در این نوشــته میخواهیم به دو پرســش
پاســخ دهیم که چــه ویژگیهایی در کار
تعاونی وجود دارد که آن را از دو بخش دیگر
(بخش دولتی و خصوصی) متمایز میکند
و اینکه تعاونیهــا (بهويــژه تعاونیهای
کارگری) به چه کار امروز ما میآیند؟

یکی از سه بخش اصلی در اقتصاد ایران بخش تعاون است اما تنها
 ۵درصد از کل اقتصاد را در دست دارد .این سهم ناچیز باعث شده
از یکسو اقتصاد ایران از مزایای یکتای تعاونیها محروم شود و از
سوی دیگر سرنوشت اقتصادی همه ما به دست بخشهایی بیفتد
که در یکی سودافزایی شخصی محوریت دارد (بخش خصوصی) و
در دیگری بوروکراسی نهادی (بخش دولتی) و در هر دو ،مدیریت از
باال .در واقع وقتی از بخش غیردولتی حرف میزنیم ،همه اذهان به
سمت «بخش خصوصی» میرود اما این تصوری عمیقا غلط است.
آنچه نادیده گرفته میشود ،بخش تعاون است که بخش خصوصی
نیست و ویژگیها و ماهیت آن نیزتماما از بخش خصوصی متمایز
است .اما بخش تعاون چه ویژگیهایی دارد که آن را از دو بخش دیگر
(بخش دولتی و خصوصی) متمایز میکند و اینکه تعاونیها (بهويژه
تعاونیهای کارگری) به چه کار امروز ما میآیند؟
بگذارید نخست تصویری کلی از این بخش پیدا کنیم.

روزبه آقاجری
عضو تحریریه

هیچ نمای کلی و تصویر دقیقی از وضع
تعاونیهای کشور وجود ندارد« .بهمن
نمای کلی
عبدالهی» رییس اتاق تعاون میگوید:
«با وجود آنکه بیش از ۱۸۰هزار تعاونی
در کشــور در گرایشهــای متعددی
مشغول فعالیت هستند اما آماری که
عملکرد و فعالیت آنها را به طور دقیق و شفاف نشان دهد ،در دست
نیست».
در واقع به بیان دقیقترآمارهایی وجود دارد اما نه بهروز هستند و
نه دربردارنده جزییاتی شــفاف از رویهها و فرایندهای اقتصادی و
اجتماعی درونی تعاونیها .آنچه در جدول شــماره یک آمده ،آمار
مربوط به اتحادیههای تعاونی در ســال ( ۹۴مرکز آمار ایران) است
که دســتکم میتوان فهمید تعاونیها در کدام بخش اقتصادی
فعالتر هستند.
بر اساس دادههای همین جدول میبینیم «تعاونیهای مسکن»
بیشــترین تعداد را دارند و پس از آن« ،تعاونیهای کشاورزی» و
«تعاونیهای مصرف» قرار گرفتهاند .اما جز اینها نه درباره شــکل
مدیریت این تعاونیها اطالعی داریم (این موضوع که تا چه اندازه
متفاوت از شرکتی خصوصی اداره میشوند) و نه از مسائلی که ممکن
است با آنها برخورد کنند .جدا از آمار ،پژوهشهایی که به موضوع
تعاونیها پرداخته باشد یا بسیار معدودند یا از کیفیت و دقت مناسبی
برخوردار نیســتند .در کل اینطور برداشت میشود که تجربه کار
تعاونی در ایران عمال ناخوانده باقی مانده است.
اما این پرسش مهم را باید پاسخ دهیم
که بخش تعاون چه ویژگیهایی دارد که
ارزشها و نگرشها
آن را از دو بخش دیگر (بخش دولتی و
خصوصی) متمایز میکند؟ این پرسش
ما را به درون ارزشهــا و نگرشهایی
میبرد که کار تعاونــی با آنها تعریف
میشود؛ چیزی که جنبه «هنجاری» فعالیت تعاونی خوانده میشود.
«اسماعیل خلیلزاده» نایبرییس اتاق تعاون و رییس اتاق تعاون
تهران در یادداشــتی که در خبرگزاری مهر منتشــر شده است،
مینویسد« :بخش تعاون قرار بود در انتهای برنامه پنجم توسعه به
 ۲۵درصد برسد اما این مهم در آغاز برنامه ششم توسعه هم تحقق
نیافته است» .او سپس میافزاید« :تعاونیها ب ه منظور اشتغالزایی،
ل گرفتهاند و اقتصاد انسانی را
ی در جها ن شک 
توسعه پایدار و فقرزدای 
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