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سالوادور بوالنس، کارگر فلزکار . » شودی اداره میستاده است، چرا که به صورت تعاونيشرکت ما هنوز سر پا ا« 

 یست سخن ميگر مد نين روز ها دي که ای ندارد با اعتقاد از کلمه ای فاصله چندانینشستگ که با سن بازيیاياسپان

ن کار در يا. »دوباره زنده کنند« جان خود را ی بی ـ او و همکارانش توانسته اند کارخانه متالورژید ـ خودگردانيگو

 تن از کارگران یس. د گشته بوديپدکارفرما بدون پرداخت حقوق کارگران را نا.  در بارسلون انجام شد١٩٨١سال 

ما ينه ها را مستقيان خواستند تا هزيه ، از مشترين ها را به کار انداختند و با استفاده از انبار مواد اولين، ماشيخشمگ

ن رهبر سابق يا. وه پرداخت کردندين شيرش ايل را وادار به پذيد کنندگان بزرگ اتومبيب تولين ترتيپرداخت کنند، به ا

».فتدين به کار بيد بدنه ماشيد توليره جديکسال وقت الزم بود تا زنجيبا ي، تقردر آن زمان«: دي گوین با لبخند مگراکار  

ن هم جلو تر رفتند و پسر کارفرما را که به کارخانه آمده بود گروگان گرفتند تا موفق يش از اي بوالنس و رفقایآقا

 ارائه دادند که یل برنامه انتقال کارخانه را به دادگاه تجاريک وکيک سپس باکم.  را به امضا رسانندیشدند قرارداد

الت ين که کارگران فاقد تحصيبا ا.  کارخانه را صادر کردی هاین آالت در عوض پرداخت بدهي ماشیقرار واگذار

اعت سخت به مدت سه سال همه شان بدون نگاه کردن به س. ران را به عهده گرفتندي مدیت هايالزم بودند، مسئول

  کارفرما ،یگرفتن جا«ند ي گویآنها م.  به همه کارگران داده شدین و در وهله اول مساوي پائیدند، دستمزد هايکوش
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.»!، اما هر چه باشد کار استی طلبد میشتري، کار بدرابتدا   

ل کرده و حجم  باربرا دل وال اشغایک پنج هزار متر مربع را در منطقه صنعتي مول ماتری کاتاالنیامروز تعاون

ر منتخب سه ي کارخانه مدی شاغل دارد و مطابق جدول حقوق٤٥. ورو در سال بالغ استيون يلي م٥مبادالت آن به 

ن آالت ، شرکا در نظر دارند ي در ماشيیورويون يليک ميش از ي بیه گذاريبا سرما. ردي گیبرابر کارگر دستمزد م

آن ها .  کندپردازندید ميا تهدي را در اسپانیل سازي که بخش اتومبی شرقی اروپایبه مقابله با انتقال به سمت کشور ها

 یح مي بوالنس توضیآقا.  گسترش داده اندی بادین هاي توربینه کار خود را به ساخت واگن قطار و ژنراتور برايزم

 ».مي کنیه گذاري سرماميم تا بتوانيره شرکت را پر کرده ايم سود ، ذخي تقسیاز زمان نجات کارخانه، به جا« دهد که 

و شرکت ورشکستهی خودرا پرب هايد جيسال فروخته شده بود، صاحب جد او مطمئن است که اگر کارخانه درهمان  

  .   کردیرا رها م

چارچوب جنبش برعکس، در. يستا نياسپانی دربه فردی ورشکسته، مورد منحصرن مثال زنده کردن شرکتيا

ا ي هزار و پانصد شغل را در اسپان٣٨، دست کم ١٩٨٠ یل سال هايست در اوا قرار دارد که توانیعي وس یاجتماع

 در ینز ، استاد اقتصاد نظريدال مارتيزابل ويا). ١) ( هزار در کاتاالن٧ هزار درمنطقه باسک و ٦تنها (نجات دهد

  کارگر٥٠٠ ازيشو ب  باال یاسي سطح سی دارایشرکت ها در١٩٧٨ين جنبش درسال ا «: يدگو یدانشگاه بارسلون م

طه قانون فراتر رفتيرفته رفته همه جا را فراگرفت و از ح. شروع شد   .» 

). ٢(است ٢٠٠١ی سالبحران اقتصادی پس ازنيت کارگران آرژانتياد آور خالقين سال ها يای درن جنبشي چنيیشکوفا

» !يت کارگراننده باد حق مالکز«: ی بستن کارخانجات آمده بودندسرود که براینيمقابل ماموريی درايکارگران اسپان

 مصوب یآنها بر قانون اساس. رس سر دادندي بعد کارگران در بوئنس آ ست سالي که بیهمان نغمه ا.  خواندند یرا م

يه کردند و تک) ز مندرج استيقانون کار فرانسه نی که درحق( شناسد یم که حق کار داشتن را بازاي اسپان١٩٧٨سال 

ت بر ابزار ي به مالکیابياداره کارخانجات را با فراهم آوردن امکان دست  شرکت کارگران درردان خواستند تادولتماز

).٣(ش دهند يد ، افزايتول  

 صد هزار ٨ش از يا بيع اسپاني صنا١٩٨٥ تا ١٩٧٥ ین سال هاي بود، بیر بحران اقتصاديا در آن سال ها در گياسپان

با از اشتغال صد در صد ي کوچک و متوسط بود و تقریاه هاکاتاالن که محل شرکت ها و کارگ. شغل حذف کردند

گر ي شرکت ها مواجه با مشکالت بودند و از طرف دیاز طرف. دي مواجه گردیکاري در صد ب٢٠ جست با یبهره م

 کردند حاضر شدند تا با کارفرما ی تر فکر می که عمليیان کارگران آن هايدر م. ران مخالف اخراج شدنيحقوق بگ

د، ما از ي به راه افتادن شرکت جدیبرا«: د ي گویگ مي پدرو جوروج پویآقا. ک شونديه گذاران شري سرماايها و 

 یشتري ها هم وزن بیريم گيشتر آورده در تصمي که بین بود که هر کسيم و درست اي کردیهمه جا پول دست و پا م

ک به دست کارگرانش افتاد يشرکت مول متر که یگر در همان ساليون دي راننده کامیاو با حدود س. »داشته باشد

ی برا. سترناس نام نهادنديه سيشرکت خود را که اتفاقا در باربرا دل وال هم واقع بود، در دست گرفتند و آن را اتحاد

شرکت(ما البورال ي آنوندادي آن دوران به نام سوس یجنبش کارگری ملهم ازکارگر د سهام يجد شکل از نجات شرکت   

  . استفاده کردند) یگر عام کاریسهام  
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ه يسرما ک شرکت يبلکه  نبوده  آن است که شرکت متعلق به اشخاص  در یتعاون  با یشرکت سهام ن نوع يتفاوت ا

ه موارد اساس آن مشابه يدر بق. شودين ميياساس تعداد سهام تع هم بری اداریانتخابات شورا دریحق را.  استیگذار

ار داشته باشند يت سهام را در اختيد اکثري وارد شود، کارمندان بایام خارجاگر چنانچه سه:  است ی تعاونیشرکت ها

ن نوع شرکت موظفند ي ایدر ضمن شرکا. رديار گي در اختيیک سوم سهام را به تنهايش از ي تواند بی نمیچ فرديو ه

.دين نماي شرکت را تضمی داشته باشند که ادامه کاریره ايصندوق ذخ  

ن يره اي بود را به ذخيیايميه که واردات مواد شياول کار رفته  شدند تا رفته  موفق  ون يدگان کامن رانني، ابا عزم جزم

،  شرکتیريدر دست گست وشش سال پس ازيب. افت گسترش دهندي جهت باز ی صنعتیمواد و حمل و نقل روغن ها

ورو يون يليت ساالنه آنها به سه محجم مبادال باشندمشغول به کارند ویسهام مک درير که همه شريحقوق بگ٢٣امروز

ستم يه ، همه سي اولیند، آن روز هاي آیهر چند امروز بانک ها به دنبال ما م« :  شودیماد آوريگ ي پویآقا. بالغ است

 یون شرکت هاير فدراسيبه عنوان مداو. » و دولتيی قضایهارويه گذار، ني گرفته تا سرمایاز مشتر: ه ما بوديبر عل

، که  را کرده بودی عام کارگری سهامیهان گونه شرکتيده به ايراث رسي می های حذف بدهی کاتاالن، تقاضایکارگر

.ب اثردادين خواست او ترتيبه ا»  شرکت هایزنده ساز«، در چارچوب قانون ٢٠٠٦دولت تنها در سال   

 ی ایاز اصليارخانه ها، نتوانستند از امت کیريش قراوالن جنبش در دست گيگ و بوالنس به مثابه پيان پويمتاسفانه آقا

داشت و بنا بر نام ) »کجايپرداخت «(کو ياز پاگو اودين امتيا: ند يب رساند بهره جوي به تصو١٩٨٥که دولت در سال 

ن ي چنیش شرط اجرايالبته پ. شديمزيکارگر وارکجا به هري) وروي هزار ١٠ تا٨حدود  (یکاريمه بيآن مجموعه حق ب

 ی شخصیبراه انداختن کار(  بود ی کارگریا شرکت سهامي و یک تعاونيه يسرماز کردن مبلغ مزبور دريوار یقانون

.ديز مشمول ماده فوق گردي ن٢٠٠٢ و سپس از سال ١٩٩٢تا سال  ) 

ل يلن دين بخش از اقتصاد به ايا.  استیاقتصاد اجتماعنه درين هزي تامی منبع اصلیکاريمه بيل کردن بيه تبديبه سرما

ا به بازار مشترک رشد ي آن رونق گرفت، هر چند پس از ملحق شدن اسپانین به علت ساده بودن مراحل اداريو همچن

و ي روب  مانوئلی، آقای کارگریهاون شرکتيگردانندگان فدراس ازیکي. شد کند تری عام کارگری سهامیهاتعداد شرکت

لذا، از سال .  منطبق سازديی اروپاین شرکت ها را با شاخص هاين مربوط به ايد مجبور شد موازيمادر« : د ي گویم

.»است که گرد آوردن آن دشواریمبلغ.  شدیورو الزاميهزار٦٠ه باالتر ازيه اوليل شرکت سرماي تشکی، برا١٩٨٩  

 
ت شديکه توسط نهضت طبقه کار گر تقو» ران يسهام دار شدن حقوق بگ« جنبش   

 
 ، يیوروي ٣٠٠٥ه يسرمات محدود ويبا مسئول کاری سهامیل شرکت هايشد تا امکان تشک١٩٩٧قانون سال د منتظريبا

ق مناطق خود يش به تشويو ب ها، کم ن شرکتيآن زمان شمار ااز. م کندينگونه شرکت ها را ترسي رشد تعداد ایدورنما

 با ی شرکت سهام١٧٦٦٦و   ی عام کارگری شرکت سهام٢٤٨٤، ی تعاون٢٥٦٦٧ا با ياسپان. ابدي یش ميمختار، افزا

ت محدود، خرده ي با مسئولی سهامیشرکت ها. ه اروپاستي در راس اتحادیاقتصاد اجتماعت محدود، سردمداريمسئول

ه آن ها که يصد سرمادر٤٠ شوند ویل ميسه نفر تشک باشند که به طور متوسط ازی در عرصه خدمات ميیشرکت ها

ن مرد ها بودند ي مثبت است ، قبال این تحوليا«: د ي گوینز ميخانم مارت.  است است متعلق به زنانیمعموال خانوادگ
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.»! کردندی و کار میه اندوزيکه سرما   

وضع : د که نجات آن ها مطرح شودي آیش ميگر کمترپيد. سه سال هنوز سرپا هستند بعد از ها ن شرکتيدرصد ا ٦٧

پشتوانه دو   به  ی جمعی، جنبش خود اشتغالبرعکس. ابدي یم  کاهش   های شود و ورشکستگی رو به راه م یاقتصاد

 ینز ميخانم مارت. افته استيقوام   اند یکارگر  ی و شرکت ها ی تعاون ی ملیون هاينهاد کستا و کنفسال، که کنفدراس

 منطبق ی رحم پراکنده اند و به آموزش های بی بازار هایايان دريم کوچک ما دریدرست است که شرکت ها«: ديگو

شتر از سود ي آن ها نجات شغل بی خود ادامه دهند چرا که برای توانند به بقایاج دارند، اما مينه کارشان احتير با زمت

.»!ارانهيشتر فرهنگ براه انداختن کار را دارند تا گرفتن يبه عالوه آنها ب! ت دارد ياهم   

کاران بود، ازجمله به صورت يداختن کار از جانب ب به راه انیق کننده براين تشوي موازی دارایز در دورانيفرانسه ن

ک لننکر ي پاتریآقا. )آ س س ر(ندازندي را به راه بی که شرکتیکارانيارانه کمک به بيبه عنوان مثال : هايل تعاونيتشک

 ١٩٩٠ و ١٩٨٠ یهان ساليبدر« : ديگويم) زيسکوپ انتروپر(د ي تولی تعاونی شرکت هایون سراسريکنفدراسري، مد

 رغم ی، علديگرددستن آغازسکاري ژیها که از دوران والرن کمکياما ا» .ها را نجات دادشرکت ازیاريارانه ها بسين يا

.تران، رو به افول رفتي می سال هایبرنامه ها  

 یدت و افرادمکاران درازيها را به بن کمکياب رساند که استفاده ازي را به تصوی، دولت آلن ژوپه متن١٩٩٥سال در

 ورشکسته توسط کارگران آن ی شرکت هایري که در دست گیکه از حق کمک حد اقل بهره ورند ، محدود کرد، امر

را حذف کردو آن ) آس س ر(ارانه ي ١٩٩٦ رافاران در سال یاقتصاد وقت ، آقاريوز.  ساختیعمال نا ممکن مها را

ل يسال بعد با مشاهده کاهش شمار تشکدو. ل ساختيبپردازند تبد  د به دولتيها با که شرکتیدن موقت سهميرا به بخش

ارانه ين يا). ادن(ن را ابداء کرد ي نویهاق توسعه شرکتيارانه تشوي) ست ـ مياليسوس( ژوسپن ین، آقاي نویشرکت ها

ل شد، يتبد)  رآس س( از نوع یارانه اي به ٢٠٠١ابتدا به صورت وام پنج ساله با بهره صفر در صد بودکه در سال در

. قابل باز پرداخت مبدل ساختیر بود، آن را به وامين بار نخست وزي رافاران، که ایاما آقا  

م و به ي تقسی خود را که با دست و دل بازيیاينا و قدرت معادل اسپ تداوم» ادن«ا ي» ا س س ر «ی فرانسویارانه هاي

ورو را ي ٥٠٠٠ دولت سود آور تر است مبلغ یهر چند برا«: د ي گوی لننکر میآقا. دا نکردنديل شده اند پيک حق تبدي

 يیون اروپاير کل کنفدراسيبرونو روئالنتز، دب  یآقا. »یکاري پرداخت حق بی بپردازد تا برایک تعاونيل ي تشکیبرا

اگر «: ديگو یاروپاست، م سطح در  ها ی تعاون جنبش که هماهنگ کننده   ی، نهاد)سکوپ(د ي تولیتعاون یشرکت ها

او ادامه . » داردیشان نفعيبرارا حذف نکرده اند، حتما  ) »کجايپرداخت «(کو يا پاگو اودي در اسپانی متوالیولت هاد

ن يق کرده اند ، به اي در اروپا که دولت ها در دست گرفتن شرکت ها توسط کارکنان آن را تشويیآن جا ها«:  دهد یم

 و یدموکراس اما .  آوردی به همراه می و صلح اجتماع یشد اقتصادر ن امريده اند که ايجه رسي نت نيکه به ا معناست 

.»!ه اروپاستيمشارکت در امور شرکت ها کمتر مورد عالقه دولت ها و از آن هم کمتر مورد توجه اتحاد   

 بلکه سد راه ها نپرداخته،يق تعاونيها از طرشرکت» زنده کردن«ق يه اروپا نه تنها به تشويا، اتحاديتالياب درين ترتيبه ا

 که در ی پر شور به راه افتاد، دورانی ها به صورتی ، جنبش تعاون١٩٧٠ یسال هاازن کشوريدر ا. ها هم شده استآن

 ی مقابله با بحران متالورژیبرا. شديتوسط کارکنان آن به دست گرفته م شرکت مشکل دار٢٥ساله حد اقل ان آن هريپا

کاها، ي ها و سندیون تعاونيفدراس فشار سه   ، تحت ١٩٨٥در سال   مارکورا یانوويج  یع، آقاير صناي، وزیو نساج
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دست به در که حاضری ای کارگران اخراجی برا ن قانونيا. رساند ب يبه تصو را به قانون مارکورا موسوم   یقانون

مطابق آن، کارگران .  کردی ارائه میالتي بودند تسهیکاري از بيیرها  ی برایدي جدیل تعاونيا تشکي شرکت و یريگ

 که از  سکير  ی دارا ینه هايزم  دریه گذاريسرما  شرکت  کي، )یس اف ا(» اليندوستريارا اينانزي ف ايکمپان «به 

 کرده بودند در ی را که خود آن ها جمع آوریه ايه اولي کردند ، که سه برابر سرمای گرفت مراجعه میارانه ميدولت 

 ی ایکاريا پنج سال حق بيق سه يا از طري خود و یه را از پس انداز هايه اوليرماکارکنان س.  کردیق ميشرکت تزر

. کردندین مي شد تامیش توسط دولت پرداخت ميکجا و از پيکه   

 ٥٠٠٠ش از ي شد و بیدست گرفته شد و به مدت ده سال همراهها در شرکت توسط کارکنان آن٥٩م ستين سيبه کمک ا

 یه گذاريران شرکت سرمايمد ازی آلبرتو زویآقا. دا کردين نجات پي رومایليام ماش ویژه در منطقه صنعتيشغل، بو

چند سال ورشکسته ل شد پس ازين قانون تشکي که با ای ای تعاونیک سوم شرکت هايبا يتقر« : دي گویم) یس اف ا(

د کرده يخره ما را کامال بازيسرماهم سهم شرکت درگريک سوم ديک اند ويبا شرکت ما شرها هنوزک سوم آنيد،يگرد

ن ي تخمی زویگروه آقا» . شده استیه گذاري ها سرمایگر تعاوني شرکت ما در سهام دیه گذاريج، سرمايبه تدر. اند

).٤(نه کرده اند يا نجات هر شغل هزيد ي تولیزده است که آن ها به طور متوسط سه بار کمتر از دولت برا  

ها ن شرکتي ایستم ماليرابطه با سدر«ون اروپا يسيچرا که کمرا به مدت پنج سال معلق شد،، قانون مارکو١٩٩٧سالدر

 مربوط به کمک ی نه به رهنمود هاستميس ن يکه ا د يرس یم نظر  داشت، بهیجد  یهاديترد مشترک شک وبازاردر

» . کندیت مي مشکل را رعایدارا یها شرکتیسازنه چارچوب کمک به باز گذارد وی میجاد اشتغال وقعي به ایرسان

 است که مدافعان یجي شود جزء حمالت رای داده می که به اقتصاد اجتماعيیارانه هاينسبت به » ديشک و ترد«ابراز 

از سال .  کندیارانه استفاده ميعا از ين نظام وسي که خود این در حالي دارند، ای از آن دست بر نمیه داريستم سرمايس

 یها که جنبش شرکتها فرماکار سابق یکايـ سند) س ان پ اف( فرانسه یها کارفرمای ملی شورافرانسه، در١٩٨٥

ن يامکان گسترش چن «:  دادند یانتقاد قرار م  را مورد ی تعاونی آن را گرفته است ـ شرکت هایجا) مدف (یفرانسو

 طلبد چرا ی را ميی باالیاريرند هشت داي فعالین بخش ها به صورت رقابتيا که دريیشرکت هاگري از جانب دیجنبش

 يی تواند کارایم آن ها را ویت رقابتيهم موقع کند وید ميت شان را تهديهم فعال:  استی خطر مکرریکه دارا

... باشدین حداقل انتقادات ميو ا. »)٥(ديف نماي کشور را تضغیاقتصاد  

 را به یاقتصاد اجتماع بری متکیراجع به شرکت ها، مدف، بحث  کارفرما هایکاي، سند٢٠٠٢سال ن راستا دريهمدر

 به رقابت با بازار یاتيت ماليمعافارانه وياقتصاد ضمن استفاده ازن شکل ازيها افرما کاریکايبه زعم سند. راه انداخت

قانون  ٢٠٠١ا در سال يتالي مجلس ایوکال بود که  » رقابت نابرابر« بریمبتن ن استدالل ياساس همبر). ٦( پردازدیم

ارا ينانزيا فيکمپان « باشد، یه گذاري آن سرمایت اصلي اگر فعالیحت«: د ي گوی می زویآقا. ز رد کردنديمارکورا را ن

شتر ي کارگران بیه گذاريسرمامقدارتواند ازينمگري ما دیه گذريمادهد، سريوام هم مامروز) یس اف ا(» اليندوستريا

 فرانسه ی هایه ، مثل جنبش تعاونيه سرمايبق» . شودیم، دو برابر سه برابریب به جاين ترتيه به ايه اوليسرماباشد و

. شودین مي تامی انجمن تعاونیستم مشارکتيساز  

 
» هم نقش دارندی برد، روابط انسانیج را باال ميست که نتايه نيتنها سرما   » 
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 ی آن ها شرکت های شده اند که فقط ده تای مالني تامی توسط س اف ای تعاون٣٠، تنها ٢٠٠٣ب از سال ين تر تيبه ا

 ١٩٨٠ یا بهتر از سال هايتالي در ایاقتصاد ت يوضع ن درست است که يا.  باشندی نجات داده شده میاز ورشکستگ

 که یبحران «: دهد یافته ارائه مي» نجات «یهاشرکت کاهش شماری برایگريل دي دلیت س اف ايري باشد، اما مدیم

». شودیمار دشواريها بسم است که راه انداختن مجدد شرکتيگرفته چنان وخبر عرصه ها دریبرخها را درشرکت  

 منتقل یگري که شرکت ها به کشور دیموارددر.  نداردیسازگار»  ورشکستهیزنده کردن شرکت ها« شدن با یجهان

ها در آنم يکه تصم شوند يم  يی هایرش استراتژيبه پذب ناچارين ترتيها به اشرکت. شونديشده اند، سفارشات هم منتقل م

 هم همزمان با ی مناقصه ای شرکت هایفا کرد، برخير دادن آن ها ايي در تغی توان نقشی گرفته شده و نمیگري دیجا

توانند  یژه برخوردارند و ميو  یمهارت از  که يیهاان آن ها تنها شرکتيماز. رندي گیمد قراريها مورد تهدبحران شرکت

.رنديت خود را از نو از سر گي منطبق سازند، قادرند فعالیه اي حاشیمهارت خود را در رابطه با بازار ها  

ز مواجه ياز ني خود گاه با مشکل حق امتی در دست گرفتن شرکت های، برایتي چند ملیاخراج شدگان از شرکت ها

 ی سازیا ماکاروني) شمال فرانسه ـ م ( کله در شهر»  لویپت «یت سازيسکوئي شوند، مثل مورد کارگران شرکت بیم

 گروه یت هايسکوئيحق نداشتند از دستور طبخ ب»  لویپت«کارگران ).  ـ میجنوب غرب(در شهر آرل » لوستوکرو«

د با يعالوه بر دستور العمل تول» لوستوکرو«استفاده کنند و کارگران ) ت هايسکوئين بيگروه صاحب ا( دانن یصنعت

...ن آالت مواجه شدنديل ماشي تحوی، برای مادر، پانزانیعتمخالفت گروه صن  

 آن یديک کارخانه، واحد تولي ی القوه باالی رغم امکانات بین است که علي تواند اتفاق افتد ای که میگريج ديامر را

اقع در وم وينيد آلوميکارخانه تولدر.  شودی بسته می کلیک استراتژي است در چارچوب ی صنعتیکه متعلق به گروه

را ساخته ن کارخانه ي ا١٩٩٣سال ونال دريناکاست انترناسيگروه د.ن اتفاق افتادي، ا)منطقه رون(دازرگ  ويوريسشهر

 يیايتالي ا  ال ان س شعبه کارخانه را به   آن٢٠٠٤ سالشد که در  یداريسنون خر  یمال گروه  توسط  بود، کارخانه

. و کارخانه راببنددیم گرفت صندوق را خالين گروه تصمياما ا.  فروختیرآالت ساختمانيد کننده شيسوزا توليکامپ  

ت را به صورت ي بردند موفق شدند تا فعالی به سر میت معلقي کارگر که در وضع٧٦ از یمي، ن٢٠٠٥ه يدر ماه ژانو

 مربوط به ی دست و پا کرده و وام های ها سفارشاتیجانب مشترآنها از. نگ ادامه دهنديال کاستي تحت نام پرسیتعاون

 ی می پروژه سعی بررس کارکنان با گسترش بخش.  کسب کردندی تجاریبانک ها ازی رابه دشواری تعاونیهاشرکت

ر بخش ي برونو سانشز ، مدیبنا به نظر آقا. ف گشته نجات دهندي تضعیک مشتريکنند شرکت را که با از دست دادن 

ج را باال يست که نتايه ني کنند نشان داد که تنها سرمایکت را اداره مدور شر که ازید به سهام دارانيبا«: د يکنترل تول

». هم نقش دارندی برد، روابط انسانیم  

ران ياشتباهات مد. ستيل از دست دادن بازار نيا متوسط تنها به دليک شرکت کوچک ي ی تر، ورشکستگیبه طور کل

 جنسن، یآنتون. ی شخصیره ماليصندوق کارخانه همچون ذخ ازها به استفادهل آنيا تمايل باشد و ي تواند جزء دالیهم م

:  بوده استیريشگي ها قابل پی درصد از ورشکستگ٥٠ک به ي معتقد است که در انگلستان نزدیسياقتصاددان انگل

ت درک ي که کارکنان تا چه اندازه ظرف ميافته اي ورشکسته توسط کارکنان آن ها ، در یکارخانه ها» نجات«من يبه «

 شوند، چگونه بالقوه ی متوجه راه حل نمیه گذاري سرمای که شرکت هایامور را در محل کار خود دارند و در موارد

)٧(».موثرند  
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 کارکنان ی کند که برای مینيش بي را پيیر برخورد هايي شرکت ها تغیر مربوط به ورشکستگيرابطه با تدابجنسن در

ت نداشته يد به نسبت بانک ها الوي بازخریها برا است که آنیر منطقيغاوبه نظر . ردي گی را در نظر میشتري بیجا

 جنبش یخي تاری از درخواست هایکين اقتصاد دان به يا. ه گذاران شرکت نداشته باشنديو در جلسات مذاکره با سرما

فرانسه قاعدتا در. ندکي شرکت را طلب میريبه دست گ دریشدستيا پي» حق شفعه« کارکنان یوندد که برايپي میتعاون

 یتعداد مشاغل برنامه ارائه شده وی اقتصاديیرپايست با توجه به ديبايد شرکت ميخرمورد باز دری تجاری، دادگاه ها 

 تازه یک تعاونيمعتقدند که  دادگاه ها  و فراموش شده   ی استدالالت اجتماع عملاما در.  دهندیشود، را یکه حفظ م

. استیداري امکان پایکارکشته داراه گذاريک سرمايازس کمتريتاس  

ران يمدکه اکثر دادگاه ها از ن علت است يا  ندارد، به ی مالطفت اخراج شدگان  با یچنانچه دستگاه قضاوت تجار اگر

 شوند اکثرا به سوء یمشکالت فراخوانده مدرري درگی به شرکت هایدگي رسی که برایل شده و افراديشرکت ها تشک

رندگان مناطق مختلف در يم گي ها وتصمیبه عالوه ؛ قاض). ٨(ق اعمال نفوذ متهم اند يا فشار از طرياعتماد استفاده از

 که داوطلب در فرانسه  شمال  در یکارگر مثال  .متفاوتند نظرات  یدارال شدن کارکنان به کارفرمايت تبديمورد ظرف

 برخوردار  یشانس کمتر رون آلپ از منطقه  ر دیکارگر به ، نسبتباشد  یتعاون شرکت اش به صورت یريگ دست

.است  

مورد ) ی تعاونیه شرکت هاياتحاد(ز ي سکوپ انترپریونيه لي اتحادی شرکت از سو١٧ یري، به دستگ٢٠٠٥در سال 

ار خشنود ي بس٢٠٠٧ان سال يدر پا» ترانسمه آ«جاد صندوق ياز ا  برونو لوبوهتل یر آن آقايت قرار گرفت و مديحما

 منطقه یارانه شورايون آن يليک ميره دارد که يورو ذخيون يليم ميسک پنج وني با ریه گذاريدوق سرمان صنياست، ا

 که ی شرکت٤٠٠ مشکل و ی شرکت دارا٣٠: م يت کنيحما م ي توانیساالنه را م  پروژه ٤٣٠«: د ي گویاو م.  باشدیم

». باشندیکنان آن مران آن ها در حال انتقال به کاري مدی نداشته و پس از بازنشستگیمشکل  

س شده اند، يا آمده اند، تاسي به دن  دومی که پس از جنگ جهانی که توسط افراديیهاشرکت ازیاديز شماریچرا که برا

دا نکرده اند ـ ي شرکتشان پیري به دست گیبرا  یکه وارث ن افراد ـ ين حال اکثر ايبا ا. ده استيفرارس» انتقال«زمان 

. » کندی میرا تداع آن ها کلخوزی برایتعاون«: د ي گوی لوبوهتل با تاسف میآقا:  ابا دارندیونک تعايانتقال آن به از

ها را مورد ين صندوق نه تنها انتقال به تعاونيشد که ا مقرر  و  شدینيبازب » ترانسمه آ«صندوق پروژه  ل ين دليبه هم

.  کندیبانيز پشتيف شود نيد تعرياساسنامه آن ها با که یوه فرانسويبه ش»  کاریشرکت ها«دهد ، بلکه از ت قراريحما

مگر مهم مقاومت در مقابل .  داردی، چه تفاوتیکارگر ا سهام ي یتعاون«: دهدي است ادامه میبانان تعاونياو که از پشت

»؟ستي نیشنهادات عملي و ارائه پیه داري سرمای کنونیريجهت گ  

شکل . ستنديموافق ن  ی و »یعمل گرا« برخورد  ش باي هایتعاون ه ياد اتحیاذعان دارد که همه اعضا  لوبوهتل یآقا

 داند ی می در خدمت پروژه جمعی مالیه را ابزاري ها را که سرمای فاقد ترمز است و فلسفه تعاونی کارگریسهامدار

 و شرکت ین تعاوی ملیون هايا دو نهاد کستا و کنفسال، که کنفدراسيهر چند در اسپان. سازديو نه برعکس، منحرف م

جلسات ون ها درين کنفدراسيا هرکدام ازیاعضا ازی گذارند، اما برخیش مي خود را به نمای اند همکاری کارگریها

ک يدموکراتري و غیستيتاليوه اداره کاپي ها ، شی تعاونیاعضا:  دهند یم را مورد انتقاد قرارین همکاري ایخصوص

 موندراگون ، گروه معروف یها ، تعاونن شرکتي ای دهند و اعضایمرار را مورد انتقاد قی کارگری سهامیشرکت ها
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ان سران بلند کند، خارج يم درین که سري ایشرکت است و برا٢٥٠رند که متشکل ازيگيم باسک را به تمسخریتعاون

. باشندی میتيچند مل یهاشرکتاد آوريس کرده است که ي تاسیه داري شعبه به شکل سرمایهان شرکتيچا ، درياسپاناز  

همکارانش او وادعا دارد که اگرفلزکار بوالنس، کارگریآقا. عالمت سوال بردريرا زد اصل کارين چند نمونه نباياما ا

ت اول قرار يز در الويل است که انسان را باالتر از همه چين دليک را سرپا نگه دارند به ايتوانستند شرکت مول ماتر

...»ز ممکن استيهمه چ«: ود گفته اند و به خ. داده اند  
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