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  پیش درآمد

ایم ي تولیدي پرداخته ها گیري و مدیریت واحددر تصمیمموثردر مقاالت بسیاري به ضرورت دخالت کارگران : ما کانون مدافعان حقوق کارگر 

شود و  ه میجي خاص خود موا ها داري با بحراندر جوامع مختلف مطرح بوده است که هنگامی که نظام سرمایههمواره زیرا این مساله 

گران هستند که با جانفشانی از خودگذشتگی و کنند، این کار را رها می ها ان توانایی کنترل موسسات اقتصادي را نداشته و آن دار سرمایه

  اندازند.  شوراهاي کارگري و تصمیمات جمعی بار دیگر این موسسات را به راه میهمیاري و همکاري با ایجاد

فراري که  ان دار هنگام سرنگونی رژیم ضد کارگري به خوبی آشکار شد. در آن دوره سرمایه ،57در سالدر ایران، تجربه موجود در این زمینه 

 ها ي کالن بانک ها ي خود کشیده بودند و اغلب با زد و بند آنها را در گرو وام ها و موسسات اقتصادي را با سودپرستی ها تمام رمق کارخانه

روزي نهگذارده بودند از ترس خروش کارگران این موسسات را رها کرده و فرار کردند. بسیاري از این موسسات با تالش و کوشش و کار شبا

هر چند به دالیل بسیار این شیوه کنترل کارگري نتوانست ادامه یابد که در جاي خود باید به آن شوراهاي کارگري دوباره به راه افتاد. 

  پرداخت. 

هان بوده و موسسات اقتصادي است همواره مورد تاکید فعاالن کارگري در سراسر ج ها این تجربیات که همان اشغال و خودمدیریتی کارخانه

ها به دست کارگران در سراسر جهان وجود دارد. کارگرانی که در دوران سرمایه داري هاي متعددي از این نوع مدیریت کارخانهو تجربه است

  اند.داري را به چالش کشیدهبا تالش و فداکاري بسیار این گونه نظم سودمحور نظام سرمایه

باز  ،روندکشانی که هر روز در فقر بیشتر فرو میهاي عملی براي زحمتحلو امکان یافتن راهتشکل سراسري ایجاد سال گذشته بحث در یک

 ها حلدهد که یکی از راه هاي میلیونی نشان مینشینی و بیکاريلونکآي از آمارهاي بسته شدن کارخانجات، رشد  ها شده است. تنها گوشه

  .هر چند که راه حل به پیش شرطها و شرایط خاص خود نیاز دارد شکسته باشدتواند مدیریت کارگري در موسسات رها شده و ور می

 ها شغال کارخانهي رشد ا ها به زمینههاي کارگري سایر کشورها بوده است، کانون مداقعان حقوق کارگر که در مورد تجربهدر مطالب پیشین  

تعاونی موندراگون که   :پردازیمي باسک می ها تعاونیترین  ی یکی از موفقبررسبه نیز مکزیک پرداختیم. در مطلب زیر  لیپین، یدر کشورهاي ف

را از بین ببرند، بلکه از لحاظ آناجازه نداده تا نهادهاي مالی بین المللی  بهباسک بیرون آمده است و نه تنها فرانکو در دل دیکتاتوري  زا

  . است تر شده قويهر روز اقتصادي نیز 

روزافزون  و موفقیت رشد. شیوه کار، اساس سودپرستی تشکیل نشده استبراین است که این مجتمع اقتصادي موفقیت شاید بتوان گفت راز 

باشد.(نه الگوبرداري صرف)  بسیاري از نهادهاي مترقی و کارگري منبع الهامبراي تواند  آن می

  

  

  

گیري روبروست اما تصمیمهایی براي محدودیتبا  داريسرمایهنظامدرموندراگون کهحالیدر

  .دهدمیداري ارائهسرمایهبرايجایگزینی

  چامسکینوام
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  (Mondragon)شرکت تعاونی موندراگون 

در کرد. براي مثال بمباران گرنیکا، کنیم زمانی که فرانکو باسک را به شدیدترین شکل سرکوب می حبت میما از اسپانیاي دوران فرانکو ص"

این نوع از مشکالت به ما امکان شاید بیکاري بیداد می کرد. شغل نداشتند، ،سال پیش . مردم به حاشیه رانده شده بودند 75( 1937سال 

یی است که به مردم اجازه  ها سیاسی از ویژگیها و مشکالت اقتصادي ود. شاید این بحرانهمکاري و همبستگی و همبستگی بیشتر را دا

  ".بهشت نیست و ما فرشته نیستیم. نه ما مردمی عادي هستیم موندراگونتعاونی ...دهد مانند موندراگون را می یي مشترک ها ایجاد پروژه

مصاحبه با امی گودمن در نماینده مجتمع موندراگون 

و در گذر تاریخ این  داري در آمیخته است دارانه با شروع خود نظام سرمایه بارزه کارگران علیه مالکیت خصوصی و تولید ارزش اضافی سرمایهم

اعتراض خود را  کار ها، کارگران با از بین بردن وسایل جنبش چارتیستدر داريآغاز سرمایه. درمبارزه اشکال متفاوتی به خود گرفته است

کارگران با  .دنخواهان تصاحب مالکیت بر وسایل تولید هست آنان اما امروز ،که معتقدند بودند کار آنها را از بین برده استچرا دادند می نشان

  ند. ا هطلبی بودند و امروزه جنبش کارگري را در مسیر دیگري قرار داد پیشگام برابريهمواره آرزوي زندگی بهتر، 

ال و یاران او یک الیحه قانونی راجع به موسسات صنعتی که صاحبانش آنها را رها کرده و رفته بودند به اجالس در شانزدهم آوریل ، آوری"

ها را به کارگران  کارخانهها پیشنهاد کردند کهنهاي کارگري را به خود جلب کرده بودند و هما کمون تقدیم کرد. این موسسات توجه سازمان

  )309ژلوبوفسکایا ص  1871کمون پاریس ("وباره رو به راهشان کنند.خود آن موسسات بسپارند تا د

ي با  دار دلیل نیست که از زمان انقالب کمون فرانسه تا به امروز سرمایه انقالب کمون از لحاظ سیاسی تغییر نظام مالکانه را نشانه گرفت و بی

مبارزه کرده است. کسی  "برابري و برادري ،آزادي"حقق شعار تمام نیرو با صاحب نظران و دست اندرکاران مسائل اجتماعی در خصوص ت

تواند نفی کند که عدالت اجتماعی محصول شرایط ذهنی و عینی خاص خودش است ولی تحقق و به اجرا در آمدن آن نیاز به تالش و  نمی

  فداکاري بسیاري دارد. 

شاید مفهوم عدالت اجتماعی در دنیاي  .ه خودگردانی کارگري هستیمدن عرصآمگردي در بوجود  از زمان فروپاشی دیوار برلین ما شاهد عقب

بسیاري از  ،ا که در یک قرن گذشته، چرآکادمیک از درون با مشکل اساسی روبرو شده است و احزاب موجود جوابگویی وضعیت جدید نیستند

که در فرداي انقالب، بالفاصله کمونیسم را برقرار  کردند احزاب چپ تحول بنیادي و خواست عدالت اجتماعی را با این شعار ساده بیان می

صبري لوحی عجیبی است که این احزاب بیچه ساده: گویند گیرند و می خواهیم کرد، شعاري که اکنون کارگران آگاه دیگر آن را به سخره می

"د.نکنیک شعار عرضه میدلیل ایدئولوژیک و در خود را به عنوان یک 

هاي کارگري واگذار کنند؟ زیرا انقالبیون کمون  ي کارگري یا سازمان هاهاي متروك را به اتحادیه اد کرد که کارگاهچرا کمون پاریس پیشنه

دار دارند. این فرمان  ترین نیرویی هستند که توانایی سازمان دادن به صنعت را بدون مدیریت سرمایه اعتقاد داشتند که کارگران خود شایسته

یم که در بود شاهدآمیخت وهمکردن مالکیت با دولتی کردن در  عمومیاختن یک انقالب اجتماعی نداشت. متاسفانه دست کمی از به راه اند

ولی در کنار این خمودگی و دست شستن از مبارزه ما شاهد نوع دیگري از  ،چند دهه گذشته بسیاري باور به دنیاي بهتر را از دست دادند

در  »روها پیکته«ي کارگران بیکار معروف به  توان در مبارزه ي آن را می ها هستیم که نمونهبوده و تر دنیاي بهعمل مبارزاتی براي ایجاد

محصول تجربیات گدشته است. جنبش کارگران بیکار، جنبش افراد محرومى نیست که به دام انزوا و یأس  در واقعی کهجنبشآرژانتین دید، 

اند. ي تاریخى و اراده و امیدشان را زنده نگه داشتهچه کارشان را از دست داده اند، اما حافظهافتاده اند، بلکه جنبش کارگرانى ست که اگر
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توان بدون دخالت محصول تصمیم و حرکت جمعى آنهاست. این شکل از مبارزه را به هیچ عنوان نمى ،ها اقدام به مسدود نگه داشتن جاده

  اند. اى آن سهیمگیرى به پیش برد که در اجرافرادى در امر تصمیم

ي بزرگ، بیش از پنج هزار نفر در اشغال یک بزرگراه  ها کرد که در یکی از آکسیون ي متنز تعریف می ها »پیکته رو«لوئیز آنخل دلیا از رهبران 

اش را نیز روزانههاي کند، باید نیازمندي اشغال شده سر می ي شرکت کردند. باید در نظر داشت که وقتی خانوادهاي روز و شب را در جاده

د، باید نهایشان را عوض کنحل کند. این افراد باید غذا بخورند، باید در طول شبانه روز سرشان گرم شود، باید حمام بروند، باید لباس

دیگر است که  پانزده هزار نفر - و... سازماندهی چنین عملیاتی نیازمند ده فرزندانشان را به مدرسه ببرند و دست آخر باید به توالت بروند

اي با دستور فالن کنندگان در آن است. چنین ارادهتر از تعداد این افراد است، اراده و تصمیم آهنین شرکتبیرون از محل فعالند. آن چه مهم

تصمیم  این است که خودشان، تا پاي جان چنین مصمم باشند ها یافتنی نیست. تنها راه براي اینکه تودهمرکزیت یک جریان سیاسی دست

  )1(بگیرند.

  

مؤسسات تحت کنترل کارگران در آمریکاي التین

امروزه ما بیشترین تجربه کنترل کارگري را در امریکاي التین شاهد هستیم:

ي  ها تعاونی کارگري در بخش 870کار کرده است و اکنون بیش از ه شروع ب 1959هاي کارگري در ونزوئال در سال  جنبش تعاونیونزوئال:

هاي مختلف توسط کارگران ونزوئال ایجاد شدند  بیش از هزار تعاونی جدید در بخش 2001و نقل و خدمات وجود دارند و فقط در سال حمل 

ها  روند ایجاد تعاونی"کند هاي کارگري حمایت مالی می که دولت ونزوئال از ایجاد تعاونی زمانیهاي بعد این روند ادامه یافت و از  و در سال

هزار تعاونی  41تعداد  2005هزار و در سال 36تعداد  2004در سال  ،هزار 18تعداد  2003ي به خود گرفته است. در سال سرعت زیاد

 1.3هزار تعاونی دارد که  132میلیون نیروي کاري فعال، حداقل  12میلیون نفر جمعیت و  26کارگري جدید ایجاد شدند. کشور ونزوئال با 

  ه هستند. وابست ها میلیون نفر به آن

را ایجاد کردند. (آ.ان.تی.اي.آ.جی)  "هاي تحت مدیریت کارگران یا (آ.ان.تی.اي.آ.جی) اتحادیه ملی شرکت"کارگران بیکار در برزیل برزیل:

کند. وظیفه مهم  هاي تحت مدیریت کارگران را به هم مرتبط می ایالت دفتر نمایندگی دارد و تمام کارخانه 6اکنون در بیش از 

شوند پانزده هزار نفر شاغل  کارخانه که توسط کارگران اداره می 307باشد. در  ها به سرمایه می .تی.اي.آ.جی)، حل مشکل نیاز این کارخانه(آ.ان

  )2("ها تحت پوشش (آ.ان.تی.اي.آ.جی) قرار دارند. این کارخانه ي هستند و همه

در نتیجه  1990هاي ي کوچک و متوسطی هستند که در سال ها ن کارخانهتحت کنترل کارگران در آرژانتی ها هبیشتر کارخان" آرژانتین:

 درصد5ي ذغال سنگ و  ها از آنها کارخانه درصد8ورشکست شدند که  "کارلوس ِمنم"سیاست لیبرالیسم اقتصادي اعمال شده توسط دولت 

ي تحت مدیریت کارگران، تمام  ها از کارخانه رصدد71در بیش از بافی و خدمات بهداشتی بودند. نیز صنایع غذایی، حمل و نقل، پارچه

 ها درصد از این کارخانه 15کنند و فقط در  دهند دستمزد مساوي دریافت می کارگران بدون توجه به نوع تخصص و نوع کاري که انجام می

  شود! دستمزد کارگران مثل گذشته پرداخت می
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ان  دار تحت مدیریتشان به موسسات خارج از کنترل آنها تبدیل نشوند و به کنترل سرمایه ي ها کنند تا کارخانه در آرژانتین کارگران تالش می

مؤسسه  67شوند و تنها در شهر بوئنوس آیرس  در نیایند. تولیدات این موسسات در رابطه با نیازهاي ضروري خود و دیگر مردم تنظیم می

".کنند قیمت عادالنه و بدون واسطه در بازارهاي محلی به مردم عرضه میخود را با  يتولیدي در پاسخ به نیازهاي مردم اجناس تولید

از سري تحقیقات کانون مدافعان حقوق مکزیک نیز کنترل تولید توسط کارگران تجربه شده است. در مقاله جنبش کارگري مکزیک (در :مکزیک

هاست که منجر  ازي و عقب افتادن دستمزدها در برخی شرکتس جنبش اشغال کارخانه مبارزه علیه خصوصی") به آن اشاره شده است: کارگر

ها، کارگران توانستند تولید را به دست بگیرند و کارخانه را خود اداره کنند.  به اشغال کارخانه توسط کارگران شده و در برخی از این کارخانه

در اوایل قرن گذشته در نزدیکی شهر مکزیکو، در چند  ي طوالنی دارد. به عنوان مثال، سابقه” کنترل کارگري“ي کارگران براي  مبارزه

)3("...ي نساجی، کارگران قیام کردند. اینان دهقانانی بودند که به کارگر بدل شده بودند. آنها شوراهاي سرخ را تشکیل دادند کارخانه

توان تنها منتظر شورش  نه است. چرا که نمیهااخو برانگیزترین مجادالت در درون جنبش عدالتامروزه بحث از مدیریت کارگري یکی از بحث

هاي کشورهاي امریکاي التین گواه این است .اما  اي به دست عده دیگري بود. حتی در بهترین حاالت نمونه جایی قدرت از دست عده و جابه

اما ، ر معجزه در کوتاه مدت داشتتوان انتظازندگی مردم این کشورها نمیهاي طوالنی سلطه سرمایه بر فرهنگ وعلت ساله باید بپذیرم ب

این به معناي برقراري سیستم ریاضت اقتصادي بر مردم نیست.

ها وجود دارد، در زمانی که کل ي میان دولت المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و قراردادهاي دوگانه تا زمانی که صندوق بین

ي  ها تغییري مستلزم عزم راسخ و خودآگاهی طبقاتی کارگران و مردم براي ایجاد تعاونیاقتصاد جهان به پول سهام وابسته است، هر گونه 

  ي است. دار خودگردان در مقابل این نهادهاي وابسته به سرمایه

صر به فرد اي منحنمونه ،هاي دوران معاصر ن در کنار دیگر نمونهوشرکت تعاونی موندراگي دیگري از دنیا، در قاره اروپا، : در گوشهاسپانیا

ي گام برداشته است. موندراگون در منطقه باسک اسپانیا که یکی از  دار زیربناي اجتماعی در دوره سرمایه دردر راه تحول اقتصادي است که

 :گفت گیرد که می شاید در مقابل تئوري معروف تاچر قرار می ،به عنوان یک نمونهو ي تولید جهانی است  ها ترین تعاونیترین و موفقبزرگ

این تجربه به خوبی  .پذیر استدهد که پیشرفت هر کس در کنار پیشرفت همگان امکان . این تجربه نشان می"آلترناتیو دیگري وجود ندارد"

و هرکس به اندازه نیازش کار کند تواند به اندازه توانش  آموزند که هرکس می مردم می و عملی در یک پروسه تاریخیچگونه دهد که  نشان می

برداري کند تا جامعه به مفهوم برابري برسد. هرهب

و مجموع فروش آن در سال  بزرگی استاقتصادي در منطقه باسک اسپانیا قدرت است که در جهان  تولید بزرگترین تعاونی تعاونی موندراگون

  میلیارد یورو بوده است. 14بیش از  2011

گوید:ییکی از مدیران این مجتمع تولیدي در این باره چنین م

. بنابراین، ما  ها هزار نفر هم کار پاره وقت. بیشتر در فروشگاه 20تا  15هزار کارگر تمام وقت داریم. حدود  83در تعاونی موندراگون ما "

بین ما  کنند و همکاري نزدیکی تعاونی که بزرگ نیستند. اما با هم کار می 120نزدیک به صد هزار نفر کارگر تمام وقت و پاره وقت داریم و 

بزرگترین شرکت در کشور باسک است. ما از نظر فروش در میان هفت شرکت بزرگ اسپانیا چهارمین وجود دارد. و درحال حاضر بهترین و

  )4("هستیم.
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حدود د که هاي مصرف هستند. مثال تعاونی بزرگی در انگلستان وجود دارهاي بزرگی وجود دارند، اما اکثرا تعاونیدر سایر نقاط دنیا تعاونی

ع جنازه را یخدمات مراسم تشیک سوپرمارکت است که برخی از خدمات بانکی و یک تعاونی مصرف، فقط ، اماکارگر داردعضو صد و ده هزار 

  . اعضاي آن هستند ، تولیدکنندگانکننندگان و مشتریان اعضاي تعاونی هستند. اما در موندراگون کارگراندهد. یعنی در واقع مصرف انجام می

ببینیم که این مجتمع بزرگ چگونه شکل گرفت و چگونه کار می کند:

تعاونی موندراگونگیري شکل

موندراگون شهري عقب افتاده  1940هاي دهه در سال

12ازبیشکودکانبراياي  مدرسههیچبود که عمال

وثروتانحصارکوچکاقلیتی. نداشتوجوددر آن سال

در حالی که اکثریت  ست داشتندمنطقه به دقدرت را در

موندراگون  اولیهرهبرانبردند.  مردم در فقر به سر می

راجایگزینن یکساختهاچالشاینبرغلبهبراي

  انتخاب کردند.

ت در تولید ثرو"او معتقد به همبستگی جمعی بود. او همچنین اعتقاد داشت که  .بود که یک رویا داشت یخوزه ماریا اریزمندیاریته کشیش

تعاونی منشوراین بخشی از  "در تعاونی انجام شود.شود، اما بهتر است این کار جامعه از طریق توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال انجام می

جاد ي الزم براي ای ها مهارت آموختن. او رویایش را متوقف نکرد، او باور داشت است توسط پدر دان خوزه ماریا ایجاد شدهکه موندراگون است 

پدر شود. بلکه باعث کمک و حمایت از جامعه میکند تا از خودشان حمایت کنند به مردم موندراگون نه تنها کمک میتعاونییک شرکت

  .دانست اساسیوظایفازیکیآموزش را،داخلیهايجنگدورانازبعدفرانکودیکتاتوريسرکوبوفقرمیانخوزه در

(کارخانه اصلی موندراگون)  Cerrajeraدر مدرسه کارآموزي اتحادیه  1950او از  به جوانان موندراگون،  اي فهي حرهابه منظور ارائه مهارت

در موندراگون  يخوزه ماریا خیلی کوچک شد و آنها مدرسه جدیدفنی پدرمدرسه با افزایش تعداد داوطلبان، شروع به تدریس کرد. به زودي 

–فنی این مدرسه  .ددا آموزش میي صنعتی را به پسران بین چهارده تا شانزده سال  ها مهارت افتتاح کردند که عمدتا صنایع دستی و

براي رویاي اریزمندیاریته خیلی مهم شد و بزرگترین مدرسه پلی تکنیک موندراگون و در باسکEscuela Politecnica Professionalاي حرفه

)1991؛ ویت، Lezamiz ،2003(.پی آن ایجاد شد درPais Vascoترین همکاري در پایس واسکو و موفق
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از  ياي بارز نمونهبهاست این مجتع اقتصادي در طول پنجاه سال گذشته توانسته 

هر چند . این نهاد تبدیل شودخودگردانی تولید توسط کارگران در حوزه اقتصادي 

که معتقدند  هقد علم کردشاید هنوز نتوانسته بسیار گسترده شود ولی در برابر کسانی 

لترناتیو دیگري ممکن نیست. در دوره بحران اقتصادي آداري   در مقابل جامعه سرمایه

ي وابسته  دار هاي سرمایه این نهاد اقتصادي ضربه نخورد چون به بانک 2008سال 

یک عملکرد  ي نبود. شاید در نقاط مختلف دنیا این نوع مدیریت، براي بسیاري زمزمه

ري است. این نوع مدیریت از جهات مختلف به مدیریت مرسوم بنیادي از نوع دیگ

 سود را تابعی براي بقاي انسانانه برتري دارد، مدیریتی است که  دار سرمایه

ي زیست بر روي کند، مدیریتی که حفظ محیط زیست و فراهم آوردن امکان ادامه می

زمین را هم مد نظر دارد.

چین تجارت به ت متحده آمریکا گرفته تا اروپا وي جهان از ایاال دار سیستم سرمایهدر

اي است که جایگاه کارکنان تابعی از بازدهی مالی به سهامداران است. اکثر  گونه

هاي آمریکایی متعلق به بخش خصوصی هستند و یک ساختار کنترل مدیریتی  شرکت

ند. تمرکز آنها بر فروش محصوالتشان با هدف افزایش سود، رقابتی ي بزرگ دار ها و اهداف شرکت ها سازي استراتژي سلسله مراتبی براي پیاده

از کشورهاي اروپایی رخ  برخیباشند. همان چیزي که در  شان می گذاري به سهامداران سرمایهباقی ماندن و ارائه نرخ رقابتی بازگشت سود

کند.  گیري میدر آن دولت صاحب شرکت است و تصمیم کههاي تولید سوسیالیستی هستند دهد. دیگران هنوز هم دنبال برخی از تکنیک می

این دو راه اساسی انجام کسب و کار هایشان بر مبناي سود است. گیريگیرد که چه چیزي براي مردم خوب است، اما تصمیم دولت تصمیم می

تر باشد اما به آن توجه زیادي دو آنها انسانیتواند نسبت به هر  وجود دارد که مینیز ، اما راه سومی استکه به خوبی شناخته شده وجود دارد 

هاي کشاورزي  درحالی که تعاونی.استتولید تعاونی این سیستم، به آن پرداخته نشده است فنی حرفه ايها و در مدارس  نشده و در دانشگاه

ي  ها هاي تولید، شبیه به شرکت ا تعاونیدارد امي برق و گاز وجود ها در مناطق روستایی وجود دارند و در برخی از شهرهاي کوچک تعاونی

و موندراگون یکی از آنهاست. بزرگ، شناخته شده نیستند

پنج تن از  به کار کرد.در شمال اسپانیا در نزدیکی پیرنه آغاز  اي )، منطقهPais Vasco(شرکت تعاونی موندراگون در پایس واسکو

را  یزيچاساس مالی آن و )، تئوري و رویاي اریزمندیاریته را دنبال کردندEscuela Politecnica(ايمدرسه فنی حرفهآموزان جوان از دانش

اندازهاي گذاري جمعی به یکدیگر اعتماد کردند و پسشناسیم. این پنج نفر، براي یک سرمایه ایجاد کردند که ما امروز به عنوان موندراگون می

چیزي که بیشتر براي شروع آنها موندراگون شد. با این حال، منابع مالی محدود  جتمعمخود را روي هم گذاشتند. این اولین گام در ایجاد 

  کافی نبود. آنها به حمایت مالی بیشتري نیاز داشتند و بار دیگر، پدر خوزه ماریا به نجات آنها آمد.  بود، ماجراجوییشبیه به یک 

بود. آنها از یک سنت بسیار محبوب در اسپانیا براي درگیر کردن جامعه استراتژي او جذب سرمایه از کل جامعه بود. این اساس فلسفه او 

به این معنا که هر روز بعد از کار، این  را انتخاب کردند، ) ir de vinos or el chiquiteo(استفاده کردند. آنها سنت باسک ونوس چی کویتا 

. آنها با روستاییان از ایده خود درندشد جمع میدور هم همه اري سخترفتند که در آن پس از یک روز ک مییی ها پنج نفر به بارها و کافه

همه بر مردم موندراگون تر و بیشتر ازکردند که نه تنها بر روي ایجاد اشتغال و سود تاکید دارد، بلکه مهم مورد ایجاد شرکتی صحبت می

صد دارند مفهوم جدیدي از همکاري به اجرا در آورند، و براي شروع کار کند. به متصدیان بار، کارفرمایان و کارگران و... گفتند که ق تمرکز می

موندراگون که کار خود را با تولید بخاري شروع 

کاالهايمصرفی،کرد، اکنون انواع کاالهاي 

هايسیستمومحصوالتصنعتی،قطعاتاي، ایهسرم

،دوچرخهوسایل ورزشی مانند  ساز،وساخت

باغبانی وسایل  کمپینگ،ورزشیاقالموتجهیزات

مشاوره  و همچنین خدماترا تولید  می کند   و... 

  . دهد کار ارائه میوکسببراي 

ازبیشازکلدرآمدبا  2013سالدرموندراگون 

بزرگ صنعتیمالیگروهچهارمینه ب میلیارد12

.تبدیل شد اسپانیا
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) به این پنج نفر قرض pesetasمیلیون پزوتا ( 11خود به پولی در قالب وام، احتیاج دارند. این استراتژي نتیجه داد و مردم موندراگون 

) Ulgor(فزایش بودجه، آنها اولین کارخانه خود را باز کردند و الگور خیلی زیاد بود. بعد از ا 1959سال  يدادند. این مقدار پول براي اسپانیا

عضو در آن به مشغول  -کارگر 2500وشود  ) نامیده میFAGOR Electrodomesticosحاال فاگر الکترودامستیک (این موسسه )5(نامیدند.

شروع به تولید مواد مخصوص اجاق  پردازند. آنها مییی و غیره یخچال فریزر و لباسشوتولید لوازم خانگی مانند اجاق گاز،و به  باشند کار می

)2004، شرکت، 1991، ویت، سال 1983. (گیلمن، ندگازها و بخاري کرد

مقابله کنند و بدون ها ي زیاد، او و پنج شاگردش یاد گرفتند با این چالش ها رویاي خوزه ماریا تبدیل به یک واقعیت شد اما نه بدون چالش

) Lezamiz, 2013(ثروت ایجاد کنند.  ،هایشان و بدون به خطر انداختن جامعه ردن از ایدهصرف نظر ک

  

  

  

  

  

  

  

MONDRAGONتحول (تکامل) موندراگون 

گویی به نیازهاي الگور ایجاد شد. این ي جدیدي براي پاسخ ها بسیار پایدار رشد کرد. شرکت ی)، با سرعتUlgor، کارخانه الگور(1960تا اوایل 

داد. به عنوان  گاز و بخاري خود مورد استفاده قرار میکه الگور در مونتاژ و تعمیر اجاق ندکرد جدید قطعات و اجزایی را تولید می هاي عاونیت

الگور براي تولید آن سرمایه ي ایمنی براي اجاق گازهایی بوجود آمد که ها ) براي تولید شیر و سیستمCopreciمثال، کارخانه کوپراسی (

هاي الگور عمل  و مسئولیت ها شدند و با همان ساختار، سیاست هاي جدید به عنوان نهادهاي وابسته تشکیل می ذاري کرده بود. تعاونیگ

توانستند پس از تامین نیازهاي کارخانه الگور، محصوالتشان را به سایر مشتریان نیز بفروشند و به این ترتیب  . عالوه بر این، آنها میندکرد می

مند بودند به بخشی از یک شرکت تعاونی تبدیل شوند. این گونه بود که الگور بخشی از ي شغلی براي مردمی ایجاد شد که عالقه ها صتفر

ابزار و ماشین آالت از الگور و کوپراسی بود. فاگور آراساته،ي ماندراگون:الگور، ها اي از سه تعاونی (تعاونی) شد که مجموعهUlarcoاالرکو(

)2004، مشخصات شرکت، 1991، (ویت
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با آن مواجه بودند رشد سریع  نفریکی از مشکالتی که این پنج 

ي بیشتر، مشکل تامین مالی  ها تعاونی موندراگون بود. با ایجاد تعاونی

نیز بوجود آمد. بنیانگذاران الگور چگونه این مشکل را  ها آن تعاونی

ي را انجام دادند، حل کردند؟ خب، همان طور که آنها هر کار دیگر

آنها از طریق تعاونی تامین مالی کردند و موسسه مالی کژا لبورال

)La Caja Laboral( ) .6()1987؛ وینر 1991ویت، مردمی تاسیس شد(

لبورال،  موندراگون بازي کرد. بدون حمایت مالی ارائه شده توسط کژا یموسسه مالی کژا لبورال نقش بسیار مهمی در حمایت از توسعه تعاون

)1987؛ وینر، 1998فروندلیخ، جان سالم به در ببرند. ( ها و کارگران نمی توانستند از موانع به وجود آمده در طول سال ها بسیاري از تعاونی

آن و ایجاد  براي اهداف تحقیق و توسعه ها انداز مردم در تعاونیموسسه مالی کژا لبورال تنها براي سود مالی ایجاد نشد، بلکه کانال پس

تبدیل شد. داشتن یک موسسه مالی  ها ي بانکی کارکنان بود و به ستون فقرات تمام تعاونی ها ي دیگر و همچنین محلی براي حساب ها تعاونی

ل از آنها تا ي دولتی هیچ وابستگی نداشته باشند. کژا لبورا ها ها به منظور تامین سرمایه جدید به بانک ، سبب شد تا تعاونیتعاونی براي خود

شان تبدیل به یک موفقیت شود، حتی اگر این به معناي داشتن نرخ بهره صفر باشد. تعاونی در یک گذاريکند که سرمایه زمانی مراقبت می

)1991وضعیت مالی خوبی قرار گرفت. (ویت، 

د ، که شامل طرح رفاه تامین اجتماعی و بازنشستگی اجتماعی خارج کر تامینرا از مزایاي  ها اسپانیا تمام تعاونی، وزیر کار1958در سال 

حلی براي مشکل تامین بایست راه این قانون جدید ضد فلسفه رفاه اجتماعی خوزه ماریا بود. اکنون آنها میهمه کارگران تحت پوشش بود.

سه بر اساس ایده مسئولیت شخصی و جامعه موساین را ایجاد کردند.  Lagun-Aroبه نام الگن آرو  يند. آنها تعاونی جدیدیافت میاجتماعی 

 و در واقع کند براي همه کارگران عضو فراهم میرا بیمه درمانی، بیمه معلولیت، بیمه عمر و غیره Lagun-Aroاشتراکی است. امروز الگن آرو 

ي بزرگ در سراسر جهان مورد  ها توسط بسیاري از شرکتLagun-Aroکند. امروز ساختار الگن آرو  حمایت اجتماعی می ان مالک - از کارگر

  )،Lezamiz؛ 1987؛ وینر، 1991، 2005وایتمطالعه قرار گرفته است. (

  

  

  

  

  

  

یورو  5.205.000اي بالغ بر  صندوق بازنشستگی این تعاونی  سرمایه

وام هایی به  2013دارد. موسسه مالی این واحد تعاونی در سال 

متوسط وکوچکهايشرکتوهاخانوادهبه 16.700.000.000ارزش

یورو داشته است.104.300.000عادلپرداخت کرده است. و در  آمدي م
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ساختار اداره موندراگون

 40اند. باسک واقع شدهدر خارج ازتعاونی نیز 68ي باسک و  در منطقه ها تا از تعاونی 150نهاد تشکیل شده است که  218امروز موندرگان از 

Sociedadesسوسیدادس انومیس در تا  28اسپانیا هستند و  باسکدر خارج از منطقه  ها از این کارخانهتا  Anonimas که در اسپانیا

)2004؛ شرکت، Lezamiz ،2003نیستند. (

شوند. یکنترل م ي یکسانها و مسئولیت ها شوند و توسط سیاست ساختار اداره می یکها بر پایه منحصر به فرد همه تعاونی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یاهستند، وخودتعاونیعضوکارگرانازتعدادچهاینکه.استساختارهماندارايتعاونیهرکهکننددركاعضاکهاستمهمبسیارینا

-Fagor Miniدومیستیکو ( به عنوان مثال واحد فاگور مینی. براي آشنایی بیشتر با این ساختار نیستمهمدارندآندرکههمکارينوع

Domesticos داردعضوکارگر176) را در نظر می گیریم که.

عمومیمجمعدرنیز هستند و دارسهامومالکضمندروکنندمی کارکارخانهدرخودکهمالک، کسانی هستند - کارگر 176ي این  همه

 قرارتاثیرتحتراتعاونیکهاستمسائلیمورددرگیريرايعمومیعمجموظیفهتریناساسی. دارندشرکتدامستیکومینیفاگورتعاونی

اعضا. باشندداشتهنیزتعاونیصاحبانرايبهتعهداقتصادينهادیکصاحبعنوانبهبایدبلکهدارندرايحقتنهانهاعضاتمام. دهدمی

، ها پروژهتمامزمان، اعضايایندر.پردازندمی سالولطدرمدهآپیشمسائلمورددربحثبهدور هم جمع شده و سالدرباریک

جمعاعضايعزلوانتخابعمومیمجمعوظایفازدیگریکی.کنندمی تصویبراآیندهسالبراياستراتژیکریزيبرنامهوتغییرات

.شودمیتاییدمجمعاعضايهمهتوسطبودنشانشایستهکهاستمشورتی

یتشورای مدیر

مدیر کل

شورای مدیریت

شورای اداره 
کنندگان شورای اجتماعی

کمیتھ حسابرسان

مجمع عمومی 
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تمامفعالمشارکتازباالییسطححفظویابدمی افزایشیشاعضاشود، تعدادمی بزرگتروکند، بزرگمی رشدتعاونی زمان، گذشتبا

مجامعدرخوديها تعاونیدراعضاکهمسائلی مسائل، تمامشنیدنچوناستمشکلاین. استدشواربسیارعمومیمجمعدراعضا

تعاونیهرداد، اعضايرامشورتیجمعجدیدبخشتشکیلبهرايعمومیمشکل، مجمعاینحلبراي.استگیروقتبسیاردارندعمومی

نمایندگاناین.کنندمی انتخابمشورتیدرجمعحالعیندرواجتماعیشورايدرعضویتبرايراخودشرکتنمایندگانازتاچند

وکنندبحثاصلیمسائلمورددردیگراعضايباوهمباتوانندیم اعضا.کنندمی ارائهراجلساتبرايوالزممربوطاطالعاتتماماعضا

کلترتیباینبهشود ومی ساالنهنشستدرصرف شده زمانشدنکوتاهباعثکنند، اینموضوعآنردیاحمایتبهرايدادنبهتصمیم

(Gorroñogoitia, unknown; White, 1991).داردرادادنرايبرايمهمترهمهازو ها نگرانیمسائل، طرحمورددربحثتواناییمجمع

تبدیلتعهداتاینازیکی.داریداعضابقیهمقابلدرراخاصیشدید، تعهداتتبدیلموندراگونخانوادهازعضويبهشماکههنگامی

حقکسهروشودمی گرفتهها شرکتمورددرتصمیماتهمهکهاستجاییاینجا.استعمومیمجمعدرفعالکنندهشرکتبهشدن

گذارد، اعضامی شانجوامعوزندگیبرکهتاثیريدلیلبه.استبهترینیک از کارکنان هربرايکهداردراچیزهاییآنمورددرنظرابراز

(Gorronogoitia, Unknown; Lezamiz, 2003).گیرندمی جديبسیاررامسئولیتاین

.استسالهچهاريدورهیکبرايمنتخباعضايازنفرسهازمتشکلداخلیکمیتهیکبازرسی/سیحسابرکمیتهیاحسابرسیشوراي

آنهاوظیفهاولین.شودانجامحسابدارينیازهايتمامصحیحايشیوهبهشودمی باعثشوند ومی انتخابعمومیمجمعتوسطکمیتهاین

توسطشدهارائهمالیيها گزارشباآنهامقایسهوسالآنيها هزینهودرآمدهاامتمدیگر، مرورمالیيها شرکتیاحسابدارهرمانند

مطرحبودهمعاملهاینمسئولکهفرديبامستقیمطوربهراباشد، آنهاداشتهتوضیحبهنیازچیزيمالیيها گزارشدراگر.استتعاونی

مجمعومدیریتشورايمشخصاتبامطابقرابخشهراجراییمسایلهمههاداخلی، آنممیزيبرعالوه.کنندمی حلرامسئلهاینو

يها شرکتتوسطاست که  خارجیممیزيمشمولاسپانیا، تعاونیدولتطرفازالزامیکعنوانبههمچنین.کنندمی رسیدگیعمومی

. این کردمشکل مشاهدهبدونتوانمی رااصاشخاینازمالیيها گزارشمعموال.دشو می انجاملینچمریلمانندبزرگخصوصی

 ;Gorroñogoitia, unknown).همه قرار دارد دسترسدرعمومیمشاهدهبرايها تعاونیسایتوبدریاوتعاونیهردر هاگزارش

Lezamiz, 2005)

 انجاممقرراتبهتوجهباعمومیمجمعدرشدهانجاميها فعالیتتمامکهاستاینازاطمینانحصولکمیتهاینمهموظایفازدیگریکی

این.باشدرسیدهاتمامبهدرستانتخاباتازپسها رايهمهشمارشکهکندمی حاصلاطمینانکمیتهمثال، اینعنوانبه.شودمی

.گیرندمی خوداالنهسجلساتدرآنهاکهاستهاییگیريتصمیمتمامدرستاجرايپیگیريبرايعمومیمجمعبرايیامنشبکهکمیته

موقعیتاینبرايفقطوهستنداعضا- کارگر اعتمادقابلواحترامموردخوبیبهاست ومهمبسیارحسابرسیکمیتهاعضايموقعیت

.شوندمی انتخابدورهچنددارند، برايراعضااعتمادوایمانمیزانچهکهاینبهبستهآنهاازبسیاريشوند، ومی انتخاب

(Gorroñogoitia, unknown; Lezamiz, 2005)

اعضايعمومیتعاونی، مجمعدیگرمقاماتهمهمانند.استمدیریتودولتنمایندگانباارتباطرويبراجراییشوراياعضايتمرکز

پولیپاداشد، هیچدهنانجامآنهاکهاضافیوظایفبرايکننددركمقاماتاینکهاستمهماین.کندمی انتخابرااجراییشوراي

یکاینوشوندمی انتخابتعاونیاعضايدیگروخودهمکارانتوسطکهدهندمی انجامآنخاطربهراکاراینآنها.کنندنمیدریافت

یکازباشدمدیریتشورايعضوتواند،می عمومیمجمععضويهر.شوندمیتبدیلتعاونیمدیریتشورايازبخشیبهکهامتیازاست
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دریافتخوددانشوزمانبراياضافیدرآمدهیچآنها.استمدیریتدرارشدکارشناسیمدركدارايکهعضويتاگرفتهآبییقهکارگر

(Gorroñogoitia, unknown; Lezamiz, 2005; White, 1991).کنندنمی

زیربخشدوبهتوانمی رانقشایناست، امامدیریتودولت، بینارتباطبرتمرکز اجرایی، شورايشد، وظایفاشارهقبالکههمانطور

درشورابراياصلیوظیفهسه.استمتمرکزعمومیمجمعاعضايبهمربوطيها فعالیتتمامدراجتماعی کهيها نمایندگیکردتقسیم

.داردوجودمجموعهاین

  .شوراستاینوظایفازحقوقسطحوجلساتمورددراطالعاتصالحیت، است، مانندمربوطعضوتعهداتوحقوقبهکهچیز، همهاول

هايمسئولیتآنهابهلزومصورتدروباشندمی تعاونیمدیرانهمهوکلمدیرمدیریت، مانندتیماعضايردونامزديمسئول، آنهادوم

.شودمی دادهعمومیمجمعتوسطاالجراالزمخاص

هرشوندمطمئنبایدآنها.استآنانوظایفيحوزهدرنیزباشدعضوکارگرانانضباطوکار، نظميها فعالیتبهمربوطکهچیزي، هرثالثا

  ).کندمی پیرويموندراگونتعاونیسیستممقرراتوقوانینازتعاونیعضو

برايرااستراتژیکطرحوبرنامهآنهاکهاستجاییاینجاکهچرااستمدیریتشورايبرايمهمبسیاروظیفهیکاقتصاديوضعیت

بهتوجهباراشرکتاقتصاديوضعیتشوراکند، امامی تصویبراها طرحاینسالهرعمومیمجمع.کنندمی تدوینتعاونیمدیریت

.باشدخطربیوخوبشرکتبرايکهشودطراحیخاصیاستراتژیکبرنامهتاکندمی تالشومطالعهکردهاحاطهراآنکهمسائلی

 تحلیلوتجزیهراتعاونیآنهاماههر.کندمی گیريتصمیموارائهآنهابهکلرمدیتوسطکهمسائلیمورددرزیرمجموعه، شوراایندر

بهرامالیگزارشسال، آنهاپایاندر.استشدهانجامدرستیبهعمومیمجمعتوسطشدهانتخاباهدافتمامکهبینندتاکنندمی

  .کنندمی ارائهعمومیمجمع

(Gorroñogoitia, unknown; Lezamiz, 2005; White, 1991)

دستهوگذاريقانوندرو  استنشدهاشارهآنهابهباالدرکهرا بر عهده دارد دیگريوظایفتمامکهاست ريیگتصمیمهادمجمع عمومی ن

.تعاونیمقرراتوقوانینازاستفادهبانیستروشنبسیارکهییها عیتموقتحلیلوتجزیهتامجمعبرگزارياز: گیرندمی قرارسازمانیو

بینداخلیرابطهیکحفظوایجادسببکهاستعاملیترینهستند، مهمآگاهاستجریاندرتعاونیدرآنچهازهمهکهمسالهاین

.شودمی مدیریتشورايواجتماعیشوراي

درالزمتجربهبهنیازاعضااین.کندانتخابدرستیبهرامدیریتشورايعمومیمجمعکهتاسمهمحسابرسی، بسیارکمیتهنظراز

نظردرراکارگراعضامنافعتاباشندمختلفیيها گروهتماماعضايازترکیبیازشورااینکهاستمهمنیزایندارند، اماکاروکسب

شوند، می انتخابعضوکارگرانهمهتوسطاعضاهمهچون.استتعاونیدرگیريصمیمتدرتعادلیکایجادبرايشورااینتشکیل.گیرند

. کنندمی کارتعاونیکلنفعبهمردمکهباورنداینبردارد، همهمی نگهزندهراصنعتیدموکراسیایدهاین

بسیارروشمسائلمورددربحثوبودنهمباعضودارد100ازکمترکهتعاونیدر.نیستاجباريتعاونییکدراجتماعیشورايوجود

ازبسیاريآنازرسد، پسمینفر100ازبیشبهاعضاتعدادوکندمی رشدتعاونیکههنگامی.استآسانیبسیاردموکراتیکیواجتماعی
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.داشتاظهارنظرخواهندفرصتیکسانطوربهاعضاتمامشدمطمئنتوانمیطورکنند، اینمیایجاداجتماعیشورايیکهاتعاونی

(Gorroñogoitia, unknown; Lezamiz, 2005; White, 1991)  

  

  

  

  

:استزیرمهمبسیاروظیفهچهارداراياجتماعیشوراي

شورايتوسطپیشنهادیاشدهگرفتهتصمیماتهمهکندمی حفظرامدیریتشورايوتعاونیاعضايبینجریاندراطالعاتاول،  •

ارائهبرايساالنهعمومیمجمعدرمسائلهمهاین، اینبرعالوه.شودمیمنتقلاعضابهاجتماعیشورايتوسط) کنندگاناداره(مدیریت

.کندترکوتاهراتصمیمیکبهرسیدنبرايزمانمیزانوترآسانراگیريتصمیمتاشودمی بحثاجتماعیشورايدراعضابه

را الزماطالعاتکهسازدمی مطمئنرامنتخبمقاماتهمهوکارگراعضايتماماجتماعیشوراي.استیاجتماعکنترلدوموظیفه •

.کندمی دنبالعمومیمجمعپیشنهادياهدافدارد که

مورددرسوالیکهکاربرانیدیگربا دارند، مسائلازبرخیدربیشتريتجربهکهکاربرانیآندرکهشوراستاینبعديوظیفهمشاوره•

.پردازندمی بحثبهعمومیمجمعطولدارند، درمسائل

 مذاکرهکاربهمربوطمسائلتماممورددرکندمی عملداخلیيها اتحادیهماننداجتماعیشوراي.کارگريمذاکرهنهایت، وظایفدر •

.گذارد میبحثبهساالنهعمومیمجمعدرراآنهاسپسوکندمی

رامسائلیمورددراعضاهمهآگاهیودهدمی کاهشراجلسهاست، زمانتعاونیاعضانفعبهبیشتراست کهاجتماعیشورايوظایفاین

صورتکنند، درفکرمسائلاینبارهدردهدمی زماناعضابهشود،می گذاشتهبحثبهساالنهعمومیمجمعطولدرکهکندمی حفظ

  .دهندرايعجلهبدونوببینندتعلیمبهترمسئلهنایموردبپردازند، درتحقیقبهلزوم

(Gorroñogoitia, unknown; Lezamiz, 2005; Whyte, 1991)

اداره(مدیریتشورايرئیس.باشدمی انسانیمنابعتولید، فروش، ومانند ها، تعاونیايپایهواصلیعملیاتمسئولمدیریتشوراي

حاصلاطمینانتاداردوجوداو.نداردرايحق  است، اماگیريتصمیمدرصدایکاوچهاگر.ستامدیریتشورايعضوچنین) هکنندگان

کنندمی مالقاتهمباباریکماهیکهرحداقلمدیریتشوراياعضاي.استشدهاجراشدهریزيبرنامهيها پروژهواهدافتمامکهشود

رااستراتژیکریزيبرنامهمورددربحثبهکهراخوديویژهجلساتجدولوپردازندیم تعاونیبهمربوطمسائلتماممورددربحثبهو
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.کندمی تاییدرامدیریتشورايتوسطشدهدادهپیشنهادهايهمهعمومیمجمع مواقع، بیشتر.کنندمی ارائهساالنهعمومیمجمعدر

.کندمی پیشنهادشوراایندرعضویتبرايرادیگريافرادکنندگانهادارشورايرسدمی پایانبهمدیریتشوراياعضايدورهوقتی

اهدافتمامکندمی حاصلاطمینانواستمدیریتشورايرئیساو.استتعاونیمدیریتبرايمجمعشورايمنتخب،عضو کلمدیر •

کهاستبقیهبهرسانیاطالعشرکتی، مسئولهرکلمدیرکل، مانندمدیر.شودمی انجامبرنامهبهتوجهباووريبهرهبرايپیشنهادي

درآنهازیرادارندنفوذخیلیکلمدیرانهمه.کندمی گیريتصمیموکنترلراتولیدهايجنبهتمام کند، می عملچگونهتعاونیشوراي

.دهندمی کلمدیربهريگیتصمیمدربسیاريعملآزاديکنندگانادارهشوراهايوهستندمتخصصوايحرفهتعاونیکار

(Gorroñogoitia, unknown; Lezamiz, 2005; Whyte, 1991)

تعاونیدرعضویتچگونگی

آنمبلغکهکندهمیاريکمکتعاونیبهراعمومیمجمعتوسطشدهتعیینمشخصمبلغبایدعضوتعاونی، هریکدرعضویتبراي

سطحباجدید کاریکایجادهزینهمقداراین.کندپرداختراآنماهسیدورهیکطیدرتواندمی جدیدعضوواستیوروهزار12حدود

عضوعنوانبهرانقششاهمیتآیندهعضوشودمی باعثبلکهبودخواهدتعاونیسرمایهازبخشیتنهانههزینهاین.استشغلآن درآمد

;Gilman, 1983)  .کنددركموندراگونتعاونیدائم Gorronogoitia, Unknown; Lezamiz, 2005)

است، جامعهافرادمورددربلکهنیستپولبهمربوطاجتماعینفوذاین.شوددركموندراگوندراجتماعینفوذيجنبهکهاستمهماین

درآمدترینپایینوباالترینبینکلی، طوربه.کار می کنندخاص، محدودهدرآنکهاستاعضاییتمامبرايدرآمد بودنبرابروعادالنه 

، Don Juan Maria Otaeguiاوتاگويماریاخوانکنگره، دانموندراگون، رئیستعاونیدرامروزهرچند.داردوجود4.5تا1نسبتیک

رکت هاي مشابه در این درحالی است که در ش .استموندراگوندردرآمدباالترینایناست کهدرآمدکمترینازبیشتربرابر9درآمدش 

به یک بوده است. 115نسبت باالترین درآمد به پایین درآمد  1996ایاالت متحده در سال 
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دیگر، سوياز.استموندراگونازخارجدرکارهماندستمزدازبیشترکهاستیورو12000حدوداعضادرآمدترینحال، پاییناینبا

آموزش، بهدسترسیپولی، مانندغیرهايپاداشازبسیاري.استدیگرهايشرکتدرانشانردیفهمدرآمدازکمتراعضادرآمدباالترین

مبلغنقدچکیکداشتنایدهازترمهماعضاازبرخیبرايجانبیمزایاياین.داردوجوداجتماعیامنیتورایگانبهداشتیيها مراقبت

(Lezamiz, 2005).استباال

سودتقسیم 

اختصاصآموزشبرايسودازدرصد10:استکردهتهیهزیرشرحبهها تعاونیتمامسودتقسیمچگونگیمورددرمقرراتیپانیااسقوانین

اینندارد بهباورموندراگونمجموعه.کردباشند، توزیعمایلاعضا، اگرمیاندرتوانمی رادرصد7وتعاونیبهبودبرايدرصد 20یابد، می

فقطکهاستاینازبیششرکتبهسهامدارهرکمککهباورنداینبرآنها.کندمی کمکآنهايمجموعهبهسودردنکتقسیمگونه

قانونوپرورشوخیریه، آموزشاموربرايرودمی درصد10اولین:استزیرشرحبهسودازآنهاتوزیع.بگذارنداشتراكبهراسودهایشان

45ایناما.شودمیتوزیعاعضابیندرصد45آخرینودهندمی اختصاصها تعاونیتوسعهوگذاريسرمایهيبرارادرصد45آنها.گذاري

بهبودبرايتعاونیبهلبورالکژابانکتوسطپولاین.شودمی نگهداريتعاونیمالیبانکدرعضوهرحسابدرماندهباقیپولدرصد

حساباینبهبهرهدرصد 7.5عوض، دروشودمی دادهبداند، وامالزمعمومیمجمعکهچیزيهریادیگرهايتعاونیایجاد هایش، کارخانه

 زمانیفقطرابقیهعضویک. کنندخارجتعاونیازبانکراآنازبخشیسالدرباردویایکتوانندمی عالقمندانوشودمی پرداختهها

هايشرکتکردنبازوگسترشبهراشرکتروشاین.کندتركراموندراگونتعاونیاهدبخویاشودبازنشستهکهکندبرداشتتواندمی

  .استاقتصادکلنفعبهجامعه،بلکهنفعبهتنهانهروشاینسازدمی قادرجدید

حقعضوهکمقداريازدرصد 20کنند، گذاريسرمایهشرکتدربتوانند اعضاازیکهرشودمی سببکهاستاصولیچنیناجراي

وشودمی سرمایهپولدرصد80.شودمی استفادهتعاونیتوسطلزومصورتدرکهرودمی تعاونیهرجمعیصندوقبه،دهدمی عضویت

اینوشودمی آوريجمعسالیکطیآن منافعکهدارددرصد 7.5سود نیزمقداراین.دهدمیتشکیلراعضوبازنشستگیطرحازبخشی

  (Lezamiz, 2005; Mondragon, 1993).دکنخارجسابشحازسالدرباردویایکتواندمی باشدمایلعضوکهصورتیدرنیزمقدار

  گوید: مایکل  یکی از مدیران و اعضاي تعاونی در این باره چنین می

رود. که  موزش وپرورش وجامعه میدرصد به صندوق آ 10اجباري است  ی کهبر اساس قانون ؟گذاریم چگونه ما سود خالص را به اشتراك می

که چگونه این  کندتعیین میخودش (ان جی اوها) و یا حمایت از جامعه است. هر تعاونیي غیردولتی ها براي کمک به کودکان  یا سازمان

این است که کنیم.  درصد دیگر به صندوق سرمایه گذاري و یا ذخیره تعاونی ارسال می 45. پس از آن، ما هزینه کنددرصد را  10

شما به . شوداست که به کارگران پرداخت می درصد دیگر بازده 45شود. و  در تمام طول سال انجام می ها گذاري درهر یک از تعاونیسرمایه

  .استگوییم چون این بازده کار می"بازده"به آن ما ، سود سهام گویدآن می

و پس از آن، همه  دسرمایه اولیه دار یک کنیم. بنابراین، هر کسی گذاري میسرمایهبلکه کنیمما این سود سهام به صورت نقدي دریافت نمی

کنم که بازنشسته شوم. اما در عین حال، شرکت من  گذاریم، من این پول را زمانی دریافت می ما بین خودمان به اشتراك می را هماین بازده 

ي  ها ترین ویژگیک راه دیگري براي غلبه بر بحران اقتصادي است. یکی از مهمکند، و این ی گذاري میبا استفاده از این سرمایه، سرمایه

درصد به طور مستقیم به  10چرا که تنها  شود، میدرصد از سود ما به منظور ایجاد اشتغال سرمایه گذاري مجدد 90موندراگان این است که 
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درصد 45آالت جدید و سپس به همین ترتیبر محصول جدید و ماشینگذاري درود براي سرمایه دیگر به تعاونی می 45رود، و  جامعه می

. شود می گذاريسرمایه ها در داخل تعاونی هم پول من استکه دیگر 

درصد از  60پردازند و درصد از درآمد خود را به صندوق بازنشستگی می 32کارگران  است.طرح بازنشستگی در تعاونی موندراگون عادالنه 

  دریافت خواهند کرد.به عنوان حقوق بازنشستگی د نهایی خود را حقوق و دستمز

تگی خود را بگیرد. اگر به هر سدرصد از سود ذخیره شده در صندوق بازنش30تواند تا می ،که کارخود را ترك کند بگیرداگر کارگري تصمیم 

هاي اجتماعی و سالمت خود را درصد از بیمه 100همراه  درصد از حقوقش را به 80براي دوازده ماه  ،خود را از دست بدهددلیلی کارگر کار

ترین زمان شغل دیگري براي او در نظر بگیرد. که معموال به تعاونی دیگري منتقل خواهد شد. کند و تعاونی موظف است در کوتاهدریافت می

  پردازد. می غل سابق او باشد صندوق بیکاري این مابه التفاوت راشاگر در شغل جدید دستمزد کمتر از 

شغل از دست رفت. در همان زمان، مجتمع تعاونی موندراگون  هزار150، در منطقه باسک 1980در طول رکود اقتصادي جهان از اوایل 

در مورد اي با امی گودمن  در این مصاحبه ،این تعاونی استان مدیرکه یکی از ) MikelLezamizمایکل لیزامیز(شغل ایجاد شد. 4200

  گوید: قابله با بحران اقتصادي چنین میهاي م راه

ي دیگر  ها به تعاونیکارگران را ن را اخراج نکردیم، چرا که قبل از بیکار شدن، ما وسال هیچ عضوي از موندراگ 56ما هرگز در طی این "

ما بیش  ،غلبه بر بحران اقتصادي که یک بحران بسیار شدید بود، از آن لحظه تا به حال به منظور1991-92- 93ي  ها کنیم. در سال منتقل می

و در حال حاضر ما بیش از پیش رشد  ، ما شروع به رشد کردیم، 1994ي دیگر منتقل کردیم و پس از آن، از سال  ها به تعاونیرا  نفر 2000از 

کردیم.

کشور مختلف 150شود. ما به  در میدرصد از محصوالت ما به سراسر جهان صا 70براي ما، اسپانیا اولین بازار نیست. اروپا بازار ماست. 

کنند  هم فکر می ها کنم که سایر کمپانی صادرات داریم و اولین بازار خارجی براي ما، اروپا است. براي ما اسپانیا هم مهم است. اما من فکر می

تعاونی بزرگ و کوچک با هم  120ن ین خصیصه ي موندراگون است که ایرتکنیم. این مهم کنیم. چرا که ما باهم کار می که ما خوب کار می

روند و همچنین پول و  ي دیگر می ها کنیم مردم از یکی تعاونی به تعاونی اندازي میراهکنند، و هنگامی که ما یک گروه یا یک شرکت کار می

ه دلیل همین انتقال نقدینگی از یک شود، و این براي غلبه بر بحران اقتصادي بسیار مهم است. ب ي دیگر منتقل می ها نوآوري از یکی به تعاونی

ي مشابه رقابت داشته  ها توانند در سراسر جهان با شرکت ي کوچک نیز به خوبی می ها شرکت به شرکت دیگر است که بسیاري از شرکت

"لبه کنیم.ایم بر بحران غ باشند و به همین دلیل است که مقدار صادرات ما بسیار باال است و ما خیلی بهتر از دیگران توانسته

گوید: کند و میها به عنوان عاملی براي مقابله با بحران اقتصادي اشاره میهایش به اهمیت همکاري و ارتباط میان تعاونیوي در ادامه صحبت

به دلیل این هاي پیش رو در سال آینده صحبت کردند. ما معتقدیم، که  مدیران موندراگون در یک کنگره ساالنه، از آینده و چالش 430دیروز 

پذیر است، چرا که اگر یک تعاونی دچار برخی از مشکالت شود بقیه به آن کمک غلبه بر بحران اقتصادي امکانبین همکاري، ارتباط تعاونی

ر ، در حال حاضر مبتال به یک مشکل بزرگ است زیرا کمبود ساخت و ساز دفاگور عنوان مثال، در بخش لوازم خانگی، شرکتبه خواهند کرد. 

. درکرده استاسپانیا و در اروپا نیز، به دلیل بحران اقتصادي، سبب کاهش فروششان شده است. این شرکت واحد فروش و تعمیرش را یکی 

  "کند. برد، برخی از این کارگرانش را به تعاونی دیگر که مشغول کارند منتقل می رنج میکه از این بحران اقتصاديفاگور واقع
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یک تعاونی به تعاونی دیگر نیز یکی از راه هاي مقابله با بحران اقتصادي است که بسیار موفق بوده است. انتقال نقدینگی از 

داري رقابت آزاد، در دوره جهانی سازي سرمایه، وارد شدن به بازار رقابت براي موندراگون آسان نیست. یکی از بزرگترین  در دنیاي سرمایه

التی با کیفیت است که قادر به رقابت با کاالهاي سایر شرکت هاي بزرگ است. این مساله با تاکید بر دالیل موفقیت موندراگون تولید محصو

  هاي روز ممکن شده است. آوريآموزش و استفاده از فن

ما  .دخرنمحصوالت موندراگون را می است کهقیمت و خدمات خوب کیفیت وبه دلیل مردم "  در این باره چنین می گوید: مایکل لیزامیز

دهد که کاالیی خوب را  ترین قیمت. این نکته به همه اجازه میایم که همیشه کاالیی خوب و با کیفیت تولید کنیم با مناسبآموزش دیده

  براي خود بخرند. پس ما باید خدمات خوبی هم ارائه دهیم.

مختلفی داریم که در حال تولید محصوالت مختلف ماست.  ي ها مرکز تحقیق و توسعه به منظور کمک به بخش 14در واقع ما در این لحظه  ...

ایم که امروزه این مساله بیش از پیش براي سودآوري اهمیت دارد. ما این نظر را همیشه داشته کهاست نوآوري براي ما ارزش بسیار مهمی

مهم است. پس از آموزش، نوآوري بسیار مهم است.آموزش براي مردم بسیار

و همکاري و همبستگی با جامعه ارزش دیگري استمسئولیت اجتماعی 

ي بسیار مهم در داخل  ها بسیار، بسیار مهم است. اما نوآوري، یکی از ویژگی

ي پدر آریزمیندیاریتا ایجاد مرکز تحقیقات  ها است. از اولین ایده موندراگون

ر آوري آمریکایی، آلمانی یا ژاپنی بود. اگنیازشدن به فنبه منظور کمک به بی

هاي ريوآتوانستیم مستقل باشیم از فن داشتیم می ما چنین مرکزي می

و خرید  ها متفاوت موجود. به این دلیل آنها شروع کردند به خرید بهترین

اختراع ثبت شده داریم. که  716به عنوان مثال در این زمان ما  حق تولید. 

شهرها و ي بزرگ صنعتی در  ها که از سایر شرکتدهد به ما امکان می

  "کشورهاي دیگر مستقل باشیم. بنابراین نوآوري بسیار مهم است.

دهد که پرورش نیروهاي فنی کارآمد و آموزش آنها اي آغاز کرد . این مساله نشان میموندراگون کارش را با تاسیس یک مدرسه فنی حرفه

) نیز در MBA(هاي مدیریتی پیشرفته مانند ال حاضر برنامهها در طول زمان پیشرفت کرده به طوري که در حچه اهمیتی دارد. این آموزش

پذیر کرده است. روحیه تعاون و همکاري  شود. اما به واقع فقط دانش صرف نبوده که این موفقیت را امکان هاي موندراگون تدریس می دانشگاه

  گوید:آید. مایکل در این باره چنین می عامل بسیار مهمی است که در جریان کار بوجود می

اي به معناي آموزش تعاون نداریم. ما فقط در سطح دانشکده مهندسی، رشته تعاون را داریم. اما در دبستان، راهنمایی و ما چیز جداگانه" 

 مان بیاموزیم و این تنها دانش صرف نیست.کنیم که ارزش همکاري را به فرزنداندبیرستان ما درسی تحت عنوان تعاون نداریم. اما سعی می

آموزیم. به عنوان مثال دانشجویان عضوي از عمل با مشارکت بیش از پیش استقالل را به آنها میکنیم و دربه عنوان مثال ما با هم کار می

دانشگاه هستند. نه فقط کارگر و نه فقط معلم، آنها پرسنل تعاونی هستند، آنها عضو تعاونی هستند و مجبورند در گروه کار کنند. به این 

  "یب ارزش تعاونی و همکاري هر روز براي هر دانشجو در عمل آموخته می شود.ترت

  تولید می شود.R&Dواحدطریقازکهاستآوريفندرنوآوري

مختلف هايبخشتوسعهدراساسینقشآوريفنمرکز15

 استخدامرا درنفر742این بخش   2009سال در. دارندموندراگون

 1700به  2013یورو که در سال  53.700.000اي معادل  بودجهداشت و 

میلیون یورو افزایش یافت که  136نفر و میزان سرمایه اي بالغ بر 

  درصد ارزش افزوده تولید کرده است.  8.5
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اروپا. همچنین در ایاالت متحده، مکزیک یا چین وکارخانه در خارج از باسک دارد. عمدتا در فرانسه و 77درحال حاضر این مجتمع تولیدي 

ند. بسیاري از کارگرانشان عضو نیستند تنها کارکنان شرکت هستند. ما ها تعاونی نیستها و کارخانهاین شرکت "هند. اما به گفته مایکل :

اي داریم که دو سال قبل از بحران اقتصادي شروع شد. ما به عنوان طرح آزمایشی آن را شروع کردیم. در لهستان و مکزیک و یکی هم برنامه

ه آبی و یقه سفید و همچنین با ادارات کل، که به آنها امکان هاي کارگري و کارگران صحبت کردیم، با کارگران یقدر برزیل. با اتحادیه

سال طول  5مشارکت در اموال شرکت و سود را بدهند. اما به دلیل بحران اقتصادي، و چون این یک فرایند است فرایندي طوالنی که حداقل 

  "ها را داریم.نیا و باسک این تعاونیکشد و مسایل دیگر، پس از دوسال این طرح متوقف شد. در حال حاضر ما فقط در اسپامی

هاي کارگري ممنوع بودند. شاید بتوان تشکیل تعاونی را پاسخی به این ها و تشکلتعاونی موندراگون در زمانی تاسیس شد که تمامی اتحادیه

دي با این نهادها نیز توجه شود. درممنوعیت دانست. اما در حال حاضر اتحادیه و سندیکاها وجود دارند، باید به تعامل این واحد بزرگ تولی

هایی در مورد افزایش یا کاهش گیرند، تصمیمهاي مهم را میي تصمیمکارگران در مجمع عمومی همه ،واقع به دلیل این که در این تعاونی

  د. نشواثر میداري بیهاي کارگري دوران سرمایهشود، در عمل این تشکلدستمزدها و سایر مواردي که به کارگران مربوط می

ها فعال هستند. واحدکارگري در این  هاي اتحادیهشوند، اما به دلیل این که واحدهایی که خارج از باسک هستند به شکل تعاونی اداره نمی

  گوید:این باره چنین میمدیران موندراگون دریکی از

هاي کنیم. از این جنبه اتحادیها با هم هستیم  و با هم کار میکنیم، چون مهاي کارگري صحبت میما با اتحادیه ،اما در خارج از کشور"

هاي بسیار مهم است شفافیت است. اگر به طور مرتب همه چیز را در مورد کارگري بسیار مهم هستند. آنچه که براي کارگران و اتحادیه

سازي و ایجاد انگیزه براي همه کارگران و پارچهیکبهترین راه براي این به کارگران گزارش دهیم،  ،شرکت، استراتژي آن و سایر مسایل 

  ".است هاي کارگرياتحادیه

ي  ها توسعه تعاونیبراي فوالد ها چند سال قبل موندراگون اعالم کرد که با اتحادیه کارگران  ي دیگري از همکاري با این اتحادیه در تجربه 

رود. زیرا نیاز کرد. به گفته دست اندرکاران موندراگون این طرح به آرامی پیش میاي را آغاز پروژه کارگري در بخش تولید در ایاالت متحده

ها طول بکشد.به تغییر فرهنگ وجود دارد. فرایندي که شاید سال

  



1393تعاونی موندراگون/ خرداد    کانون مدافعان حقوق کارگر،

  

٢٠ي صفحه

آیندهاندازچشم

 دار وابسته بودن به یک سرمایهخواست نه  گیري را براي کارگران میاو قدرت تصمیمبودتعاونییکایجادبرايماریاخوزهرویايموندراگون

اي تعاونی.استشدهموفقجامعهتمامهمکاريباکهاستجهانسراسردرها تعاونیبزرگترینازیکیموندراگونتعاونیرا. امروز، شرکت

  ..به بیان دیگر امنیت شغلی دارند دهدهیچ کس کار خود را از دست نمیو  کنندکه مردم در آن به خوبی زندگی می

بهمتعلقکهاستهاییتعاونیهمهبرايیکسانکند، مقرراتمی جدابقیهازراپیچیدهشکلاینکهموندراگونفردبهمنحصرساختار

  .عضوکارگرتعدادگرفتننظردرهستند، بدونموندراگون

جهانبقیهباخودتجربهگذاشتناشتراكبهازدارد، آنهاخودجوامعواعضاروشنی برايبسیارآیندهموندراگنکهرسدمی نظربه

انجامچگونگیمورددرجدیديها ایدهشنیدنبرايدهد، وگوشخواهدمی دهند کهمی ارائهکسیهربرايراشانیها آموزه.ترسندنمی

)7(.هستندسوددالرمیلیاردهازاترمهمبسیارکارگرانشوددركکهاستمهمخیلیایناوقاتگاهی.هستندآمادهوکارکسبو  تجارت

سواد بیدیگر ه دانش را دارد، بسیاري از کارگران کشورها بکه هر کس امکان دسترسی  21قرن  در"گوید: یکی از مدیران موندراگون می

شد. زیرا هر کس چیزهایی تر از قبل باتر و دموکراتیکهاي مدیریتی باید مشارکتیها، سیستمنیستند. بنابراین بسیاري از اطالعات، آموزش

کنیم اگر هر کس بتواند براي خود تواند مشارکت داشته باشد و این براي همه بهتر است. و در این مورد ما فکر میداند و هر کس میمی

ه هم و براي جامعه بهتر است. چرا که هدف فقط حل فصل مشکل خود من نیست. من باید به توسعه جامعتصمیم بگیرد این براي آنها

  بیاندیشم به ایجاد ثروت درجامعه. 

ما این است که در براي جامعه ثروت ایجاد کنیم. چگونه؟ از طریق ایجاد شغل. این هدف ماموریت ما براي کسب درآمد نیست. ماموریت

توان می ،ودن با همفرصت مشارکت داشته باشند. در تالش براي همبستگی و بهمه کنیم که دموکراسی بهتر است اگر ماست. ما فکر می

ي همهدر همه چیز ،باید 21در این قرن  ،کنیم در آیندهتر است. ما فکر میکنیم که این راه بسیار انسانیجامعه را توسعه داد. ما فکر می

ت این تصمیم کار را پش گیري کنند و دیگران، نفر تصمیم10یک نفر یا  این کهنه فراهم باشد. ها)  درصدي99(امور باید امکان مشارکت همه

  "ادامه دهند.

  زیرنویس ها

١-ghadimi.html-Bahram-Ocupadas-http://peykarandeesh.org/article/Fabricas
٢--170515741608166215851575157817401608160715751740-http://rahaii.weebly.com/1580160615761588

15701605158517401705157.html-15831585-15761740170515751585-5751606170515751585171115851  
٣-http://www.kanoonm.com/405  

  2012، سال) Mondragon(موندراگونتعاونیمدیر) Mikel Lezamiz(لیزامیزمایکلبامصاحبهدموکراسی،باندیدهسازمانامی گودمن، -4

  
بود با استفاده از Ortubay، و اورتوبای Ormaechea، اورمیچا Gorroñogoitia، گورونوجیتا Larrañaga، الرنگا Usatorreنام آنھا اوستورو -۵

  رانام گذاری کردند  )Ulgorر( نامشان اسم  اولین تعاونی را الگوحروف اول 

  اور دانشکده جان بتونسونیا روالن مش(Betton)گروه مدیریت بیتون -۶
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٧better/-or-wage-prevailing-a-means-solidarity-payment-http://www.solidarityeconomy.net/2010/02/28/cooperative  
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  اصول اساسی تعاونی موندراگون

  

طولدرهایی است که ایدهازايمجموعهو شامل شد تایید1987سالاکتبرماهدرتعاونیکنگرهاولیندرتعاونیموندراگون اساسیاصول

  زیر خالصه شده است:به شکل وکسب شدهتعاونییکعنوانبهفعالیتسال30ازبیش

پذیرش باز

  .را می پذیرنداساسیاصولاینتبعیضنوعهیچبدوناست کهباززنانیومردانتمامبه رويموندراگون تعاونی

دموکراتیکسازمان

برکراتیکدموسازمانندهیپذیرشمعنیبهکهشود وجود دارد به رسمیت شناخته  می  حقوقینظرازعضوها –کارگراساسیبرابري

  .مدیریتی استنهادهايباهمکاريوحاکمنهادهاي  انتخابی بودنعمومی،مجمعحاکمیتحقاساس

کارحاکمیت

کنار گذاشته شده بگیرحقوقکارگرانسیستماتیکاستخدامنتیجه،یکعنوانبه .استانسانوجامعهطبیعت،تغییر براي اصلیعاملکار

اعضايتمامبرايموجودشغلیهايگزینهگسترشبراياي ارادهوکندمیایجادثروتکار تعلق دارد،کاربهکاملحاکمیتحقاست،

  .داردوجودجامعه

ابزار کار و تبعیت طبیعی سرمایه

ارزشبه عنوانراآنبنابراین .استالزمکاروکسبتوسعهبرايکهبه کار وابسته است ،که  شودمیمحسوببه عنوان ابزاريسرمایه

برايدسترسدرتابعی استونیستارتباطدرآمدهدستبهسودبامستقیمطوربهواستمحدودکهپاداش درك کردمناسبومنصفانه

  .تعاونیتوسعهوتداوم

مشارکتیمدیریت

برايمناسبهايمکانیسمتوسعهبهنیازخود،نوبهبهکهشرکتمدیریتحوزهدرعضاا مشارکتنتیجه،درومدیریتیخودازپایدارتوسعه

  .داخلی داردارتقاءوآموزشیهايبرنامهازاستفادهمذاکره،ومشاورهشفاف،اطالعاتمشارکت،

پرداختهماهنگی در

میزان  به تعاونیمعیدسته ج ارتقاءبرايحرفه دائمیاساسبرتعاونی،مدیریتیاساسیاصلیکعنوانبهکاربرايمنصفانهوکافیپرداخت

.است وخارجیداخلی،سطحکه درتعاونیواقعیامکاناتبامطابقو  کافی
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همکاري داخلی

 فرادا بین: باشدشدهآشکاربایدداخلی  همکارياصلکار،وکسبوريبهرهبراينیازیکعنوانبههمچنین  وهمبستگیازخاصاستفاده

واروپااسپانیا،درها تعاونیجنبشهمکاريوباسک،تعاونیهايسازمانوموندراگون  تعاونیتجربهبینوها گروهزیربینتعاونی،در درون 

.جهاننقاطسایر

اجتماعیتحول

بازسازيبهنسبتکهکندمیکمکیابنده گسترشروندیکدرگرفتنقراربادیگرمردمباعادالنهاجتماعیتحولاطمینانبهتمایل

.بیشتري داشته باشیمدخالتآزادترباسکو آزادتر   ترعادالنهبازسازي اجتماعیمعه خود وجااجتماعیواقتصادي

شمولیجهان

وعدالتصلح،اهدافاتخاذبااجتماعیاقتصادازمنطقهدراقتصاديدموکراسیبرايکهاعالم می کنیم  کسانیتمامباراخودهمبستگی

  .کنندمیکارنیتعاوالمللیبینجنبشبهذاتیکهتوسعه

پرورشوآموزش

جوانان ايحرفهپرورشوآموزشوتعاونی ،برايمالیکافیمنابعکناردرانسانی نیرويباال،درشدهبیاناصولاستقرارترویجبراي

  .ضروري است
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  ٢ضمیمھ 

  

  هاي مختلف  گردش مالی موندراگون در بخش

هاي فلزي یکی  از فعالیت هاي آن در  ورقبوده است.  تولید  2009میلیون یورو در سال  976ايسرمایههايکاالدرموندراگون  مالیگردش

لودر،چوب،ومونتاژفراینداتوماسیونبرايآالتماشینبندي،بستهآالتماشینآالت،ماشینوابزاراین زمینه است که براي تولید 

خودرو،بخشبرتمرکزباخاصطوربه. گیرید مورد استفاده قرار میها، سردخانهغذا،صنعتبرايارچهیکپتجهیزاتالکتریکی،ترانسفورماتور

بخشبرايآالتماشینوتولیدآلومینیوموآهنگريریختهبرايقالبوقالبقالب،ازايگستردهطیفکنندهتولیدهمچنینشرکت

  است.گري ریخته

وصنعتیتوسعهوطراحیخدماتی در زمینهکهداشته2009سالدریورو  میلیارد1.5مالیگردشموندراگون  صنعتی،قطعاتبخش  در

. خارجیوداخلیخودروهايقطعاتدیگروچرخ،رینگاي،حرفهموتورهاياکسل،ترمز،دهد.قطعاتی مانند  می  قطعات ارائهتامین

برق،تولیدوپتروشیمیگاز،ونفتتصفیهبرايجانبیلوازموکترونیکالوخانگیلوازمکنندگانتولیدبرايقطعاتتولیدهمچنین

  . نقالهنوارقطعاتوآلومینیوم،ومسمانند  الکتریکیهاي هادي

هايپروژهوهاساختمان. موندراگون بوده است.  2009میلیون یورو در سال  974بر بالغگردش مالی موندراگونساز،وساختبخش  در

تامین، بتنیساختهپیشهايسازهوشدهروکشوچوببزرگ،فلزيطراحی و ساخت سازه هاي . را اجرا کرده استختیزیرسامهم

و... از جمله حوزه هایی است که موندراگون در آن  آسانسورتولیدهمچنینساختمانی وآالتماشینهمچنینو  ساختهپیشپلیمريقطعات

  فعال است.

مشاورهخدماتی که ارائه می دهدجملهازبوده است.  2008میلیون یورو در سال 248بربالغمالی شرکت  در تجارت و خدمات گردش

خدماتولجستیکیمهندسیوالکترومکانیکیهايسیستممهندسی،  نوآوريوطراحیامالك،مشاورهمهندسی،ومعماريکار،وکسب

  گرافیکی و... است

وکشورازخارجبهمحصوالتصادراتازناشیفروش. بودالمللی بینفروشازمعامالت این تعاونیحجمازدرصد71.1،حدود2013سالدر

ایتالیاآلمان،،  برزیل،مکزیک،چکجمهوري،لهستان،فرانسهچین،: مختلفکشورچندیندرواقعتابعههايشرکت122درشدهتولید

  . مراکشو  تایلندهند،،اسلواکی،پرتغال،کیهتر،متحدهایاالت،رومانی،بریتانیا،

  هزار نفر در آن مشغول به کارند.  14افتتاح کرد که در مجموع  کشورازخارججدید درشرکت11موندراگون ، 2012سالدر  

39ایستگاه،63مسافرتی،انسآژ155ها،  اي آن در اسپانیا و جنوب فرانسه مشغول به کارند. عالوه بر سوپرمارکت هاي زنجیره فروشگاه

4وایستگاه17سوپرمارکت،16،فروشگاه بزرگ 4دارايانسهدر اسپانیا دارد و درجنوب فر عطرفروشگاه221وورزشیانجمنفروشگاه

  است. عطرفروشگاه

  خدمات بهداشتی ارائه می دهند. این تعاونی در تهیه و ارسال غذا به منزل، تمیز کردن منازل  نیز فعال است وهمچنین واحدهایی که


