
 

 

 
 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ایموفق در باسک اسپان یتعاون کیاز  یاموندراگون ، نمونه

 

  
 

 
 

 
٢ 

 
  

  

  

  

  ١در باسک اسپانیا موفق تعاونی یک ای ازموندراگون ، نمونه

  آذر تشکر ترجمهٔ 

  ۲۰۱۳مارس  ۲۵

 نگارانیکی از معروفترین روزنامه ای است که امی گودمنمصاحبه مطلب زیر ترجمهٔ 

انتشارات شرکت تعاونی موندراگون در باسک اسپانیا انجام  با مایکل لزامیز مدیر مستقل

بناشده  مبنای چه اصولیموندراگون بر دهد که پروژهٔ ح میوضیت لزامیزداده است. 

آن  درکه دهد توضیح میرا  مشارکتی مدل . در این مصاحبه اوکندوچگونه کار می

  .کنندآن کار می شوند که درمحسوب می تعاونیاعضای کارگران 

  

پیش  ما های کارگری جهان هستیم. اسم این تعاونی موندراگون است.ترین تعاونیباسک اسپانیا نزدیک یکی از بزرگ امی گودمن: ما در منطقهٔ 

  تعاونی است. انتشاراتمایکل لزامیز هستیم که مدیر 
ً
  بدید که موندراگون چیست و چگونه شروع به کار کرده است؟توضیح  لطفا

پدر  ،عنوان اولین تعاونی صنعتی شروع به کار کرد. قبل از آنهسال پیش) ب ۵۷( یعنی در  ۱۹۵۶موندراگون در سال  :مایکل لزامیز

را وادار کرد که  آموزان این هنرستاندانشنفر از ۵ او. این پروژه را شروع کرد فنی هنرستانبا ایجاد یک  ۱۹۴۳در  ،دیاریتا که کشیش بودآریزمن

  است. »فاگور«ایجاد کنند. اسمش را هم گذاشتند اولگور، امروز نام این تعاونی  ۱۹۵۶اولین تعاونی را در سال 

  .ییدبگو اسپانیا خواست یک تعاونی بزند؟ درمورد شرایط سیاسی آن زماِن امی: و چرا این کشیش می

 !زد هنرستانتمام شد. پدر رفت موندراگون تا کشیش شود اما  ۱۹۳۹های داخلی که در سختی بود، بعد از جنگ ها زمانوقتآن: خب، مایکل

به او گفت که به همه کارگران این فرصت را بده تا در مدیریت، در سود  .رفت پیش مدیر شرکت .به بزرگترین کمپانی در موندراگونل رفت او اّو 

ترغیب کرد که از خودشان  ار ه همین دلیل بود که او کارگرهارضایت ندادند. ب. مدیران بود ۱۹۵۵اشند. سال و در مالکیت شرکت سهیم ب

  هریک از اعضا درمدیریت، در سود و در مالکیت سهیم باشد. در آن تعاونی داشته باشند، تعاونی که

  رده بود؟التحصیالن همان هنرستانی بودند که او تأسیس کامی: همه این کارگران فارغ

 ، پدر. به خاطر همینکشیش گوش نداده بود که به حرِف  کردندکار می یشرکت بزرگهمان ها مهندس شده بودند و داشتند توی نآ : بله.مایکل

و  مؤسس شرکت باشد هم مدیرهم کارگرها باید  نفر را ترغیب کرد که پروژه خودشان را دنبال کنند. ایده این بود و هست که هریک از ۵این 

این  ند.شریک باشهمه  ،مالکیت درسود و  درمدیریت،  درباید  کهاینند. نکار ک کسهیچبرای  که نبایداین گیرد.می اها رکسی که تصمیم هم

درمورد انسانی کردن کارخانجات و رفتار انسانی مطرح بود که کلیسای کاتولیک  های زیادیها، ایدهترین ایده این کار است. قبل از اینمهم

گیری کارگری قدرت تصمیم خواست که به هرانسانی هم باشد. اما پدر حرفی بیشتر از این گفت. او می ، بایدگفت صنعتی شدنگفت. میمی

  دیگری وابسته شود. دارِ دیگر یا سرمایه که به مدیرِ در مورد آینده را بدهد نه این

                                                
 ١

 _http://www.democracynow.org/blog/2013/3/25/video_understanding_the_mondragon_workerمنبع:

cooperative_corporation_in_spains_basque_country   
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 امی: 
ً
 آنشغل نداشتند. این شد که  ،مردم به حاشیه رانده شده بودند ه،قدرت بود های سختی بوده است. فرانکو سِر ها سالسال آن  ظاهرا

الزم نبود هیچ بانکی این تعاونی را از نظر مالی  درست کرد و بعد سعی کرد که  تعاونی راه بیندازد.فنی کشیش آمد به این شهر، یک هنرستان 

  حمایت کند؟

 ه تا تعاونی دیگر هم تأسیس کردند. پدر آریزمن این ایده را داشت که ما باید یک بانِک ها سبود که آن ۱۹۵۹سال، سال  ۳: بله، بعد از مایکل

بلکه بسیار  کندمالی  حمایِت قرار بود مالی کنیم. این بانک نه فقط  ها را حمایِت های جدید بزنیم و آنتعاونی داشته باشیم تا بتوانیم تعاونی

  که دربرای این ؛ایجاد کردند هم تعاونی یک شاخه کارآفرینی در همین بانِک  ،هوشمندانه
ً
ما چه شغلی  بگوید که مورد بازار تحقیق کند و مثال

 کارآفرینی به ایجاد تعاونی جدید کمک می توانیم تولید کنیم. این شاخهٔ چه چیزی را میو یا  را باید ایجاد کنیم
ْ

مالی  حمایِت  کند. بعد بانک

  ایده بسیار خوبی بود. ،های جدید ایجاد کنندکه تعاونیبرای این ،ارآفرینیک شاخهٔ  وبانکی ایجاد کنند  کهکند. اینمی

  بود؟ هکردند؟ تولیداتشان چبودند؟ چی درست می هموندراگون چ هایهای تأسیس، تعاونیامی: حاال توضیح بده در اولین سال

ها شروع به تولید یخچال کردند، پزی بود. بعد از آن، آنراکاجاق خو اولکردند. : در فاگور، لوازم خانگی بود. لوازم خانگی تولید میمایکل

  ماشین لباسشویی و آبگرمکن و...

 
ُ

  خریدند؟ب، چرا مردم باید محصوالت موندراگون را میامی: خ

سی طور است. اگرجندنیا همین کنم در همهٔ پس از فروش. فکر می خوِب  این محصوالت و خدماِت  خوِب  : به دلیل کیفیت و قیمِت مایکل

گیریم که با کیفیت تولید کنیم، یاد می گیریم که همیشه بالیل ما یاد میخرند. به این دتر باشد مردم نمیکیفیت بدی داشته باشد و یا گران

 
ْ

هاشان بخرند. بعد هم خدمات پس از فروش خوبی که همه بتوانند این محصوالت را برای خانهجنس تولید کنیم، برای این بهترین قیمت

  دهیم.می

  امی:
ُ

شوند، با هم جمع میافراد که است  جایی شنیدیم؛ فهمیدیم که تعاونِی شماتعاونی چیزهایی  ایدهٔ  دربارهٔ  با توضیحاتی که دادید، ،بخ

که چطور  دبگویی دتوانیمیحاال کوشش زیادی الزم دارد.  کار اینمعلوم است که کند و  گذارند تا تعاونی کارچند ساعتی از هفته را وقت می

 مسئله با موضوع تکنولوژی کنار آمدید؟ 
ً
  است.مهم  با هم در یک کار تعاونی خوب کار کنید، کارکردِن  هاِی که با آدم هفقط این نبودحتما

لید مختلفی تو د تا ما کاالها و محصوالِت نکنهای مختلف کمک میمرکز توسعه و تحقیق داریم که به بخش ۱۴ اکنون درواقع ما .: بلهمایکل

سودآور  که بایدخاطر اینهامروزه بیشتر از گذشته است، ب نوآوریارزش مهمی برای ما بود و امروز هم هست. حتی اهمیت  نوآوریکنیم. 

برای کارمان و هم برای جامعه. اما بعد از آموزش،  ؛ همبرای افراد خیلی مهم است آموزشکه  ایم جلوباشیم. اما همیشه با این فکر آمده

 نوآوریخیلی خیلی مهم است. اما  همکاری و همبستگی با جامعهارزش دیگر است. بعد  مسئولیت اجتماعیخیلی مهم است.  ینوآور

که به دنبال این ایده بود که یک مرکز تحقیقاتی ایجاد کند برای این ریزمنارزش مهمی در داخل موندراگون است. از همان اول هم پدر آ

های یا ژاپنی مستقل باشند. ما باید مستقل باشیم، نباید وابسته به تکنولوژی توانند از تکنولوژی امریکایی، آلمانیها کمک شده باشد تا بتعاونی

  ۷۱۶ اما حاال در وضعیتی هستیم که ؛ندیدخرکاالیی را می استفاده از تولیِد  را یا حِق  کاالییها تعاونی ،دیگر شویم. شاید اول کار
ِ

ثبت  اختراع

های با تکنولوژی سطح باال یا شهرها و کشورهای با تکنولوژی باال دهد که از شرکتکه به ما این امکان را می ،سطح جهانیشده داریم در 

  خیلی مهم است. نوآوریمستقل باشیم. بنابراین 

های اقتصادی در ترین بنگاهدر مورد موندراگون و اهمیتش، که یکی از بزرگ ام،تازگی با پاتریک لوپز فرماندار باسک حرف زدههامی: من ب

باسک بگویید؟ منظورم این است که چرا این تعاونی در ناحیه باسک رشد کرده در مقایسه  توانید در مورد  شرایِط باسک است. مایکل می ناحیهٔ 

  اسپانیا؟ دنیا و در مقایسه با خودِ  با جاهای دیگِر 

 ،تواند تعاونی درست کند و برای همهکه هرکسی میما باور داریم به این من و همهٔ  من باید به شما این را بگویم که خودِ اول از همه  :مایکل

ها در انگلستان شروع تعاونی فقط توی باسک که شروع نشد. تعاونی دانید، ایدهٔ طور که میهمان ،کهبرای این .ایجاد تعاونی ممکن است

باسک هست  چه چیزی در فرهنِگ  است. تعاونی فرهنِگ مسئله مهم دیگری. اما مریکا و هرجای آدر  ،و قبل از باسک در فرانسه هم بود ندشد

جا شکل ایندراین دمکراسی  از قرن قبل ۱۰درونی داریم. حداقل  سیاسِی  واقع یک دمکراسِی  ما در .ها پیوند خورده است؟ بلهکه با تعاونی

کسانی انتخاب در منطقه ما پیش  قرِن  ۱۰ ایم.ات داشتهانتخابر ناحیه ما در هر شهر و در ه ه، امابود بندینیم . البته دمکراسیبوده است گرفته

  ند.اهکردرؤسا را انتخاب میهم ها و آن اندشدهمی

  .امی: یعنی رییس شهر را
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نیست. است. البته باسک بهشت  دیگریکهمبستگی برای کمک به باسک  هاِی ترین ویژگیکنیم یکی از مهمعالوه ما فکر میهب .: بلهمایکل

ها باید کمربندها را محکم ببندیم. مشکالت شروع تعاونی موندراگون هم بهشت نیست. ماهم فرشته نیستیم. به همین دلیل ما هم بعضی وقت

پذیر است. آیا مردم باسک از مردم بقیه دنیا ه جای دنیا امکانکنم که تعاونی همکنند. من فکر میو افرادی مشکل را درست می شوندمی

  های معمولی هستیم.رند؟ نه. ما آدمبهت

ای بوده فرانکو اتفاق افتاده و شاید ناحیه باسک ناحیه اندور که در گفتیدشما  !برعکس .توی بهشت هم شروع نشده شما امی: درواقع، تعاونی

  سال پیش. ۷۵نی یع ۱۹۳۷عنوان مثال بمباران گوئرنیکا و... در هب تجربه کرده است.درآن زمان را هم  که بیشترین سرکوب

هایی است را وادارکرده که با هم کار کنیم و همبستگی بیشتری داشته باشیم و این یکی از ویژگی شاید ما مشکالتی چنیندرست است. : مایکل

  دهد.تعاونی را می که به ما امکان ایجاد پروژهٔ 

تعاونی  ایناست.  این دلیل که موندراگون حاال بزرگ شده توانی درمورد واکنش مشاغل کوچک در این منطقه حرف بزنی. بهامی: مایکل، می

فقط یک مدل جایگزین نیست؛ در منطقه باسک اسپانیا یک قدرت است. چند نفر در حال حاضر دارند برای تعاونی موندراگون کار  حاال

  کنند؟می

داریم که بیشتر هم هزار کارگر پاره وقت  ۲۰هزار یا  ۱۵. ما تمام وقت هزار کارگرِ  ۸۳هزار نفریم.  ۸۳های موندراگون ما : در گروه تعاونیمایکل

پرمارکت کنند و با همکاری درونی که داریم اما با هم کار می ها خیلی بزرگ نیستندتعاونی داریم. تعاونی ۱۲۰ما  کنند.ها کار میدر سو

شتغال حرف بزنیم، ما چهارمین شرکت بزرگ در اسپانیا ایم. اگر بخواهیم برحسب کار و اباسک شده ترین شرکت در ناحیهٔ بهترین و بزرگ

  هستیم و از نظر میزان فروش هفتمین شرکت.

  امی: و بزرگترین تعاونی در کل جهان.

  .: بلهمایکل
ً
پرمارکت   هاِی ی از تعاونیگروه .نداههایی را شکل داددر انگلستان که تعاونی البته هستند مثال همکار که درواقع درزمینه سو

 نآکنند و یا خدمات بانکی و یک تعاونی هم در مورد خدمات کفن و دفن هست. لیت میفعا
ً
تعاونی ها آن اما هزار کارگر دارند ۱۱۰ ها مثال

. اما در مدل ما، ما همه کارگریم و همه هم اعضای تعاونی دهندرا تشکیل می هاآن اعضای مشتریانکنندگان یا مصرفدرواقع  .مصرف هستند

  هستیم.

  شده است؟ ها در اسپانیاترین بیزینسکه حاال یکی از بزرگ کنندرقابت می یکوچک چطور با موندراگون هایبیزنس امی:

 محصوالتمان را در سراسرِ  درصد ۷۰ . ماکنیمهای اروپایی رقابت میما اسپانیا نیست. اروپاست. بنابراین ما با شرکت ترجیحِی  : بازارِ مایکل

اسپانیا هم برایمان مهم است.  ما اروپاست. کنیم. بنابراین بازار خارجِی کشور مختلف کاال صادر می ۱۵۰م به فروشیم. ماداریجهان می

به این دلیل که همه داریم با هم کار  ؛کنیمکنند که ما داریم خوب کار میهای دیگر فکر میکنم که شرکتدرست است. اما من فکر می

های کوچک و هم تعاونیشامل تا تعاونی است که هم  ۱۲۰ست که موندراگون اموندراگون این یژگِی ترین وکنیم. به این دلیل که مهممی

 ما افراد را از یک تعاونی به تعاونِی  !یک تعاونی ؛ایمکنیم و همه ما یک گروه را تشکیل دادهشود. ما داریم با هم کار میهای بزرگ میتعاونی

مقابله با برای  کارکنیم. اینجا میهدیگر جاب از یک تعاونی به تعاونِی ،طوررا هم همین و نوآوری ، نقدینگیکنیم و پولمی جاهدیگر جاب

توانیم در چون ما می ؛کندکه موندراگون دارد خوب کار می کنندمیهای زیادی فکرن ترتیب شرکتایهاقتصادی خیلی مهم است. ب هاِی بحران

  آییم.ها برمیاز دیگران از پس بحرانبهتر ما درمجموع  .ن خیلی باالستجهان رقابت کنیم، میزان صادراتما سراسرِ 

اند. این برای مردم در ایاالت متحده جالب خواهد بود که که چطور روی شما تأثیر داشتههای مالی و اینبحران امی: این خیلی جالب است.

اند اما ارشد سودآور بوده شوند و فقط برای چند مدیِر تر میبزرگگ وبزرکه فقط دارند  دارد وجودهای بزرگی در ایاالت متحده بدانند. بانک

را از  مسئله مالی واکنش نشان داد، چطور این اند و... چطور موندراگون به این بحراِن های مردم را با باالترین بهره مصادره کردهخانه

  سرگذراندید؟

، زدیمشود و داشتیم درمورد آینده حرف میبودیم که هر سال برگزار میجمع شده موندراگون با هم در یک کنگره مدیرِ  ۴۳۰: دیروز ما مایکل

 که همکارِی دلیل اینبه ،بحران اقتصادی بربیاییم خواهیم از پِس گفتیم ما میمیهیم داشت. آینده خوا ساِل درهایی که چه چالشدرمورد این

  گر یک تعاونی مشکل کوچکی داشته باشد....ها، به این دلیل که ااین رابطه بین تعاونی .درونی داریم

  کنند و...های دیگر چه مید و تعاونیآیمی پیش یمشکل طورچه !مثال بزن از یک تعاونیامی: 
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 مایکل
ً
ن خودشان دیگر شغلی برایشا ها افرادی بودند که در تعاونِی ایم. اینجا کردهههای دیگر جابنفررا در تعاونی ۲۵۰تااین لحظه ما  : مثال

  نبود.

  کرد؟کرد؟ چی درست میتعاونی چکار می امی: این

 مایکل
ِ

 تعاونی مختلِف  : انواع
ً
  ها. مثال

ِ
  کهبرد، از اینلوازم خانگی، از فاگور، این بخش دارد از یک مشکل بزرگ رنج می در بخش

ً
در  مثال

تعاونی لوازم خانگی فاگور برای  ادی. محصوالِت اقتص بحراِن  رخاطهساز کم شده و در اروپا هم همین مشکل هست، بواسپانیا ساخت

برد و اقتصادی دارد رنج می فاگور از این بحراِن  به همین دلیل خانگی است.لوازم تعمیرِ  طور کارشان باهای جدید است و همینآپارتمان

  شوند.بعضی از کارگران فاگور به تعاونی دیگر منتقل میبنابراین مشکل پیدا کرده، 

  اونی جدید چه جور تعاونی خواهد بود؟این تع :امی

 مایکل
ً
  : مثال

ِ
الت مکانیکی، تعاونِی  بخش ی است. اول از همه ما داریم بسیار مهم . این ایدهٔ دیگر های مختلفلوازم ماشین به تعاونی ابزارآ

 دانید در بانکمی طور کههمان .کنیمجا میهدیگر جاب به تعاونِی  از یک تعاونی را نقدینگیو  پول
ِ

نقدینگی خیلی زیاد است و  کمبودِ  ها مشکل

 هشوند بمی تعطیلکنند و یا دارند ها دارند سقوط میبرند. بعضی از آنبعضی از رقیبان ما از این موضوع رنج می
ِ

نقدینگی. اما ما  خاطر مشکل

یک تعاونی به تعاونی دیگر نقدینگی همیشگی و معمولی است که از  یکاراین کار، که برای ما این برای؛ از این دست مشکالت نداریم

  بحران اقتصادی بربیاید. پِس  که بتواند ازبفرستیم، پول نقد از یک تعاونی به دیگری برای این

ترین کالهبرداری بانکی در بزرگ در ،مجتمع بانکی ترینبزرگیعنی که بانکیا همین جااید، بنابراین شما در اسپانیا درواقع پررونق بوده امی:

  است. درگیر بوده تاریخ اسپانیا

 مین بانِک مین یا سّو دّو  درزمرهٔ  ست.از مادرید تا شمال اسپانیا وبزرگ در منطقه باسک  مین بانِک بورال، دّو تعاونی ما، کاجا لِ  : بانِک مایکل

کند. کار می بهتردارد ها بانک دهد که در مجموع از بیشترِ ن میما داریم نشا کند. درواقع همه اطالعاتی کهبزرگی است که دارد خوب کار می

  ست کهاخاطر اینهاین ب
ِ

ی خیلی ما در باسک مشکل
ّ

ساز بیشتر در بخش شرقی و جنوبی اسپانیاست. وساخت .ساز نداریموبا ساخت جد

طور که هست که این بانک بیشتر با صنعت مرتبط است. همانها مربوط باشد نداریم. به این دلیل هم بانک اینجا ما چنین مشکالتی که با کارِ 

 ترین ناحیهٔ های دیگر. باسک بانفوذترین و مهموساز باشد و یا بخشکه مبتنی بر ساختباسک بیشتر صنعتی است تا این دانید، ناحیهٔ می

  صنعتی اسپانیاست.

  مالک چیست؟ -گویید کارگرکه میاست؟ معنی اینمدیریت شما چگونه  ساختارِ  که دتوضیح بدهی دتوانیامی: مایکل می

عمومی است که متشکل از همه کارگرانی است که عضو تعاونی هستند.  اجالسها داریم یک ترین چیزی که در تعاونی: بله. ما مهممایکل

 
ً
و یخچال و این قبیل چیزها تولید  کارگر دارد که دارند ماشین لباسشویی، ظرفشویی ۲۵۰۰، در مورد تعاونی لوازم خانگی فاگور، که مثال

شود، تصمیمات استراتژیک گرفته میو  تترین تصمیمامهم اجالس عمومی دارند که در این اجالس  بارها حداقل سالی یککنند. آنمی

گیرد. بعد از این می رسد و از این قبیل کارها. این اجالس عمومی است که تصمیمشود و گزارش ساالنه به تصویب میساالنه داده می گزارِش 

یید. شورای راهبری در مورد فاگور کنیم که شما به آن هیأت مدیره میراهبری انتخاب می ما یک شوراِی  نفر هستند، رییس، معاون  ۱۲گو

نفر. این  ۱۲ نفر باشد یا اگر بزرگتر بود ۹و یا  ۷، ۵یا  ۳های کوچک ممکن است این شورا مرکب از نفر دیگر. در تعاونی ۹رییس، منشی و 

کنند که کارهای اجرایی را ها مدیرعامل را انتخاب میآن شوند.هم جمع می گیری ماهانه دورِ بار برای تصمیمشورای راهبری حداقل ماهی یک

تماعی، یک عامل یک مدیر مالی دارد، یک مدیر اجمدیر ،دهد. بعد از اینمهم را پیشنهاد می و تصمیماِت کند کند و تعاونی را مدیریت میمی

  مدیر تولید، مدیر بازاریابی براساس نیاز تعاونی.

  کنید؟امی: و چطور سود را با هم تقسیم می

ین اههای موندراگون. بتعاونی همهٔ  از متشکل کل، تعاونی تعاونِی  خالص هر تعاونی باید یک پولی را بگذارند در صندوِق  : از سودِ مایکل

 
ً
گذاری سرمایه گذاری موندراگون بگذارند. این صندوِق درصد سود خالص خودشان را در صندوق سرمایه ۱۰ها باید تعاونی همهٔ  ترتیب مثال

کردن کارها. اگر یک تعاونی الزم المللیها تا کارهای جدید بکنند و یا برای بینهای جدید است و یا برای کمک به تعاونیبرای تأسیس تعاونی

 گذاری را خودِ درصد از سرمایه ۶۰جدیدی در ایاالت متحده باز کنند،  ا بخرد یا بخواهند کارخانهٔ ای رباشد که در ایاالت متحده کارخانه

بیشتر برای  ؛درصد را هم برای آموزش بگذارند ۲ها باید دارد. تعاونیگذاری موندراگون برمیسرمایه از صندوِق  درصد را ۴۰کند و تعاونی می

آید که کار میی بههمبستگی موندراگون بگذارند. این پول برای موارد درصد هم برای صندوِق  ۲د و موندراگون کمک کنن که به دانشگاهِ این
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ها ها باید مالیاتشان را بپردازند. بعد از همه این. اما بعد از آن هم تعاونیاست این پول همبستگیدرواقع  شکست بخورند. هاهریک از تعاونی

  خالص مال خودشان خواهد بود. سودِ 

 باید ،براساس قانون کنیم:خالص را تقسیم می ور این سودِ چط
ً
  ۱۰ حتما

ِ
ها، آموزش و جامعه شود؛ برای کمک به بچه درصد این پول خرج

NGO ۴۵خواهد تقسیم کند. بعد از این  درصد را می ۱۰گوید که چطور این ها یا کارهای حمایتی برای جامعه. هر تعاونی خودش می 

گذاری شود تا همه ها سرمایهست که در تعاونیادرصد برای این ۴۵داریم. این ی صندوق یا برای حفظ تعاونی برمیدرصد دیگر را هم برا

سهام)  گوییدسودِ شما می( را هااین برگشتاین مورد هم ما  برگشت به کارگران. اما در؛ درصد دیگر برگشت است ۴۵هرسال کار داشته باشند. 

 به کار می ها رااین برگشت .گیریمنمی
ً
 کنیم. بنابراین، همه سرمایهٔ گذاری میکنیم. سرمایهدریافت نمی زنیم. ما این سودهای سهام را نقدا

خواهم این پول را وقتی  سهمم از من .آن سهم داریم ها بین ما مشترک است و همه دراین برگشت ، همهٔ هااین سرمایه همهٔ  .اصلی را داریم

دیگر برای مقابله با بحران اقتصادی است.  هم یک روِش این .اندازدکارمیا در میان مدت، تعاونی این سرمایه را بهکه بازنشسته شوم. امگرفت 

  ۱۰فقط . کنیم گذاری میدرصد سود را ما دوباره سرمایه ۹۰ست که اهای موندراگون اینترین ویژگییکی از مهم
ً
به جامعه  درصد مستقیما

 درصِد  ۴۵گذاری کند. جدید و کارهای دیگر سرمایه آالِت جدید یا ماشین رود تا برای تولیداِت به تعاونی می ردیگ درصِد  ۴۵گردد و برمی

گذاری شغل سرمایه درصد از سود را برای ایجادِ  ۹۰کند. بنابراین، گذاری میتعاونی سرمایه هاست و خودِ من است اما داخل تعاونی پوِل  دیگْر 

  کنیم.می

   ه مجبور شوید اخراج کنید یا دستمزد را در بحران اقتصادی کم کنید؟آیا شده ک امی:

که بیکاری پیش بیاید بحران به این دلیل که ما قبل از این !سال گذشته ۵۶گاه در طول ایم، هیچیک از اعضا را اخراج نکرده: ما هرگز هیچمایکل

آورم که در خاطر میهاند. بجا شدههنفر جاب ۲۵۰این لحظه فقط  فرستیم. تادیگر میایم. ما کارگران را از یک تعاونی به تعاونی را از سرگذرانده

  یبود که بحران ۹۳و  ۹۲یا  ۱۹۹۱سال 
ّ

بحران  جا کردیم تا توانستیم از پِس ههای دیگر جابرا در تعاونی نفر ۲۰۰۰موقع ما ی داشتیم. در آنجد

  آن موقع قویتریم.شروع به رشد کردیم و حاال از  ۱۹۹۴برآییم. بعد در 

  ها دارد؟هم برای تعاونی عملی MBAموندراگون یک برنامه  ،امی: مایکل

  مدیریت بازرگانی. فوق لیسانِس  ام؛ دورهٔ تازگی این دوره را گذراندهه: بله داریم. من بمایکل

  امی:کجا؟

های تعاونی و مدیریت ماست که متعلق به مرکز تعاونی موندراگون. من در اوتالورا گذراندم. در اوتالورا مرکز آموزِش  : در دانشگاهِ مایکل

های دیگر هم هست که در دانشگاه MBAدهد. اما یک دوره موندراگون است اما استادان با دانشگاه مرتبط هستند و مدرک را هم دانشگاه می

 مختلف برگزار می
ً
  در مدیریت تعاونی. ؛مدیریت خواندرا در  MBAشود که های عمومی. میدر بیلبائو و در دانشگاه شود مثال

ها در دهد؟ آیا بچهها آموزش میهای موندراگون را هم به بچهتعاونی دهد. آیا او فلسفهٔ درس میها به بچهامی: و همسرت هم در موندراگون 

  گیرند که معنی زندگی به شیوه تعاونی چیست؟مدرسه یاد می

  : ما هیچ درسی با عنواِن مایکل
ً
نداریم. فقط در دانشگاه، در سال آخر دانشکده مهندسی، فقط هم در این  »آموزش تعاونی« خاص مثال

  آموزِش  دانشکده، درِس 
ً
به کنیم سعی می ادر مدرسه ابتدایی یا دبیرستان ما چنین درسی را نداریم. ام تعاونی را داریم. اما در سطوح دیگر مثال

ها بیشتر و بیشتر امکان به آن .استقالل بیشتر و بیشتر بدهیم هابه آنو  ،کردن را ی با هم کارهاارزش ؛دهیمب های تعاونی را یادها ارزشبچه

 
ً
در دانشگاه، دانشجویان اعضای دانشگاهند. نه فقط کارگران و  نه فقط معلمان و اساتید و کارکنان بلکه  مشارکت بدهیم، به این دلیل که مثال

های بزرگ شرکتها درآن شوند.ها میها و تعاونیعضو دانشگاهند و بعد هم عضو شرکت دانشجویان هم اعضای دانشگاهند. دانشجویان

ما  به این ترتیب ها مشارکت دارند. کاری که باید انجام بدهند، کار با گروه است.در این مورد هم دانشجویان در تعاونی .دای ندارنچنین اجازه

  آموز در هرروز با کار گروهی.اخل کردن هر دانشهای تعاونی را اجرا کنیم با دکنیم ارزشسعی می

  کنید؟ شما کارخانجاتی هم در دیگر کشورها دارید. کجاها هستند؟می هتعاونی چاز امی: با کارخانجات تولیدی خارج 

، در برزیل، چین، مکزیک و ها در فرانسه و اروپا هستند. ما در ایاالت متحدهکارخانه در سرتاسر دنیا داریم. اما بیشتر آن ۷۷ما  .: بلهمایکل

اند. ها هنوز تعاونی نشدهها، این کارخانه. اما این شرکتکارخانه داریم لیتل راکدر ایاالت متحده در آرکانزاس، در هند هم کارخانه داریم. 

 ؛دی شروع کردیمااز بحران اقتص دو سال قبل راای ها کارکنان ما هستند. ما برنامهکنند عضو نیستند. آنبیشتر کارگرانی که در خارج کار می

های کارگری . با اتحادیهها در لهستان بود و یکی دیگر در مکزیک و دیگری در برزیلیکی از این پروژه .نمونه)پروژه اجرای یک پروژه پایلوت (
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مشارکت  ها امکاِن که به آنی برای اینهای اجرایو با بخش  صنعتی ساده تحصیلکرده، با کارگراِن  با کارگران حرف زدیم با کارگراِن  ،حرف زدیم

 یفرآیند؛ یک فرآیند است کارهم در مدیریت مشارکت کنند و هم در نتایج.  این ؛که خودشان مالک بشوندها را بدهیم، برای ایندر دارایی

شد و ما پروژه خارج را ، بحران اقتصادی شروع ۲۰۰۸از مذاکرات ما گذشت در سال  سال که برد. دوسال زمان می ۵طوالنی و حداقل 

دنیا هنوز شروع  اما در سایر نقاِط  .و بقیه مناطق در منطقه باسک؛را شروع کنیم یم که در اسپانیا کاراهمتوقف کردیم. ما همین حاال شروع کرد

  نکردیم.

ها ممنوع بودند و شاید اتحادیهرا شروع کردید،  رزمان فرانکو کا وقتی در ست کها شوید؟ منظورم اینها یکی میامی: کجا شما با اتحادیه

 تعاونی
ّ
  کنید؟ها در این منطقه و در جاهای دیگر دنیا کار میی بود درآن شرایط. اما حاال، دارید با اتحادیههای موندراگون راه حل

کارگری کار  اتحادیه های مانیتعاودردانید طور که میهای کارگری داریم. همینکنیم. ما روابط خوبی با اتحادیه: بله. ما داریم کار میمایکل

  تصمیمات را.ترین مهم ؛گیردکارگران است که تصمیمات را می از همهٔ  ما متشکل عمومی که اجالِس خاطر اینهکند. بنمی
ً
که چقدر این مثال

گیرد. اما درمورد ت را میباال ببریم یا چقدر دستمزدها را کم کنیم. این اجالس عمومی است که این نوع تصمیما قرار استدستمزدها را 

پیدا کنند  که این فرصت رااین برای .کنیم هم کارو باید باکه ما باید با هم باشیم خاطر اینهزنیم بها حرف میخارج، ما با اتحادیه کارخانجاِت 

کارگران را قانع  های کارگری و همهٔ ادیهترین چیزی که اتحمهم ند امااها مهماین مورد اتحادیه بفهمند کاربرای تعاونی به چه معنی است. در تا

باسابقه  خارج از کشور و در کارخانجاِت  جا شفافیت بسیار مهم است. در کارخانجاِت است. این شفافیتبسیار مهمی است  ِش کند و ارزمی

های کارگری که از اتحادیهبرای این ها انگیزه بدهیم و همهم مهم است. بهترین روش برای اینکه افراد را بیاوریم در داخل مدل تعاونی و به آن

  های کارگری امکاِن اتحادیه کارگران و همهٔ  ست که شفاف باشیم، به همهٔ ااین ،چیزهایی را یاد بگیریم
ِ

همه چیز را درمورد شرکت  دانستن

بینیم و از ست و آینده را چطور میکند، استراتژی چیها توضیح دهیم که تعاونی چطور کار میکه به آنبدهیم، هرماه جلسه بگذاریم برای این

  این نوع مسائل.

. ایدکردهکار  هم با کارگران یونایتد استیلچند سال پیش کارگری جهان،  هاِی ترین تعاونیالمللی موندراگون، یکی از بزرگبین امی: تعاونِی 

حادیه را در بخش صنایع در امریکا تشکیل دهند. چطور این شما اعالم کردید که آنها با موندراگون به توافق رسیدند که تعاونی کارگران عضو ات

  ؟انجام شدتوافق 

های تحت مالکیت کارگران. ها و تعاونیشرکت؛ با هم کار کنیم یا کمکشان کنیم که تعاونی تأسیس کنندیا که  مها توافق کردی: ما با آنمایکل

قبال به شما  ؛رآیندی که باید طی شودفهای سریع آسان نباشد بخاطر داشتن گامداریم. شاید برهم کنیم و روابط خوبی ها کار میما داریم با آن

کنیم که . به این دلیل که ما باید فرهنگ را تغییر دهیم و آسان نیست که همه را قانع کنیم. اما ما فکر میبردسال زمان می ۵گفتم که حداقل 

  هاست و به نفع ما و به نفع دنیا.به نفع آن کارکه این کنیمرود. ما فکر میکارها دارد خوب و به آهستگی پیش می

داری را زیر سؤال ببرید دمکراسی را داری تناسب دارد. اگر شما سرمایهگویند که دمکراسی با سرمایهها میهمه رسانه امی: در ایاالت متحده

  اید. اما شماهم زیر سؤال برده
ً
که مردم خوب زندگی  است های موندراگون، جاییاید. تعاونیداری پیدا کردهجایگزینی برای سرمایه ظاهرا

  این یک مدل جایگزین است؟ دهد. توضیح دهید چطورکس شغلش را از دست نمیکنند و هیچمی

ایجاد  داران تضادیخواهیم بین خودمان و دیگران  و با سرمایهدهیم به شیوه خودمان کارکنیم. ما نمیگوییم ترجیح می: همیشه ما میمایکل

سواد نیستند. اطالعات در بیشتر کشورها، کارگران بی زمان، کارگری در این ، همه دانش زیادی دارند. هر۲۱کنیم که در قرن کنیم. ما فکر می

مشارکت  ندنتوامی مهمدیریتی و سیستم مدیریتی هم باید مشارکتی و دمکراتیک باشد به این دلیل که ه اند. امروزه، مدِل دارند و آموزش دیده

گوییم که این برای همه خوب است. ما می !نه .هایی از این دستدیگر است یا حرف ایگوییم که این شیوهما نمی .داندزیاد میهمه کند چون 

  ،هدف دیگر اگر همه بتوانند تصمیم خودشان را بگیرند بهتر است و برای جامعه هم بهتر است، به این دلیل که بعد از این
ّ

  حل
ِ

ردی من ف مشکل

دست هما ب وریِت أمتصمیم بگیریم. ما باید جامعه را رشد بدهیم به این دلیل که مأموریت ما ایجاد ثروت درون جامعه است. م نیست. ما باید

  آوردن پول نیست. مأموریِت 
ْ

کارآفرینی و ایجاد شغل. این هدف ماست. ما فکر  درون جامعه است. چگونه؟ از طریق توسعهٔ  ما ایجاد ثروت

امکان مشارکت برای همه باشد. و با تالش برای همبستگی و در همبستگی با جامعه  شود برای همه، اگرمی کنیم که دمکراسی بسیار بهترمی

انسانی بهتر از  یروش ؛تری استدیگری باشد یا نباشد اما روش انسانی این شاید روِش  !بله توانیم جامعه را توسعه دهیم.می ما .قرار بگیریم

 کنیم که میهای دیگر. فکر میروش
ْ

 ۲۱کنیم که در آینده، در قرن داشتن. ما فکر می شود با هرکسی رقابت کرد با بودن در تعاونی و با مالکیت
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وند که امکان مشارکت به همه بدهند. نه فقط یک نفر و رها باید به سمت این ایده بها، همه این امور و بیزینسهمه این چیزها، همه این روش

  در تصمیم درگیر باشند.ا اجرا کنند. همه باید درصد تصمیم بگیرند و دیگران تصمیم ر ۱۰یا 

  درصد؟ ۹۹امی: 

  : بله. یا حتی بیشتر. چراکه نه؟مایکل

  ترین دستمزد کارگری در موندراگون چقدر است، مایکل؟امی: شکاف و تفاوت بین باالترین دستمزد با پایین

و نیم برابر است. اما باالترین دستمزد یعنی درآمد  چهارباالترین تفاوت بین دستمزدها بین باالترین و پایین ترین  ها،: در بیشتر تعاونیمایکل

 کم مدیرعامل موندراگون شش برابرِ 
ّ

  دستمزد است. ترین حد

  امی: مایکل لزامیز، بسیار سپاسگزارم که با ما بودید.

 


