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تعاونیهای کارگری چیز جدیدی نیســتند ،اما با افزایش نابرابری
اقتصادی در بین آمریکاییها ،کارکنان مترقی به فکر چارهای افتادند
و جان تازهای به این تعاونیها بخشیدهاند .مالکیت و اداره تعاونیهای
کارگری به یکسان بین کارکنان تقسیم میشود و کارکنان از سود
کارشان هم پول کسب میکنند .اینجا دیگر هیاتمدیرههایی نداریم
که کارگرانشان حداقل حقوق بگیرند و خودشان میلیونها دالر
حقوق به جیب بزنند .هیچ خبری از هیاتمدیرهایی نیست که در
اداره شرکت و فراز و نشــیب دنیای تجارت و رقابتهای بیرحمانه
تجربه دارند و درسش را خواندهاند.
در تعاونیهای کارگری تصمیمگیری دموکراتیک است .هر کارگر یک
رای دارد و سیاستگذاریها تابع سرمایهگذار واحدی نیست که فقط و
فقط به فکر سود باشد (اکثر سرمایهگذاران سودمحور احتماال از صد
کیلومتری یک تعاونی کارگری هم رد نمیشوند).
«کارلوس پرز دیآلخو» ،مدیر اجرایی شرکتهای تعاونی تگزاس
که در شهر آستین قرار دارد و باقی تعاونیها زیرمجموعه آن هستند،
معتقد است در یک محل کار متعارف «سلسلهمراتب تقریبا واضحی
وجود دارد ،تمرکز قدرت و ثروت در باالی هرم این سلســلهمراتب
است و تصمیمها از باال به پایین صادر میشود .ما نتیجه این تصمیمها
را دیدهایم بدون اینکه بدانیم واقعا چه کسی مسئول آنهاست؟»
فقط در شهر آستین تعاونیهایی در حوزه خدمات منزل داریم که
کارگران مالک آن هستند ،فروشگاههای خیریهای که جمعی اداره
میشوند ،کافههای محلی و تعاونیهای ارائهکننده خدمات اینترنتی.
رانندگان تاکسی که شرکتهای اوبر و لیفت معاششان را به خطر
انداختهاند از راهاندازی یک تعاونی تاکسیرانی صحبت میکنند .در
کل آمریکا ،بنا به آمار فدراسیون تعاونیهای کارگری ایاالت متحده،
 300واحد کاری داریم که به صورت جمعی اداره میشوند و بیش از
 3هزار و  500نفر در آنها مشغول به کارند.
تعاونیها انواع مختلفی دارند :تعاونیهای مصرفکنندگان که مالک
و مدیر آن مصرفکنندگان هستند (مانند Park Slope Food Coop
در نیویورک)؛ تعاونیهای تولیدکنندگان که تحت مالکیت و نظارت
تولیدکنندگان مستقل است (مانند )Florida’s Natural Growers؛
تعاونیهایی با سهامداران مختلف که کارگران ،مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان یا ترکیبی آنها آنجــا را به صورت دموکراتیک اداره
میکنند و نیز تعاونیهای کارگری مثل تعاونی دوناتپزی (Red
 )Rabbitدر آســتین که مالکیت آن به طور مساوی بین کارگران
تقسیم شده و به شکلی دموکراتیک اداره میشود.
در ایاالت متحده بهندرت تعاونیهایی پیدا میشود که در مالکیت
کارگران باشند ،اما در اسپانیا که این تعاونیها بیشتر جا افتادهاند
ل بهکارند .یک تحقیق
ن مشغو 
معموال همه اعضای یک گروه در آ 
دانشگاهی به بررسی خردهفروشیهای زنجیرهای ( )Eroskiپرداخته
که هم فروشــگاههای متداول دارد و هم فروشگاههای تحت اداره
کارگران .این تحقیق نشان میدهد فروشگاههای تحت اداره کارگران
«فروش به مراتب بیشتری» دارند تا فروشگاههایی که تحت اداره
کارگران نیستند .اما دلیل آن چیست؟ «اعضای تعاونی ،در مقایسه با
کارگران سایر شرکتها ،فرصتهای زیادی دارند تا خودشان را نشان

دهند و آموزش ببینند .انگیزههای زیادی نیز دارند چون هر کدام در
شرکت سهمی دارند».
اما اگر به هر کارگر حق مشــارکت بدهیم این موضوع سرعت کار
را پایین میآورد .یکی از مشــهورترین تعاونیهــای کارگری در
آستین ،رستوران «ستاره سیاه» ( )Black Starاست؛ یک تعاونی با
سهامداران مختلف که تحت اداره کارگران که در سال  2010افتتاح
شد« .ستاره سیاه» مدتها تالش میکرد روی نورگیر خود سقف
کاذبی بزند تا در ماههای گرم تابســتان بتواند از فضای آن استفاده
کند .اگر این بحث در جای دیگری مطرح بود احداث یک ســقف
ک ماه
 30هزار دالری توسط هیاتمدیره تصویب میشد و ظرف ی 
به سرانجام میرسید اما در «ستاره سیاه» این کار سالها به طول
انجامید .پیشنهادهای خرید مفصلی برای این سقف وجود داشت و
در جلسات متعدد کل  20نفر اعضای انجمن کارگران باید بر سر یک
طرح به توافق میرسیدند.
نحوه عمل بســیاری از تعاونیهای کارگری از طریق اجماع است،
یعنی مخالفت فقط یــک کارگر میتواند طرحهــا را از دور خارج
کند .وقتی «ستاره ســیاه» راه افتاد برخی کارگران میخواستند
یونیفرمهایی بپوشند که آنها را از مشــتریان متمایز کند .یکی از
کارگران به نام «دانا کورتیس» بهشــدت مخالــف این قضیه بود.
کورتیس خاطراتش را تعریف میکند« :گفتــم محاله این کار رو
کنم» ،بنابراین کارگران «ستاره سیاه» یونیفرم نمیپوشند.
جلســات کارگران در «ستاره ســیاه» هر ماه برگزار میشود و هر
کارگر از این شانس برخوردار است که یک جلسه را اداره کند .این
ی شدن موضوع جلسات
کار دموکراتیک است اما میتواند به تکرار 
بینجامد ،چون ممکن است کارگرانی که به تازگی سهام خریدهاند
موضوعاتی را پیش بکشند که قبال بارها و بارها در شرکت به بحث
گذاشته شده است .کورتیس میگوید« :هر شش ماه یکی میآید
و میگوید نحوه چیدن ســسها را روی میز عــوض کنیم .تکرار
این موضوع کارگران باســابقهتر را کالفه میکند اما برای رعایت
دموکراسی نمیتوان به تازهواردها گفت چیزی نگویند ».کورتیس
ادامه میدهد« :میخواهم بگویم ،ما هر ســال دربــاره این قضیه
بحث میکنیم .برام مهم نیست سسها را چطور بگذاریم روی میز،
نمیخوام راجع به سس حرف بزنم .اما نباید بگذارم چهرهام تغییر کند
و کالفگیام را نشان دهم».
ولی کورتیس که زمانی از اعضای فعال اتحادیه کارگری بوده میگوید
کماکان ساختار خودگردان کارگری را به سلسلهمراتب سنتی ترجیح
میدهد .او میگوید« :آدمها وقتی توانمند شوند کارهای بیشتری
ی ببرند اتفاقات
میتوانند انجان دهند .وقتی مردم به عاملیت خود پ 
شگفتآوری میافتد» .به طور مثال ،وقتی «ستاره سیاه» به مشکلی
برخورد و فروشش کم شد  -جای کافی برای نشستن در رستوران
نبود و مشتریان مجبور بودند بیرون از رستوران صف بکشند  -همه
کارگران آماده بودند تا درباره این مشــکل فکر کنند و راه چارهای
بیابند .به گفته کورتیس ،راهحل آنها خالقانه بود و جواب داد« .ستاره
سیاه» سیستم فروش جدیدی اتخاذ کرد که به اینصورت فقط از
پیشخوان رستوران مشتری نمیپذیرفت و مشتریان میتوانستند
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