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 چکیده
اسالمی است که اگر قرار  مفاهیم آرمانی انقالب ، ازساالری دینیمردم

محور، بررسی کنیم، یکی از مسائلی صورت مسألهباشد این مفهوم را به
ساالری از تحقق این نوع مردمکه کمتر موردتوجه قرار گرفته است، 

محور در ایران است. در این میان مطابق قانون رهگذر اقتصاد مردم
یکی از اهداف کالن و مرتبط با اندیشه اساسی، گسترش بخش تعاون، 

می است. در این پژوهش سؤال انقالب اسالمی  و از وظایف حکومت اسال
-ایرانی پیشرفت،  موانع فعال-ن است که بر مبنای الگوی اسالمیاصلی ای

ترشدن و گسترش بخش تعاون )با تمرکز بر استان اصفهان( و 
ش، تحقیقی کیفی از نوع راهکارهای رفع آن موانع، کدامند؟ این پژوه

تحلیلی و با  -کاربردی است که با استفاده از روش تحقیق توصیفی
ترین استفاده از ابزار تحلیل محتوا و مصاحبه، انجام شده است. مهم

های این پژوهش عبارتند از: عدم اجرای اسناد باالدستی و عدم یافته
های اصلی له حیطهویژه حمایت مالی و...، از جمحمایت از بخش تعاون به

 .باشدآفرین در گسترش بخش تعاون میمشکل
ایرانی پیشرفت، –ساالری دینی، الگوی اسالمی مردم :کلیدواژه

 ، اقصاد مردم محور.تعاونی و تعاونسیاستگذاری عمومی، بخش 
 18/04/1398 تأیید خیتار                                          03/02/1398 تافیدر خیتار

 .باشدیمخانم كراری  یمقاله برگرفته از رساله دكتر

 

 علمی فصلنامه-ژپوهشی قاله م 
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 مقدمه

ساالری دینی، ناظر به مدلی از حكومت است كه بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم مردم
محوری و ایجاد مداری، خدمتو در چارچوب مقررات الهی استوار است و در راستای حق

(. به اعتقاد 69: 1382)نوروزی، كندمی بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی، ایفای نقش
ساالری دینی، ایجاد شرایط مطلوب برای تحقق های ارتقاء مردمصاحبنظران، یكی از زمینه

ساالری دینی، همه مردم محور مبتنی بر نظام مردممحور است. در اقتصاد مردماقتصاد مردم
های فعال انون باشند و تمام گروهتوانند به معنای واقعی، متولی امور اقتصادی بر مبنای قمی

های اقتصادی خود، دست كننده(، به هدفاقتصادی)صاحب سرمایه، نیروی كار و مصرف
ساالری اقتصادی دینی، باید بستر فعالیت اقتصادی های مردمیابند. به تعبیر دیگر، در مدل

 (. 57: 1393سفی، های اقتصادی هر فعال اقتصادی، فراهم شود)یومتناسب با روحیه و انگیزه
ساالری دینی و تحقق حداكثری آن، از مفاهیم آرمانی انقالب اسالمی است كه اگر مردم

 محور، بررسی كنیم، یكی از مسائلی كه كمتر موردصورت مسألهقرار باشد این مفهوم را به
ا محور در ایران است. بساالری از رهگذر اقتصاد مردمتوجه قرار گرفته است، تحقق مردم

قانون اساسی، كه عالوه بر مفاهیم اقتصادی، ناظر بر مشاركت اجتماعی  44عنایت به اصل 
-حداكثررساندن مردم ساالری دینی است، تقویت بخش تعاون در تحقق مردممردم و به

عنوان یكی از بسترهای بخش تعاونی و تعاون به ساالری، جایگاه خاصی پیدا كرده است.
 دیتول سطح یارتقا و بهبود در ژهیوبه ایران نقش مهمی در اقتصاد محورتحقق اقتصاد مردم

ساالری تواند به تقویت مردمدارد. در واقع، پاسخگویی به مطالبات بخش تعاون، می اشتغال و
های مرتبط با ریزیدینی بیانجامد و چنین امری باید در روند سیاستگذاری عمومی و برنامه

  آن، انجام پذیرد.
ریزی و اجرا، توجهی برای مدیریت، برنامههای قابلی اسالمی ایران تالشدر جمهور

های كلی بیانگر متناسب با رویكردهای مبتنی بر نگرش اسالمی انجام پذیرفته، لیكن ارزیابی
این واقعیت است كه تا رسیدن به نقطه مطلوب، همچنان فاصله وجود دارد و باالترین متولیان 

 ران،یا ؛ به بیان دیگر، نظام ج.ا.انده صراحت این موضوع را بیان كردهو مسئوالن كشور نیز ب

اقتصاد  ،یفرهنگ و یاسیس یساالرممرد انیجر با سرعت و كیفیت است متناسب نتوانسته
 یهامدل آن، تا براساس پیش ببرد طور ویژه بخش تعاون را به نحو شایستهمحور و بهمردم
وجود دارد. پژوهش  یامر نیچن تیظرف كه یحال در نماید؛عملیاتی  را ییاجرا یاقتصاد

تحلیلی)رویكردهای  –گیری از روش تحقیق توصیفی حاضر درصدد است تا با بهره
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های انجام شده و با استفاده از های باز و تحلیل محتوای مصاحبهاستقرایی( و انجام مصاحبه
ن(، صاحبنظران سیاستگذاری دیدگاه صاحبنظران و فعاالن در بخش تعاون)استان اصفها

های های صورت گرفته با آنها و نیز با عنایت به مؤلفهعمومی و تحلیل محتوای مصاحبه
، به بررسی موانع شودساالری دینی دنبال میایرانی پیشرفت كه در نظام مردم -الگوی اسالمی
یی را به منظور های استانی بپردازد و از این رهگذر، راهكارهاروی تعاونیو مسائل پیش
-محور در راستای ارتقاء مردممثابه یكی از وجوه اقتصاد مردمهای استانی بهتقویت تعاونی

ساالری دینی، ارائه نماید تا بدین وسیله به دولت در فرآیند سیاستگذاری عمومی و برای 
پاسخگویی به مطالبات بخش تعاون، یاری رساند. همچنین شناخت دقیق مطالبات بخش 

ها توسط مجلس شورای اسالمی، های كالن ملی، قانونگذاریتواند در سیاستتعاون، می
ها و سایر مقررات دولتی، تأثیرگذار باشد و اگر نامهها و آیینها، بخشنامهتدوین دستورالعمل

توان یك یا چند گام در جهت دستیابی به مدل بومی و الگوی این موارد حادث شود، می
 تر شد. ساالری دینی یكی از اركان آن است، نزدیكی پیشرفت كه نظام مردمایران -اسالمی
ایرانی پیشرفت، بدین ترتیب است: در این  -مندی پژوهش حاضر از الگوی اسالمیهبهر

گرایانه حاكم بر نظام پژوهش، فارغ از رویكردهای سكوالری و متناسب با دیدگاه اصول
عنوان یكی از منابع شناخت شناختن دین، بهرسمیتساالری دینی كه محور آن، به مردم

 ساالری دینیاست، اقدام شده و با عنایت به اینكه رهبری، یكی از اركان اساسی نظام مردم
فقیه جایگاه منحصر به فردی در چنین نظامی دارد، آنچه ایران است و ولیتبلوریافته در ج.ا.

ها، بیانات و یا مكتوبات ایشان مطرح انیكه از سوی باالترین مقام رسمی كشور، در سخنر
كه ابالغیه آن در مهر « الگوی پایه»شده است، مبنا قرار گرفته است. همچنین با توجه به ابالغ 

معرف سیر كلی تحوالت شده آن  های ارائه، صادر شد كه سرخطنظاماز سوی رهبری  1397
ایرانی  -ی تمدن نوین اسالمی سوه فكر، علم، معنویت و زندگی ب مطلوب ایران در عرصه

، محققان تالش ها، رسالت، افق و تدابیر استمبانی، آرمان و شامل قرن آینده است در نیم
گانه عدالت؛ اند تا در چهارچوب مفاهیم این الگو، پژوهش حاضر ساماندهی شود و سهنموده

ز عدالت اجتماعی ساعقالنیت و معنویت، استخراج شد و این سه مفهوم در مجموع، زمینه
عنوان پایه و عنوان مدل اقامه عدالت اجتماعی، ترسیم شده است. مدل یادشده بهاست و به

گیرد كه براساس آن، یكی از اجزای مقوم عدالت اساس پژوهش حاضر، مورد استفاده قرار 
تواند پیشرفت را حادث نماید، كشف و استخراج مطالبات صنفی و در جامعه كه می
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نمودن اقتضائات و الزامات و اهداف ی كارآمد، عالمانه، در زمان مناسب و با لحاظپاسخگوی
 جامعه دینی به آنهاست. 

ساالری دینی و سیاستگذاری عمومی مبتنی بر بر این اساس، در جریان تحقق مردم
بندی، رویكرد اسالمی، یكی از ضروریات چنین شیوه سیاستگذاری عمومی، شناسایی، طبقه

طور خاص در این مطالعه، بخش تعاون برای دستیابی به تحلیل مطالبات صنفی و بهوتجزیه
تواند از یك سو به روند پیشرفت مبتنی بر معیارهای اسالمی است كه این شناسایی می

سیاستگذاری عمومی و از سوی دیگر به تسهیل فرآیند توسعه و پیشرفت اقتصادی بر مبنای 
 ساالری دینی، كمك نماید.همچنین مردمایرانی و  -معیارهای اسالمی

ایرانی –ساالری دینی، الگوی اسالمی مردم مفاهیم اصلی این پژوهش عبارتند از:

پیشرفت، سیاستگذاری عمومی، بخش تعاونی و تعاون كه در ادامه هر یك به اختصار، 

 شود: تعریف می

شود كه هر یك، بعد میساالری دینی ارائه تعاریف مختلفی از مردمساالری دینی: مردم
شده از سوی داند. با تكیه بر مفاهیم مطرحو یا ابعادی از این مفهوم را دارای برجستگی می

تواند نمودن اسناد باالدستی نظام، این تعریف میرهبری نظام اسالمی در ایران و بالحاظ
ه بر ساالری دینی، ناظر به مدلی از حكومت است كمردم»تری باشد: تعریف مناسب

مشروعیت الهی و مقبولیت مردم و در چارچوب مقررات الهی استوار است و در راستای 
محوری و ایجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی، ایفای نقش مداری، خدمتحق
 ،محوریفضیلت: ساالری دینی عبارتند ازاصول مردم(. 69: 1382نوروزی، «)كندمی

 ،محوریتكلیف ،گراییآرمان ،انتخاب مردمی ،ایمان دینی ،حاكمیت الهی ،محوریهدایت
 (. 65:  1382)مهاجرنیا، مندیرضایتو  محوریقانون، ساالریشایسته

-نسخه» :از است عبارت پیشرفت ایرانی ـ اسالمی الگویایرانی پیشرفت: -الگوی اسالمی

 دهد. بهمی ارائه را ایرانی ـ اسالمی تمدن بر حاكم بینیجهان هایمؤلفه كه راهبردی ای
 برای باشدمی ایرانی اندیشه و خرد از مدلی پیشرفت، ایرانی ـ اسالمی الگوی دیگر، عبارت
-رهبری انقالب اسالمی در خصوص ایرانی .(42: 1388 امرائی،) «اسالمی آرمان به رسیدن

جغرافیایی، شرایط تاریخی، »نماید كه: ایرانی پیشرفت عنوان می -بودن الگوی اسالمی
-گذارد... یعنی ما نمیفرهنگی، اقلیمی و جغرافیای سیاسی در تشكیل این الگو، تأثیر می

دانیم، مصلحت خواهیم آنچه را كه خودمان الزم میخواهیم این را از دیگران بگیریم؛ ما می
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قالبی توانیم با آن تصویر و ترسیم كنیم، این را در یك مان را میدانیم، آیندهكشورمان می
(. تا كنون این الگو، با همه 10/09/1389ای، بریزیم. بنابراین، این الگو ایرانی است )خامنه
رهبری نظام اسالمی، مواردی را تحت  1397جوانب آن، ارائه نشده است، لیكن در مهر 

ایرانی پیشرفت و  -اسالمی ، ارائه نمودند كه چهارچوب الگوی «الگوی پایه»عنوان 
ه فكر، علم، معنویت و زندگی ب تحوالت مطلوب ایران در عرصه معرف سیر كلی

 .قرن آینده است ایرانی در نیم -سوی تمدن نوین اسالمی 
ایرانی پیشرفت و معرف سیر كلی  -لگوی پایه، چارچوب الگوی اسالمی ا» الگوی پایه:

 -سوی تمدن نوین اسالمی هفكر، علم، معنویت و زندگی ب تحوالت مطلوب ایران در عرصه
نظران ایرانی قرن آینده است. این الگو با مشاركت گسترده متفكران و صاحب ایرانی در نیم

های انقالب اسالمی و با توجه به مقتضیات بینی و اصول اسالمی و ارزشو براساس جهان
ه از های علمی و با استفاداجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، بر طبق روش

شده و شامل مبانی،  طراحی ،پژوهانه تحوالت جهانیدستاوردهای بشری و مطالعه آینده
های اسالمی، فلسفی و علمی فرضها، رسالت، افق و تدابیر است. مبانی، اهم پیشآرمان
فرامكانی و  -های فرازمانیها، ارزشدهد. آرمانشمول معطوف به پیشرفت را ارائه میجهان
كنند. رسالت، وجه اسالمیت الگو را تضمین می ،هافت است. مبانی و آرمانبخش پیشرجهت
های الگو را بر جامعه ایران برای پیشرفت است. افق، آرمان .ا.مشترك مردم و نظام ج میثاق

های واقعی آحاد مردم، جامعه و كند و هدفقرن آینده تصویر می بوم ایران در نیمو زیست
سازد. تدابیر، تصمیمات و اقدامات اساسی و معین می ،موعدحكومت ایران را در آن 

منظور  های ماندگار ملی بهبلندمدت برای حل مسائل مهم كشور و شكوفاساختن قابلیت
نه مردم و رسیدن به افق است. این الگو با ایمان استوار و عزم راسخ و تالش عظیم و مدبرا

ایرانی پیشرفت؛ سند الگوی -گوی اسالمی )مركز ال« اجرا خواهد شد ،ایران.ا.مسئوالن ج
 ایرانی پیشرفت ابالغی رهبری جمهوری اسالمی ایران(. -پایه اسالمی

 مطالعه به كه است سیاسی علوم از ایشاخه عمومی سیاستگذاریسیاستگذاری عمومی: 

 عنوانبه هم و مستقل متغیر عنوانبه هم دولت اقدامات پردازد.می اقدامات دولتی مجموعه

 كه است موضوعی دولتی، اقدامات مجموعه گیرد. قرار بحث مورد تواندمی وابسته متغیر

 سیاست كشاورزی، بهداشتی، سیاست چون هاییحوزه و است وسیع بسیار تنوع، لحاظ به

 (.269: 1395محمدی و كمالی، گیرد )ملكدربرمی را غیره و صنعتی سیاست
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 (1397ایرانی پیشرفت، -ایرانی پیشرفت )مركز الگوی اسالمی-اسالمیساختار الگوی پایه الگوی 

 

های اقتصادی و تأكید بر اینكه یكی از پایه« بخش تعاونی»اصطالح  :بخش تعاونی و تعاون
كشور باشد، منحصرًا محصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است و آنگونه كه در 

، آمده است، هدف بخش تعاونی، حاكمیت 43مذاكرات تدوین قانون اساسی و متن اصل 
ای خاص و نیز گرایی، پیشگیری از تمركز ثروت در دست عدهانسان بر سرمایه، عدالت

 (. 138: 1388نسب، جلوگیری از كارفرمایی مطلق دولت در اقتصاد ملی، بوده است)ساردوئی

های از ویژگی یكی و به باب تفاعل رفته است.در زبان عربی است تعاون از ریشه عون 
 ؛كننده كارهایی است كه انجام آن نیاز به دو یا چند نفر داردباب تفاعل این است كه بیان
اساسی و در قوانین  گویندمیآنچه را كه امروزه تعاونی  باشد.یعنی مستلزم همكاری می

برگردان واژه انگلیسی  ،جای پای محكمی یافته استجمهوری اسالمی ایران، 
coopration معنی همان به خویش، لغوی مفهوم در واژه این انگلیسی زبان در .است 

اشخاصی است  اجتماع مستقلدر یك تعبیر كلی، تعاونی . باشدمی «مشاركت و همكاری»
خود، از طریق  مین نیازها و اهداف مشترك اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیأكه به منظور ت

ت مشاع، با یكدیگر به نحواختیاری توافق ای با مالكیسسهؤاداره و نظارت دمكراتیك م
 )تعریف قابل دسترسی در سایت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی(.اندنموده
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اصطالح تعاون و تعاونی كه هم در زبان عربی و هم زبان انگلیسی و نیز مكاتب مختلف 
ناسب با تواند متاقتصادی، مورد استفاده قرار گرفته است، یك مفهوم مشترك است كه می

نوع نگرش به اجتماع و اقتصاد، اشكال و یا اهداف متفاوتی داشته باشد. در رویكرد اسالمی، 
شود؛ راستا با توسعه و تحكیم برادری اسالمی بین مردم، لحاظ میتعاون عمومی، هم
اصل سوم قانون اساسی نیز، دولت جمهوری اسالمی ایران، موظف  15همانگونه كه در بند 

برای دستیابی به اهداف اصل دوم، همه امكانات خود را به كار گیرد كه از آن  شده است تا
در مكاتب «. توسعه و تحكیم برادری اسالمی و تعاون عمومی بین همه مردم است»جمله 

اند. تعاونی ها، ذكر كردهای از اهداف را برای تعاونیاقتصادی و جوامع مختلف، مجموعه
ها باشد؛ مشروط بر آنكه هدف تواند حائز آن مختصات و ویژگیموردنظر نظام اسالمی، می

عنوان یكی از ابزارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی كه رشد گیری تعاونی بهاساسی از شكل
قانون اساسی( است، تأمین شود و به عبارت دیگر، موضوع تعالی در آن  43انسان)اصل 
 محقق گردد. 

 سؤال پژوهش

ایرانی پیشرفت موانع -عبارت است از: بر مبنای الگوی اسالمیسؤال اصلی این پژوهش 
 ترشدن و گسترش بخش تعاون)استان اصفهان( و راهكارهای رفع آن موانع، كدامند؟فعال

 پیشینه پژوهش

 از آغاز اول دوره كرد: میتقس دوره دو به یاقتصاد نظر از را تعاون توانیم ،یكل به طور

 نكهیا رد تایپذیم تحول جیتدر به یالدیم پانزدهم از قرن و شودیم شروع یاجتماع یزندگ

 هجدهم در قرن انقالب فرانسه و یصنعت انقالب با دوره دوم، و د؛یآیدرم یكنون شكل به

 تعاون عصر را دوره اول ن،یبنابرا است. خود به مخصوص فیتعر یدارا كه شودیم شروع

 ظهور با (.26: 1368نامند)شیرانی، یم یعلم ای یصنعت تعاون عصر را دوم دوره و یاجتماع

 ،یحكومت استبداد ینوع از جهان از یقسمت یآزاد و هفتم میالدی قرن لیاوا در اسالم نید
جامعه  بر حاكم یاساس هایژگییو از یكی چنانكه شده، دیتأك اریبس یهمكار و تعاون بر

 كه است یهیبد. است بوده یاجتماع مسائل در ژهیوبه یهمكار و تعاون روحیه یاسالم

 یهمكار و ن تعاونیا البته شود.یم شامل را مسلمانان امور از یاریبس یاجتماع مسائل
رسد كه و چنین به نظر می نباشد؛ یاسالم امت وصالح ریخ به كه ستین یامور دربرگیرنده

 محكم لیدل و حجت، «والعدوان االثم یعل والتعاونوا یو التقو علی البرّ تعاونوا»شریفه آیه 

 گریكدی با یهمكار و معاضدت به را كه مسلمانان یاگونهبه باشد، موضوع نیهم دیتأی در
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 به كه یامور ژهیوبه امور ریسا در یهمكار و از تعاون و كندیم دعوت تقوا و یكین در

 دارد. می برحذر انجامد،یم یگناه و دشمن

-مرتبط با موضوع پژوهش، اشاره میدر ادامه به برخی از مطالعات پیشین صورت گرفته 

 شود:
ساالری اقتصادی دینی؛ بستر تولید ملی مدل مردم»( در مقاله خود با عنوان 1393یوسفی)

تحلیلی، به دنبال اثبات این فرضیه بوده  -، با استفاده از روش توصیفی«محورپایدار عدالت
ساالری اقتصادی جهت مردمهای های اسالمی، ظرفیت الزم برای ارائه مدلاست كه آموزه

 محور را دارند.های فعال اقتصادی و نیز تولید ملی پایدار عدالتهای تمام گروهتأمین هدف
نگرشی بر مبانی نظری حقوق تعاون در »ای با عنوان ( در مقاله1388نسب)ساردوئی

انی نظریه المللی حاكم بر نهضت جهانی تعاون، مبهای بین، ضمن تبیین اصول و ارزش«ایران
تعاون را در ایران بررسی نموده است و به موازین اسالمی خاستگاه تعاون و جایگاه آن در 

های اقتصادی( پرداخته های اجتماعی و جنبههای كلی)از جهت جنبهقانون اساسی و سیاست
 است.

ت بررسی و نظرسنجی درباره مشكال»ای با عنوان ( در مقاله1387پهلوانی، كریم و قربانی)
، با استفاده از ابزار پرسشنامه، به «های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستانو توانمندی

های بالقوه و تعیین وضعیت، ارائه راهكارهای ارتقای كمی بررسی مسائل، مشكالت و توان
های های تولیدی، مصرف و خدماتی طی سالو كیفی و عوامل موفقیت و ناكامی تعاونی

 در استان سیستان و بلوچستان، پرداخته است. 1386و  1385

كند كه اقتصاد ، بیان می«ساالرتأمین اجتماعی در اقتصاد مردم»( در مقاله 1381رشیدی)
ساالر، به این معنا نیست كه حكومت فعالیت اقتصادی نداشته باشد یا در اقتصاد دخالت مردم

 كنند.تعیین مینكند؛ بلكه حد دخالت و حوزه دخالت دولت را خود مردم 
ن یا براساس ،«یمدن جامعه رشد بستر ساالر: مردم اقتصاد»كتاب  در (،1377)یدیرش

به  است، یاقتصاد یهاتیفعال یبرا یمناسب بستر اقتصادی، یآزاد و رقابت كه فرضشیپ
شكاف  علت و كندمی اشاره آن اتیضرور و مقدمات آزاد، اقتصاد نظام تكامل و شیدایپ

و  مشاركت به مربوط یهاینیبشیپ از یاریبس نیافتنتحقق عدم و انتظارها نیب دآمدهیپد
 داند.یم جامعه در آزاد اقتصاد استقرار عدم را یاقتصاد امور در مردم دخالت

كند كه تأكید می« ساالری دینی و رشد اقتصادیپیوندهای مردم»( در مقاله 1372طوسی)
 دخالت كمتر دولت در اقتصاد، مرجح است.
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 روش پژوهش

این مطالعه به لحاظ هدف، پژوهشی كیفی از نوع كاربردی است كه در آن، محقق برای 
نماید. برای دستیابی به تحلیلی استفاده می -دستیابی به هدف تحقیق، از روش توصیفی

نفر از افراد فعال در حوزه تعاونی در استان اصفهان و همچنین  40اهداف تحقیق، تعداد 
گیری هدفمند، انتخاب تصاد و سیاستگذاری عمومی، با استفاده از روش نمونهفعاالن بخش اق

توانستند در دستیابی به اهداف موردنظر، ای كه میشدهشدند؛ بدین ترتیب كه افراد شناخته
محقق را  یاری كنند، انتخاب شدند و با برگزاری جلسات متعدد با آنها و با استفاده از ابزار 

ز، اطالعات الزم به دست آمد. پژوهشگر در این نوع مصاحبه، از سؤاالت مصاحبه عمیق و با
ای )معنا، فرآیند و زمینه(، همچنین تعامل جدی ها، توجه به مسائل زمینهباز، هدایت مصاحبه

كند )نورایی و میان دوطرف مصاحبه و برقراری حس اعتماد بین طرفین، استفاده می
كند پرسشنامه های باز، اقتضا میبناست كه طبیعت مصاحبه(. بر این م104: 1394ابوالحسنی، 

های باز، به شیوه بحث گروهی ای وجود نداشته است. این مصاحبهشدهاز پیش تعریف
های ها، در یك بازه زمانی سه ماهه انجام شد و هر كدام از مصاحبهمتمركز، اجرا شد)مصاحبه

طول انجامید و در مواردی به جهت  ساعت، به 2تا  5/1یادشده، حداقل در مدت زمان 
ها، از ماندن موضوع، جلسات تكمیلی نیز برگزار شد(. پژوهشگر پس از انجام مصاحبهناتمام

تحلیل اطالعات به دست آمده، استفاده كرد. در روند تحلیل وروش تحلیل محتوا برای تجزیه
محتوای آشكار و پنهان شوندگان، به بررسی وشنودهای مصاحبهمحتوا؛ پس از استماع گفت

ها، دهنده دادههای به دست آمده پرداخته شده تا ارتباط درونی اجزا و عناصر تشكیلداده
شوندگان درك شود. بدین منظور، پس از تهیه مشخص گردد و مقصود واقعی مصاحبه

بندی شد. مقوالت های اساسی و كلیدی، كدگذاری و دستهها، گفتهنوشتار و متن مصاحبه
بندی شد و به كشف روابط و پیوندهای میان دست آمده، به دو دسته مثبت و منفی، طبقه به

های مثبت، حداقل دو نتیجه حاصل گردید: الف. ها و مفاهیم، اقدام شد كه از گزارهواژه
مسائل و مشكالت بخش تعاون)در استان اصفهان(، ب. راهكارهایی جهت رفع موانع و مسائل 

محور در گذاری عمومی در تقویت اقتصاد مردمر بهبود فرآیند سیاستبخش تعاون به منظو
 ساالری دینی ایران. نظام مردم

های به دست آمده از مسائل و مشكالت بخش تعاون و گفتنی است با استفاده از سرخط
. تجربیات 2. مطالعات پیشین مرتبط با این پژوهش، 1با تلفیق مبانی نظری به دست آمده از: 
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های اقتصاد و سیاستگذاری عمومی، سرخط راهكارها برای رفع مسائل ظران در بخشصاحبن
 و مشكالت بخش تعاون، ارائه شد. 

شد و ناگزیر پژوهشگر باید به نكته مهمی كه در این پژوهش، ضرورت آن احساس می
ایرانی  -یافت، چارچوبی نظری بود كه بتواند متناسب با رویكردهای اسالمیآن دست می

ای كه در جریان پژوهش، محقق دچار انحراف و یا تشتت گونهشرفت، تدوین شود؛ بهپی
ها و توانست به تحلیل دادهنظری نشود؛ زیرا هر گونه نقص و یا كاستی در این جهت، می

حتی گردآوری اطالعات، آسیب برساند. دشواری دستیابی به یك چارچوب نظری پژوهش 
شناختی، مبانی های موجود سیاسی، اجتماعی و جامعهه نظریهدقیق، عمدتاً ناشی از آن بود ك

تواند در پاسخگویی به نیازها و گفتمان اند و چنین رویكردهایی نمیغربی و سكوالری داشته
ایرانی پیشرفت را  -جامعه دینی، كارآمد باشند. بر این مبنا، محقق، مدل پایه الگوی اسالمی

عنوان چارچوب نظری خود، در نظر گرفت و ای، بهشدهسازیعنوان یك مدل بومیبه
های رهبری جمهوری گانه عدالت، عقالنیت و معنویت مستخرج از دیدگاهبراساس سه

اسالمی ایران و مدلی كه اقامه عدالت اجتماعی در اندیشه ایشان را مطرح كرده بود، پژوهش 
ه كالن )نظریه ناب اسالمی را انجام داد. در این چارچوب مدنظر قرار گرفته، هم به نظری

های خرد عدالت، توجه شده است. در چارچوب یادشده، عالوه بر عدالت( و هم به نظریه
عدالت فردی، عدالت اجتماعی نیز به رسمیت شناخته شده است و جایگاه مشخص خود را 

ت تواند پیشرفدارد. مبتنی بر چنین رویكردی، یكی از اجزای مقوم عدالت در جامعه كه می
 ها هستند:را حادث نماید، شناسایی مطلوب، بهنگام و اصولی مطالبات اصناف و بخش
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ایرانی پیشرفت قرار گرفته و مدل –: الگوی پایه كه چارچوب الگوی اسالمی 1تصویر 

 اقامه عدالت در جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اندیشه رهبر انقالب اسالمی

  های پژوهشبحث اصلی و یافته

های عمیق با صاحبنظران و فعاالن بخش تعاونی در گیری از مصاحبهپژوهشگر با بهره
سرخط از منظر صاحبنظران و فعاالن  19استان اصفهان، دریافته است كه در گام اول حداقل 

این بخش، دارای اهمیت است كه این موانع و مسائل، باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در 
جنس مانع و یا مسئله، موضوع را در سه حیطه تقنینی، اجرایی و نظارتی،  گام دوم، متناسب با

ها در سطح ها كه ارتقاء بخش تعاون و رسیدگی به امور تعاونیپیگیری نمود. این سرخط
-های مطرح(، خالصه شده است. سرخط1استان، منوط به توجه الزم به آنهاست، در تصویر)

بروز مشكل یا مشكالت دیگر، تأثیرگذار باشد و در تواند بر شده در تصویر، هر یك می
صورتی كه آن مشكل مرتفع شود، زمینه حل مشكل یا مشكالت دیگر را پدید آورد. 

شود، بیانگر همین مفهوم است و به نوعی ارتباط خطوطی كه در تصویریادشده، مشاهده می
 ها و مسائل با یكدیگر را اشاره نموده است:میان سرخط

1

انسانی اقامه عدالت

(تقوا)عدالت فردی  عقالنیتعدالت اجتماعی

معنویت عدالت

پیشرفت -ایرانی  -پایه، چارچوب الگوی اسالمی  الگوی

تدابیر مبانی

مبانی خداشناختی

افقآرما ن ها رسالت

مبانی جهان 
شناختی

یمبانی انسان شناس
مبانی جامعه 
شناختی

مبانی ارزش 
شناختی

یمبانی دین شناخت

معنویت مبانی عدالت، عقالنیت،

شناسایی مطالبات اصنا  و بخش ها

مدل اقامه عدالت در جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اندیشه رهبر انقالب اسالمی
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 (1397گانه موانع و مسائل بخش تعاونی)نویسنده، 19های (: سرخط1تصویر)

بندی مبتنی بر جنس های مطرح در نمودار باال و در یك طبقهگیری از سرخطبا بهره
-گروه اصلی، دسته 8گانه بدست آمده را در  19های توان سرخطمطالبات بخش تعاون، می

 شود:تشریح می گانه، به شرح زیر 8های بندی كرد كه این گروه
 عدم اجرای اسناد باالدستی و قوانین بخش تعاون.1

المللی وجود دارد كه جمهوری اسالمی ایران، متعهد ای از قوانین داخلی و بینمجموعه
 و موظف به رعایت و اجرای آنهاست. از جمله: 

  استقالل  قانون اساسی: در این اصل، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران، به منظور تأمین 43اصل
كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، كناقتصادی جامعه و ریشه

با حفظ آزادگی او، بر ضوابطی استوار است. براساس این اصل، تأمین نیازهای اساسی نظیر 
مسكن و تأمین شرایط كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال، در شكل تعاونی از راه وام 

های ون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروهبد
خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد، محقق 

گری دولت به صورت یك كارفرمای بزرگ و شود. در این اصل بر ممنوعیت تصدیمی
 مطلق، تأكید شده است. 

  كنندگان قانون اساسی، تعاون یك شیوه است و یك اساسی: از نظر تدوین قانون 44اصل
شود و این اصل، به نظام مالكیتی در برابر نظام مالكیت خصوصی و دولتی، محسوب نمی

 ها، عنایت نموده است.شیوه مدیریت این بخش
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 « اون در اصل سوم قانون اساسی، تع« 15»اصل سوم قانون اساسی: با توجه به بند « 15بند
های اقتصادی، استوار هایی از قبیل توسعه و تحكیم تعاون عمومی در فعالیتایران بر ارزش

 است)قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران(.

 این قانون، در بخش تعاون « 7»قانون اساسی: در بند  44های كلی اصل قانون اجرای سیاست
ها، تأكید شده است. همچنین ی تعاونیبر پرهیز از مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریت

های خصوصی و تعاونی، بر ایفای قانون مذكور، بر توانمندسازی بخش« ج»براساس بند 
های كلی بخش تعاون های اقتصادی بزرگ، رعایت سیاستهای گسترده و اداره بنگاهفعالیت

های فراگیر درصد درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی 30ها، اختصاص در واگذاری
های ها، مشاركت شركتملی به منظور فقرزدایی، اعطای تسهیالت برای تقویت تعاونی

درصد به منظور توسعه اقتصادی  49ها تا سقف های غیردولتی از جمله تعاونیدولتی با بخش
قانون  44های كلی اصل یافته، حائز اهمیت است)قانون اجرای سیاستتر توسعهمناطق كم

 (.  1387وری اسالمی، اساسی جمه

 المللی تعاون ها و اصول تعاون: كنگره بینالمللی تعاون در خصوص ارزشبیانیه اتحادیه بین
پذیری، های خودیاری، مسئولیتها بر ارزشدر این بیانیه اعالم نمود كه تعاونی 2007در سال 

قی صداقت، های اخالدموكراسی، برابری، انصاف و اتحاد استوارند و اعضاء به ارزش
 (.136: 1388نسب، مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران، معتقدند)ساردوئی

واقعیت آن است كه قوانین و مقررات یادشده تا حد زیادی در اجرا و عملیات محقق 
ترین استدالل برای این ادعا، آن است كه آمارهای رسمی كشور حاكی از نشده است؛ ساده

در اقتصاد كمتر از میزان موردنظر در قوانین یادشده است. بر آن است كه سهم بخش تعاون 
عنوان یك این اساس، باید سرخط عدم اجرای اسناد باالدستی و قوانین بخش تعاون را به

 اندیشی كنیم. نقطه ضعف، بپذیریم و برای آن، چاره

 عدم نظارت دقیق بر بخش تعاون .2

ها در عمل با آن توجهی از تعاونییكی از نقاط ضعف موجود در كشور كه بخش قابل
ها شده است، عدم نظارت ها و نابسامانیدرگیر هستند و به نوبه خود، موجب برخی ضعف

ها را دقیق و مؤثر بر بخش تعاون است. این نظارت هم ابعاد بیرونی و هم ابعاد درون تعاونی
آنگونه كه شایسته است ها، مقوله نظارت گیرد. به عبارت دیگر، هم دررون تعاونیدربرمی

مورد توجه واقع نشده و هم از سوی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای 
كنند، توجه نشده است. به همین دلیل ها مجوز فعالیت اعطاء میاداری و دولتی كه به تعاونی
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ید آمده است كه ایجاد نابسامانی، تخلف و ناكارآمدی در بخشی از بدنه تعاون كشور، پد
 ها بر سایر فعاالن بخش تعاونی نیز تأثیرات سوء داشته است. كه این نابسامانی

 ها و بخش تعاونها با تعاونیجانبه نهادها و سازمانعدم همکاری همه.3

توجهی آنگونه كه قانون اساسی جایگاه تعاون را مشخص نموده، این نهاد، از منزلت قابل
های اجتماعی، فرهنگی و همه بر ابعاد اقتصادی، سایر عرصهبرخوردار شده است كه عالوه 

شوند. این در حالی است كه شود، از آن متأثر میابعادی كه توسعه و پیشرفت را شامل می
ها برای همكاری و تقویت، متناسب با این رسالت، تجهیز و ساماندهی سایر نهادها و سازمان

های تواند عرصهها، میگذاریهیز، تشویق و ریلها صورت نگرفته است. این تجمؤثر تعاونی
متعددی را شامل شود: عرصه قانونگذاری، عرصه نهادسازی، عرصه ذهنی و افكار عمومی و 

هایی است كه باید در این جهت، مورد توجه ویژه عرصه مدیریتی و اجرایی از جمله ساحت
بط با تعاون در كشور كه وظیفه ترین ساختار مرتقرار گیرد. این در حالی است كه حتی اصلی

های اخیر از ها و گسترش آنها را بر عهده داشته است، در سالساختارسازی و تقویت تعاونی
بندی ساختاری، مشمول تقلیل جایگاه شده و از سطح وزارتخانه به یك معاونت در نظر رتبه
عنوان ین مورد اخیر را بهتوان اای دیگر، تنزل رتبه اداری داشته است كه البته میوزارتخانه

 ها، به صورت مستقل ذكر نمود. های مرتبط با مشكالت تعاونییكی از سرخط
 تنزل وزارت تعاون به یک معاونت در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی.4

عنوان یك ساختار مستقل متولی بخش تعاون شكل در مقطعی از زمان، وزارت تعاون به
های دولتی و با نظر مجلس شورای اسالمی، این گیرینتیجه تصمیمگرفت كه بعداً در 

ای دیگر، ادغام شد. همین امر سبب گردید تا ادارات كل تعاون در وزارتخانه، با وزارتخانه
-های كشور، در عمل برچیده شود و در حد یك معاونت در اداره كل، وزارتخانهسطح استان

ها، ها، سیاستگذاریگیریسبب شده است تا تصمیمای دیگر، تقلیل رتبه دهد. همنی امر 
ها، صدور مجوزها، امور نظارتی و ...، با قوت موردنیاز این بخش، همراه نباشد. ریزیبرنامه

های متناسب برای رسیدگی جامع بندیها و تقسیماین موضوع، سبب شده است تا تفكیك
ترین آنها، در یرد كه یكی از اساسیها، انجام نگبه مباحث مرتبط با بخش تعاون و تعاونی

 شود.مبحث بعدی، ذكر می
 های تولیدی، توزیعی و خدماتیعدم تفکیک تعاونی.5

های های تولیدی، تعاونیتوجهی كه میان جنس فعالیت تعاونیهای قابلغم تفاوتربه
كلی  عنوان یك مفهومهای خدماتی وجود دارد، همچنان مفهوم تعاونی بهتوزیعی و تعاونی
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تر هم در رود؛ در حالی كه با توجه به اقتضائات هر یك، باید با نگاهی تخصصیبه كار می
زمینه ساختار و نهادسازی و هم مقررات و امور نظارتی مرتبط با هر یك، اقدامات متناسب 

ها و بخش خصوصی در مواردی كه خدمات یكسانی ارائه انجام پذیرد. همچنین میان تعاونی
ها، وجود دارد كه مانع از رقابت صحیح نامهها در مقررات و یا آیینبرخی تفاوتكنند، می
ها، محكوم به ترك صحنه رقابت خواهند بود؛ مثاًل شود وعمالً در برخی موارد تعاونیمی

 ها و بخش خصوصی در ارائه گزارش، یكی از مصادیق آن است. تبعیض بین تعاونی
 هاص مشکالت فراگیر مرتبط با تعاونیجانبه در خصوعدم رسیدگی همه.6

های كشور، هر یك متناسب با حیطه فعالیت، نیازها، مطالبات و یا مسائل و موانع تعاونی
ها را با خود درگیر خاصی را دارند؛ لیكن، برخی از امور به صورت فراگیر، همه تعاونی

ر این موضوعات مطالبه كند، دای عمل مینموده و فارغ از اینكه هر تعاونی، در چه حیطه
 دارند. اهم این موارد عبارتند از: 

 افزوده و به طور كلی امور مرتبط با وزارت اقتصاد و مالیات، مالیات بر ارزش
 دارایی

 هامطالبات، مشكالت و امور مرتبط با بیمه اعضای تعاونی 

 هامشكالت مرتبط با تأمین مالی و ارتباط با بانك 

پژوهی و مدیریت ها، آیندهفهم عمیق موانع و مسائل تعاونینبود اتاق فکر برای .7

 ویژه مدیریت بحرانتر بهصحیح

هایی که در های صوری و یا تالشها نظیر ایجاد تعاونیسوء استفاده از تعاونی.8

 شود. راستای پولشویی، انجام می

در سه حیطه دهد كه موارد مطرح شده گفته، نشان میگانه پیش8گانه و 19بررسی مفاد 
تواند بندی میبندی دارند كه این طبقهالف. تقنینی، ب. اجرایی، ج. نظارتی، قابلیت طبقه

شده، گانه مطرح8زمینه دستیابی به راهكار را تسهیل نماید. بر این اساس، در خصوص مفاد 
 جدول زیر قابل ارائه است: 

 (1397حیطه تقنینی، اجرایی و نظارتی)نویسنده، ها براساس سه بندی موانع و مسائل تعاونی(: طبقه1جدول)

 گانه بخش تعاون8حیطه موانع و مسائل  گانه بخش تعاون8موانع و مسائل 
 نظارتی -اجرایی تعاون بخش قوانین و باالدستی اسناد اجرای . عدم1
 نظارتی تعاون بخش بر دقیق نظارت . عدم2
-تعاونی با هاسازمان و نهادها جانبههمه همكاری . عدم3

 تعاون بخش و ها
 نظارتی -اجرایی
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 كار، وزارت در معاونت یك به تعاون وزارت تنزل .4
 اجتماعی رفاه و تعاون

 اجرایی -تقنینی

 اجرایی -تقنینی خدماتی و توزیعی تولیدی، هایتعاونی تفكیك عدم .5
 مشكالت خصوص در جانبههمه رسیدگی عدم .6

 هاتعاونی با مرتبط فراگیر
 اجرایی

-تعاونی مسائل و موانع عمیق فهم برای فكر اتاق . نبود7

 مدیریت ویژهبه ترصحیح مدیریت و پژوهیآینده ها،
 بحران

 اجرایی

های تعاونی ایجاد نظیر هاتعاونی از . سوءاستفاده8
 انجام پولشویی، راستای در كه هاییتالش یا و صوری

 .شودمی

 اجرایی

 

 راهکارگیری و ارائه نتیجه

ایران كه در اثر انقالب اسالمی، جایگزین ساختارهای سكوالری، جمهوری اسالمی 
ساختارهای جدیدی را متناسب با لیبرالی و به طور كلی، غیراسالمی حكمرانی شده است، 

اهداف اسالمی حكومت، تأسیس نمود و برای اینكه بتواند در عرصه اجرایی و عملیاتی، 
ی، قانونگذاری و نظایر آن، رویكرد حكومت دینی مبتنی بر اسالم سازریزی، تصمیمبرنامه

عنوان ساالری دینی)بهبایست در عرصه سیاستگذاری عمومی، مردمرا اجرا نماید، ضرورتاً می
ای كه در گونهایرانی پیشرفت( را در ایران محقق سازد؛ به -یكی از اركان الگوی اسالمی

عنوان الگو، قابل ارائه باشد. یكی از متمایزی بهسازی و حكمرانی مدت، جامعهمیان
های مختلف جامعه است و در ای، پاسخگویی به مطالبات بخشهای چنین جامعهضرورت

گام اول، الزمه پاسخگویی به مطالبات، شناسایی آنها است. بر این اساس، بخش تعاون، 
ادی كشور، حائز اهمیت عنوان یك بخش مهم و كلیدی در فرآیند توسعه و پیشرفت اقتصبه

  است.
تعاون و بخش تعاونی از دو منظر اصلی، حائز اهمیت است: اول آنكه ساختار جامعه ما 

تواند مشاركت عمومی را به همراه آورد؛ ای است كه ترویج فرهنگ تعاونی، میگونهبه
 های متنوع در سطوحطور مشخص، سطح سواد، میزان توانمندی افراد جامعه، مهارتبه

مختلف، منابع مالی اقشار مختلف، توزیع جغرافیایی شهرها و روستاها و جمعیت ساكن در 
-پذیری و مواردی از این دست، اقتضاء میآنها، تمایل افراد به مشاركت جمعی و مسئولیت

ساالری دینی، وری و نیز رشد مردمافزایی و به حداكثررساندن بهرهكند تا برای ایجاد هم
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محور( كه عالوه بر اقتصاد، سایر های تحقق اقتصاد مردمعنوان یكی از زمینههموضوع تعاون)ب
دهد، را در باالترین الشعاع قرار میهای اجتماعی و فرهنگی و نظایر آن را نیز تحتعرصه

تواند عالوه بر ریزی، ترویج و ساماندهی شود. چنین توجهی میسطوح، برنامه
-های جدید منتهی شود و قدرتگیری هویتبه شكل های محدود،كارآمدتركردن دارایی

های جدید اقتصادی، اجتماعی را حادث نماید. در چنین روندی است كه اقشار مختلف 
ها توانند با تجهیز و تمركز سرمایهجامعه)كارگران، كشاورزان، زنان، اهالی فرهنگ و ...(، می

ی برای حمایت از منافع خودشان، ترزنی افزوناعم از اقتصادی و انسانی، از قدرت چانه
های تولید و افزایش سود و دستیابی به جریان تأمین منافع برای مند شوند؛ كاهش هزینهبهره

های مختلف كه متناسب افزایی حداكثری در عرصهاعضاء و همچنین گسترش مبادالت و هم
ت جامعه را تسریع آید، همگی روند رشد و پیشرفها به دست میگیری تعاونیبا نوع و جهت

نماید. دوم آنكه، مبحث تعاون و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، می
فراتر از یك موضوع صرف اقتصادی، به موضوع تعاون نگریسته شده است؛ همانگونه كه 

ساالری دینی، اقتصاد، صرفاً وسیله است و نه هدف و اصوالً در دیدگاه قانون در نظام مردم
برنامه اقتصاد اسالمی، »ساالری دینی، عنوان یك نظام مردمساسی جمهوری اسالمی ایران بها

های متفاوت انسانی است و بدین جهت، تأمین كردن زمینه مناسب برای بروز خالقیتفراهم
امكانات مساوی و متناسب و ایجاد كار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار 

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی «)او، بر عهده حكومت اسالمی است حركت تكاملی
طور كلی تعاون و ساختارها و تأسیسات مرتبط ها و بهایران(، واضح است كه نقشی كه تعاونی

ساالری دینی، قطعاً باید در بدیل است كه نظام مردمتواند داشته باشد، نقشی بیبا آن می
ارد و مباحثی نظیر حق رأی و مفاهیم مرتبط با آن، تأمین مالی، های اساسی بردجهت آن، گام

های مهمی ها و فرصتهای تعاونی، چالشمدیریت و كارآمدساختن آن در عرصه فعالیت
گیری از ابزار ساالری دینی، باید برای آن با بهرهاست كه دولت ایران در ساختار كالن مردم
ام متناسب انجام دهد. در این پژوهش، مشكالت سیاستگذاری عمومی و سایر ابزارها، اقد

بخش تعاون، ارائه شد؛ متناظر با هر یك از موانع و مسائل مطرح شده كه تحت عنوان موارد 
ای گانه در متن پژوهش، طرح گردید،  راهكار یا راهكارهایی ارائه شد. خالصه8گانه و 19

ل مشكالت بخش تعاونی باشد، از فهرست مرتبط كه در برگیرنده راهكارهای عملی برای ح
 عبارتند از: 
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 راهکار اول: 

گیری در كشور برای تحقق ایجاد عزم ملی در باالترین سطوح سیاستگذاری و تصمیم
منویات و اهداف قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران جهت تحقق تعاون در كشور از طریق 

 نمودن: الف. مجلس شورای اسالمی، ب. هیأت دولت. فعال
 یشنهاد اول: پ

كمیسیون »شود در مجلس شورای اسالمی، كمیسیونی تخصصی با عنوان پیشنهاد می
ها و تواند متناسب با نیازهای بخش تعاون، كمیته، شكل بگیرد. این كمیسیون می«تعاون

 های موردنیاز را تأسیس نماید. زیرمجموعه

 پیشنهاد دوم: 

نامه داخلی مجلس شورای ت براساس آیینشود با توجه به اینكه ممكن اسپیشنهاد می
ای داشته باشد، تا آن زمان نسبت اسالمی، تشكیل كمیسیون تخصصی، روند تصویب طوالنی

های موجود مجلس كه با مبحث تعاون های اختصاصی تعاون در كمیسیونبه تشكیل كمیته
دی، كمیسیون ارتباط دارند نظیر كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی، كمیسیون اقتصا

ها های مرتبط با هر یك از این كمیسیوناجتماعی و ...، كمیته تخصصی شكل بگیرد تا تعاونی
 را پیگیری نماید. 
 پیشنهاد سوم:

ای كه قباًل در خصوص وزارت تعاون وجود داشت را شود دولت تجربهپیشنهاد می 
 تكرار كند و بار دیگر، نسبت به تأسیس وزارت تعاون، اقدام نماید. 

 راهکار دوم: 

های تخصصی مجلس و نیز اداره تنقیح قوانین مرتبط با بخش تعاون از سوی كمیسیون
ی مبنی بر میزان های مرتبط در مجلس شورای اسالمی و تهیه گزارشقوانین و سایر بخش

اجرای اسناد باالدستی و تعیین دقیق قوانین و مصوبات معطل مانده و یا اجرانشده مربوط به 
 بخش تعاون.
  راهکار سوم:

تواند ابعاد استانی هم تأسیس اتاق فكر اختصاصی برای بخش تعاون در سطح ملی كه می
قدرت دستوردهی و نفوذ الزم  پژوهشی، -ای كه عالوه بر كارهای فكریگونهداشته باشد؛ به

 برای حل مشكالت را داشته باشد.
 



 41                                  98تابستان /47سال سیزدهم/شماره                  

 راهکار چهارم: 

ساختار قضائی ویژه  .الفها از طریق: های تعاونیبه حداكثررساندن نظارت بر فعالیت
تعاون)دادگاه ویژه تعاون در قوه قضائیه و در صورت نیاز ایجاد شورای حل اختالف مختص 

اختیاراتی كه قوه قضائیه بر عهده دارد و در راستای نظارت و  بخش تعاونی متناسب با حیطه
ای، استانی و محلی(، ها در سطوح  ملی، منطقهتر به مسائل تعاون و تعاونیرسیدگی تخصصی

تر نمودن نظارت از طریق نهادهایی كه ذاتاً مسئولیت نظارتی بر عهده دارند نظیر فعال ب.
های تخصصی مرتبط گیری كارگروهكشور با شكلوزارت اطالعات، سازمان بازرسی كل 

 های مالی، تولیدی، خدماتی و ... .با بخش تعاون در عرصه
 راهکار پنجم: 

در ، با توجه به اهمیت و چندبعدی بودن بخش تعاون و ضرورت توسعه حداكثری آن
تر و تخصصیهای پنجساله، مباحث مرتبط با بخش تعاون با رویكردی بودجه سالیانه و برنامه

ها، مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور، ترشدن و كارآمدترشدن، تعاونیتر ناظر بر فعالدقیق
ای برای مبحث تعاون شكل در سازمان برنامه و بودجه كشور، بخش ویژه شودپیشنهاد می

لیف گیرد تا بتواند وزن بخش تعاون در اسناد سالیانه و پنجساله یادشده را متناسب روح و تك
 قانون اساسی، ارتقاء بخشد.

 

 . 
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