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 پیشگفتارمترجم

کتابی  بیا وینی ا   0202انتشارات آکادمیک در سال
اقیان سیه )تص یر -بیدارکرد  ظرفیت تعاو  منطقه آسیا

روی جلد کتاب، در باال آمده است( و به زبا  التییی ، 
منتشر کرده که در آ  ضم  تأکید بر اهمییت نیقی  

از هیایی   بیا  نم نهبه ها در یک اقتصاد مدر   تعاون 
های م فق در یازده کش ر مینیطیقیه آسیییا و  تعاون 

های نظری آنها از مینیظیر  اقیان سیه و بررس  چارچ ب
الملیلی   قان ن ، مل  و بی -اجتماو ، سیاس -اقتصادی

پرداخته است؛ ای  کتاب از ای  مسیر تالش داشته تیا 
هیای  های اثرگذار و بازسازی تعاون  امکا  ایجاد تعاون 

م ج د در راستای تحقق و دستیاب  آنیهیا بیه هید  
مطل ب و کاه  فقر را برای والقمندا  و پژوهشگرا  

 نماید. فراهم 
بر همی  اساس، اثر پی  رو به برگردا  و تلخیص  از 
مت  اصل  به فارس ِ فصل شانزدهم ای  کتاب که بیه 

، پژوهشگر و ( (Gary Lewisمقاله دکتر گری ل ییس
الملل  ح زه تعاو ِ ایالت ولز جن ب   ن یسنده مشه ر بی 

استرالیا تیعیلیق   کش ر(  (New South Walesجدیدِ
 دارد، اختصاص خ اهد داشت و طبعاً فاقد نقص نیست.  
الزم به ت ضیح است که برخ  از مطالب مقاله بنا به 
روایت اختصار، از مت  ترجمه حذ  یا به لحاظ واژگان  
و وبارت ، دارای تغییری جزئ  شده است که به اوتقاد 
مترجم، خلل  در محت ای اصل  مت  ایجاد نخ اهد کرد؛ 
همچنی  تصاویر به کار رفته در مت  به انتخاب مترجم 

 ب ده است. 

 مقدمه.0

به مینیظی ر  4411تعاون  ت لیدکنندگا  بادام در سال 

رهاسازی صنعت بادام استرالیییای جینی بی  از شیر 

استثمارگرا  شکل گرفت و بعداً به آلمندک  تغیییر نیام 

داد. ای  شرکت تعاون  بسیار م فق، ت انست گیزیینیه 

دهندگا  بادام استرالیا ش د ضم   انتخاب  غالب پرورش

 شدند.   اینکه آنها تسلیم نیروهای فاسد تجاری نیز نم 

هیای  در دهه اول فعالیت و تا پی  از آ  کیه بیادام

خارج  بازار را احاطه کنند، ای  تعیاونی  بیا او یای 

طلب مبارزه و به خ است خ د، آنها را انتخاب و  فرصت

کرد. سپس مشکالت مرب ط به دسترس  آب  اخراج م 

، م جب جابجیایی  4492و افزای  قیمت زمی  در دهه

( در نزدییکی  Murrayصنعت بادام به رودخانه م ری)

 مرز ویکت ریا شد. 

، تعاون  ت لیدکنندگا  بادام، کیلیییه 4492در اوایل دهه

کیرد. بیا  های ت لیدشده در استرالیا را اداره می  بادام

افزای  ت لید بادام، ای  تعاون  به گسترش یا واگیذاری 

های جدید به رقبا نیازمند ب د. بر همی  اسیاس  فعالیت

گیری از مدل تجاری تعاون  در دست ر کیار قیرار  بهره

گذارا  خیارجی  کیه  گرفت لیک  او ا با ایده سرمایه

مالکیت و کنترل، دو ونصر ارزشمند برای آنهیا را بیه 

انداخت، مخالفت نم دند. پس از آ  آلمندک  با  خطر م 

های دولت  به سروت ت سعه و گستیرش  استفاده از وام

 ای که تا هفتادمی  سالگرد تأسیس ، یافت به گ نه

س م برآورد  % کل ت لیدکنندگا  بادام و قریب به یک98

 کرد.  ت لید مل  استرالیا را نمایندگ  م 
 

 .یکتعاونیموفق:آلمندکو2

شروع به  4982ساکنا  استرالیای جن ب  در میانه دهه 

کاشت درختا  بادام کردند و در اوایل قر  بیستم ییک 

کیل متری جنی ب شیهیر  82صنعت تجاری، تقریباً در 

، مرکز ایالت استرالیای جینی بی  ( Adelaide( آدالید

ها که  پدیدار شد. به دنبال نجات صنعت از دست واسطه

کردند و  ها را به ضرر ت لیدگنندگا  دستکاری م  قیمت

که در  (Rochdale(با الهام از کنگره صدساله راچدیل

در آدالید برگزار شد، کشاورزا  تیعیاونی   4411سال 

(.  در ادامه چینید 4ت لیدکنندگا  بادام را تشکیل دادند)

شده ت سط آلمندک   که در م فقیت قابل ت جیه  گام ط 

 آ  اثرگذار ب د، اشاره خ اهد گردید:
 

 .گاماول:شرایطمطلوبوحمایتحاکمیت0.2

گرا   با خرید یک ساختما  در ح مه شهر آدالید، تعاو 

پیشرو در تعاون  ت لیدکنینیدگیا  بیادام، امیکیانیات 

بندی را نصب و نیییروی انسیانی   سازی و بسته مرتب

مرتبط با چند بخ  نظیر مدیریت انبار استخدام کردند.  

های بیادام خی د را بیه  ت لیدکنندگا  در ابتدا کیسه

های فرآوری م اد غذای  و بیرخی  خیرییدارا   شرکت

 فروختند.  تر م  ک چک

 ت  بادام در کل استرالیا 8222در ای  زما  کمتر از 
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ت لید شد؛ ولیرغم اینکه بی  از نیم  از ای  میزا  
حجم ت لیدشده ت سط تعاون  ت لیدکنندگا  بادام انجام 
شده ب د، لیک  ای  میزا  برای ت لید مقیاس و به 
صرفه، بسنده نب د بدی  معنا که ای  تعاون  ت انای  

آالت و تجهیزات  اشتغال افراد ماهر یا نصب ماشی 
ای  در حال  ب د که او ای  کارآمدتر را نداشت.

های  طلب، تجار و بازرگانا  خص ص  که قیمت فرصت
ها وارد و  دادند به راحت  به آ  تعاون  باالتری ارائه م 

شدند. ای  چرخه  تر بازده  را م جب م  کاه  بی 
معی ب در ط ل اولی  مرحله ت سعه تعاون  تا اواخر دهه 

  ادامه داشت.  4482
های واردات  به بازار استرالیا،  پس از آ ، با ورود بادام

تعاون  ت لیدکنندگا  بادام درخ است تعرفه کرد و م فق 
هم شد. با تثبیت ای  مسأله، تعاون  صادرات به ژاپ    
را آغاز نم د؛ آغاز آنچه که در نهایت به تجارت صادرات 

  پررونق مبدل شد.
 

 .گامدوم:جابجایی2.2

مرحله بعدی ت سعه تعاون ، چیزی کمتر از جابجای  
، 4492م قعیت جغرافیای  صنعت نیست. اواخر دهه

گسترش شهر آدالید و در پ  آ  مشکالت ناش  از در 
نب د  و کیفیت آب و نیز افزای  قیمت زمی ،  دسترس

جابجای  صنعت بادام به اطرا  رودخانه م ری در 
شد   نزدیک  مرز ویکت ریا را سبب شد. ضم  اینکه کم

یافته محل  به کارخانه  های پرورش تدریج  ورضه بادام
آدالید، فروش کارخانه ت سط او ای تعاون  
ت لیدکنندگا  بادام را نیز به همراه داشت. ای  در حال  
ب د که م قعیت جغرافیای  جدید با ت جه به برخ رداری 
از شرایط آب و ه ای  وال  و منابع آبیاری بسیار، 
م جبات شک فای  صنعت بادام استرالیا را فراهم آورد.  
کشاورزا  از کاشت انگ ر و مرکبات با ت جه به بازده  

ب د  قیمت باالی  بهتر محص الت بادام و در دسترس
درصد افزای  یافت.   92آ  فاصله گرفتند و ت لید آ  تا 

، تعاون  ت لیدکنندگا  4492ای که در اوایل دهه به گ نه
های ت لیدشده در استرالیا را اداره  بادام تقریباً کلیه بادام

کرد. فلذا ای  تعاون  به لحاظ ورضه محص ل بادام  م 
شده،   مشکل  نداشت لیک  در پردازش بادام ورضه

نات ا  ب د و همی  مسأله میا  آ  و رقبای ، ایجاد 
 کرد. شکا  م 

 

و2.2 شکل تغییر برابر در مقاومت سوم: گام .

 گذاریمقیاس

همزما  با اتفاقات مذک ر، محیط تجاری نیز در حال 
های کشاورزی که از  تغییر ب د. بسیاری از تعاون 

ها پی  تأسیس شده ب دند، ای  مسأله را م رد  مدت
ت جه قرار دادند. تعاون  ت لیدکنندگا  بادام نیز از ای  

های ارتباط  در رهبری  شکا بحث مص   نماندند.
نظرهای جدی در ارتباط با جهت و  ایجاد شد، اختال 

های مدیریت  ب ج د آمد ضم  اینکه برخ ردهای  سبک
شخصیت  نیز وج د داشت. با ای  اوصا  اگر 

های واقع  و مخلصانه چند ت  از او ای هیأت  تالش
مدیره معتقد به تعاو  و همکاری میا  کشاورزا  نب د، 

  به احتمال زیاد ای  تعاون  منحل شده ب د. 

دهندگا  تعاون  ت لیدکنندگا  بادام  ای از پرورش کمیته
جهت تغییر احتمال ِ مدل تجاری تعاون  شکل گرفت. 
ای  تعاون  به دلیل کنترل تناژ افزایش  او ا و جذب 

کنندگا  بزرگ و ومده به دور از رقبا که در حال  تأمی 
ارتقای کارای ، مقیاس و ظرفیت خ د ب دند، به اوالم 
تعیی  م قعیت استراتژیک و سریع خ د نیازمند ب د. ای  
تعاون  همچنی  به دستیاب  به اقتصاد مقیاس و کارای  

تر  تر و در همی  راستا به ت لید محص الت باکیفیت بی 
برای ضم  ت جه به گسترش و تن ع آنها نیاز داشت. 

میلی    0.8تأمی  اوتبار ای  طرح بلندپروازانه حداقل 
دالر استرالیا نیاز ب د همچنا  که نیاز به ای  سرمایه 
کماکا  ادامه دارد. برخ  مدل تجاری تعاون  را  به 

های باال نامناسب  دلیل نیازمندی آ  به هزینه
ها همچ    دانستند. والوه بر ای  برخ  مزیت م 

ها در نظر  های مالیات  که در گذشته برای تعاون  مزیت
 گرفته شده ب د را حذ  کردند.  

ای  در حال  ب د که ت لیدکنندگا  در مقیاس ک چک 
ومدتاً با ت جه به دیدگاه و اص ل خ د از تعاون  با ایده 

گذاری از بیرو  مخالفت کردند و آ  را  فراخ ا  سرمایه
تهدیدی برای مالکیت دم کراتیک و کنترل خ د 

دانستند. آنها در و ض طرح پیشنهاد تجدید ساختار  م 
ای ون ا  کردند که م رد ت جه  ای  تعاون  را به گ نه

های حق ق  جدید والقمند  دهندگا  و شرکت پرورش
به پردازش و بازاریاب  مشترک بادام در امتداد خط ط 
تعاون  قرار گرفت. طرح  که بهب د بازده و خدمات 

دهندگا  چه ک چک و چه بزرگ را  برای کلیه پرورش
نتیجه داشت. ضم  اینکه جایگاه خ د را ذیل قان   

مندشد   های تعاون  استرالیای جن ب  برای بهره شرکت
های مالیات  حفظ نم د.  از مزایای  همچ   تخفیف

های  برای برخ رداری از مزایای مالیات ، سهام
دارا  شرکت  شده ت سط هر یک از سهام نگهداری

تعاون  بایست  محدود باشند. والوه بر ای ، ارائه 
خدمات به ت لیدکنندگا  اصل  باید در اهدا  شرکت 

 (. 0تعاون ، جایگاه داشته و گنجانده شده باشد)

سهام نسبتاً متناسب با حجم ورضه صادر شد، به ای  
درصد از ت لیدکنندگا ،  42معن  که در واقع حدود 

درصد آنها را در اختیار داشتند. ای  در  92قریب به 
دار به شدت به ایده  حال  ب د که خ شبختانه هر سهام

دهندگا  متعهد ب د از  تر پرورش تعاون  و منافع گسترده
کنندگا  ک چک که وفادارانه پشت  همی  روی تأمی 
دارا  ح  ر داشتند نیز نادیده گرفته  سر آ  سهام

 نشدند.
 

برابردیدگاه0.2 واقعیتتجاریدر گامچهارم: .

 تعاونی

، مرحله چهارم ت سعه تعاون  آغاز شد. از 4441در ف ریه 
آنجا که دم کراس  و اص ل داوطلبانه به لحاظ ومل  

های تجاری غالب تطابق نداشتند،  دیگر با واقعیت
آلمندک  در واقع دیگر یک تعاون  خالص نب د؛ با ای  
وج د ت لیدکنندگا  سرسختانه به ایده تعاون  مرکزی 
یعن  مالکیت و کنترل دم کراتیک ت سط خ د با هد  
تأمی  منافعشا ، پایبند ب دند و فعالیت خ د را ضم  

ها، بهب د  تالش هماهنگ برای محدودکرد  هزینه
کیفیت محص ل نهای  و ارزش افزوده ادامه دادند که 
زمینه مشاهده پیشرفت قابل ت جه در سروت و کارای  

 برخ  فرآیندها را سبب شد.
 

 .گامپنجم:توسعهسریع2.2

با کسب شهرت و اوتبار    4442آلمندک  در اواخر دهه 
در زمینه ت لید کاالی باکیفیت و قابل اوتماد و نیز 

کنندگا  جدید، وارد پنجمی   جذب بسیاری از تأمی 
 1982، 4449مرحله ت سعه پ یا شد. برای مثال در سال 

ت  بادام به آلمندک  ورضه شد که در قیاس با سال 
 (. 8تر و افزای  یافته ب د) درصد بی  88گذشته، 

کننده بزرگ  با ای  حال، در اوایل قر  جدید یک تأمی 
به ص رت ناگهان  از ادامه همکاری با آلمندک ، منصر  
شد. از همی  روی یا بایست  خریدار یا خریدارا  

شدند یا اینکه تعداد زیادی سهام به  جدیدی یافت م 
گرفت   دارا  غیرفعال که ریسک به دست دست سهام

مؤلفه ارزشمند مالکیت دم کراتیک و کنترل را داشتند، 
 افتاد.  م 
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های  که داشتند  ت لیدکنندگا  در نهایت ولیرغم نارضایت 
با وجله پ ل مکف  برای خرید مجدد سهام را از میا  خ د 

 آوری نم دند. جمع
در همی  زمینه، ف ای تجاری مجدداً لیک  ای  بار به 
معنای واقع  کلمه تغییر کرد و ولت آ  به خشکسال  

درصد منبع  98مدت کالیفرنیا جای  که حدود  ط الن 
شد، مرتبط ب د. دارا ب د   جهان  بادام از آنجا تأمی  م 

شده باکیفیت در میا  بهتری  بازارهای  محص ل شناخته
جهان ، هم اکن   م جب شده صنعت بادام استرالیا وارد 

تر شده و به سروت به یک  از  حت  مرحله ت سعه سریع
تری  صنایع  تری  از حیث رشد و پرورش و باارزش پرسروت

 باغبان  تبدیل ش د.  
او ای آلمندک  با استفاده از همی  مزیت همراه با سایر 

دهندگا   تری کاشتند، پرورش های بزرگ صنایع، باغ
تری را به پی ست  به ای  صنعت تش یق و با  بی 

فروشا  و  ت لیدکنندگا  م ادغذای  استرالیای ، ومده
 های استراتژیک کردند.    فروشا  همکاری شیرین 

 

 شود..یکتجارتدموکراتیکبالغپدیدارمی2

آلمندک  سپس مرحله ششم ت سعه را آغاز، تا به زما  حال 
، 0241رسید. آلمندک  در هفتادمی  سالگرد ت لدش در سال 

دهنده، مالکیت و  دار پرورش سهام 418در حال  که ت سط 
درصد کل ت لیدکینینیدگیا   98(، نماینده 6شد) کنترل م 

س م ت لید مل  برآوردشده ایی   بادام استرالیا، قریب به یک
کش ر ب د. والوه بر ای  گردش مال  ساالنه آ  بالی  بیر 

کنندگا  در  میلی   دالر استرالیا ب د. و  یت  تأمی  022
های مختلف از مزارع ک چک خان ادگ  گرفیتیه تیا  اندازه
های بزرگ در آلمندک  متعاقباً افزای  یافت. چنیی   شرکت

سیاز  های گسترده و تجهیزات پراکنده، زمییینیه نمایندگ 
 وملکرد آلمندک  به منزله تجارت  یکپارچه شد.

 

 .غلبهبرموانعموفقیت0

آلمندک  برای دستیاب  به م فقیت قابل ت جه نیازمند غلبیه 
هیا،  بر م انع بسیار در مقابل ایده تعاو  همچ   واسیطیه

طلبا ، جابجای  جغرافیای  بیاغیات، گیییاهیا  و  فرصت

تجهیزات، تغییرات ساختاری در اقتصاد و خروج ناگهیانی  
 کننده اصل  ب د.  یک تأمی 
ها از منظر تاریخی   آمیز هر یک از ای  چال  حل م فقیت

ت سط آلمندک  به شدت بیانگر ای  مطلب است که او ا و 
گیییری  تصیمیییم  رهبرا  آ  متعهد به روش دم کراتیک

اند ضم  اینکه رویکرد نگیاه  تعامل  و مبتن  بر تعاو  ب ده
آنها به م انع بی  از اینکه سدی برای پیشرفیت بیاشید، 

 مش ق  برای ومل ب ده است.
در ادامه برخ  دیگر از و امل خرد و کال  اثیرگیذار در 

 (:9م فقیت آلمندک ، م رد اشاره قرار خ اهد گرفت)
 

 .نقشدولت0.0

یابد؛ آلمندک   هیچ تجارت  به تنهای  به م فقیت دست نم 
نیز از ای  امر مستثن  نب د و برای دستیاب  به م فقیت از 

 مند گردید.  های دولت ، قان ن  و مالیات  بهره حمایت
 کننده  به ون ا  مثال پارلما  استرالیای جن ب  و ثبت

هیای قیانی نی ،  چارچ ب، های صنعت  و مشروط انجم 
هیا  نظارت  و ادرای مناسب  را برای امکا  ایجاد تیعیاونی 

های   ساز رشد شد. طرح های دولت  زمینه فراهم نم دند. وام
شید   اسکا  دولت  و آبیاری وم م  و خص ص  به مبدل

صنعت بادام به یک واقعیت، کمک نم د. در نظر گرفیتی  
مالیات دلس زانه کمک شایان  در به رسمیت شینیاخیتی  
اهدا  دوگانه اقتصادی و اجتماو  آلمندک  نمی د. بیدو  

های ایمن  غذا، ایی   گ اهینامه مناسب، قرنطینه و ضمانت
ت انست رونق بگیرد. همچنی  در احصیا   صنعت هرگز نم 

هیای  و امل اثرگذار در م فقیت آلیمینیدکی ، مشیارکیت
های کشاورزی و مراکز تحقیقات  زراو  ,  مؤسسات  بخ 

بایسیت در نیظیر  وم م  آم زش  و تربیت  وم م ، م 
 گرفته ش ند. 

 

 هایاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی.نقشزمینه2.0

آلمندک  در ط ل چندی  دهه ت انست در اقیان س متالطیم 
الملل  هیمیچی    ناش  از تغییرات در ورصه داخل  و بی 

های گسترده، جیابیجیایی   شد  ج امع، مهاجرت مصرف 
جمعیت و بحرا  مال  جهان  نه تنها زنده بماند بلکه بیه 

آوری  مره   فداکاری او ا، کیفیییت رهیبیری و تیاب
 کارانه مبتن  بر تعامل و تعاو ، رونق نیز بگیرد.  محافظه

 

 .نقشمدلتجاری2.0
مدل کسب و کار و ساختار مال  تعاون  آلمندک  که طی  
چندی  دهه با شرایط تجاری سیال و چال  برانیگیییز از 
طریق فرآیند مشارکت دم کراتیک او ا سازگار شده بی د، 

ها پایدار میانیده  ای در ط ل ای  دهه به ط ر قابل مالحظه
تیری بیرای  بدی  ص رت که هم اره اول یت بییی   است.

وج د بازده  برای ت لیدکنندگا  در قیاس با س د سیهیام 
دارا  در نظر گرفته شده است. ضم  اینکه ویمی میاً  سهام

آلمندک  به جای انتشار سهام جدید، از طریق بده  و اخیذ 
 کرده است.  های دولت  تأمی  مال  م  وام

با ای  حال، یک تغییر، بسیار مهم ب ده و آ ، پذیرش اصل 
بیرای   دارای پیامد بلندمدتِ برخ رداری از یک حق رأی

 یک فرد است. 
 

در0.0 .عواملسازمانی،حاکمیتیوفرهنگیمؤثرؤر

 موفقیت

به ون ا  آخری  وامل، م فقیت آلمندک  با تعهد و کیفییت 
محص الت او ا، میهیارت میدییرا ، حیکیمیرانی  و 

ای اتخاذشده ت سط هیأت مدیره در  های ت سعه استراتژی
ارتباط است. هد  اصل  آلمندک  هم اره ارائیه خیدمیات 

م رد نیاز به او ا ضم  ارائه بهتری  بازده ِ در دستیرس    
با حفظ مالکیت و کنترل ت سط خ د ت لیدکنندگیا  بی ده 
ای  است. در ای  مأم ریت، شرکت تعاون  به طی ر وییژه

م فق ومل نم ده و در همی  راستا بارها و بارها به منظ ر  
برد و رشد خ د، از میدییرا  بیرخی ردار از دانی   پی 

تخصص  و هیأت مدیره ماهر بهره گرفته است. تغییر مهم 
ب د که اجازه داد ییک میدییر  4446دیگر مرب ط به سال 

مستقل به ون ا  رئیس منص ب ش د. ای  امر بیه افیراد 
ماهر اجازه داد بدو  اینکیه لیزومیاً تی لیییدکینینیده و 

دهنده باشند، رئیس ش ند که ای  مسأله از بیروز  پرورش
-دهینیده برخ  مشکالت مرب ط به نق  دوگانه پیرورش

 کند.  رئیس جل گیری م 
هیأت مدیره آلمندک  به ص رت سنت  به مشارکت او ا و 

اند که ای   پاسخگ ماند  به کسب و کار او ا تش یق شده
امر، تنها با تجربه زیسته کشاورزا  قابل دسترس  است. بر 

های مردم ، هیأت مدیره تنها بر روی  اساس همی  ت صیه
انید و از بیروز  فعالیت تجاری اصل  خ د متمرکز شیده

دارا  مینیع  رفتارهای متفاوت میا  ت لیدکنندگا  و سهام
دهید.  نفعا  رقیب اجازه نیمی  اند چرا که او ا به ذی شده

دانند که چه چیزی برای آنها بهتر  ت لیدکنندگا  تعاون  م 
است و اطمینا  دارند شرکت نیز در همی  راستا برای  آنها 

 کند. اقدام به فعالیت م 
در فرهنگ تجاریِ تعاون  آلمندک  همه در پیشبرد منیافیع 
ت لیدکنندگا  که بسیاری از آنها شخصاً میعیر  ح ی ر 
مدیرا  و کارمندا  آلمندک  هستند، سهییم هسیتینید و 

کنند؛ ای  امر به ن بیه خی د  احساس تعهد و مسئ لیت م 
م جب ایجاد سطح باالی  از اوتماد میا  او ای شرکت و 

ساز بهب د  ش د و زمینه کند، م  افرادی که با آ  تجارت م 
 پذیری است.  وری و رقابت بهره

 داراندریکتعاونیانواعسهام

دارا  در یک تعاون  دو ن ع هسیتینید؛  به ص رت کل  سهام
آنها یا فعالند و یا غیرفعال که بیه تیرتیییب اصیطیالحیاً 

دارا   سهیام  و(  Wet Shareholdersدارا  مرط ب) سهام
 ش ند.  نامیده م ( Dry Shareholders(خشک
داران  هستند که سرمایه سیهیم  دارا  غیرفعال، سهام سهام

اند لیک  دارای حق رأی نیستند خ د در تعاون  را حفظ کرده
(1 .) 

دارا  فیعیال،  گذاری در خص ص سهیام ضم  اینکه قان  
سازد همچنا   دارا  غیرفعال را ممک  م  زمینه حذ  سهام

(، فعال در Taturaکه ای  امر در تعاون  نسل جدید تات را)
 (. 8زمینه صنایع لبن  شیر استرالیا تجربه شده است)



4  

 

 04شماره-0011تابستان بولتنسیاستیتعاون

 .انحطاطیاوفادارماندنبهاصولتعاون؟2

های تعاون  همچ   دیگر مشاغل، مستعد انحیطیاط  شرکت
هستند و آلمندک  در همه حال ملزم ب د که در مدیریت ای  

آیا آلمندک  در ای  فیرآیینید بیه   روند با دقت، قدم بگذارد.
آوری و دوام آ  نشا  از  اص ل تعاو ، وفادار ماند؟ و آیا تاب

داری  ناپذیری انحطاط کسب و کار در سیستم سرمایه اجتناب
 بازار دارد؟ 
بیانیه ه ییت   رسد پاسخ هر دو سؤال مثبت باشد؛ به نظر م 

 کیهاسیت از آ  الملل  تعاو  حاک   تعاون  اتحادیه بی 
آلمندک  به کلیه اص ل تعاو  وفادار ماند و در هیمیه ایی  
مراحل، به مثابه سازما  خ دیاری ب د که ت سط او یایی  

شد ضم  اینکه امکا  مشارکت اقتصادی مسقیم  کنترل م 
ت لیدکنندگا  را نیز فراهم کرده ب د. به والوه، ای  شرکیت 
تعاون  بزرگ و چندوجه ، هم اره ام ر خ د را بیه شیکیل 

، منصفانه و در راستای منافع کلیه او ا انیجیام  دم کراتیک
داد. ضم  اینکه هرگز از چرای  وج د خ د یا آنچه که در  م 

آوری و پیردازش  آ  برتری داشت یعن  دریافیت، جیمیع
کنندگا  میالیک بیدو   های باکیفیت از س ی تأمی  بادام
 گذارا  ناشناس، غافل نشد.  دارا  خارج  و سرمایه سهام

ت جه به ای  نکته ضروری است که روایت اص ل به تنهای  
در م فقیت آلمندک  در پیشگیری از انحطاط مؤثر نب ده بلکه 
و امل غیرمال  نظیر ت لید بهتری  بازده در هر کیل گرم 

شده نسبت به رقبا، ارائه خدمات باکیفیت  محص ل ورضه
قابل اوتماد، ورضه محص الت باکیفیت به بازارها که به 

ها در راستای اوتماد   ن به خ د ارزشمندتری  دارای 
کننده و مشتری است نیز حداقل به هما  اندازه مهم  تأمی 
 اند.    ب ده

ها حاک  از آ  است  مدت تعاون  مطالعه تاریخچه ط الن 
که تا زمان  که تعاون  امی  و م رد اوتماد برای رفع 
نیازهای دوگانه اجتماو  و اقتصادی است، از س ی او ا 

ش د. بر همی  اساس، تاکن   آلمندک    م رد حمایت واقع م 
هرگز م فقیت خ د را تنها از منظر اقتصادی تعریف نکرده 

شد  و ماند  با تعاون  را تنها به  است. ت لیدکنندگا  ملحق
دلیل بازده بهتر در دسترس انتخاب نکردند بلکه آنچه که 
مهم ب د ای  ب د که تجارت به ص رت مشارکت  اداره 

به ای  معنا که از نظر ومل  با آنها دائماً منصفانه و شد  م 
کس  شد و تمایز خاص رفتاری برای هیچ محترمانه رفتار م 
کنندگا  ومده وج د نداشت. ت لیدکنندگا   از جمله تأمی 

انتخاب کردند که به تعاون  ملحق و از آ  حمایت کنند چرا 
های مختلف  دانستند آلمندک  چگ نه به آنها در ورصه که م 

 بخشد.  اقتصادی و اجتماو  قدرت م 
 

 هایآینده.چالش6

های آینده آلمندک  بایست  ت انای   به منظ ر مقابله با چال 
 های زیر را در معرض نمای  گذارد: مستمر خ د در زمینه

  ب دجه الزم و مناسب برای گسترش و ت سعه؛ 
 حفظ و نگهداری گیاها  و تجهیزات م ج د؛ 

 ساخت  مستمر مبتن  بر اوتماد تقاضاهای  برآورده
 مشتریا ؛

  نگهداشت  کارکنا  کلیدی ساک  در مناطق محل ؛ 
  مدیریت تغییر نسل؛ 
 حل مسأله نمایندگ  نامناسب؛ 
 نم د  به منزله یک شهروند مسئ ل اجتماو  و  ومل

 محیط ؛  زیست
 حفظ ساختار تعاون  خ د؛ 
  ت جه و آماده باش دائم به منظ ر پیشگیری از ضرر

کنندگا  ک چک و کشاورزا   احتمال  تأمی  و ت لید
محل  با ت جه به و  یت ت لیدکنندگا  بزرگ 

 استرالیای  و غیر استرالیای .
  
 هایقابلتوجهازآلمندکو.اهمدرس4

هر چند که کلیه نکات م رد اشاره در ای  ن شتار برای 
ها قابل ت جه است، در  م فقیت و الگ برداری سایر تعاون 

ای  قسمت برخ  از اهم ای  نکات به ص رت ویژه، مجدد  
 بیا  شده است:  

به ون ا  یک  4411. تعاون  ت لیدکنندگا  بادام در سال 4
کسب و کار تحت مالکیت دم کراتیک به منظ ر حذ  

محص ل و درآمد   دالال  استثمارگر و بهب د در بازده 
 کنندگا  اصل  تشکیل شد. ت لیدکنندگا  و تأمی 

. م فقیت آلمندک  حاک  از آ  است که هیأت مدیره باید 0
بر حفظ او ا و تأمی  نیازهای آنها متمرکز باشد و تجارت 

دارا  اول یت  اصل  با ت لیدکنندگا  هم اره بر س د سهام
 داشته باشد. 

 

 
های  ت جه به ای  نکته ضروری است که هر چند شکا 

ناپذیر  نظرها در یک تجارت امری اجتناب ارتباط  و اختال 
های به ص رت  است، لیک  ای  مسائل در مجم وه

شده که در آ  ماهیت و پتانسیل  دم کراتیک کنترل
، امری همکاری و تعاو  کامالً درک شده و ارزشمند است

 بالق ه مفید و قابل مدیریت است. 
  جربه ومل  آلمندک  در مدیریت به شکل دم کراتیک.ت8

مشارکت  نشا  داد که تحصیالت او ا در زمینه فلسفه 

شده چه ص رت رسم  و چه به ص رت  تعاون  )کسب
غیررسم (، به اندازه آم زش اص ل تجاری تعاون  برای رفاه 

 (. 9یک شرکت حائز اهمیت است)
 

 گیرینتیجه

دهد چگ نه یک  گیر آلمندک  نشا  م  سابقه تاریخ  چشم
ت اند از آغازهای ک چک  شرکت تعاون  بزرگ کشاورزی م 
ها بی  الزامات  آمیز تن  و به واسطه مدیریت م فقیت

مناقشه برانگیز تجاری و مالکیت و کنترل دم کراتیک و 
حفظ تعادل محس س بی  رشد انتظارات و ن سا  شرایط 

  بازار، رشد کند.

سال دستاورد محکم و غلبه بر  98پس از بال  بر ، امروز
به ون ا  سنگری در برابر جهان  آلمندک  بسیاری از م انع، 

های بسیار بزرگ  است که تحت کنترل و مدیریت شرکت
های  که افراد صرفاً در آنها خدمتگزار منافع  مکا 

  قدرتمندا ، بدو  استقالل و ابتکار فردی هستند.
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