د 
از جمله ایاکه آنها اجازه تجارت با انضای غایارنضا  و 

های انتباری را نداشتاد. مما نیت تجارت باا  انجام فعالیت
انضای غیرنض  خص صاً، اثرگذاری بلادمدتی بر تح ل و 

ها هر از چاد گاهی از  ها داشت. تعاونی سیر تکاملی تعاونی
یافته ت سد جا اماع  های ضدتعاونیل سازما  س ی کمپلی 

تر مما نیت تجاارت باا  فروشانی که بر اجرای دقیق خرده
 انضای غیرنض  اصرار داشتاد، تهدید شده ب دند. 

واکاااشای باه  0898تاا  0892ها در سال  ای  کمپی 
های مصر   شده ت سد تعاونی های م فق تأسی  فروشگاه

فاروشاا   محلی به رهبری کارگرا  ب د که در آ  خارده
خ استار تق یت مقررات مرب ط به تجارت با انضای غایار 

کااادگاا   و محدودنم د  نض یت تعاونی به مصر  نض 
ها با بسیاج  زیر خد فقر شدند. ای  در حالی ب د که تعاونی

های تعاونی، افازایا  ساهام  انضا برای حمایت از مغازه
سرمایه و بکارگرفت  انضای جدید در برابر چای  حرکاتای 

 کردند.  مقاومت می
های ضدتعاونی دو نتیجه با خ د به همراه داشات   کمپی 

های قان نی برای انجام تاجاارت باا  اول ایاکه محدودیت
فاروشاا   خاردهانضای غیرنض  افزای  یافت؛ و دوم، 

. پا  از آ  تر به افتتاح س پرمارکت روی آوردند مترقی
)زمانی کاه ما ضاع ،089ها مجب ر شدند تا سال  تعاونی

سیاست تجاری نم می به نفع رقابت بالعک  شد.( به ط ر 
 فروشا  نبرد کااد. های خرده مستمر با کمپی 
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گایاری  گر نیروی محرکه اصالای در شاکال زنا  تعاو 
آیاد. بدی  ص رت که  های مصر  ژاپ  به شمار می  تعاونی

قسمت نمده ای از زنا ، نق  ساتی جااسایاتای زناا  
کردند و مسئ لیات اصالای وظاایاف  دار را بازی می خانه
داری نظیر خرید، آشپزی و مراقبات از کا دکاا  و  خانه

سالخ ردگا  را بر نهده داشتاد. هر چاد آناهاا باه طا ر 
هاایای را  ای در کسب تحصیالت نالیه م فقایات فزایاده

داری بر اساس روابد  کسب کرده ب دند، لیک  وظایف خانه
 رفت. و مااسبات اجتمانی از ایشا ، انتظار می

 

هاای خا د در  فلذا از ای  نظر آنها از فرصت ابراز نگرانی
های تجاری نانادالنه،  خص ص امایت م اد غذایی، فعالیت

های جماعای  تخریب محید زیست و نیز حض ر در فعالیت
 محروم ب دند.
های مصر  را فرصتی برای دیده  دار، تعاونی ای  زنا  خانه

گارایای  شد  نالقمادی خ د در زمیااه مصار  و شایده
اخالقی یافتاد. از آنجا که آنها وقت کافی برای صر  وقت 

های تعااونای  و انرژی مکفی برای نمل داشتاد، در فعالیت
یافتاد. آنهاا  کاادگا  حض ر می برای حل مشکالت مصر 

به ط ر گسترده و در حد وسیعی در خص ص مسائل مرتبد 
کااده کسب اطالع و اقدام به یادگیری نما دناد،  با مصر 

های متا نی را اداره و هدایت کردند و رهابارا   فعالیت
 ها شدند.  غیرمتخصص تعاونی

های دانشگاهی نایاز  به نالوه، مدیرا  و کارکاا  تعاونی
های مصر ، ایفا نم دند. آنها  نق  مهمی در ت سعه تعاونی

های دانشگااهای ماحادود و  که نملکرد تعاونی از زمانی
ماحصر باه فضاای دانشاگااه و دانشاجا یاا  شاد، 

های گسترش نض یت و تجارت را درک کردند.   محدودیت
دار محلی برای بارپاایای  آنها از طریق کمک به زنا  خانه

، مرز جدیدی برای  08،2های مصر  از اواسد دهه  تعاونی
های دانشگاهی در خارج از فضای دانشگاه یافتاااد    تعاونی

هاای  های مصر  به دنبال کسب مهارت حال آنکه تعاونی
های دانشاگااهای باه  مدیریتی رهبرا  و کارکاا  تعاونی

، 0892واسطه نملکرد تجااریشاا  با دناد. تاا ساال 
های ژاپ  تأسی   های مصر  در اکثر مراکز استا  تعاونی

گذارا  یا  های دانشگاهی، بایا  و بسیاری از رهبرا  تعاونی
  های مصر  شدند. رهبرا  ارشد ای  تعاونی
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های مصر ، معایب را به مزایا مبدل ساختاد؛ آناهاا  تعاونی
یک مدل تجاری ماحصر به فردل تح یل درب مازل را کاه 

کرد، ایاجااد و  بر مانع اصلی دستیابی به سرمایه غلبه می
ت سعه دادند. خرید مشترک به ماظ ر تسهیل نامالاکارد 

گذاری  ها به سرمایه هزیاه ابداع شد. تعاونی فروشی کم خرده
ها نظیر ساختما  و مبلما  تعاونای  ساگی  در خیلی زمیاه

باار   مجب ر نب دند لیک  همه آنها به کامپی تر، انبار و وانات
جهت تح یل کاالها نیازماد ب دند. آنها هماچااایا  باه 

که تاها با استخدام   های پیشرفته نملکرد فروشگاه تکایک
آمد، نیاز  ها آم زش به دست می یا سال قیمت مدیرا  گرا 

های فااورانه ساخته و باه  ، ن آوری0892در دهه نداشتاد.
، 0888ها بکار گرفته شدناد. در دهاه  سرنت در تعاونی

تح یل درب مازل ت سد افراد به نا ا  ن آوری دیاگاری 
 معرفی گردید. 

های مصر  در راستای حل مسأله مامااا نایات  تعاونی
تجارت غیرنض ، استراتژی ترغیب کلیه مشاتاریاا  باه 
نض یت در تعاونی را در دست ر کار خ د قرار دادند و امکا  
مشارکت ق ی انضا به طرق مختلف را فراهم نم دند. فلذا 

اناد در  ها ت انساتاه ش د ای  تعاونی گاهی اوقات گفته می
تبدیل مانع و نیبل ماع تجارت غیرنض  به یک مازیات، 

 م فق نمل نمایاد. 
 

 ترتأثیرمدلژاپنیبراعضاوجامعهگسترده.7

های مصر  نقشی اساسی در ایجاد امایت غاذایای    تعاونی
هاای  اند. نض یت کل تعااونای پایدار داشته  و ظه ر جامعه

درصد کل خان ارها پیاشای  28.9میلی   یا  09مصر  از 
گرفته است، و ای  به معاای آ  است که از هر دو خان اده 

های مصر  است؛ رقمی کاه بسایاار  یکی، نض  تعاونی
 02های کشاورزی)قریاب باه  تر از انضای تعاونی بزرگ

 میلی  ( است.  
های مصر  در ساال  فروشی تعاونی کل گردش مالی خرده

ش د؛ چااادیا   درصد بازار تخمی  زده می 3حدود  0209
تعاونی برتار  322بادی مصر  بزرگ ژاپای در رتبه  تعاونی

اناد.  جای گرفاتاه 0209المللی تعاو  در سال  اتحادیه بی 
یادآور شاد  0898( قبالً در سال Hasselmannهاسللْمَ )

که جاب  تعاونی مصر  ژاپای تااهاا ساازماا  مالای 
های مصر  خارج اروپاست که در دستایاابای باه  تعاونی

(. ای  در حالی 3قدرت و اثرگذاری م فق نمل نم ده است)
( معتقد است جابا  ژاپااای Birchallاست که بیرچال)
های زیاادی  های مصر  آسیایی، ظرفیت نالوه بر تعاونی

برای آم زش چگ نگی اجرای یک جاب  تعاونی مصار  
های مصر  اروپای غربی و آماریاکاای  به تعاونی م فق

هاا  % گردش مالی تعاونی90(. از آنجایی که 2شمالی دارد)
ها تأکید  فروشی م اد غذایی اختصاص دارد، تعاونی به خرده

اناد ضاما  ایاااکاه بار   ای بر م اد غذایی داشتاه ویژه
کاادگاا  و  های مختلف ت سد مصر  گیری پ ی  شکل

ت سعه محص الت جایگازیا  و در ناهاایات ارتاقاا  
 استانداردهای امایت م اد غذایی اثرگذار ب ده است. 
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تاریا   ای به نا ا  ق ی های مصر  به ط ر گسترده تعاونی
کاااده را هادایات  های مصر  سازما  مصر  که پ ی 

هاای تا زیاع را  کااد و محص الت جایگزی  و سیستم می
به بعد،  08،2ش ند. آنها از سال  دهاد، شااخته می ت سعه می

محص الت دارای برچسب تعاونی را ت سعه دادند و در ایجاد 
، کاه “ ایما  و قاابال اناتامااد” و خلق تص یر تجاریل 

کااده ب د و نیز حاذ  اجازا   کااده نظرات مصر  ماعک 
بادی بی  از اندازه، م فق نمال ناما دناد؛  پرخطر و بسته

ضم  ایاکه افزای  ارائه اطالنات مکافای در خصا ص 
آنهاا ساز شدند.  ها را نیز زمیاه بادی محت یات و کاربرد بسته

هاای  همچای  به ماظ ر انعاکااس و اناتاقاال دیادگااه
کااده در خص ص ت لید م اد غذایی خام، اقادام باه  مصر 

معامله مستقیم با ت لیدکاادگا  نم دند. که در حال حااضار 
آنها همچای  ش د.  ای  متدها، ت سد رقبا نیااً بکارگیری می

یک رژیم غاذایای   واحد، ارزش گذاریهای قیمت در زمیاه
ریزی مالی زندگی و سبک زندگی سازگار باا  متعادل، برنامه

کاااادگاا  پارداخاتاااد؛  محید زیست، به آم زش مصر 
هایی که ضم  تجدیدنظر در الگ های وسیع مصار ،  زمیاه

پ ی   به دنبال تغذیه سالم و حفاظت از محید زیست است.
هاای  ها برای جایگزیای کایاساه ت سد تعاونی“  کیسه م ” 

پالستیکی آغاز به کار کرد که ت انست در زمیاه تغییر م فق 
کااده و اصالح و بازنگری قان   بازیافت ساال  رفتار مصر 

 کااده باشد.   ، بسیار کمک،022

کاادگا  در اصالح قاانا    اقدامات جمعی از س ی مصر 
ص رت که  اثرگذار ب د بدی  ،022کااده سال  قرارداد مصر 

های مصر  واجد شراید را ضم  بارخا رداری از  سازما 
کااااادگاا  باه ناماایااادگای از  پشتیبانی ق ی مصر 

ساخت تا نالایاه رفاتاار  کاادگا  متضرر قادر می مصر 
دهاگا  خدمات شکایت کااااد. از ماارس  غیرقان نی ارائه

کااده واجد شراید وج د داشاتاه  سازما  مصر  08، 0209
های مصار  ایاجااد و  است که غالب آنها ت سد تعاونی

 اند.  پشتیبانی شده

 

 گیرینتیجه

های صاعتی و م انع قان نی، ن امل اخالقی،   با وج د سیاست
تری  جاب  تعاونی مصر  ماحصر باه فارد  ظه ر بزرگ

 جها  را ممک  ساخت.

های متعددی ناشی از تغییر  های مصر  با چال  تعاونی
محید، پیرشد  جمعیت، نرخ زاد و ولد پایی ، رقابت شدیدتر 

ها و تأثیرات روزافزو  فااوری اطالنات روبرو  با س پرمارکت
ها ت سد تق یت  هستاد. برای ادامه راه نیاز است ای  چال 

ای  حاکمیت داخلی، رهبری و اطمیاا  از مدیریت حرفه
با رشد روزافزو  پذیری برطر  ش ند.  برای افزای  رقابت

های مصر  برخی ن امل نظیر افزای  مشارکت  تعاونی
گذاری در آم زش انضا و کارکاا  امری  انضا و سرمایه

ضروری است. نالوه بر ای ، آنها بایستی اثرگذاری ملم سی 
در تأمی  امایت م اد غذایی و یکپارچگی زنجیره تأمی  

کااده و کمک به جامعه  گسترده، محافظت از حق ق مصر 
 پایدارتر داشته باشاد.
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