دموکراتیک بــا موفقیت تصمیمگیری کرد و مطمئن شــوید که
آدمهای درستی را در این فرایند انتخاب میکنید.
جدیدتریــن تعاونی کارگری در آســتین یــک کارخانه کوچک
آبجوسازی است با عنوان «فورستپ» ( )fourth Tapکه قرار است
اواخر تابستان امسال در محل شرکتهای تجاری افتتاح شود .ایده
تشکیل این تعاونی سال  2011به وجود آمد ،وقتی چند نفر که به
این کار عالقه داشتند فکر کردند که این کار را به صورت حرفهای
انجام دهند ،اما فرایند دریافت بودج ه و اخذ مجوز طول کشید .اگر
این شرکت یک شرکت متعارف سنتی بود این فرایند کمتر طول
میکشید تا حاال که یک تعاونی است.
تامین مالــی تعاونیهای کارگری کار واقعا دشــواری اســت .هر
مالک-کارگری بنا به تعریف ،یک رای دارد و از سهم سود مساوی
با دیگران برخوردار است .چنین چیزی برای سرمایهگذارانی که از
سرمایهگذاری خود توقع بازگشت مالی زیاد دارند یا میخواهند اداره
شرکت را به دست بگیرند جذاب نیست.
چون این کارخانهها نیاز به سرمایهگذاری زیاد دارند« ،فورستپ»
در کنار تعاونی یک شرکت سرمایهگذاری با مسئولیت محدود نیز
برای سرمایهگذاران تاسیس کرد که بنا به گفته جان استیکر ،یکی
از موسسان آن ،به ســرمایهگذاران اجازه میدهد بازگشت مالی
داشته باشند اما کلیت تعاونی کارگری را نیز حفظ میکند .این کار
بوکارهای خرد» وام بگیرند.
همچنین اجازه میدهد از «اداره کس 
استیکر اعتقاد دارد این نخستین وامی است که تاکنون یک تعاونی
کارگری از این اداره دریافت کرده است (البته این اداره حرف او را
تایید نمیکند چون وامهای مربوط به شرکتهای تعاونی را ثبت
نمیکند).
این فرایند نیز بسیار زمانبر است .وقتی هر کارگری به همان اندازه،
مالک هم هست ،ممکن است به خاطر یک مالک-کارگر که سابقه
بدی در پرداختهای مالیاش دارد ،به تعاونــی وام تعلق نگیرد.
دوناتپزی «خرگوش قرمز» قصد دارد یک خردهفروشی باز کند و به
دلیل چالشهایی که در راه تامین مالی این کار وجود دارد میخواهد
تحت حمایت شرکت عامالمنفعه کیکاستارتر قرار بگیرد.
من از «جان استیکر» و «کریس همجه» ،یکی دیگر از موسسان
«فورستپ» پرسیدم چرا مسیری را نمیروند که حساسیتهای
اجتماعی تعاونیها را دارد اما دردسرهایش کمتر است .به طور
مثال ،شرکتهای سهامی با منافع محدود (،)B-Corporations
ساختار سلســلهمراتبی از باال به پایین دارند که تصمیمگیری
و حســابداری مالی را راحتتر میکند .در منشور سازمانی این
شرکتها سه عامل از وزن و اهمیت یکسانی برخوردارند :سود،
دغدغههای محیطزیستی و منافع مردم .اگر کارخانهشان در زمره
این شرکتها قرار گیرد ،حساسیت اجتماعی باالیی وجود دارد و
در عین حال اجازه میدهند از کار سختی که انجام میدهند پول
دربیاورند .همجه میگوید این الگو تعهد کافی ندارد و به مذاق
او خوش نمیآید« .اگر شــرکتمان را طبق این الگو بسازیم در
صورتی که فلسفه کارمان تغییر کند آزادی عمل بیشتری داریم.
آنوقت امکان سوءاستفاده بیشتر میشود اما در حالت تعاونی
این کار محال است و دستمان بستهتر است».
ایجاد یک تعاونی کارگری در ضمن به معنای تقسیم همه وظایف
بوکار است ،چه تمیزکردن دستشوییها باشد و چه کار
یک کس 
اصلی .شگفت اینکه این نکته برای استیکر و همجه جذاب است،
بوکارشان خوب
چون آنها را مطمئن میکند همه اجزای کس 
اداره میشود و همه کارکنان در راه موفقیت تعاونی با تمام توان
میکوشند .استیکر میگوید« :گذشته از سهم برابر در سود ،ایده

تعاونی این است که آدمها به کارشان اهمیت بیشتری میدهند و
فقط به یک کار جزیی در کارخانه نمیپردازند».
همجه قبال برای «ستاره سیاه» کار میکرد و میگوید تالش خود
را میکند تا «فورستپ» از نواقص تعاونیها به دور باشد ،از جمله
کند بودن فرایند تصمیمگیری که ظاهرا ناگزیر است .او و سایر
اعضا تالش میکنند در قالب یک تعاونی کار کنند نه در قالبهای
بوکارهای بیرحمانهای
دیگر .همه آنها وقت خود را در کســ 
ل درآوردن مهمترین چیز بود و
ســپری کردهاند که در آن پــو 
این تجربه فالکتباری بوده اســت .اســتیکر میگوید« :قطعا
میتوانستیم چیزی طراحی کنیم که خودمان مالک و فروشنده
آن باشیم .اما10سال است که نمیخواهیم چنین کارهایی کنیم.
ما قبال از این کارهای ناخوشــایند کردهایم .میخواهیم چیزی
بسازیم که از انجامش لذت ببریم».
از هرچه بگذریم ،اکثر کارکنان احساس میکنند زندگی کاری
خستهکننده و کسالتبار اســت .زندگی کاری در محیطهای
تعاونی قادرند چیزی متفاوت به شخصی عرضه کنند.
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