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جایگزین انسان اقتصادی کردهاند .تعاونیها با گسترش اشتغالزایی
میتوانند به کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی کمک کنند و در
اســتقرار عدالت اجتماعی و یکپارچگی جامع و حفظ بهداشت و
ی دارند».
ش مهم 
ی افراد جامع ه نق 
ی سالمت 
ت برا 
محیطزیس 
نکته دقیقا همین اســت :جایگزینی اقتصاد انسانی به جای انسان
اقتصادی .انسان اقتصادی انگارهای لیبرالی بود که تنوع و جامعیت
انسان را به «متاثر بودنش از منافع» تقلیل میداد .اما اقتصاد انسانی
اساسا خود را بر پایه انسانی چندسویه و پیچیده بنا میکند ،انسانی
که صرفا با منافع شخصیاش تعریف نمیشود.
پژوهشهای جهانی هم همین را نشان میدهند .پژوهشی درباره
یک تعاونی تاکســیرانی در ایالت ویســکانزین ،شهر مدیسون
نشــان میدهد تعاونیها بر پایه پیوند دو ارزش مدنی و صنعتی
کار میکنند در حالی که ارزش بازاری در آنها کمرنگ اســت
(و به وســیله دو ارزش قبلی کنترل میشود) و ارزش محلی هم
بخشــی حاشــیهای را در برمیگیرد .ارزش مدنی به «بخشی از
یک جمع بودن ،احســاس عزتنفس به عنوان یک عضو برابر در
یک جمع ،حس همبستگی با دیگران (خصوصا با محرومان)» و
ارزش صنعتی به «کار ســخت و مداوم ،همکاری پیوسته ،نظم
و مانند آن» مربوطاند .ارزش بازاری اما به «ســودآوری ،رقابت،
بهرهوری و نفع شــخصی» ربط دارد (اوم .)۱۳۹۵ ،این دستاورد
بزرگ تعاونیهاست که میتوانند در عین حال با تضمین اشتغال
و کار اعضای خود ،زمینهساز رشد ارزشهایی مانند همبستگی،
همدلی ،کار ســخت و مداوم و عزتنفس باشــند ،چیزی که در
شرکتهای خصوصی به پای نفع شخصی ،بهرهوری ،سودمحوری
و رقابت قربانی میشود.
سهم بیشــتری که تعاونیها در باال بردن توانمندی زنان و ارتقای
کیفیت زندگیشان دارند ،اهمیتی بیشتر دارد .ساختار مردساالرانه
رقابتی در شرکتهای خصوصی (و دولتی) چنان دستوپای زنان
را برای قرار گرفتن در سمتها و جایگاهها باالتر میبندد که پس از
مدتی آنها به ردههای پایین سازمانی رضایت میدهند .تجربه زنان
هندی در این مورد بسیار جالب است.
زنان روستایی بیسواد با تالش فعال اجتماعی ،خانم «چنتا سینا»،
در دهکد ه ما سواد منطقه ساتارا در ایلت ماهاراشترا در هند ،بانکی
تعاونی را با عنوان «مان دشی ماهیرا ســاهاکاری» در سال ۱۹۷۷
تاســیس میکنند .این بانک زمینهای را برای فعالیت تعاونیهای
زنان فراهم میکند که بعدها بســیاری از این تعاونیها بخشی از
اتحادیه تولیدکنندگان شیر «داکشینا کانادا» میشوند؛ اتحادیهای
که در آغاز کار خود تنها  ۴هزار و  ۵۰۰لیتر شیر میفروخت اما حاال
(سال  )۲۰۱۴روزانه  ۳۷۵هزار لیتر شیر میفروشد .چنین موفقیتی
مستقیما به سازماندهی زنان فرودســت و کارگر ربط دارد (کورن
جینایا.)۱۳۹۵ ،
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نمونه موفقتر و جهانیتر ،تعاونی کارگران «موندراگون» است .این
تعاونی در منطقه باسک اســپانیا فعالیت میکند و در سال ۲۰۱۴
بیش از  ۷۴هزار عضو خود را در گستر ه  ۲۵۷تعاونی در چهار حوزه
مالی ،صنعتی ،خردهفروشی و دانش مشــغولبهکار کرد .اهمیت
تاریخی تعاونی کارگری موندراگون به این است که بخش بزرگی
از اعضای آن «کارگر -مالک» هستند و روش مدیریتی حاکم بر آن
تمام مشارکتی است .تجربهای تاریخی و بزرگ که میتواند نشان دهد
هم میتوان سازمانی موفق از نظر اقتصادی داشت و هم از ساختار
باالدست و زیردست دوری کرد.
این توضیحات ما را به پرسش دوم ربط میدهد :تعاونیها (بهويژه
تعاونیهای کارگری) به چه کار امروز ما میآیند؟
بحرانهای اقتصادی در چارچوب نظام
سرمایهداری همواره وجود دارند و بیش
برای امروز
از هر گروه اجتماعــی دیگری ،زندگی
زنان و مردان کارگر را تحت تاثیر قرار
ت نشــدن
میدهنــد .تــورم ،پرداخ 
دســتمزدها ،پرداخت دستمزد کم و
نامتناسب با نیازهای خانواده کارگران ،اخراج ،ناامنی شغلی ،بیکاری
و همچنین فقدان احساس همبستگی ،عزتنفس و همکاری بیش از
همه کارگران را زیر فشار قرار میدهد .تعاونیها میتوانند جایگزین
و آلترناتیوی واقعی در برابر این شرایط ناانسانی باشند.
از قضا تعاونیهای زیادی در آمریکا بودند که دقیقا به دلیل شــکل
مشارکتی تصمیمگیری و سودمحور نبودن توانستند بحران سال
 ۲۰۰۸را از سر بگذرانند بدون اینکه الزامی به اخراج نیروی کارشان
داشته باشند؛ چیزی که در شرکتهای خصوصی ب ه شکلی گسترده
انجام شد و موجی از بیکاری را پدید آورد (برای نمونه تعاونیهای
مسکن در آمریکا که در یکی از مقاالت این پرونده به آن میپردازیم).
از آنجایی که از تعیین مزد تا سیاستهای کلی تعاونیها با مشارکت
اعضا تعیین میشود ،هیچکس نمیتواند به این عنوان که رییس،
مدیر یا هر چیز دیگر است ،خواست و فکر خود را به دیگران تحمیل
کند.
به همین دلیل میتوان با خلیلزاده نایبرییس اتاق تعاون و رییس
اتاق تعاون تهران موافق بود که «تعاونیها بر پایه همیاری و برابری
حقوق اعضا از نظــر اداره و حق رای به وجــود میآیند .در صورت
پشتیبانی و بهویژه در جهت بهبود مدیریت تعاونیها که همیشه زیر
فشار و تاثیر ویرانگر دستاندرکاران توزیع بخش خصوصی بودهاند،
این شرکتها با تهیه کاالها نقش واســطهها را به کمترین میزان
میرسانند و در قیمتشکنی ابزار کارآمدی هستند ،قدرت خرید
اعضا را افزایش میدهند و با جامعهشناســی مصرف و روانشناسی
خرید به بهبود نظام اقتصادی کمک میکنند» (خبرگزاری مهر،
شهریور سال .)۹۷
در واقــع موضوع مهــم ،کارکرد ســهگانه اقتصــادیاجتماعی
تعاونیهاســت :اول اینکه اشــتغال را برای نیروی کار خود تامین
میکنند و خود را همسرنوشت با کسانی میدانند که با آنها و برای
آنها کار میکنند ،دوم اینکه جایی برای تجربه و تمرین همبستگی و
مشارکت اجتماعی هستند و سوم اینکه سهم مهمی در تعدیل اثرات
اقتصادیاجتماعی منفی فعالیت بخش خصوصی و دولتی دارند.
تعاونیها صرفــا یک نهــاد اقتصــادی در کنار دیگــر نهادهای
اقتصادی نیســتند بلکه آنهــا عمیقــا راهحلی کارآمــد برای
کاســتن از پیامدهای فاجعهبار بحرانهای اقتصادی و اجتماعی
هستند.

