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بدون رجوع به پیشخوان هم سفارش بدهند .طرح سقفزدن روی
پاسیو هم همین زمان مطرح شــد .به نظر کورتیس« ،وقتی همه
بکوشند به راهحلهای خالقانهای میرسیم .چون عقلهایشان را
روی هم میگذارند و جنبههای مختلف را میسنجند».
دوناتپزی «خرگوش قرمز» ( )Red Rabbitهم جلسات هفتگی
طوالنی دارد که گاهی حوصله دموکراتترین شیرینیپز را هم سر
میبرد .اما از دل این جلسات هم ابتکارات خوبی بیرون میآید« .خوزه
رودریگرز» ،یکی از چهار شیرینیپز جدیدی که به این دوناتپزی
پیوسته ،میگوید او و یکی دیگر از کارگر-مالکان به دستور پخت
بهتری برای خامه روی دونات رســیدهاند که هیچکدام بهتنهایی
نمیتوانستند به آن برسند .به گفته او ،در تعاونیها کارگران ترسی
ندارند که پیشــنهادهای خود را مطرح کنند اما در شــرکتهای
متعارف سنتی حرفی نمیزنند چون میترسند به آنها انگ بزنند،
انگهایی مثل آدم مشکلساز و همهچیزدان .در ضمن ،کارگران در
سیستمهای سنتی دلیلی نمیبینند ایدههای جدیدی طرح کنند
یا واقعا به موفقیت کارفرمایشان فکر کنند .چه شرکت پول زیاد
دربیاورد و چه کم حقوق آنها را میپردازد .اما تعاونیهای کارگری
به همه کارکنان انگیزه میدهد تا تمام سعیشان را کنند ،چون با
این کار به رونق کارشــان کمک میکنند .رودریگرز معتقد است
«تعاونیها تالشی است برای توسل به بهترین خصلتهای بشری ما
و کوشش برای بهبود اوضاع».
نمیتوان تصور کرد اپل بدون رهبری قاطع و بعضا مخالفتبرانگیز
«استیو جابز» به موفقیتی دست مییافت که در اواخر دهه 1990
و اوایل دهه  2000کســب کــرد .تحت نظارت او دســتگاههای
جدیدی مثل آیمک و آیپاد به بازار آمد .رهبران جسور معموال در
شرکتهای بزرگ و کوچک به راس هرم تصمیمگیری راه مییابند
و دیگران از آنها تبعیت میکنند .تبعیت از دستورالعملها معموال
سادهتر از رسیدن به یک دستورالعمل و توافق بر سر آن است.
پرز دیآلخو ،مدیر اجرایی شــرکتهای تعاونی تگزاس ،در جلسه
موسســان تعاونیها میگوید« :نگاه اکثر ما به کار این اســت که
کارت ورود و خروج خود را بزنیم ،ســر کار برویم و برگردیم ،عادت
نکردهایم ببینیم کسی نظرمان را درباره نحوه کار بپرسد .اکثریت
قاطع آمریکاییها با اینکه در یک «جامعــه دموکراتیک» زندگی
میکنند تجربه مشارکت در یک دموکراســی همگانی و چهره به
چهره را ندارند».
آلخو مصمم اســت محیطهای کاری بنا کند که در آنها انسانها
احساس کنند حرفهایشان «شنیده میشــود» و به موسسان
تعاونیها نحوه تصمیمگیری دموکراتیک را میآموزد .به گفته آلخو،
در جلســات موفق یک نفر مراقب است که همه در بحث مشارکت
کنند و حق کســی ضایع نشود و حرفهای همه شــنیده شود و
همچنین یک هماهنگکننده و «وقتنگهدار» دارند تا جلســه از
موضوع اصلی خارج نشود .اگر کسی ساکت باشد و در بحث مشارکت
نکند باید او را به بحــث وارد کرد .اگر کســی بخواهد رییسبازی
دربیاورد باید او را ســاکت کرد .این رویکرد یادآور جنبش اشغال
والاستریت است که ایما و اشارههای خاص خود را داشت .اعضای این
جنبش برای موافقت با موضوعی باید دو دست خود را باال میبردند و
برای مخالفت باید هر دو را پایین میآوردند .بنابراین تصمیمگیری بر
سر اینکه جلسه بعدی کجا برگزار شود میتوانست نیمی از وقت یک
جلسه دو ساعته را به خود اختصاص دهد.
البته این یک نمونه افراطی است اما واقعیت آن است که دموکراسی
چهره به چهره فرایند شــاق و کندی اســت .پرزدیآلخو از گروه
میخواست تصمیمگیری دموکراتیک را با یک مثال تمرین کنند .از
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ما میخواست فکر کنیم با هم در شرکتی کار میکنیم و باید تصمیم
بگیریم که همکارمان «جیم» را بــه خاطر تاخیرهای مداومش در
آمدن به سر کار اخراج کنیم یا نه.
ظاهرا اکثر گروه دوست داشــتند با جیم مهربانانه برخورد شود و
تاخیرهای او موجه قلمداد شود و برنامه کاری او از نو ب ه گونهای تنظیم
شود که مجبور نباشیم اخراجش کنیم .من مخالف بودم .پیشنهاد
کردم جیم اخراج شود .بقیه گفتند ساعتهای تاخیر او را پر میکنند
و به جایش کار میکنند اما باز هم مخالفت کردم .در نهایت گشنهام
شد و راضی شــدم که از نظرم کوتاه بیایم ،اما اگر این یک موقعیت
فرضی نبود و واقعا پیش میآمد احتماال به این سادگی حل نمیشد.
نتیجهای که به آن رسیدم این بود که من برای تعاونیهای کارگری
ساخته نشدهام .تعاونیهای کارگری آدمهایی میخواهند که بتوانند
از نظرشان کوتاه بیایند ،به رفتار دیگران با حسنظن بنگرند و بیش از
همه خود را وقف مشارکت در تعاونیهای کارگری کنند.
کســانی که نمیتوانند چنین کننــد الاقل از یکــی از موارد فوق
بیبهرهاند .تعاونی کارگری «بورلــی» ( )Burleyدر دهه  1970در
ارگون تاسیس شد و وسایل جانبی دوچرخه میساخت .این شرکت
تا سال  2006پررونق بود .اعضای تعاونی در اثر چالشهای ناشی از
رقابت جهانی آن را به یک سرمایهگذار فروختند و او هم بالفاصله
کارکنان را اخراج کرد و علنا اظهار داشت که بعید میداند در قالب
تعاونی بتوان با سایرین رقابت کرد.
واگذاری تعاونی با قدمت «بورلی» به بخش خصوصی این سوال را
مطرح کرد که آیا تعاونیها در بازار خصوصی قادر به رقابت با سایرین
هستند یا نه .اما «جوئل شــوئنینگ» جامعهشناس آمریکایی به
ماجرای سقوط «بورلی» عمیقتر نگاه میکند و به نتیجه متفاوتی
میرســد .او در مصاحبههایی که با اعضای «بورلی» کرد دریافت
این شرکت افراد بسیاری را استخدام کرده بود که اعتقادی به ایده
یک تعاونی کارگری نداشتند ،بنابراین ساختار تعاونی را غیرقابل
اجرا کردنــد .او در «فصلنامــه تاریخی ارگــون» (The Oregon
 )Historical Quarterlyمینویسد« :مشکل «بورلی» شکل تعاونی یا
دموکراتیک بودن آن نبود ،بلکه این نکته بود که به اندازه کافی تعاونی
یا دموکراتیک نبود» .او پس از مصاحبههای فراوان با کارگران قدیمی
«بورلی» دریافت این شرکت بعد از اینکه تقاضا برای محصوالتش
افرایش یافت مالک-کارگران جدیدی استخدام کرد بدون اینکه آنها
ش ماهه یا یک
را ارزیابی کند .اکثر تعاونیها یک دوره آزمایشی ش 
ساله دارند تا اعضا ببینند واقعا دوست دارند در یک تعاونی کار کنند یا
نه و شرکت هم میتواند تصمیم بگیرد که آیا این عضو جدید مناسب
کار تعاونی هست یا نه .بنا به نتایج تحقیق شوئنینگ ،در «بورلی»
گذراندن این دوره ششماهه «به معنای مهر تاییدی بود بر اینکه
فرد استخدام شده و به بخش تولید راه یافته است».
«پاتریشیا مارشال» که خود زمانی در همین تعاونی مالک-کارگر
بوده ،مینویسد ،به مدت دو دهه کارگران «بورلی» از حقوق خوب،
مزایا و سهم سود شرکت برخوردار بودند .حدود  100کارگری که
آنجا کار میکردند به فرایند دموکراتیک متعهد و مطمئن بودند که
این تعاونی دموکراتیک باقی مانده است .آنها میدانستند که در سود
شرکت سهیم هستند ،بنابراین کیفیت کارشان برایشان مهم بود.اما
به مرور زمان اوضاع عوض شد .شوئنینگ توضیح میدهد «عضویت
در تعاونی هرچه بیشتر تبدیل شد به محافظت از سود سهام خود و
افراد امنیت ثروت خود را به حفظ سالمت تعاونی یا ماموریت جمعی
آن ترجیح دادند» و در نهایت به تدریج «بورلی» از رونق افتاد.
بنابراین کارگران ســابق «بورلی» میتوانند پیــام مهمی به همه
کارگرانی بدهند :تعاونیهایی بسازید که در آنها بتوان طی فرایندی

