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 های عشایر:تعاونی

 کنند؟ها چگونه به بهبود زندگی عشایر کمک میتعاونی

 سرخینگارنده: لیال عرب

 مقدمه

ترین اشکال حیات جمعی در کوچ یکی از نخستین و مهم
تاریخ بشر است. در این شیوه، افراد به صورت گروهی در 

کنند. ای نقل مکان میفصول مختلف و یا به شکل دوره
های  عشایر بر حسب نوع شیوه معیشت نیز به گروه

 شوند. گردآورنده و شکارچی، دامدار و کولی تقسیم می

با وجود زوال تدریجی این سبک زندگی، هنوز هم در 
برخی از کشورهای دنیا که کوچرویی از پیشینه قابل 
توجهی برخوردار است، همچنان ادامه دارد. به طوریکه در 

های آفریقا، اروپا، آمریکا و آسیا و در کشورهایی چون قاره
ایران، هندوستان، صحرای بزرگ آفریقا، قرقیزستان، 
افغانستان، تبت، نپال، سیبری، اسکاندیناوی، شمال کانادا، 
پاکستان، ترکیه، و چین همچنان پذیرای سبک زندگی 

 (.5باشند )کوچروی می

البته از آغاز قرن بیستم، بنا به دالیلی چون: تحوالت 
ها، توسعه کشاورزی و دامداری اقلیمی، سیاست دولت

سیستماتیک و رشد صنعت به تدریج از جمعیت عشایر در 
 دنیا کاسته شد.

سامان اجتماعی از دیرباز مبتنی بر دو شکل  ،در ایران نیز
یکجانشینی در شهرها و روستاها و کوچرویی بنا شده و 

اشته است. عشایر با کوچ مداوم ناظر بر استمرار د
مندی از منابع زیستی در فصول تحرکات فصلی و بهره

پربازده نقش بسزایی در تولید لبنیات و گوشت کشور 
  دارند.

در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران عشایر به ویژه در 
هایی های بزرگی همچون بختیاری و قشقایی در دوره ایل

، افشاریه و قاجار کنشگر سیاسی بوده و بر چون: صفویه
در حدود اند. عملکرد نهادهای قدرت مرکزی تاثیر داشته

درصد جمعیت  ۵5شمسی، عشایر بیش از  ۰۰۱۱سال 
اند که این میزان از آن زمان  داده کشور را تشکیل می

 .(۰است ) درصد کاهش یافته ۵تاکنون به زیر 

ساماندهی «نامه پس از انقالب اسالمی با تصویب آیین

تر سایر و حضور فعال ۰۰31و ابالغ آن در سال  »عشایر
های اجرائی در طول برنامه چهارم، توسعه دستگاه
رسانی به عشایر شتاب بیشتری گرفت و باعث  خدمات

های دسترسی و برخورداری عشایر تر شاخصرشد سریع
های برخورداری عشایر از از امکانات شد. میانگین شاخص

درصد در  12درصد در پایان برنامه سوم به عدد  ۵2عدد 
  درصد رشد(. 83انتهای برنامه چهارم رسید )

، ۰۰22با مقایسه سه سرشماری انجام شده در سالهای 
، ساالنه به طور متوسط تعداد دام قابل ۰۰38و  ۰۰88

درصد، میزان  5..۵درصد، تولید گوشت  ۵.۵عرضه 
درصد و میزان کل  ۰5درصد، باغات  ..2اراضی آبی 

درصد رشد داشته است. رشد کل در طی  1تولیدات 
(. ۰درصد بوده است ) 8های اخیر از ساالنه بالغ بر  سال

نظران، عالوه بر دشواری کوچ،  به زعم برخی از صاحب
یافته نیز ها، عدم محاسبه عشایر اسکانفقر و تغییر ارزش

موجب کاهش قابل توجه جمعیت عشایر در ایران شده 
 (.۰است )

در شرایط موجود که عشایر به شمار کاهش یافتند و 
ها یکی از برند، تعاونیاغلب از مشکالت معیشتی رنج می

های آزموده در جهت حفظ انسجام اجتماعی، حلراه
های خرد، تشکیل البی برای فروش تجمیع سرمایه

مراتبی سنتی بر منابع محصوالت، غلبه بر مدیریت سلسله
و امکان ارتباط با مدیران و نهادهای دولتی مسئول برای 

 (..باشد )عشایر در سراسر جهان می

در ایران بر حسب محل سکونت  : نسبت جمعیت ۰نمودار 
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 های عشایری در ایران:تعاونی

 های عشایری ایرانشبکه تعاونی

تاکنون،  ۰۰2۰های عشایری کشور از سال شبکه تعاونی
با هدف ارائه خدمات رفاهی به جامعه عشایر و تأمین 

های اساسی خانوارهای عشایری تشکیل شده نیازمندی
 ۵۵جامعه عشایری در ایران، با دارا بودن بیش از  .است

میلیون رأس دام سبک )یک چهارم دام کشور(، ساالنه 
تن محصول پشم  ۰۵۱۱۱  درصد تولید گوشت قرمز، ۵۱
درصد صنایع دستی کشور از قبیل گلیم، جاجیم،  ۰5و 

 کنند.ورنی، گبه، قالی و قالیچه کشور را تولید می

های عشایری کشور متشکل از یک اتحادیه  شبکه تعاونی 

شرکت تعاونی و حدود  ۰.5اتحادیه استانی،  ۵۰مرکزی، 
فروشگاه تعاونی ثابت و سیار و با جمعیتی بالغ بر  ۵۱۱۱

یک میلیون و دویست هزار نفر عضو، تحت نظارت 
تأمین و توزیع  با هدف تهیه ،   سازمان امور عشایر ایران

ها، تأمین و توزیع کاالهای اساسی مورد نیاز خانواده
تدوین و اجرای  های عشایر، های دامی موردنیاز دام نهاده
های تولیدی و نیز بازاریابی و عرضه ها و پروژه طرح

محصوالت تولیدی اعضاء شکل گرفته و با نزدیک به سه 
های اقتصادی و تولیدی کشور، دهه حضور فعال در عرصه

همواره به عنوان پل ارتباطی جامعه عشایری با جوامع 
 شهری و روستایی تشکیل بوده است.

های عشایری عبارتند ترین وظایف شبکه تعاونیمهم
و توزیع  تأمین  های دامی،و توزیع نهاده تأمین  از:

خرید و فروش محصوالت تولیدی ، های تولیدی نهاده
و  کاالهای اساسی مورد نیاز عشایری تأمین، عشایری

 (. ۰ارائه خدمات رفاهی به عشایر )

های عشایری دامداران متحرک  اتحادیه تعاونی

 ایران:

، گری دولت این اتحادیه با هدف کاهش تصدی
خودکفایی عشایر در اداره امور داخلی به دست خود 

واسطه تولیدت عشایر و  ، عرضه مستقیم و بیعشایر
تهیه مایحتاج آنها تأسیس گردید. این مجموعه در حال 

 ۰1۱۱شرکت تعاونی،  ۵1۱اتحادیه استانی،  ۵۵حاضر با 
هزار خانوار  ۵1۱فروشگاه ثابت و سیار در سراسر ایران، 

هزار نفر را  ۵۱۱میلیون و  ۰عضو با جمعیتی بالغ بر 
 دهد. پوشش می

 ترین اهداف این اتحادیه عبارتند از: مهم

. تأمین و توزیع کاال و خدمات به عشایر سراسر ۰
 کشور؛

 های تولیدی:گذاری و اجرای طرح. سرمایه۵

 ها؛کشتارگاه-احداث میادین دام -الف

عرضه محصوالت دامی عشایر شامل: گوشت، پشم،  -ب

 کرک و موی بزی؛

 عرضه مستقیم دام زنده؛ -ج

جاجیم، ورنی،  صنایع دستی شامل: فرش دستبافت، -د
 حصیربافی و غیره؛ دوزی ،دوزی، سوزننمد، منجق

. اعطاء وکالت عاملیت جهت ساخت یا خرید و آماده ۰
آالت مورد نیاز کردن هر گونه مواد و کاال و لوازم ماشین

 های عضو؛ها و یا شرکت تعاونیاتحادیه

 کاالهای مجاز؛ . صادرات و واردات کلیه1

ها در جهههت گذاری اشخاص، نهادها و شرکت. سرمایه5
 (.1دستی در مناطق عشایرنشین ) تولیدات انواع صنایع

 

 جمعیت: استان: ایل:

 بختیاری
چهار محال و بختیاری، اصفهان و 

 خوزستان
۰38888 

 قشقایی
فارس، بوشهر، بخشی از اصفهان و 

 چهارمحال و بختیاری
۰۰۵1۰۱ 

ایلسون 
 )شاهسون(

 18۵13 آذربایجان شرقی واردبیل و گیالن

 ممیوند
لرستان و بخشی از خوزستان و 

 همدان
1۱۱38 

بویراحمد 
 سفلی

کهگیلویه و بویراحمد، بخشی از 
 فارس و خوزستان

۰3223 

 خمسه
فارس، بوشهر، بخشی از اصفهان و 

 چهار محال و بختیاری
۰۰8۰5 

 –قره داغ 
 ارسباران

 ۰۰۰5۱ آذربایجان شرقی

بویراحمد 
 علیا

کهگیلویه و بویراحمد، بخشی از 
 فارس و خوزستان

۵۱۰.2 

 بهمئی
کهگیلویه و بویراحمد، بخشی از 

 فارس و خوزستان
۵۱۵32 

 ممسنی
فارس، بوشهر و بخشی از کهگیلویه 

 وبویراحمد
۵۱۰۰۵ 

 ۰3183 ایالم کرد

 ۰81۰3 کهگیلویه وبویراحمد طیبی

 ۰58.2 آذربایجان غربی جاللی

جبال 
 بارزی

 ۰۰31۱ کرمان و هرمزگان

 ذلکی
لرستان، بخشی از خوزستان و 

 همدان
۰۰۵2۰ 

 بلوچ
سیستان و بلوچستان و بخشی از 

 خراسان
۰۵۰۱3 

 ۰۵۰۵۰ کرمان و هرمزگان افشار

 (۰: اطالعات ایالت ایران )۰جدول

 (۲: سیر تحوالت جمعیتی عشایر )۲نمودار 
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 هندوستان

 Kalapur Co-operative)کاالپور بانک تعاونی 

Bank )دهد. اهمیت در احمدآباد گجرات به عشایر وام می
شود که توجه داشته ارائه این خدمت، زمانی روشنتر می

های مداوم فاقد آدرس باشیم که عشایر به دلیل جابجایی
و محل استقرار مشخص هستند و اغلب هیچ حساب 
بانکی ندارند. این بانک تنها با تکیه بر سرمایه اجتماعی و 
بر مبنای اعتماد در همکاری مشترک با سازمان 
Vicharata Samuday Samarthan Manch 

(VSSM)  سال به ارائه خدمات متمرکز به  ۰5که به مدت
پردازد، تسهیالت مالی از جمله وام را برای عشایر می

 کند. عشایر ارائه می

در نقش   (VSSM(در این همکاری، اعضاء سازمان 
روند.  تسهیلگر اجتماعی ظاهر شده و به سراغ عشایر می
انداز و آنها اطالعاتی در خصوص بانک، وام، اهمیت پس

نحوه بازپرداخت اقساط را برای کوچروان توضیح داده و 
 پردازند. به جذب سرمایه برای بانک تعاونی گجرات می

این تسهیلگران، در نقش رابط بانک و جامعه کوچروی 
هندوستان، مسئولیت یادآوری پرداخت اقساط را نیز بر 

 ۰۱۱تا  5۱تاکنون،  ۵۱۱2عهده دارند. این بانک از سال 
هزار روپیه جهت خرید خانه برای عشایر در طرح 

هزار روپیه برای گسترش  ۵5سازی گسترده دولت و  خانه
مشاغل خرد ارائه داده است. البته مشکالتی نظیر ناتوانی 
در بازپرداخت به موقع اقساط، عدم دسترسی و ناآشنایی با 

های ارتباطی و فقدان مدارک هویتی دقیق اجرای  فناوری
 (.8هایی را سنگین و پرهزینه کرده است )چنین طرح

 مغولستان

هوا در کشور مغولستان، در واقلیم ویژه و خشکی آب
زمستان، دامداران عشایر و کشاورزان را وادار به دریافت 

سرما که  شدنتر کند. در واقع با طوالنینقدینگی می
ها و محصوالت کشاورزی امکان پرورش و فروش دام

شود و درآمدهای فصلی حاصل از فروش کمتر و کمتر می
رسد، آنها ناچار از استقراض هستند. در پشم به اتمام می

 های رسمیاقدام برای دریافت واماینجا، یک راه حل 
 ۰۱تا  5است. که اغلب به دلیل سودهای باالیی در حدود 

درصد، کمتر مورد توجه عشایر و دامداران هستند. در این 
های مشترک و شرایط عشایر اقدام به ایجاد صندوق

کنند تا ضمن بکارگیری هایی میتاسیس تعاونی
های خرد موجود، مشکالت مالی مذکور نیز با  سرمایه

ریسکتر حل شوند. یکی از این بودجه کمتر، اما کم
نام دارد که پیرو    Herders United Powerها صندوق

 عضو تشکیل شده است.  35۱آن یک تعاونی عشایری با 

های خرد اعتباری برای عشایر ها و صندوقرونق تعاونی
مغولستان به حدی است که رهبران محلی آن را جایگزین 

 دانند. نظام بانکی ملی دور از دسترس می

این رهبران در ابتدای راه، نقش مهمی در حفظ نظم 
های اجتماعی با تشویق و نظارت بر عملکرد اعضاء تعاونی

دارند. چرا که گرد هم آوردن دامدارانی که همواره در دل 
اند، بسیار طبیعت و اغلب به صورت انفرادی کار کرده

 دشوار است. 

های صورت گرفته، حدود های اخیر، پیرو تالشدر سال
اتحادیه مالی و اعتباری برای عشایر و قبایل تشکیل  ۰۱

 (. ۰۱ )شده است 

 سوریه

ها در سوریه، در بستر سبک زندگی  نخستین تعاونی
روی و در قالب  کوچ

اراضی اشتراکی عشایر 
برای اسکان، دامداری و 
کشاورزی فصلی ایجاد 
شدند. مالکیت این 

ها که هیما          زمین
(Hima  ) نامیده

شوند، به صورت  می
توافقی و عرفی تعیین 
شده و مبنایی برای 

تشکل یافتن ساختار عشایر کوچرو در سوریه و اردن بوده 
 است. 

اولین تعاونی هیما ثبت شده در سوریه در نزدیکی وادی 
که  ۰.2۰العزیب آغاز بکار کرد. در این برهه یعنی از سال 

های  حزب بعث بر مسند امور نشست، پیرو سیاست
ها مورد توجه  سوسیالیستی آن، تأسیس و توسعه تعاونی

 دولتمردان قرار گرفت. 

پیرو مطالعات میدانی گسترده در خصوص چگونگی 
های هیما از اوایل دهه  اختصاص اراضی، نخستین تعاونی

های اتحادیه تعاونی دهقانی  ، ذیل دستورالعمل۰.2۱
فعالیت خود را آغاز کردند. در این سیستم، هر تعاونی یک 
هیئت مدیره دارد که دقیقا مشابه مجلس در قبایل به 

زنی  تعیین وظایف اعضاء، میانجیگری میان قبایل و چانه
های هیما در  پردازد. تعاونی برای دریافت تسهیالت می

واقع مدیران اراضی هستند و وظایفی از قبیل: تعیین 
ها، سرانه تغذیه  ها، تعیین محدودیت تعداد دام مالکیت گله

ریزی برای مهاجرت فصلی به  حیوانات، مالیات دام و برنامه
 دهند.  غرب سوریه را انجام می

ای هیما، دولت وقت در  های قبیله به دنبال موفقیت تعاونی
هر استان تعاونی هیمایی خود را تأسیس نمود. این 

ها در سراسر سوریه، در ارتباط با همتایان خود در  تعاونی
قبایل صحرانشین، برای تقویت رشد گیاهان و توسعه تولید 

ها و ابتکارات دانش  های دامی با استفاده از تکنیک فرآورده
کنند. بر این اساس،  روزآمد کشاورزی فعالیت می

نشین و دولت  های هیما فصل مشترک قبایل بادیه تعاونی
مرکزی بودند که از سویی راهی برای رساندن صدای مردم 
روستایی و عشایر به دولت بود و از سوی دیگر، با ایجاد 
کانال ارتباطی جهت کنترل عشایر، ابزاری کارآمد برای 

گرایی برای دولت مرکزی محسوب  جلوگیری از وقوع قبیله
 (.3شد ) می
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