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 چکیده
 ییروستا دیتول یهایتعاون یخودگردان استیدولت، س یستیبرالینئول یهااستیزمان باسهم ر،یچند دهه اخدر 

مشارکت و توان  شیدولت و افزا یگریکاهش تصد یدر متون نهاد هایگذاراستیس نیبه اجرا درآمد. هدف ا زین
 یانتقاد یاست. هدف پژوهش حاضر، بررس دهشاعالم دیتول یهایتعاون یو توانمندساز یجامعه محل یریگمیتصم

 اساس، پژوهش حاضر با پشتوانه نیاستان کردستان است. بر هم ییروستا دیتول یهایدر تعاون استیس نیا یامدهایپ
ه بحث ب تیاسم یدوروت ینهاد ینگارمردم یشناسو روش تیریدر حوزه اقتصاد و مد سمیبرالینئول یو مفهوم ینظر

 وندیپ در یانتقاد یبه بحث یخودگردان استیبردن به س یپ یپژوهش، برا نی. در اپردازدیم ضرموضوع حا یو بررس
شوندگان مصاحبه ستهیتجربه ز ک،یتمات لیو سپس با استفاده از تحل شودیپرداخته م دیتول یهایتعاون یبا خودگردان

. تعداد ردیگیقرار م یو بررس حثدبو کشاورزان عضو( مور رهیمدئتیه رعامل،ی: مددیتول یهای)ارکان تعاون
ساخت مهیو ن قیها مصاحبه عمآن ینفر است که با تمام 34 یپژوهش بر اساس فن اشباع نظر نیشوندگان امصاحبه

 یهابیاستان کردستان عالوه بر مسائل و آس ییروستا دیتول یهایپژوهش نشان داد که تعاون جیبه عمل آمد. نتا افتهی
 انددهیردگ یگریمسائل و مشکالت د ریدرگ ،یخودگردان استیس یپس از اجرا رهیو غ یتیریو مد یفرهنگ ،یاجتماع
 بوده است. یدولت یهاتیبدون برنامه و لغو حما یخودگردان ،یاز شوک خودگردان یکه ناش
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 مقدمه
که  گرددیبرم یو اصالحات ارض دیمعموالً به زمان انقالب سف رانیدر ا یبحث از تعاون

 یهاکتشر»به اجرا درآمد.  ییروستا یتعاون یهاو در قالب شرکت ییدر مناطق روستا شتریب
به وجود آمدند، اما عماًل قبل از  یاصالحات ارض یاز برنامه یعنوان جزئبه ییروستا یتعاون

 ییروستا یشرکت تعاون ۶3۶تعداد  133۹شروع به کارکردند. در سال  یارض حاتشروع اصال
 ادزی سرعت باها شرکت نی، ا13۴1هزار عضو مشغول به کار شد. بعد از سال  2۹۰با حدود 
 نیشدند. ا لیتبد یسازمان دولت کیبه  یتعاون یها شرکت یبُعد زمان نی. در اافتندیگسترش 
(. آمار 13۸۰ زاده،ی)لهسائ« شدند انییروستا یوارد زندگ یگرید ناز هر سازما شبیها شرکت
 2۶۸۵۰۰۰عضو به  3۵1۹۷۵و از  یتعاون 2۸۵۸به  ۹۶۰از  13۵۴ـ  13۴۰ها از سال تعاونی

 یهادانست نه انجمن یدولت کیاز کنترل بوروکرات یاعنوان شاخهبه توانیعضو را م
 تیفیتداوم و عملکرد و ک یبرا ینشان قاطع ،یکم رآما ش  یافزا نی؛ اما اخودجوش دهقانان

ها در به تحرک درآوردن مشخص شد که تعاونی 13۵۰ی دهه انیدر پا» نبنابرای؛ نبودها آن
خورده بهتر شکست یو کشاورز یمنابع جهت زندگ شتریاستفاده هرچه ب یبرا انییروستا
 و از باال شدهتیهدا یمشارکت ،یضد مشارکت یروند با الگو نی(. ا13۸۰،  زادهیلهسائ« )بودند
 (.13۸۴ ا،یشده است )ازک ادهیپ نییبه پا

 تاییروس توسعه در مهم رهیافتیعنوان ها بهاستراتژی تعاونی زیاز انقالب اسالمی ن بعد
 جادای در کارآمد بزاریاعنوان تنها بهنه و گرفت قرار گذاران-سیاست و دولتمردانموردتوجه 

هدف در توانمندسازی و توسعه جوامع  کیعنوان به بلکه شد، قلمداد روستایی اشتغال
اساس، در ایران طبق  نی(. بر ا13۸۷و همکاران،  یفم یروستایی به کار گرفته شد )شعبانعل

 در الیتفع به کشور، اقتصادی نظام بخش سه از یکیعنوان قانون اساسی، تعاونی به ۴۴اصل 
همواره در زمره  یدیواحد تول کی عنوانبه روستا و پردازدمی اقتصادی مختلف یهابخش

 یدر معنا یهای مهم اقتصادی بوده است که عموماً معیشت غالب آن، کشاورزاز بخش یکی
های نیتعاو ،یاو نگاه اساسنامه نیخاص است. بنابراین، از منظر قوان یدر معنا یدگریعام و تول

 طبع به و ودش تبدیل روستایی توسعه در انگیزه ایجاد جهت ابزاری بهتواند می ییروستا دیتول
 _یشهر هایمنظومه درها و کاهش شکاف یجامعه محل یو توانمند یمحل اداقتص یتوسعه در

 .باشد داشتهنقش بسزایی  ییروستا
به  یبایبرداری و دستهای بهرهی نظامبه مقوله یو علم یتوجه محافل تخصص ۶۰ی دهه در
 دیهای تولو توسعه تعاونی یایو اح دیبرداری از منابع جلب گردتر بهرههای مناسبشیوه
 زیکشاور وزارت کار دستور در عامطور به یکشاورز برداریبهره نظامبه توجه و اخصطور به

 ی)از آغاز اجرا 13۶۸از سال  ییروستا دیهای تولتوسعه تعاونی دی. دور جدگرفتوقت قرار 
 یشتریهای بعد شتاب بو در مهروموم دیآغاز گرد دیشرکت جد ۵ سیبرنامه اول توسعه( با تأس

 تی)سا دیشرکت رس 21۰۰ ییروستا دیهای تولتعداد تعاونی 13۹۵سال  انیگرفته و تا پا



                                                                      1400، بهار 37، شماره 10جلد   40   

 3۰ستان کردستان شامل ا یبرا تیوضع نی(. ا13۹۵ ران،یا ییتعاون روستا یسازمان مرکز
 ۹3۴۹ یها داراتعاونی نیروستا بوده است. ا 1۶۹شهر استان و  ۹در  ییروستا دیتول یتعاون

 یگیرد )اسناد سازمان تعاونهکتار را در برمی ۹۷2۶۰معادل  ینفر عضو هستند که سطح
 (.13۹۷استان کردستان،  ییروستا
نوع نظام  نیکه ا دهدینشان م رانیدر ا یکشاورز دیهای تولتعاونی یسالگی چهلسابقه اما
جود که باو یاگونهروبرو بوده است. به یمتعدد یهابیمدت با فراز و نش نیبرداری در ابهره
قش بوده نتوانسته است ن ستهیگونه که شابخش تعاون کشور آن ،یدولت یهاتیحما وها کمک
کشور از سه درصد تجاوز  یهار برنامهو عمدتاً سهم آن د دینما فایی کشور ادر توسعه یاساس

و  رانیجنگ ]جنگ ا انیدر دوره پا اق،یس نی(. بر هم13۷۶ ،یاصفهان ینکرده است )کلباس
یمطرح م یو اقتصاد یازنظر اجتماع دگاهیجامعه دو د یاسیس یو صحنه اتیعراق[ در ادب

کشور  یی اقتصادو مطلق کردن توسعه یسازیخصوص ،یبه آزادساز معتقدکه  یدگاهید ؛شود
در توسعه کشور و با  یبخش خصوص ایکه بدون مطلق کردن نقش دولت  یدگاهیبود و د

و به  گشت روزیاول پ دگاهید تی. درنهابودزا درون یتوسعهبه دنبال  یتوجه به قانون اساس
(. سال 13۷۷ ،یوسفی یبه نقل از حاج، 13۸۴ ا،یدست زد )ازک یبازساز یآماده کردن برنامه

ول پ یالمللنیصندوق ب ییاجرا ئتیدولت نهم، ه دنیسال پس از به قدرت رس کیو  13۸۵
را در مورد اقتصاد  یآن گزارش یداشت که ط رانیبه ا یصندوق، سفر نیاصول ا یدر راستا

 ییهااستیخواستار اتخاذ س رانیاز دولت ا ولپ یالمللنیسفر صندوق ب نیکرد. در ا هیته رانیا
یم حیصرپول ت یالمللنیصندوق ب ییاجرا ئتیشد. ه شتریب «یتاببرون»و  یدر جهت آزادساز

 راً یکند شد، اما اخ نژادیاول دولت احمد یهادر ماه یاگرچه انجام اصالحات ساختار: »کرد
. شده استران به اجرا گذاشتهیدر ا یسازیخصوص یبرا یاگسترده ی( برنامه13۸۵در سال )
است که بر اساس آن، هشتاد درصد  رانیا یقانون اساس ۴۴برنامه مربوط به اصالح اصل  نیا

 ،یبروجن ی)صادق «شودیواگذار م یبه بخش خصوص نده،یتا ده سال آ یدولت یهاشرکت
 (.1۷/12/13۸۵، به نقل از روزنامه ابتکار 13۸۸

ر تعاون ناظر ب یالمللنیاز اصول هفتگانه ب یکیعنوان به یو عدم وابستگ یخودگردان
ها نآ نیتراز مهم یدولت یهاها هست که دستگاهسازمان گریبا د یتعاون یهامناسبات سازمان

در  ییروستا دیتول یها تعاونشرکت ینهیشی(. پ13۸۴ ،یو عسگر ی)مهاجران رودیبه شمار م
ها دارد تشکل نیا تیریمد یگسترش و حت ل،یاز نقش بارز دولت در تشک تیحکا زین رانیا

و  ییبا اجرا 13۹۰ لیو اوا 13۸۰ی (؛ اما در دهه13۸۴ ،یو عسگر ی؛ مهاجران13۷۶)طالب، 
 دیهای تولتعاونی ،یدولت یهابخش یسازیدر خصوص ،یقانون اساس ۴۴نمودن اصل  نییتب

به  یگذاراستیس نیشدند. هرچند که سابقه ا یاست خودگردانیدچار روند س زین ییروستا
برداری نشان صندوق مطالعات نظام بهره قیشده از طرمطالعات انجام. »گرددیبرم 13۷۸سال 
بهبود و  رمسی اندتوانستهها تشکل نیبوده و ا حیصح دیهای تولتوسعه تعاونی استیداد، س
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مطلوب خود را در بخش  برداریبهره نظامعنوان و به ندینما یط یخوبرا به یتوسعه کشاورز
مستقل بوده و  یهاواحدها، تشکل نیتفکر که ا نیبا ا 13۷۸. در سال ندینما نهینهاد یکشاورز

منتخب اداره  رعاملیو مد رهیمدئتیو ه یتوسط ارکان شرکت شامل مجمع عموم یستیبایم
 یخودگردان استیباشد. س دیبا یتیو هدا یتیو نقش دولت عمدتًا نقش حما شدندیم

 انخودگردها از آن یتوجهز شد که از آن سال تاکنون تعداد قابلمطرح و آغا دیهای تولتعاونی
کاهش  ،یگذاراستیس نی(. درواقع، هدف دولت از ا13۷۸مشاور راماب،  نمهندسی) «اندشده
 بود. هایریگمینقش کشاورزان در تصم شیو افزا یدولت یگریتصد

و مسائل  تیعدم موفق ایو  تیدر موفق یایجد قاتیباگذشت دو دهه هنوز پژوهش و تحق
، در استان همهنینشده است. بااانجام یگذاراستیس نیاز ا یناش جادشدهیا یهاو چالش

وجود ندارد.  ییروستا دیتول یتعاون تیدر رابطه باکل زین ییابتدا یهاپژوهش یکردستان حت
حوزه ۶است که در  ییروستا یشرکت تعاون ۹۶ یکه استان کردستان دارا ستا یدر حال نیا

 ،یکشاورز یتعاون یهاشرکت ،ییروستا یتعاون یهاهای استان، شرکتتعاونی هیاتحاد ی
 یاکاره یرنان و نظام صنف ییروستا یتعاون یهاشرکت ،ییروستا دیتول یتعاون یهاشرکت
اند. مشغول تیاستان کردستان ثبت و به فعال ییروستا نتعاو ینظر سازمان مرکز ریز یکشاورز

 ممستقی طوربه پوششتحت  انروستایی از نفر ۵۸۰ و دارند عضو نفر 1۷۰3۶۶ها شرکت نای
در  ییروستا دیهای تول(. تعاونی13۹۵ ،ییتعاون روستا یل هستند )سازمان مرکزشاغها در آن
آن توسعه  تبعو به یتوسعه کشاورز یعوامل اساس از یکی ،برداریهای بهرهنظام گریبا د سهیمقا

برخوردار است. چراکه هم توسعه  یادیز تیمهم در استان کردستان از اهم نیاست. ا ییروستا
 کهنیا لیبه دل یاستان گردد. اول دارپایمحرک توسعه  تواندیم ییو هم توسعه روستا یکشاورز

مدنظر  شیازپشیها بسکونتگاه نیا یافتگینتوسعه لیبه دل زین یاز ارکان مهم اشتغال و دوم
ردستان در استان ک دیهای تولتعاونی یخودگردان استیس یانتقاد لیاساس، تحل نیاست. بر ا

 :پرسدیپژوهش م نیهدف پژوهش حاضر است. ا
 دیهای تولچگونه تعاونی یخودگردان استیبر اساس س گذارانهاستیو س یمتون نهاد

 رانده است؟ هیها را به حاشآن یاوهیرا برساخته است و به چه ش ییروستا
از  یریو اعضاء( چه درک و تفس رهیمدئتیه رعامل،ی)مد ییروستا دیهای تولارکان تعاونی

 آن دارند؟ یامدهایو پ ییروستا دیهای تولتعاونی یخودگردان استیس
و اعضاء( چه نقشه راه و  رهیمدئتیه رعامل،ی)مد ییروستا دیهای تولارکان تعاونی

 کنند؟یم شنهادیپ تیوضع نیرفت از اجهت برون ییراهکارها
 

 ینظر کردیرو

تصاد اق ت،یآدام اسم دگاهیشامل د هادگاهیاز د یااست که مجموعه یاندازچشم سمیبرالینئول
و فرزندان  یپول یهینظر ،یبه سبک شورو سمیالیو سوس یینزگرایک یشینقد اتر ک،ینئوکالس
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 با همراه ،سرعتها بهمؤلفه نیا ری. تأثردیگیآن را در برم کیو نئوکالس« عرضه دگاهیاز د»
رشد  «ییطال یدوره» انی: پاافتی شیدوم[ افزا ینظم پس از جنگ ]جنگ جهان یپاشفرو
 فی، تضع1۹۷۰ی دهه لی، سقوط سهام برتون وودز در اوا1۹۶۰ی در اواخر دهه یجهان عیسر
وک بل ی، فروپاش1۹۷۰ی ثروتمند در اواسط دهه یدر کشورها «ینزیسازش موسوم به ک»

 از بعدخصوص به ر،یفق یی در کشورهاتوسعه یهالیو سقوط بد 1۹۸۰ی در دهه یشورو
 یدئولوژیا نی(. ا13۹۴و جانسون،  لهوی)ف 1۹۹۰و  1۹۸۰ یدهه در ها تراز پرداخت یهابحران

 لیتحم یاسیس ،یاقتصاد یهاگستره یشد و تسلط خود را بر همه ریگسرعت در جهان همهبه
 یهاستیبرالی(. اگرچه ل13۹۶ ،یقیصد ؛1۹۹۹بوردوی،  ،13۸۷ و،ی؛ بورد13۸۶ ،ینمود )هارو

(، دولت را به سبب یبه بردگ ییرها رگذارش؛یتأث یدر رساله کی)همانند ها یاقتصاد
 یآزاد یو نابود هااتیمال وها بازار، تعرفه یهاشیمداخالتش در اقتصاد ازجمله مقررات و واپا

ا آن ر یمورددارند. گاه نیمتناقض در ا یتیمأمور هابرالینئول ،کردندینکوهش م غیره و یفرد
 کنندیاستفاده م هامتیق تیتثب یاز آن برا یدهند و گاه-یسوق م یساختار لیبه سمت تعد

یم«  نیکوبند. باوجودا-یآن م یو بر طبل ناتوان دهندینقش آن را کمرنگ جلوه م یو گاه
بود که  یزیچ نیداد و ا رییعقب راندن، تغ یجادولت را به سمیبرالیکه نئول مییبگو میتوان
)حذف  ییمورد مقررات زدا یمبالغه شده درباره اریبس یهااستیبه آن عالقه داشت. س کیها

 یهااستیاز مقررات را با قواعد و س یدیشکل جد قت،ی( در حقیدولت یهای نظارتنظام
خلق کردند. جامعه مطابق با  «دیدج» یدارهیرشد سرما یآزادساز یمعطوف به بازار برا دیجد

 یرنس پیلیطور که فهمان ایاست  «شده یبازار»کرده و خود دولت اکنون  ریینظر دولت تغ
به « دولت ییکاال گرا»به  شیگرا نیا ،کندیمطرح م اش «یدولت رقابت» یدر هنگام طرح الگو

رقابت  ،یرفاه مل به گریصورت دکه به یزیچ ای یمل یمستقر در منطقه یهاتیانجام فعال
(. Cerny, 2000معطوف شده است ) ،کندیکمک م یالمللنیی بتوسعه یهادر دوره شتریب

 سمیرالبیبازشناخت. نول نیرا چن سمیبرالینئول یدئولوژیا توانی( م13۸۶) یاز هارو تیبه تبع
 ابها آن اساست که بر اس یاسیدر اقتصاد س ییهاوهیدر مورد ش یاهیدر وهله نخست، نظر

که  ینهاد یدر چارچوب یفرد یهاکارآفرینانه و مهارت یهایتحقق آزاد برای راه گشودن
راه  توانیآزاد و تجارت آزاد است، م یقدرتمند، بازارها یخصوص تیآن حقوق مالک یویژگ

 یمناسب برا یچهارچوب نهاد کیو حفظ  جادیانسان را افزایش داد. نقش دولت ا یو بهروز
 (.13۸۶ ،ی)هارو هاستوهیش آنعملکرد 
تا  1۹۶۰ی های دههصورت پراکنده از مهروموماعتبار، به کیبه  یساختار لیتعد یبرنامه
طور آن به یخیی تارسابقه ،یگری؛ اما به اعتبار داستاز کشورها اجراشده  یدر گروه 1۹۸۰

بر  ،هایوفصل بدهازجمله حل یدیجد فیکه وظا گرددیبه بعد برم 1۹۸2مشخص به سال 
منظومه  نیبه ا زین یبانک جهان 1۹۸۵شده. از سال پول گذاشته یالمللنیب وقصند یعهده

در  یکینوکالس کردیبرنامه، رو یشد. چارچوب نظر میها تقسآن نیو سپس کارها ب وستیپ
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 نیرا . اعتقاد حاکم بهبازار است یروهایاتکا به ن ،کردیرو نیا یشنهادیاقتصاد است. راهبرد پ
 راتییخود در مقابل تغخودسامان است و خودبه ستمیس کیبازار  ستمیاست که س نیا کردیرو

 یچگونگ سمیبرالینئول یهادهیا ی(. در سطح مل13۸۶ ،ی)مؤمن دهدیواکنش مناسب نشان م
 یادو تحوالت اقتص یاسیاقتصاد س یداده است. چرخش الگو رییتغ داًشدی راها عملکرد دولت

و  یقانون اساس ۴۴ساله و تمرکز بر اصل از جنگ هشت عدهای بدر ایران، خاصه در مهروموم
 یفضا ،یقانون اساس ۴3و  3۰خاصه اصول  ،یرفتن اصول مربوط به عدالت اجتماع پرانتز در

 یدئولوژیاز ا اورانیچرخش، مکتب ن نیزمان با اهم .در ایران را به وجود آورده است یجدید
 هیو توج یبانیپشت یاقتصاد لیتعد یهابرنامه اجرای درها آن اقتصادی مشاوران وها دولت

 یساختار لیتعد یهااستیس یاجرا رانی(. در ا13۹۴ ان،یو پرن ینموده است )اباذر
 دانست. یکردیرو نیچن یسرآغاز عمل توانیرا م یشمس ۶۰ی دهه یانیهای پامهروموم

 
 پژوهش نهیشیپ

مباحث  یپژوهش یهاحوزه یدر تمام یساختار لیو تعد یرابطه با مسئله خودگردان در
 و دیهای تول، موضوع تعاونیحالنیمطرح و موردپژوهش قرارگرفته است. باا یایجد اریبس
 نیه هماست. ب ختهیرا برانگ یو پژوهش ینظر تیحساس نیکمتر ،یطورکلها بهتعاونی یحت
 وجود دارد. نهیزم نیدر ا یاندک یشپژوه نهیشیپ لیدل

 یستیبرالیاداره نئول یهش الگو( در پژوHalpin & Guilfoyle, 2004) یلفویو گ نیهالف
 یهابه بحران یاقتصاد  روستای یستیبرالیاداره نو ل یکه الگو دهندینشان م ییاقتصاد روستا

 یزیاد یاقتصاد یهایاست و دشوار دهیانجام ایکشاورزان استرال یاقتصاد ات یدر ح یقیعم
 یهااستیو کالن دارند، س یساختار یهانییها تباین بحران کهیایجاد کرده است. درحال

 تک کشاورزاندر تک یریپذتیو مسئول یدارشتنیاز خو یبر شکل ایاسترال یکشاورز
. کاهندیمفرو  یتیو شخص یشخص یهایو ویژگ یاند و مشکالت را به ناکارآمدمتمرکزشده

مند را در کشاورزان ایجاد کند که مشکالت گناه نظام ساساز اح یاین فرایند تالش دارد شکل
 است. محققان در این یو مسائل شخص یریناپذتیمسئول ن،یپای یکارآمد ها به خاطر خودآن

را با خود مالمت  یاقتصاد یهایاز دشوار یکه کشاورزان بخش بزرگ دهندیپژوهش نشان م
 .دهندیپاسخ م یگر

های در عملکرد تعاونی یدولت تیریمد ریتأث یبررس»( در مقاله 13۹1) این ینیو حس یعباس
رس، فا یهادر استان دیهای تولنقش دولت در عملکرد تعاونی یبه بررس «یکشاورز دیتول

ده هندپژوهش نشان یهاافتهیاند. کرمان و اصفهان پرداخته ،یو جنوب یرضو ،یخراسان شمال
وده، ب یاجتماع ثیها از حتعاونی یاز ابعاد عملکرد یدر برخ یدولت تیریمثبت مد ریتأث

، حالنینداشته است. باا یریچندان تأث یو اقتصاد یعملکرد فن یهاشاخص یبر رو کهیدرحال
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 تیریاز مد یناش یهاتیدنبال شود که مز یبه نحو دیبایم دیهای تولتعاونی یخودگردان
 .ابدیها تداوم در آن یدولت

 دیتول یتعاون یهاعملکرد شرکت لیتحل»( در مقاله 13۹3قزلجه ) یو بهادر انیفیظر
با استفاده از پرسشنامه و روش « SWOT یخودگردان استان همدان بر اساس الگو ییروستا

ش پژوه نیحاصل از ا جیاند. نتاهای خودگردان پرداختهتعاونی نیعملکرد ا لیبه تحل یکم
 یابیارز یمشخص برا یفقدان الگو رعامل،یبودن مد یکشاورز اسکه کارشن دهدینشان م

بودن سطح سواد اعضا  نییوخاک مناسب و پااز منابع آب یبرخوردار ،یتعاون رانیعملکرد مد
 ها هستند.تعاونی نیا دیضعف، فرصت و تهد ،ییتوانا نیترمهم بیبه ترت
 

 تحقیق روش

و روش مورداستفاده  ردیگیانجام م یفیک یشناسپژوهش در چهارچوب سنت روش نیا
 وشده خفه یصداها انیمداوم م یدر آمدوشد ینهاد ینگاراست. مردم ینهاد ینگارمردم
 یاجتماع یافتگیسازمان شهری و است طردشدگان از دفاع دنبالبه  یرسم یهااستیس انمتولی
ها فهم تشکل یشناسهدف جامعه» گر،ید یری. به تعبکندیم یاکاواد، ویمتون بن یواسطهرا به

ها برود و به فرودستان به فراتر از آن ادیو فر یمتون نهاد یانجیبه م خواهدیبلکه م ست،ین
 ینهاد ی( اتنوگرافSmith, 2004« )بپردازد یفوق محل یو حوزه یمحل یکشف رابطه حوزه

 یزندگ یواقع طیدانش بر اساس شرا دیو هدف آن تول رخاستهاست که از انتقاد ب یابزار
 یاست که هرگونه معرفت نیآن، اعتقاد ا یروش و بر مبنا نی(. در ا13۸۵خودمان است )دوالت، 

یدئولوژیو لزوماً به ا ستین طرفیب یمعرفت چیخورده است. هگره یاجتماع تیوضع کیبه 
دانش مردم  یاست که به بازساز نیروش، هدف ا نیمرتبط است. در ا هایدارو جانب ها

را انجام دهند و به استحقاق  یبازساز نیو مردم ا دیفرودست در مقابل دانش فرادست نائل آ
 نی. ادیگویانداز مبه آن چشم تیاسم ی. دوروتابندیحق خود و معرفت حاصله از آن دست 

که با ساختار حاکم  تیکه درنها یهادفرودستان و متون ن یستهیز یتجربه یانجیبه م یبازساز
 طیافراد در مح نیا یکردارها و رفتارها یتالق گر،یدعبارت؛ بهردیگیدر ارتباط است، شکل م

یم فیمربوط آن تعر یو در آخر قدرت و ساختارها یو زمانه خاص، در مواجه با متون نهاد
 ط  یشرا رییتغ ،ینهاد یدر بکار گرفتن روش اتنوگراف یی( هدف نهاSmith, 2004) شود

کالن  یبهتر فرودستان است که فراتر از برمال کردن ساختارها یبه زندگ یابیدست یموجود برا
ساختارها و  نیآشکار کردن روال روزانه در ا یدر» دنشانیکش ادیبه انق یهااستیو س
 (.13۹۴ نگ،ی)هارد« کنترل است یهامیرژ دنیدرنورد یگوناگون مردم برا یهاتالش
است که چگونه،  نیروش، با توجه به نوع پرسش آن، ا نیا یشناختمعرفت یهدف کل پس
. کنندیم دایما ورود پ یبه درون زندگ افتهیسازمان یاگونهو به اجتماعی لحاظ بهها قدرت
 یتجل یدر گروه فهم روابط حاکم است و متون نهاد یروابط اجتماع میفهمیاست که م نیباوجودا
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 ومنظور است که ُابژه  نبدی واند کرده نهیکه اقتدار را درون خود نهاد یاست. متون بطروا نیهم
 نی؛ بنابراباشندیروابط م نیا دنیبه چالش کش یبرا یزیو دستاو ی نهادیاتنوگراف یمهم برا منبعی

یهادگرفته و متون نشکل یکه در کشاکش روابط نهاد یاتی: تجربمیما با دو نوع داده سروکار دار
. شوندیم لیاز باال که تحم یهااستیمثابه ا عمال  سو به دهیرا درنورد یاجتماع ات  یح تیکه کل یا

کل گرفتن ش یعنی؛ انجامدیوضع موجود ب رییدر تغ ییهاجهیبه نت دیدو داده، با نیا لیتحل ندیبرآ
 .رساندیمثلث است که کار را به اتمام م نیضلع سوم از ا

 استفادهشوندگان مصاحبه اتیتجرب ریتفس ی( برای)مضمون کیتمات لین تحلاز ف ز،یفن ن یجابه
 یوانشبه خ یبوم تیقرار دادنشان در بستر و موقع زیدستاو با وها تا بتوان بر اساس آن شودمی

کد  ای نیدن مضامیبر برکش یسع ،یلینوع فن تحل نی. در امآیی نائلگرفته شکل اتیاز تجرب یانتقاد
 (.13۹۴ ن،یشده است )استراوس و کوربانجام یهامصاحبه یمحتوا یکدگذار قیاز طر

 
 شوندگان پژوهش: مشخصات مصاحبه1جدول شماره 

نام تعاونی 
 منتخب

 نام منطقه
های تعداد مصاحبه

 شدهانجام

 ارکان تعاونی کیتفکها به تعداد مصاحبه

 عضو مدیرههیئت مدیرعامل

 2 1 1 ۷ دهگالن وحدت

 1 1 1 ۶ قروه آزادی

 2 1 1 ۴ قروه چهار دولی

 2 1 1 ۴ سقز لگزی

 2 1 1 ۵ مریوان اتحاد

 1 1 1 ۸ مریوان ن گاراندیمه

 1 1 1 ۴ کامیاران زیویه

 2 1 1 ۵ کامیاران رمشت-امیرآباد

مزرعه باغات 
 کالترزان

 2 2 1 ۵ سنندج
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 یریگنمونه استان کردستان است و روش دیهای تولپژوهش تعاونی نیموردمطالعه ا دانیم
و  نیدر حال تکو میبر اساس مفاه یریگو هدفمند )نمونه ینظر یریگبر اساس نمونه زین

 دانیبا حداکثر تنوع )استفاده از حداکثر تنوع موجود در م یریگمرتبط بودن موردها( و نمونه
 یمقوله مبنا ی. اشباع نظرکندیم نییآن تع «یاشباع نظر» زی( بوده است. حجم نمونه را نقیتحق
مختلف مربوط به آن مقوله است.  یهااز گروه یریگزمان توقف نمونه یدرباره یداور
 یروهگ ایمقوله  کی یکه اشباع نظر ابدییم انیپا یو افزودن بر اطالعات هنگام یریگنمونه

اساس،  نی(. بر ا13۷۸ ک،یحاصل نشود )فل یدیجد زیچ گرید یعنیاز موردها حاصل شود، 
ها تعاونی ینفر از اعضا 1۵و  رهیمدئتینفر ه 1۰ رعامل،ینفر مد ۹نفر ) 3۴در پژوهش حاضر با 

شوندگان آمده است. مشخصات مصاحبهعملبه افتهیساخت مهیو ن قی( مصاحبه عمورزان)کشا
 هست. 1به شرح جدول شماره 

 
 هاتحلیل یافته

مقوله ثانویه شده  2مقوله اولیه،  ۷مفهوم اولیه،  3۶تولید ها منجر به تحلیل تماتیک مصاحبه
و  با توجه به موضوع و روش. اندقرارگرفته شرویپهای است که مقوالت ثانویه مبنای تحلیل

، پژوهش حاضر دارای دو بخش تحلیلی است: الف( متون نهادی و ب( شرویپماهیت تحلیل 
ی متون شود ابتدا به بحثی کوتاه دربارهسعی میشوندگان. در این بخش، زیسته مصاحبه تجربه

های تولید ارائه گردد و سپس بر موضوع خودگردانی تعاونی های مرتبط بانهادی و اساسنامه
 ها پرداخته شود.و بررسی این سیاست نقدبهها اساس تحلیل مصاحبه

 
 های تولیدمتون نهادی: خودگردانی عامل توسعه مشارکتی تعاونی

سازی است که های جهانیترین مؤلفهها از مهمهای تعدیل ساختاری و اجرای آنبرنامه
در  هابرالیای که نو لمالی جهانی یهاهمواره از سوی اجماع واشنگتن و تشکل

 نائومی کالینه بیان . باست شدهجیها بیشترین نقش رادارند، تروها آنگذاریسیاست
شد، ادعاهای که فنی و دارای مقبولیت عام تصویر می ساختاری ی تعدیلهاسیاست

حذف موانع ورود »و « های دولتیی( بنگاهسازی )همهخصوصی»ایدئولوژیک محضی چون 
 یالبریی نو لگانهها چیزی جز سهشد و این سیاستبه کشور را شامل می« مؤسسات خارجی

ی هازاد و کاهش شدید هزینهسازی، حذف مقررات، تجارت آخصوصی»میلتون فریدمن نبود: 
 «.عمومی دولت

های مستقر در واشنگتن مصر قدرت»های بودند که ها سیاستی ویلیامسون اینبه گفته
تصادی مکتب اق»و به برخورد  مستعمراتی « ها را اتخاذ کنندبودند کشورهای آمریکای التین آن

 تا حد زیادی مسکوت مانده بود، را که« بانک جهانی»و « المللی پولصندوق بین»با « شیکاگو
 .(13۸۹رسمیت داد )کالین، 
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در ایران سه بخش دولت، تعاونی و خصوصی از در کنار هم قرار داشته و دارند که در آن 
و مسلط بوده است. از زمان حکومت پهلوی دوم تاکنون دولت،  نقش دولت در باالی هرم

بخش تعاونی و بخش خصوصی داشته  ی در شکل دادن به هر دواکنندهنییتعنقش اصلی و 
 عنوانهبی بین دو بخش دیگر یا حائلعنوان توان چنین برداشت کرد که تعاونی بهاست. می
های اخیر، با منازعه و همگرایی دو بخش دیگر بوده است. در سال روداریگدر  1بخش سوم

ی تناقضی بنیاد های تعدیل ساختاری در کشور وجود این بخش درها و سیاستاجرای برنامه
رغم یبهره گشته است )علهای دولتی بیاست، به این صورت که از سویی از حمایت قرارگرفته

 است. افتهیشیافزای بخش خصوصی و بازار اصول قانون اساسی( و از سوی دیگر غلبه
رسد سیاست ایجابی خودگردانی در مقابل سیاست سلبی انحراف از اصول اولیه می به نظر
موقعیتی به روند  العملعکسیعنی یک  ،آمده است به وجودهای تولید تعاونی تشکیل

معنای استقالل تعاونی و قطع  هخودگردانی ب .های تولید بوده استغیرمنطقی توسعه تعاونی
های وابستگی به دولت است، بخصوص در شکل رابطه حقیقی آن و ارتباط دولت با تعاونی

یک تعاونی خودگردان توجه به اصل  ترین موضوع دراسیاس .تولید ارتباط حقوقی است
 (.13۸۰)نجفی،  هستها استقالل کامل در تمامی زمینه

این احساس استقالل باعث رشد و بالندگی و سوق دادن تعاونی به سمت خوداتکائی واقعی 
دارای منابع و امکانات مطلوب که ضمن توجیه و آموزش  یهاگردد. در شرکتپایدار می و
زم اعضا و رفع نگرانی ناشی از تغییر مدیریت فنی تعاونی تولید از دولتی به خصوصی، ال

خواهد شد، الزم است  نیو نیازهای مالی از طریق منابع داخلی و درآمد شرکت تأم پرداخت
های تولید خودگردان با مشارکت اعضاء تهیه هایی در جهت پایداری اقتصادی تعاونیبرنامه
 (.13۷۶ورزی، )وزارت کشا گردد
های تولید قطع کامل هدف از خودگردان شدن تعاونیهای نهادی گذاریبر اساس سیاست 

های بر استقالل مدیریتی تعاونی دیتأکبلکه منظور از خودگردان شدن  ،های دولت نیستکمک
 شرکت رهیمدئتیهانتخاب و پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل توسط  کهینحوبه استتولید 

ا ب رهیمدئتیهدر راستای انجام وظایف قانونی و اجرای مصوبات  رعاملیمدصورت پذیرد و 
 گونهچیهاستقالل کامل امور شرکت را دنبال کند و پاسخگوی منافع اعضاء شرکت باشد و 

ههدایتی و نظارت ب نقش دولت در ابعاد حمایتی، .شائبه وابستگی به دولت احساس نشود
مهم در پیشبرد اهداف و موقعیت و خوداتکائی یک تعاونی تولید خواهد بود. عنوان یک اصل 

خلق  باهدف) رسدمی به نظرتعاونی تولید ضروری  سیهای دولت در ابتدای تأسحمایت
 (.13۸3نیا، )پاک تعاونی تولید مستقل و خودگردان(

                                                                                                                                  
1.Third sector 
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های که تعاونی شودها باعث میاین حمایت»یکی از اسناد وزارت کشاورزی بر آن است که 
های مستقیم در درازمدت کاسته تولید قوام و قوت بیشتری پیدا کند، اما چنانچه این کمک

های تولید به دولت و قطع نگردد، موجبات وابستگی هر چه بیشتر تعاونی ،تیدرنهانشود و 
ت موفقیبه عدم  ،تیدرنهاعدم درک فلسفه و مفهوم تعاون در بین اعضا ایجاد خواهد کرد که 

تواند نقش حمایتی خود را نیز از طریق قوانین و انجامد. لیکن دولت میتعاونی تولید می
های ی، فعالیتیهای امور زیربناهای تولید در زمینهتسهیالت ویژه برای تعاونی ارائهمقررات و 

 .نماید ای و غیره ایفاتولیدی مرتبط با کشاورزی، آموزش و ترویج، مکانیزاسیون، امور نهاده
های تولید و تخصیص سهم بیشتر های دولت به تعاونیدادن اولویت در اجرای برنامه ،چنینهم

« های تولید ضروری استی در تعاونییزیربنا یهااز اعتبارات بالعوض برای اجرای برنامه
 (.13۸3)وزارت کشاورزی، 

 
آورد که این ذهنیت را پدید می 13۷۶های تولید در سال اتخاذ سیاست خودگردانی تعاونی

. ها بوده استگونه تشکلی مشارکت واقعی در راستای توسعه ایندولت درصدد اعمال شیوه
ی دولت از همچنین اتخاذ و اجرای چنین سیاستی منطبق با رهیافت غیرمستقیم برای استفاده

ن تعاونی یک سازمان ابزار توسعه است. در این رهیافت، سازما عنوانبههای تعاونی سازمان
شود که اعضای آن در یک چارچوب معین اجتماعی، اقتصادی، اجرایی خودیاری محسوب می

شوند. در مورد های تعاونی خود میگیریدار تصمیمکنند و عهدهو قانونی آزادانه عمل می
وند شهایی تأسیس هستند که چنین سازمان مندعالقهاصولی  طوربهها تعاونی روستایی دولت

آمیز تموفقی طوربهکند، و در چارچوب شرایطی که دولت با توجه به اهداف توسعه تعیین می
 (.13۷۹فعالیت کنند )کوهن، 

های تولید از سوی وزیر جهاد ای که در خصوص حمایت از تعاونیطور مثال، ابالغیهبه
های ت از شرکتی حمایاجرایی نحوه العملدستور»با عنوان  13۸2کشاورزی وقت در سال 

صادر گردید، در همین چارچوب قابل توجیه است. « ی آنتعاونی تولید روستایی و توسعه
های تولید های مالی از تعاونیویژه حمایتها بههدف این دستورالعمل منطقی کردن حمایت

ی ز رابطه، احالنیدرعها حفظ شود و شرکت گونهنیای که استقالل اگونهبهروستایی بیان شد. 
های تولید، نظیر پرداخت حقوق و مزایای مستقیم مالی وزارت جهاد کشاورزی با تعاونی

ای جاری و عمرانی اجتناب گردد و کمک دولت با توجه به قانون مدیرعامل و یا برخی هزینه
 هایها در قالب اعتبارات بالعوض و یا وام صورت پذیرد )دفتر امور شرکتتشکیل این تعاونی

 (.13۸3دهقانی، تعاونی و واحدهای خرده
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 های پژوهش )متون نهادی تعاونی تولید(یافته: استخراج مفاهیم و مقوالت 2شماره جدول 
 مقوالت ثانویه مقوالت اولیه مفاهیم

مدیران مستقل، استقالل تعاونی، تعیین 
گذاری، کمک مدیرعامل توسط تعاونی، سرمایه

ی، افزایش رسانخدماتبه توسعه کشاورزی، 
گیری، قطع رابطه مستقیم وزارت با تصمیم
 تعاونی

 استقالل سازمانی
 

 
 

گری کاهش تصدی توسعه مشارکتی
 دولتی

بیشتر، افزایش مشارکت مردم،  شانیمردم
حس مشارکت  باال رفتنزنی، قدرت چانه

مردمی، از آن خود تلقی کردن تعاونی، پویایی 
 سازمانی

 مشارکتارتقاء 

 افزایش همبستگی محلی 

 منبع: متون نهادی تعاونی تولید
 

های از بندهای مندرج در این دستورالعمل، به قابلیت تعاونی کیچیهگفتنی است که در 
ی دیتأکها به پذیرش خودگردانی توجه و و میزان آمادگی آن خودگردان ریغتولید روستایی 
در نظر گرفت که پژوهش حاضر در این بخش عالوه بر آنکه  گونهنیاتوان نشده است. می

های مذکور، گامی است در راستای تالشی است برای تشریح بازخوردهای اجرای سیاست
 2ها. جدول شماره ها درباره پذیرش خودگردانی تعاونیتوجه به کم و کیف نظرات تعاونی

 دهد.کلی نشان می صورتبهتحلیل تماتیک این نتایج را 
 

 مثابه یک فاجعهتجربه زیسته: خودگردانی به
شوندگان از برنامه خودگردانی و پیامدهای آن تجربه و روایت مصاحبه 3جدول شماره 

 شوندگانکه از مقوالت اولیه مندرج در جدول زیر پیداست، مصاحبه گونههمان است.
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 زیسته ارکان تعاونی تولید(های پژوهش )تجربه یافته: استخراج مفاهیم و مقوالت 3شماره جدول 
 مقالت ثانویه مقوالت اولیه مفاهیم

ها به سازمان تعاون، ها، دادن تعاونیسازیخصوصی
، فقدان توانایی توزیع سم و ۸۹ناتوانی خرید گندم از 

وپا زدن کود، عدم امکان عملیات مکانیزه، دست
 مدیره، عدمهای هیئتمدیره، جوابگو نبودن تالشهیئت

ترازنامه بعد از خودگردانی، عدم تأمین حقوق ارائه 
ت بسها، بنی تعاونیپا ریز کردن یخالارکان تعاونی، 

ها، عدم ارائه خدمات فعالیت، ورشکستگی تعاونی
های شرکت، ناتوانی در هزینه باالبودتعاون روستایی، 

 صورتبهها مخارج، ناتوانی از اجرای پروژه تأمین
 ذهنیت شدن یمنفگذاری، مستقل، ناتوانی در سرمایه

شدن ادوات و مردم، عدم مشارکت کشاورز، فرسوده
، خودگردانی اتفاقی، خودگرانی ساتیتأس
 سازی.ریزی، خودگردانی بدون زمینهبرنامهبی

 شوک خودگردانی

 
 تراژدی تعدیل ساختاری

 هافاجعه لغو حمایت

 خودگردانی بدون برنامه

 افول جایگاه خدماتی

های اولیه به مشارکت، عدم ابتنای تعاونی
های کارآموز، عدم تمایل قبلی دولت به مدیرعامل

گرایانه شنوانه، رویکرد مادیمشارکت، رویکرد حرف
شدن سهم ها، فروش کود و سم به اشخاص، کمسازمان

بندی توزیع کود و سم، صدور مجوز تعاونی از پهنه
برای اشخاص حقیقی، عدم پیشرفت  مراکز فرآوری

مستقل، اشتباه واگذاری به سازمان تعاون، قوانین 
نابجای تعاون روستایی، خرید گندم مانع افول، لزوم 

 های دولتی.حمایت

 پروانه یحامسیاست 

 
های شکست سیاست
 خودگردانی

سازی خدمات خصوصی
 کشاورزی

های الزام سیاست
 ترمیمی

 میدانی پژوهشگرانمنبع: مطالعات 
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برداری های بهرههای حوزه نظامریزیهای کالن و برنامهسیاست اهدافتر از درک و تفسیری متفاوت
شود زوایایی از آن در ادامه روشن های تولید دارند که سعی میکشاورزی از برنامه خودگردانی تعاونی

 گردد.
 

 تراژدی تعدیل ساختاری
توان سرآغاز را می  شمسی ۶۰ی پایانی دهه یهاتعدیل ساختاری سالهای اجرای سیاستدر ایران 

یی بودند های تولید روستاهای وابسته به دولت، تعاونییکی از این شرکت  عملی چنین رویکردی دانست.
را « شوک»های تولید حکم یک خودگردان شدند. خودگردانی تعاونی 13۹1تا  13۸۴که در دوره زمانی 
های مدیره( وضعیت تعاونیشوندگان )مدیرعامل و اعضای هیئتها داشت. مصاحبهبرای کلیت تعاونی

 کنند:سال از اجرای این سیاست بدین گونه بیان می 1۰ باًیتقرتولید را پس از گذشت 

های تولید که بازوی تعاونی نژادیاحمداز دوران ریاست جمهوری 
تحت ها درآمده و جهاد کشاورزی بودند، از زیر نظر آن وزارتخانهاجرایی 

سازمان تعاون روستایی قرار گرفتند. سازمان تعاون روستایی شروع  نظر
های شکست های تولید نمود و یکی از عاملبه خودگردانی شرکت

 های تولید همین مسئله بود )مدیرعامل تعاونی تولید(.تعاونی
کاری کنیم چون  میخواهیماالن که و هیچی نداشتیم.  بدهکار شدیم

اند دستمون خالیه واقعاً. به ها دچار بدبختی خودگردانی شدهتعاونی
 بست رسیدیم. )مدیرعامل تعاونی تولید(بن

شون خواریها که راغبن خصوصی بشن رانتببینید، بعضی از شرکت
ان و دستی تو دولت ندارن ورشکست هایی که مردمیزیاده. ولی تعاونی

میشن، دولتی باشه حمایت وجود داره. کود، بذر، سم غیره میده. کشاورز 
ای نمی خواد. یا اینکه من مکانیزاسیونم مدرن هم که جز این چیزی دیگه

ها پایین یاد ما همین رو الزم داریم. ما چون رانتی نداریم ه هزینهبشه ک
ها نمونده و خودگردان حمایت کهیوقتمیریم از  زوالروبهواقعاً داریم 

 شدیم )مدیرعامل تعاونی تولید(.
ر ویژه دها دارای پیامدهای بسیاری بههای فوق پیداست، خودگردانی تعاونیقولکه از نقل طورهمان

ین بارورند شوندگان بر اهای تولید بر جای گذاشته است. مصاحبهنه مسائل اقتصادی و عملکرد تعاونیزمی
جامیده ها انریزی بوده است و اعمال این سیاست ناگهانی به ورشکستگی آنکه خودگردانی فاقد برنامه

 است.
ای خارج شدن از تحت حمایت جهاد کشاورزی، اصالً ترازنامه محضبه

تی ، نه نگهبانی و نه حشدهاستخدامیم ارائه بدیم، نه حسابداری نتونست
، جهاد کشاورزی یه دفعه زیر پای شدهنیتأمی درستبه رعاملیمدحقوق 
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ل و شودستهای رو خالی کرد. مثل یه بچه که پدرش یه دفعه تعاونی
و بچه میفته زمین، اینم دقیقاً شبیه به آینه )مدیرعامل تعاونی  کنه یم

 (تولید
ها رو واگذار کردند به تعاون اصالً معلوم نیست طبق چه قراری تعاونی

روستایی، از اون موقعی که جهاد شرکت رو واگذار کرده به تعاون 
رد کروستایی شکست خورد و بدبخت شدیم. قبالً جهاد کشاورزی می

داد اما تعاون روستایی چی، کرد، ادوات میجاده بین مزارع درست می
خواد آخه چرا )عضو بهمون نداده هیچ پولم آزمون میهیچی 
 مدیره تعاونی تولید(.هیئت

البته این بدین معنا نیست که پس از خودگردانی، عوامل تعاونی تالشی در جهت حفظ موقعیت تعاونی 
 عیتهای دولتی جوابگوی وضها بدون کمکهای آناند، منتهی بر این باورند که تالشو پیشرفت آن نکرده

 آمده نیست.پیش
به بعد نه تونسته خرید گندم تضمینی انجام بده و نه  ۸۹شرکت از سال 

توزیع کود و سم بکنه و نه توانسته عملیات مکانیزاسیونی انجام بده. 
ت ، شرکرعاملیمدو مشارکت  رهیمدئتیهتوانستیم با همکاری اعضاء، 

 ید(.عاونی تولرو از منفی بیاریم، ولی اینم جوابگو نیست )مدیرعامل ت
ر ها، عمالً منجهای دولتی ناشی از اجرای طرح خودگردانی تعاونیشوندگان، لغو حمایتمصاحبه ازنظر

ها شده است. برای مثال، خدمات کشاورزی و توسعه تمامی زمینه به ضعف عملکرد تعاونی در
مات ولید است. این خدترین تعاریف و تجارب کشاورزان از ماهیت تعاونی تمکانیزاسیون یکی از جدی

ها را فاقد عملکرد شود تعاونیبه حدی برای کشاورزان عضو دارای اهمیت است که فقدان آن باعث می
 و جایگاه بپندارند و متعاقباً منجر به کاهش اعتماد به تعاونی، عوامل و عملکرد آن گردد.

کرد خوب بود، بهترین تراکتورها، زمانی که دولت حمایت می
های تولید ها که در منطقه اصالً وجود نداشتند به تعاونیکارردیف
شد مردم دیدگاه کار و غیره اون خدمات باعث میزمینیدادند. سیبمی

های تولید بدل باشند و عمالً تعاونی های داشتهخوبی به نسبت تعاونی
که  ۸۶اما بعد از سال ؛ به بازوی اجرایی جهاد کشاورزی شده بودند

 وند ذهنیت مردم هم منفی شد )مدیرعامل تعاونی تولید(.ها نمحمایت
آباد اصالً چند سالیه کود هم ندادن، ما واسه کود یا میریم دهگالن یا بلبالن

کود میاریم. دولت هم دیگه بهمون توجهی نداره. واال کشاورز خیلی 
فقیره، آگه بتونن وامی چیزی بهمون بدن که خوب میشه. حمایت نه از 

 نه از تعاونی )کشاورز عضو تعاونی تولید(. ما میشه و
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ادی های اقتصهای دولتی از طرف دیگر منجر به کاهش شدید منابع مالی و سرمایهها و حمایتلغو یارانه
ها، تر از همه به مانعی بزرگ و سد راه برنامهشرکت تعاونی، تضعیف روحیه عوامل اجرایی تعاونی و مهم

 ها شده است.ینانه تعاونیهای کارآفرها و ایدهپروژه
بعد از خودگردانی دیگه دولت هیچ کمکی هم بهمون نکردد )مدیرعامل 

من خودم عضو هیئت مؤسس اینجا بودم که برای توجیه  تعاونی تولید(.
ها و یی کنیم، تأمین کود بکنیم و اینزااشتغالگفتیم که می تونیم آن می

رو  آالتنیماشکرد ما رو بعضی خود جهاد کشاورزی هم حمایت می
د ش واگذارکرد اما وقتی شرکت به تعاون روستایی برامون تأمین می

داد، حقوق ها کم بود. حتی اویل جهاد پول مدیرعامل ما رو میحمایت
 کممکهای حمایتی هم پول متأسفانهکه ما چهار نفر داشتیم اما  کارکنان

زیر پایمان دارد  واشیواشی. (مدیره تعاونی تولیدکمتر شد )عضو هیئت
تواند ما را نجات شود. فقط حمایت، فقط حمایت دولت میخالی می

 مدیره تعاونی تولید(.دهد )عضو هیئت
های برداری نرسیده است، نگرانیی بهرهها به مرحلهآن هایی که هنوز بخش تعاونیچنین در پروژههم

ن تلقی ساز شکست آن را مانع اصلی پیشرفت تعاونی و زمینهها نیز خودگردان بودبسیاری وجود دارد. آن
 گوید:کنند. برای مثال، مدیرعامل یکی از تعاونی تازه تأسیس میمی

ر . اگمیبرشیپتوان ما نیاز به حمایت دولتی داریم که بدون آن نمی
حمایت دولت نباشه این پشتوانه مردم کافی نیست و شکست خواهیم 

تواند موفق عمل کند. این ولتی تعاونی نمیخورد. بدون حمایت د
ای بیش نیست که بتواند منجر به خیالیسیاست خودگردانی خوش

به خدمات تعاونی است،  مندعالقهمشارکت بیشتر مردم شود. کشاورز 
وقتی حمایتی نباشه چطور خدمات ارائه بشه؟ دیگه کشاورز چطور 

ها نخواهد کرد گیریاعتماد؟ مشارکتی هم در تصمیمدلسرد نشه و بی
 )مدیرعامل تعاونی تولید(.

ها که در راستای تعدیل ساختاری و دهد که سیاست خودگردانی تعاونیی فوق نشان میهاقولنقل
ی دولت گریتصدو اعتقاد بر این بود با کاهش نقش  نئولیبرالیسم در ایران به اجرا درآمد روبه رشدروند 
منجر  تنهانه های تولید را فراهم نمود،های تعاونیگیریافراد کشاورز در تصمیمهای مشارکت توان زمینهمی

باعث افول اعتماد کشاورزان، ضعف  بلکهها نشده است گیریبه مشارکت کشاورزان عضو در تصمیم
ها نیز شده است. این تولید، کاهش جایگاه و نقش خدماتی آن و ورشکستگی مالی آن عملکردی تعاونی

های خودگردانی و کاوش در عوامل و ی بر ورود به بحث شکست سیاستتوان مقدمهرا میقسمت 
 دالیل آن در نظر گرفت.
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 های خودگردانیشکست سیاست
ود. گری دولت بهای تولید، تالش در راستای کاهش تصدیی تعاونیخودگردانیکی از اهداف  درواقع

ری آن گدهنده قدرت اجرایی دولت و تصدیانقالب نشانها و امور مشارکتی قبل و بعد از تاریخ تعاونی
که در راستای توسعه مشارکت از پایین به سیاست خودگردانی  گرفت میتصمدولت  ۸۰ بود. در دهه

 نمایندیم تشبیه دارد گردش بدن در که خونی به را مردمی مشارکت های تولید همت گمارد. معموالًتعاونی
 هک است سازمانی چهارچوب یا شبکه تعاونی و کرد تصور آن بدون را جامعه تواننمی که معتقدند و

 (.13۷۹ تعاون، وزارت) یابدمی جریان آن در مشارکت
 نظام تشکیل و لیدتو تسریع و پایداری تعاونی باعث روستاییان مشارکت بر دیتأکگذاران، سیاست ازنظر

م منجر ه های خودگردانکه تعاونی اعتقادندها بر این ، آناقیس نیهمبر . شودمیشان توانمند و برداریبهره
، حالنیباابرد. مشارکت کشاورزان را باال می سطحهمشود و گری دولت میبه کاهش تصدی

 ازنظراست.  خوردهشکستشوندگان بر این بارند که توجیهات این سیاست و اهداف آن مصاحبه
ی و گریتصدهای ها وجود سیاستت خودگردانی تعاونیشوندگان، یکی از دالیل عدم موفقیمصاحبه
ها بوده است که باعث فقدان پتانسیل اجرایی عوامل تعاونی شده بود. دولت در بخش تعاونی پروانهحامی 

 به اجرا درآمده است. ازیموردنهای سازیگذاری بدون هیچ برنامه و زمینههمچنین این سیاست
د که درآمدزایی کنن، چون نیومده بود که های اجازه نداده بوبه تعاونی

کارهایی واسشون انجام بده که درآمدزا باشه، فقط حقوق مدیرعامل رو 
داد. مثالً مرکز خریدی واسشون راه نیانداخته بود که درآمدزا باشه، می

تر یشپ مثالً واسشون بوجاری نذاشته بودن )مدیرعامل تعاونی تولید(.
کرد، از یه جایی مدیرعامل تعیین می کاره بوده،دولت خودش همه

فرستاد اینجا و بهش حقوق میده، بعدش استخدامش می کرد. اون می
مدیره کاری غیر از رفت یکی دیگه میامد. دولت نمیذاشت هیئتمی

های خودشو انجام بده، بعدش یهو گفت خودتون مدیریت کنید. دیکته
مش دست دولت بود، ه مدیره تعاونی تولید(.شد؟ )هیئتخوب مگه می
کرد اما باز یه حسن وجود داشت که حمایت می؛ ای نبودنعوامل کاره

االن آگه واگزارش بکنند به خود ما می تونیم  )مدیرعامل تعاونی تولید(.
سند بزاریم و وام بگیریم باهاش. االن دستامون بسته اس کاری نمی 

نی )مدیرعامل تعاو تونیم انجام بدیم. یک متر زمین هم نداریم چکار کنیم
 تولید(.

د نبود، های تولیهای دولتی از تعاونیتبعات تعدیل ساختاری تنها محدود به خودگردانی و لغو حمایت
گذاشت.  ها نیز تأثیر منفی خود را برجایهای مرتبط و جانبی و تولیدی تعاونیبلکه در بسیاری از فعالیت

اشند، به های تولید بکه به دنبال جلب مشتری خدمات کشاورزی از تعاونیهای مرتبط بیشتر از آنسازمان
شوندگان از این مسائل بسیار های خصوصی و حتی افراد حقیقی بازاری روی آوردند. مصاحبهشرکت
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 «سازی خدمات کشاورزیخصوصی»، روند مذکور را پژوهشگران درواقعابراز نگرانی و نارضایتی دارند. 
 گذارند.نام می

ها و خود جامعه تبدیل شده به مادیات های دولتی، تمام سازمانتمام ارگان
و پول، مثالً میبینن که کارگزار بخش خصوصی هست که طرف حسابش 
یک نفره دیگه تمایلی به معامله با تعاونی نداره، به کارگزار بخش خصوصی 

کی ی فروشه تا کارگزار بخش تعاونی که من خودم این مسئله روبیشتر می
در  بندی کودهای جهاد شهرستان میدونم که مثالً در قضیه پهنهمهریاز بی
ها رو تعین کردن به کارگزار بخش انجام دادن، زمانی که پهنه ۹۴سال 

و کارگزاران تعاونی که مسئول  ها رو بهشون دادندرصد پهنه ۸۰خصوصی 
آیا رانتی وجود روستا رو بهمون دادند. دیگه نمیدونم که  ۵اند یکی توزیع

داشت! دیگه باعث شد که ما ضعیف بشیم ولی بخش خصوصی رو 
شاید رانتی داشته باشن که به اونها اجازه فروش  العاده قوی کردن.فوق

ون کردند چبایست از تعاونی حمایت میبیشتر رو دادن درحالیکه که می
یم، ما از نظر اشتها انبار داشتیم، کشاورز مراجعه کننده بیشتر دما بیشتر از آن
تر بودیم ولی راحت با اونها معامله کردن، این یکی از مالی ضعیف

های نمیکنه. های غلط دولت است که هیچ حمایتی از تعاونیسیاست
اصالً زمینی رو که دولت زمانی واسه تعاونی و ساختمان ما خریداری کرده 

کایت دادگاه ش بود خودتون دیدید که فروختن به یه نفری. االن میگن برو
که سندش موجوده. داره کن ما که تعهدی به شما نداشتیم، درحالی

فرضاً مراکز فرآوری بذر که حق  فروشدش )مدیرعامل تعاونی تولید(.می
، مرکز تحقیقات رفته اکثر مجوزها رو متأسفانههای تولید است رو تعاونی

 هشخصبههای روستایی و یا به افراد شخصی داده. من که یا به تعاونی
یا رانتی وجود  مراجعه کردم حتی مجوز بوجاری رو هم بهم ندادند. پس

داره که به یه شخص حقیقی میدن و به مای تعاونی نمیدن و یا واقعاً 
ازی از شخص حمایت سهای به قول خودشون خصوصیسیاست

هایی وجود داشت قطعاً اینگونه فجیع ها. پس اگر حمایتکنن نه تعاونیمی
دادن واسه فرآوری بذر، خوردن. مثاًل وام چهار درصد میشکست نمی
 شدیم )مدیرعامل تعاونی تولید(.تر میقطعاً ما موفق

، خوردهشکستر را شوندگان سیاست مذکوهمین دالیل و تجارب باعث شده است که مصاحبه
شوندگان ها تلقی نمایند. مصاحبهها و ضعف عملکردی آنفاقد اعتبار، عامل اصلی ورشکستگی تعاونی

لت، گری دوهایی همچون کاهش تصدیدر دستیابی به هدف تنهانهها معتقدند که خودگردانی تعاونی
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اونی غیره های تعگیریتصمیم ها، افزایش سطح مشارکت کشاورزان درارتقای سطح کارآفرینی تعاونی
 های تولید را زیر سؤال برده است.است، بلکه کل هستی و ماهیت وجودی تعاونی خوردهشکست

ها هیچکدوم موفق نبودن جز تعاون روستایی اونم جهاد تعاونی
کشاورزی و تعاون روستایی مدام حمایتش میکنن. تعاونی آگه درآمد 

ید دولت حمایتش کنه در غیر این نداشته باشه باید درشو ببندی با
صالً! به ا نه مدیره تعاونی تولید(.صورت نمیتونه کار کنه )عضو هئیت

ها به تعاونی چراکهدرصد هم اجرایی نشده.  ۵نظر من این اهداف 
کردن )کشاورز عضو کشاورزا ظلم کردند. فقط واسه خودشون کار می

ت، آگه اون نباشه به نظر من دولت همیشه دولت اس تعاونی تولید(.
چیزی حل نمیشه و پیشرفت نمیکنه. آگه دولت برنامه و دستورالعمل 

 تصوربهره، من مخالفم که تعاونی نداشته باشه کاری از پیش نمی
 و پیشرفت کنه )مدیرعامل تعاونی تولید( به شهتونه موفق مستقل می

 یی هم کاریزااشتغال عنوانبهای بیان ما دوست داشتیم در منطقه عده
داشته باشیم و هم درآمدی گیر شرکت بیاد و کار کشاورزان هم گندم 

ی دارند رو بخریم و اونا هم کارشون را بیوفته اما نیزمبیسو جو و 
ی که تعاون روستایی میگه فقط حمالیش برای ما جورنیادیدیم که 

گه دولت ادوات سنگین ا مدیره تعاونی تولید(.میمونه )عضو هیئت
تونیم بیشتر از این پیشرفت داشته باشیم. ما پول ون بده بازم میبهم

تونه. خواستیم سردخانه بزینم، خریدشو نداریم، این فقط دولت می
یم. حتی تونخواستم تولید بذر داشته باشیم. ما ایده زیاد داریم ولی نمی

 ونیمتها یکپارچه بشن ولی ما نمیریزی کنه که زمیندولت میتونه برنامه
 مدیره تعاونی تولید(.)عضو هیئت

های تولید در زمینه ارائه خدمات کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون، کاهش بنابراین، رکود تعاونی
ی رو شکستگی شکست و و ورود به ورطه توجهقابلجایگاه و ضعف عملکردی، فقدان منابع مالی 

 آورده است. به وجوددولتی را های های خودگردانی و حمایتها، لزوم بازنگری در سیاستآن
واال ما فقط اینو ازش میدونم که قبالً ساالنه یه سهمیه کودی داشتیم 

هامون االن چند سالیه اینم نمونده. گرفتیم واسه زمینرفتیم و میمی
ولی یه سیلو واسه خرید گندم آوردن که یه خورده ظاهراً به تعاونی 

وانه مالی ندارن و دولت بهمشون تر شده. اینا هم پشترونق داده و شلوغ
 خدماته شدنیکی دیگه کم. کمک نمیکنه )کشاورز عضو تعاونی تولید(

تونستیم  کهیوقتها شده. ولی از که باعث دلسردی مردم و حتی شایعه
باسکول نسب کنیم و اقدام به خرید گندم کنیم و مقداری درآمد داشتیم 



 ... ییروستا دیتول یهایدر تعاون یخودگردان استیس ینهاد یاتنوگراف   57

  

و خدمات بیشتری ارائه دادیم یه خورده وجه خودمون رو بازسازی 
از زمانی قبل از این آقا ]منظور  کردیم )مدیرعامل تعاونی تولید(.

داشتیم که در آن زمان شرکت  رعاملیمدیک  [وقت رعاملیمد
اما  ؛و حتی بیمه و حقوق پرسنلشون رو هم نداده بودندورشکسته شد 

االن توانستیم خرید گندم انجام بدیم و آسفالت کنیم جاده و سوله مون 
ی ول مدیره تعاونی تولید(.ای به هم بزنیم )عضو هیئترو و سرمایه
ای در اختیارشون بذارن که ها این انتظارو ندارن که بودجهدیگه شرکت

تر کنن. ولی حداقل من درخواست یک وام دادم، رنادواتشون رو مد
ات حداقل این موانع رو بردارن. میگن واسه گرفتن وام سهم مالکانه

کمه، به همین دلیل وامم پرداخت نمیشه. من درخواست مجوز سوله 
بروکراسی اداری یه موافقت اولیه و  ازلحاظدادن حتی  چندمنظوره

ت کنن ما با هزینه تعاونی انجامش اصولی هم وجود نداشته. اونا موافق
میدیم، درخواست کمک مالی نداریم ازشون، ولی حتی مسائل اداریش 

بازاری و تراشی میکنن. آگه هم بخوان تو این بیرو هم واسمون مانع
ها پا بگیرن یکی از راهکارها اصلی آینه که خرید ای شرکتبی بودجه

ا االن خرید گندم نداشته باشیم ها واگذار کنن. مگندم رو کالً به تعاونی
 واقعاً سقوط آزاد خواهیم کرد )مدیرعامل تعاونی تولید(.

های از گذاریتولید روستایی با اقدامات دولتی و در جهت سیاست هایتعاونیتشکیل و پایداری 
 ودختعاونی را امری سیاسی و حکومتی برساخت کرده است که  نگاهپایین بوده است. همین  به باال

را از این دریچه نگاهْ  تعاونی سیاست شکستهای  متناقض بوده است. درگیرودار  راهبردها و تغییر رویه
ی عکس را نامه، نتیجهها در قالب اساسگذاریتوان دید که در پی آن اهداف و سیاستتر میواضح

اری دولتی و تعدیل ساخت تیحماعدماما باز با این وصف، این نتایج که خود منشعب از ؛ نشان داده است
هوم  نمایاند در مف( را فلج کرده است. سیاستی که متناقض میهاتعاونیباشند، عمالً بخش سوم )می

که در آن چرخه به  بازار اخیر با دوگانگی دولت هایسالشود. این امر در خودگردانی بازنمایی می
های آن را پیشاپیش برجسته کرده است. معموالً سمت بازار سنگینی کرده و ناکارآمدی دولت و سازمان

تعاونی( تعاونی در نظر و تئوریْ مستقل و  _بازار _شود که در این سه ضلع، )دولتفرض می نیچن
 در جهت تشیمسئولآید اما در عمل نشان از پا پس کشیدن دولت و سلب  حائل آن دو به شمار می

، دارد. (کردنشان)به معنای واقعی کلمه، رها  کردنشانان و ادعای خودگرد هاتعاونیحمایت و پشتیبانی 
این  به وقوع پیوسته است. هاتعاونیبرای  13۸۹ها از سال های مصاحبهاین حالت، بنا به استناد به داده

 یزهکشو آبیاری شبکه طرح هایی که با اجرای جدید )تعاونی هایتعاونیامر در ابتدای استقرار 
صورت مضاعف منجر به تواند بهاستان کردستان( می_کشور  شمال غربهای شمال و رودخانه

 ها گردد.ناکارآمدی آن
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ها شده نیست، بلکه این بحرانها، تنها محدود به این مسائل گفتهدر سیاست عامل شکست همهنیباا
هم به سکه اینهای تعاونی تولید هستند و هم اجتماعی و شکست سیاست هم نتیجه فرسایش سرمایه

اعتمادی و عدم که حدی از بیاین باوجود، گریدعبارتبهاند. ها سهیمخود در بازتولید و تعمیق آن
 العهموردمطفرهنگی جامعه -ها تولید ناشی از وضعیت و ساخت اجتماعیمشارکت اجتماعی در تعاونی

بانکی تأمین اعتبارات و اخذ ها اعم از فقدان سرمایه مالی، موانع است، اما چالش  اقتصادی خود تعاونی
ی از طرف دیگر، عامل ساختار لیتعدهای دولتی ناشی از خودگردانی و وام از طرفی و لغو حمایت

ن به دلیل ای موردمطالعههای تولید های تولید با کشاورزان عضو است. تعاونیعدم ارتباط تعاونی
خدمات کشاورزی به کشاورزان،  رائهاروز کردن ادوات کشاورزی، ادامه مشکالت مالی توانایی به

ای منسجم و غیره را ندارند که به سهم خود منجر به شکاف های آموزشی و مشاورهبرگزاری کالس
 اجتماعی میان تعاونی و بدنه کشاورزان شده است.

سازمانی و بحران همچون ضعف عملکرد درون یتیریمدهای عالوه بحراناقتصادی به مسائلاین 
و ها پذیری و حمایت تعاونیها، عدم مسئولیتعدم پاسخگویی سازمان همچونسازمانی ی برونتیریمد
 های تولید نیز شده است.های تعاونیمنجر به شکست سیاست و برنامه رهیغ

 
 گیریبحث و نتیجه

 رانبحی ژانوسی خود را در های تولید روستایی چهرهدر دو دهه اخیر، سیاست خودگردانی تعاونی

 تراژدیبه منصه ظهور گذاشته است.  دخلیذربط و های ذیها و سازمانتعاونی مدیریتی _قتصادیا

ی )غلبه سازییکپارچه ترومایها با ی خودگردانی تعاونیمثابهدر بخش کشاورزی به ساختاری تعدیل
خود را نشان داده است.  روستایی و تُهیدستی مکانیزاسیون بحرانمالکیت فردی در اراضی خُرد(، 

و وش درفرهای اقتصادی جدی، تنگناهای رقابتی حداقلی تعاونی، چالش تیباقابلچنین، این امر هم
-از مصاحبه آنچهبنابراین، ؛ مالکیت خصوصی اراضی ماهیت تعاونی را پیش از پیش متزلزل کرده است

 زیتا زمانی که توجه به روستاها، کشاور ماندتوان استنباط کرد این عوامل الینحل باقی میشوندگان می
های مالی، تسهیالتی و خدماتی )ادوات و صورت حمایتها بهها در قالب و کانال تعاونیآن

سطحی  مداوم و در صورتبهها داشتن نیازها و پتانسیل در نظرمکانیزاسیون، کود، سم و بذر وغیره( با 
ا هگر است که شرط استقرار و پایداری تعاونیهم و جلوهکالن و گسترده لحاظ گردد. این امر چندان م

 آنچهها )شده برای تعاونیبینیتوان چنین مُتَصور شد که نه اهداف پیشتوان به آن مشروط کرد. میرا می
 ها مانده است.بازآفرینی تعاونی جزبهاند و نه راه  دیگری نامه آمده است( محقق شدهدر اساس
بضه قهای دولتی، سازوکارهای گذاریروستایی در کشاکش و منازعات سیاستهای تولید تعاونی

 هرچنداست.  ماندهیباقتنها بدیل وضع موجود  همچنانی بازار و سرگردانی کشاورزان و روستاییان شده
د های جدیطرح اجراهای اخیر و های تولید روستایی در سالی تعاونیی برساخت دوبارهتوان ایدهمی
نه و ی دوگاهای نئوپوپولیستی  دولت فهمید. این برساخت، مجموعهی کشاورزی را حول ایدهحوزهدر 

ه بازارها و دیگری ب مقرراتشود که یکی به سمت آزادسازی و متقابالً ناسازگار از معیارها را شامل می
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ی آسیب مثابهبه هآنچاما ؛ ها استها و سازوکارهای خودگردانی آنبازار از طریق تعاونی عقبسمت  
شدنی ها بازی کوری است که با حمایت  دولت و بازسازی اعتماد دوباره به تعاونیاست گره موردبحث

 است.
در این پژوهش، نقش دولت و  شدهلیتحلهای قولها و نقلدر این میان و با توجه به مصاحبه

تر است. این مسئله در جدی پژوهش، موردبحثهای ربط در پیدایش و تعمیق آسیبهای ذیسازمان
در بستر  یساختار لیتعدی روند طورکلبهها و های دولتی ناشی از خودگردانی تعاونیقالب لغو حمایت

ه های نئولیبرالیستی دارد، منجر بی تحکیم سیاستسوبهای که رو سیاسی _اجتماعی _اقتصادی
 هاشنهادیپد های تولیاین میان، ارکان تعاونی شود. درها میهای تولید و شکست آنی تعاونیافتگینتوسعه

ها بر اساس تجارب زیسته و دانش بومی از این شکست و افول تعاونی رفتبرونو راهکارهایی جهت 
ها را سیاست خودگردانی ها عامل اصلی شکست تعاونیدهند. آنقرار می موردبحثو مدیریتی خود 

 زنند.می ه حمایت دولتی گرهپندارند و هر پیشنهاد و راهکاری را بمی
ها، حذف تعاونی شدن یمتالشاصلی جلوگیری از  حلراهشوندگان بر این باورند که مصاحبه

های تولید با محوریت حمایت دولتی است. استدالل ی تعاونیساز یدولتسیاست خودگردانی و باز 
و  به دست قواعد بازار سپرد بارهکها را یاین است که سیاست خودگردانی تعاونی شوندگانمصاحبه

هایی خصوصی که فاقد توان و رقابت مالی هستند تبدیل ها را به شرکتی بخش سوم توسعه، آنجابه
های آموزش ها افزایشهای تولید آنی تعاونیساز یدولتبنابراین، در زیر چتر گسترده پیشنهاد باز ؛ کرد

زایش اف ازجملهخدمات کشاورزی  ارائهنکی، با التیتسهترویجی، تسهیل و هماهنگی جهت دریافت 
جهاد کشاورزی و تعاون روستایی را از راهکارهای عملیاتی تقویت  مکانیزاسیون از سوی سازمان

 کنند.ها در توسعه روستایی عنوان میهای تولید و احیاء نقش خدماتی و مدیریتی آنتعاونی
 لیدهای توتعاونی یهاحوزهدیگر  در پژوهش امانج ضرورتبهتوان همچنین، از دیگر پیشنهادها می 
 اعضای مناسب، توانمندسازی گیریعضو فرآیند طریق از اجتماعی سرمایه استان، تالش برای افزایش در
 سح افزایش جهت هاتعاونی به امانی یاکاره اعضا، واگذاری به مستمر هایآموزشارائه  و یپروردگکم

ارائه ها و تعاونی برای پیمانکاری رتبه مانند پاگیر و دست قوانین حذفها، تعاونی به اجتماعی تعلق
 اشاره کرد. رهیو غ تسهیالت

 
 قدردانی و تشکر

 به انجام رسیده است.با کمک و حمایت سازمان تعاون روستایی استان کردستان این مقاله 
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Abstract 

In the last few decades, along with neoliberal policies of the government in Iran, 
Self-governing policy in rural production cooperatives was implemented. The purpose 
of these policies has been stated as reducing the government's role, increasing the 
participation and decision-making power of the local community, and empowering the 
production cooperatives. The purpose of this research is to study the consequences of 
this policy in rural production cooperatives in Kurdistan province. On this issue, the 
present study deals with theoretical and conceptual support of neoliberalism in the field 
of economics and management and the methodology of the Institute of Ethnography of 
Dorothy Smith to discuss the present subject. In this research, a critique of the 
autonomy of the production cooperatives is discussed in order to identify the policy of 
self-regulation. Then, using the temporal analysis, the interviewed interviewer's 
experience (the components of production co-operatives: CEO, board and member 
farmers) is discussed. The number of interviewees in this study was based on the 
theoretical saturation technique of 34 people, with all of them having a deep and semi-
structured interview. The results of this research indicate that rural production 
cooperatives in Kurdistan province, in addition to social, cultural and managerial 
problems and after the implementation of self-regulation policy, have been involved 
with other problems caused by self-regulation shock, self-governing autonomy and 
abolition of state support. 

Key words: Self-governing policy, Rural Production Cooperatives, Failure 
policies, Restorative policies, Kurdistan province 
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