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یـنسـود نـبـاشـد درعـمـل بـهـتـرکـارمـیکـنـنـد
کارگرانهستند  -شرکتهایی که کارگران در آنها هم مدیرند و هم مالک  -نشان میدهد تعاونیها
در مقایسه با شرکتهای متعارف سلسل ه مراتبی میتوانند شیوه کسبوکار پایدار و برتر باشند.
دهند .جماعتهای محلی نیز از این ساختار مالکیت نفع میبرند
چون امکان سرمایهگذاری محلی را فراهم میآورد ،نه فرار سرمایه
یا بهکا ر انداختن مجدد آن در قالب برونســپاری به شرکتهای
زنجیرهای.
«ملیســا هوور» ،مدیر اجرایی موسســه «دموکراسی در محیط
کار» عضو فدراسیون تعاونیهای کارگری ایاالت متحده میگوید
بوکارها یا
«دلیلی ندارد با بازنشستگی مالکان خللی در این کس 
نحوه کار استارتاپها ایجاد شود» .این فدراسیون با دفاع از تعاونیها
و برنامههای آموزشی به شــکلگیری تعاونیهای جدید کمک
میکند و سیاستهایی را رواج میدهد که مالکیت کارگری مردمی
به بار میآورند .در برخی مناطق تعاونیهای نوپا به یکی از ارکان
برنامههای توسعه اجتماع بدل شــدهاند :مثال نیویورک به تازگی
بودجه  1.2میلیون دالر در نظر گرفته (که اکنون به  2.1میلیون
دالری رسیده) تا تعاونیهای محلی را گسترش دهد و به هم وصل
کند .سال گذشــته کالیفرنیا مقرراتی تصویب کرد که چارچوب
قانونی تاسیس یک تعاونی را تسریع کند.
با اینکه الگوی تعاونی چندان فراگیر نیســت اما چند مورد از این
تعاونیها ،مانند تعاونی خدمات منزل واقع در برانکس نیویورک،
کارهای متنوع و گستردهای انجام میدهند .تعاونی خدمات منزل
آژانسی است که مراقبتهای پزشکی در منزل ارائه میکند و بیش
از  2هزار کارگر استخدام کرده که دستمزدهای معقولی میگیرند و
برنامه کاری منصفانهای دارند .موارد دیگری از این دست تعاونیها
عبارتند از فتوکپیهای خودکار ،کافههای محلی یا تولیدکنندگان
محصوالت انرژیهای تجدیدپذیر که اغلب مبنای شکلگیری آنها
حساسیت اجتماعی به ایده تعاونی بوده است.
اما آیا این دکانهای تعاونی میتوانند چنان توســعه یابند که با
کارفرمایان شــرکتهای بزرگ رقابت کننــد؟ بنا به پیشبینی
هوور ،موج کنونی بازنشستگی نسل پس از جنگ دوم که عموما
بوکارهای خرد دارند میتواند فرصتی باشــد برای تبدیل
کســ 
بوکارها به تعاونیها .بسیاری از این شرکتها کارآمدند
این کس 
اما خریداران بزرگ را به خود جلب نمیکنند ،بنابراین یک مالک

بازنشسته میتواند به جای تخت ه کردن در شرکت کلیدهای آن را
به کارکنان باتجربه بدهد .هوور میگوید «اگر با یک بازار مناسب
خریدار طرفیم ،چرا به خریداران این شــانس را ندهیم که مالک
فروشگاه شوند و چیزی را تجربه کنند که پیشتر نکردهاند؛ یعنی
به کسانی که در این بازار کار میکنند؟»
هوور میافزاید ،با این دســتمزدهایی که افزایــش نمییابند و
نابرابری رو به افزایش «واقعا تعاونیها بر ســایر انواع کسبوکار
ارجحاند ،بخصوص که دنیای دور و بر ما رو به نابودی است .بحران
محیطزیست داریم ،بحران ســرمایه داریم ،آدمهایی داریم که از
گرسنگی میمیرند و بیخانمانهایی که در ثروتمندترین کشور
جهان زندگی میکنند .وقتی آدمهای معمولی با این پدیدهها مواجه
میشوند و چنین چیزهایی از صافی وجدانشان میگذرد ،چه نظام
متفاوتی را در نظر میآوریم؟ ...این نظام متفاوت ،نظامی است که در
نحوه سازماندهی خود به نفع اعضا و نفع جامعه اهمیت میدهد».
پیشــفرض تعاونیها برای کارگرانی که خود مالک نیز هســتند
سرراستتر است :در یکی از گزارشهای فدراسیون تعاونیهای
کارگری ایاالت متحــده« ،ماکس پــرز» ،کارگر-مالک نانوایی
اریزمنــدی ( ،)Arizmendi Bakeryسرگذشــت خود را تعریف
میکند ،اینکه چطور تعاونیها به او کمک کردند تا بعد از آزادی
از زندان بر موانع استخدام غلبه کند .او مینویسد« :واقعا خوشم
نمیآمد از گذشــتهام بگویم و از این موضوع عصبی میشدم ،اما
تعاونیها به من امکان کار دادند ،چون چیزی که برای تعاونیها
مهم بود ،خودم بودم نه سابقهام ».کار در یک تعاونی خانوادگی به او و
دیگر کارگران کمک کرد با هزینههای سنگین زندگی کنار بیایند و
پیوندهای خود را با اجتماع حفظ کنند« .کار در نانوایی سخت است،
ما همیشه به توافق نظر نمیرسیم ،به همین دلیل است که محیط
کار برایم اینقدر مهم اســت .میدانی قضیه چیست؟ میخواهم
دیگران هم از شانس من برخوردار باشند».
احتماال تعاونیها به انقالب نمیانجامند اما بازگشــت ســرمایه
ارزشمندی دارند و کارگران را قادر میسازند تا خوبی را با خوبی
جواب دهند.
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تعاونیهایی که
ساختار آنها تحت
اداره کارگران است
از اختالفات بین
روسا و کارکنان
به دورند؛ روسایی
که از باال دستور
میدهند و
کارکنانی که این
دستورها را درست
متوجه نمیشوند
یا قبولشان ندارند
یا مخالف کارهای
غیرمنصفانهای
هستند که بر
عهدهشان است
مجل ه تحلیلی قلمرورفاه
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