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تعریف

تعاونی کارگر-مالکی کسب و کاری ارزش محور است که تحت مالکیت و 
کنترل کارگران آن است که اعضای تعاونی را تشکیل می دهند و منافع کارگر و 
جامعه را در هسته اصلی هدف خود قرار می دهد. اعضای یک تعاونی کارگری 
اغلب فرهنگ همکاری را تقویت کرده  و ارتقا می دهند؛ از طریق این همکاری 
اعضای درگیر با چنین شرکت هایی می توانند به اهداف مشترک دست یابند و 

بهره وری کلی خود را افزایش دهند. 

دو ویژگی اصلی تعاونی های کارگر- مالکی

دو ویژگی اصلی تعاونی های کارگری عبارتند از:
کارگران، صاحب کسب و کار هستند و بر اساس سهم کار خود     

در تعاونی در موفقیت های مشارکت می کنند.
کارگران با رعایت اصل یک کارگر-یک رأی در هیأت مدیره     

نمایندگی دارند و به آن رأی می دهند. 

دو نمونه بین المللی از تعاونی های کارگر-مالکی

1.تعاونی تاکسی سبز

در  کارگری  تاکسیرانی  تعاونی های 
 )Colorado(حال حاضر در ایالت کلرادو
خود  پای  جا  امریکا  متحده  ایاالت 
اتحادیه  باز کرده اند.  به طور کامل  را 
تاکسیرانی شهر دنور)Denver( یکی از 
پرجمعیت ترین شهرهای ایالت کلرادو، 

در سال 2008 با حدوداً 264 راننده پایه گذاری شد. با این حال سازمان دهندگان 
آن ها به دنبال راه حلی برای رقابت با اوبر)Uber( و لیفت)Lyft( بودند چرا 
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که طبق برآوردها، اوبر هفت برابر بیشتر از سایر تاکسی های کنترل شده در 
دنور راننده در اختیار داشت. اّما قوانین صدور مجوز شرکت حمل و نقل 
در کلرادو تشکیل یک تعاونی کارگری را در این ناحیه، آسان تر از گسترش 
اتحادیه تاکسیرانان کرده بود. با این اوصاف، شرکت تعاونی کارگر-مالک 
تعاونی سبزمتشکل از 800 راننده که در آن رانندگانی از اوبر و لیفت نیز 
حضور داشتند، از 37 کشور جهان در سال 2015 شکل گرفت که به دنبال 
شیوه ای عادالنه تر برای کسب و کارشان بودند. الزم به ذکر است که بسیاری از 
رانندگان در چند پلتفرم به صورت همزمان شاغل بودند ضمن اینکه سهم 28 
درصدی بیشتری که اوبر از آن ها دریافت می کرد به نظرشان ناعادالنه می رسید. 
تاکسی های سبز دنور توانستند از اتحادیه ارتباطات کارگران محلی آمریکا واقع 
در دنور موسوم به )CWA Communications Workers of America(حمایت 
اولیه را برای رشد خود دریافت کنند که در این امر در توسعه تاکسی سبز 
دنور بسیار مؤثر بوده است و می توان گفت نقش حیاتی داشته است. عضویت 
در تاکسی سبز دنور بدین صورت است که در ابتدا افراد 2000 دالر حق 
عضویت پرداخت می کنند و این پول به صورت کسر از سود آینده شرکت به 
آنان باز می گردد. گزارشات نشان می دهد که تاکسی سبز دنور در حال حاضر 
57 درصد از بازار حمل و نقل تاکسی ها در این منطقه را در اختیار خود دارد.
شرکت تعاونی تاکسی سبز از همان بدو شکل گیری با همکاری رانندگانی 
که خود نه تنها نماینده محله های دنور هستند، بلکه خود مالک و اداره کننده 
شرکت هستند، به ارائه خدمات با کیفیت باال و حصول رضایت مشتریان 
شهرت پیدا کرده است. تمام وسایل نقلیه ای که در تعاونی تاکسی سبز به 
کار گرفته می شوند، دارایی شخصی رانندگانی هستند که با شرکت برای کار 
تمام وقت قرارداد بسته اند. اگر چه همه رانندگان مالک تاکسی های خود نیستند، 
لیکن آنها عالوه بر قبول مسئولیت قرارداد خود با شرکت، در قبال اتومبیل های 
استیجاری از دیگر مالکان نیز مسئول هستند. به عبارت دیگر رانندگان ملزم 
به رعایت کامل قوانین قرارداد خود با تعاونی تاکسی سبز و قوانین مربوط به 

مالک تاکسی هستند و از این منظر در رصد مسافران قرار می گیرند.
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کلیه رانندگان تعاونی های تاکسی سبز، دارای صالحیت الزم از کمیسیون 
خدمات عمومی ایالت کلرادو و بیمه گران خود شرکت تعاونی هستند. آنها 
مرتباً از حیث مصرف داروهای غیرقانونی و تخلفات فدرالی، دولتی و محلی 
تحت بررسی و نظر هستند. رانندگان شرکت موظف هستند در حین ارائه 
دولتی  فدرال،  تاکسی های  مقررات  تحت  که جدیداً  را  خدمات، مجوزی 
و محلی صادر شده است، به همراه داشته باشند. ضمن اینکه آنها ملزم به 
 Public Utilities(کمیسیون خدمات عمومی از  نقلیه  نصب مجوز وسیله 

Commission( ایالت کلرادو، به پنجره جلوی تاکسی هستند.

2.تعاونی موندراگون

اتحادیه تعاونی های موندراگون سازمانی 
است که در 1۹56 توسط پنج مهندس 
جوان و با الهام از اندیشه های کشیشی 
کاتولیک به نام خوزه ماریا آریزمندیاریتا 
در ایالت باسک اسپانیا تأسیس شد. امروز 
60 هزار پرسنل این اتحادیه)که کارگر- 

مالک نامیده می شوند( در گستره 150 تعاونی مشغول به کار هستند و ساالنه 
بالغ بر 8 میلیارد دالر درآمد دارند. موندراگون تحت تملک کارگران و مدیریت 
آن ها است و با توزیع فرآیند تصمیم گیری در سراسر سطوح سازمانی خود 
را به نمونه بی نظیری از توسعه و پیشرفت تبدیل ساخته است همچنان که دو 
اصل سازمان دموکراتیک و مشارکت کارگر- مالکان، محورهای اصلی پیگیری 

عدالت اجتماعی در موندراگون برشمرده می شوند.
اصل سازمان دموکراتیک، کار و سرمایه را از طریق توزیع برابر سرمایه و 
قدرت تصمیم گیری میان مدیران و کارگران به نحو جدایی ناپذیری به یکدیگر 
متصل ساخته است. به بیان دیگر، صرف نظر از طبقه بندی شغلی و جایگاه 
سلسله مراتبی، کارگر- مالکاِن موندراگون سرمایه گذاری اولیه ثابتی دارند و با 
حق رأی برابر در فرآیند تصمیم گیری مشارکت می کنند. سهم سرمایه گذاری 
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پایه هر فرد با حداقل دستمزد یک سال برابر است. هشتاد و پنج درصد 
مبلغ این سهم به عنوان سرمایه کارگر- مالکان و پانزده درصد باقیمانده در 
صندوقی ذخیره می شود. هشتاد و پنج درصد سرمایه کارکنان در هنگام خروج 
پانزده درصد ذخیره، جزئی  بازپرداخت است، درحالی که  قابل  اتحادیه  از 
به  نظام مشارکتی توزیع سرمایه،  از دارایی موندراگون محسوب می شود. 
جای متمرکز ساختن مسؤولیت و ریسِک سرمایه گذاری در گروهی اندک 
آن را به گونه ای برابر میان تمامی کارگر - مالکان توزیع می کند. به عالوه، 
سرمایه گذاری کارگر- مالکان، آن ها را در سود حاصل نیز شریک می کند و 
نحوه تقسیم این سود نیز عالوه بر سرمایه اولیه بر محور نوع کار و کیفیت 

عملکرد کارکنان تعیین می شود.
الگوی مالی موندراگون از توافقی عمومی میان کارگر- مالکان بر اختصاص 
بخشی از سود شخصیشان برای ایجاد مشاغل جدید حکایت دارد. به عالوه، 
آن ها پذیرفته اند که استفاده از باقیمانده همین سود را نیز برای تأمین منابع مالی 
این فرآیند به تعویق بیندازند. به بیان دیگر، کارگر- مالکان اتحادیه در اسپانیا 
مطابق قاعده موندراگون 70 درصد سود خود را مستقیماً دریافت می کنند، 20 
درصد آن را برای صندوق ذخیره سازمان کنار می گذارند و 10 درصد باقیمانده 
را برای خدمات اجتماعی هزینه می کنند، اما، آن ها به صورت جمعی تصمیم 
گرفته اند که سود دریافتی خود را تا 45 درصد کاهش داده و مشارکت 10 
درصدی خود را نیز حفظ کنند. هم چنین، توافق کرده اند که همین 45 درصد 
را نیز در حسابی شخصی ذخیره کرده و استفاده از آن را تا زمان بازنشستگی به 
تعویق بیندازند. به این صورت موندراگون قادر است ۹0 درصد سود حاصل 
از فعالیت های خود را صرف رشد مالی و توسعه کارآفرینی کند. نکته جالب 
توجه آن است که این الگوی مالی خود نتیجه تصمیم گیری جمعی کارگر- 

مالکان است و باور آن ها را به خیر عمومی آشکار می سازد.

رسالت موندارگون

گروه موندارگون رسالت خود را با اهداف اولیه یک تشکل تجاری دارای 
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ظرفیت های رقابتی در بازارهای بین المللی با روش های دموکراتیک در سازمان، 
اشتغال زایی کارکنان در زمینه های انسانی، حرفه ای و تعهد به امر توسعه فضای 

اجتماعی تلفیق نموده است. 
محور  بر  اجتماعی اقتصادی  ابتکار  یک  موندارگون،  تعاونی  شرکت های 
تجارت با ریشه های عمیق در ایالت باسک اسپانیا می باشند که از سوی مردم 

و برای مردم ایجاد شده اند.
موندارگون خود را شدیداً در برابر محیط زیست متعهد می داند و به پیشرفت 
در پایه رقابت و رضایت مشتری به منظور ایجاد رفاه در جامعه از طریق توسعه 
تجاری و اشتغال زایی ترجیحاً از نوع تعاونی اهمیت می دهد. این تعهدات باید:

بر محور همبستگی و روش های کاماًل مردم ساالرانه در زمینه     
سازمان و مدیریت باشد.

مالکیت      و  سود  مدیریت،  امر  در  مردم  حضور  و  مشارکت 
نماید. تقویت  را  خود  به  متعلق  شرکت های 

آموزش و نوآوری از طریق توسعه مهارت های انسانی و فنی با     
استفاده از الگوی مدیریتی برای سرآمدنمودن تعاونی ها در بازار 

را تقویت نماید.

اصول اولیه موندراگون

این اصول برای نخستین بار در اکتبر سال 1۹87 در اولین کنگره جهانی 
تعاونی به تصویب رسید که دربرگیرنده مجموعه ای از دیدگاه هایی است که 
در طول بیش از سی سال کسب تجارت تعاونی تأسیس شده است. این 

اصول عبارتند از:
عضویت آزاد، سازمان دموکراتیک، حق مالکیت نیروی کار، مالکیت ابزاری 
و تابع بودن سرمایه، مدیریت مشارکتی، هماهنگی پرداخت ها، همکاری بین 

تعاونی ها، تحول اجتماعی، جهان شمولی و آموزش)لوتی، 1۹۹0(.
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ارزش های تعاون

این ارزش ها قلب فرهنگ تجاری موندارگون را تشکیل می  دهند چرا که 
موجب حرکت و پیشبرد تمامی اعضا به سوی یک هدف مشترک می شود و 
مجموعه ای از خط مشی های مربوط به رفتارها و عملکردهای مورد انتظار از 
آنان در طول فعالیت های روزانه را ترسیم می کند. ز جمله مهم ترین ارزش های 
موندراگون که همچنان به عنوان راهبردهای اصلی دفتر تجاری حائز اهمیت 
می باشد، عبارتند از: تعاون و همکاری، مشارکت، مسئولیت پذیری اجتماعی و 

نوآوری)گل محمدی، 138۹(.

 خط مشی ها و سیاست های عمومی

این سیاست های عمومی بر فعالیت های شرکت در عرصه های خاص حائز 
اهمیت حاکم بوده و در عین حال برای تدوین برنامه های استراتژیک مبانی را 
ارائه می دهد. هدف از این سیاست ها تحقق اهداف اصلی موندراگون از طریق 
بکارگیری خط مشی های ویژه ای است که بر مبنای چالش های رقابتی آینده 

جهت گیری شده اند. این سیاست های کلی عبارتند از:
مردم، اشتغال، ارتقای تجاری، بین المللی سازمانی، توسعه شرکت، نوآوری، 

رقابت پذیری، کارایی اقتصادی و مالی و ارتباطات.

آموزش در موندراگون

آموزش از نوع آکادمیک و رسمی و نیز آموزش های حرفه ای از طریق 
دوره های بازآموزی، همواره نقش مهمی در توسعه موندراگون داشته است. 
امروزه، موندراگون دارای یک شبکه آموزش گسترده و فراگیر با برخورداری 
گروه  به  متعلق  دانشگاه  نیز  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مراکز  تعدادی  از 

موندراگون می باشد.



11

منابع
شرکت۱تعاونی۱موندراگون.۱تابستان۱)394 (.۱دانشنامه۱تعاون.۱جلد۱دوم.۱مؤسسه۱-۱ 

پژوهشی۱توسعه۱تعاون.۱دانشکده۱اقتصاد۱و۱توسعه۱کشاورزی.پردیس۱کشاورزی۱و۱منابع۱
طبیعی.۱دانشگاه۱تهران.

سلطانی.م.)384 (.۱نهضت۱تعاونی۱در۱اسپانیا.مونراگون.ماهنامه۱تعاون.63۱ .-۱ 
تحوالت3۱-۱ بر۱ تأکید۱ با۱ جهان:۱ در۱ تعاونی۱ نهضت۱های۱ گل۱محمدی.ح)389 (.۱

اقتصادی۱اجتماعی۱کشورها.۱تهران.۱انتشارات۱فرهنگ۱دهخدا.
لوتی.آ.)990 (.۱گروه۱موندراگون۱یک۱تجربه۱موفق۱تعاونی۱در۱اسپانیا)ترجمه۱طاهره4۱-۱

فرخی(.۱نشریه۱رسمی۱اتحادیه۱بین۱المللی۱تعاون) (.
5- Worker Cooperative FAQ | Democracy at Work Institute.
6- What Is a Worker Cooperative? | Democracy at Work Institute.
7- What Is a Worker Cooperative? Principles and Benefits | Indeed.com .
8- Michelle Stearn )2016(, Green Taxi Cooperative: Building an Alternative to 

the Corporate Sharing Economy, available at: https://community-wealth.org/
content/green-taxi-cooperative-building-alternative-corporate-sharing-econ-

omy.
9- https://greentaxico-op.com/about/. 


