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  .مبارزه برای خدمت های عمومی جزء مکمل مبارزه با جهانی شدن ليبرالی است
  

  كيوان. ب: تهيه و تنظيم
  

  خدمت هاي عمومي چيست؟
  :اين خدمت ها سه دسته اند.    همه جا در جهان، برنامه هاي نوليبرالي، خصوصي سازي خدمت هاي عمومي را هدف خود قرار دادهاست

 .كه بر پايه نرخ گذاري عمومي عرضه شده اند)  انرژي، ارتباط هاي دور و حمل و نقل هاشبكه آب،(خدمت هاي تجاري  •

 .كه بر پايه رايگان بودن كلي يا جزيي عرضه مي شوند) بهداشت، آموزش و پرورش(خدمت هاي غيرتجاري  •

 .تگي حمايت مي كنندخدمت هاي گسترده تأمين اجتماعي كه از شهروندان در برابر خطرهاي بيماري، بيكاري يا بازنشس •
برآوردن نيازهـاي  ال      اين مجموعه با روشي بيش از پيش منظم در آماج روند خصوصي سازي به مفهوم وسيع قرار دارد كه هدف آن انتق         

  .به بخش خصوصي تجاري استانجام مي گرفت، تاكنون به وسيله خدمت هاي عمومي ياد شده كه خانه ها 
 آورده كردن نيازهاي اجتماعي اند كه بدين ترتيب وارد تعارض مي شوند و در واقع، دو مدل توسـعه و حتـي دو        پس اينها دو حالت در بر 

  .گزينش تمدن را مشخص مي سازند
     فراسوي اختالف هاي موجود بين سه بخش بزرگ يادشده، برآورده كردن نيازهاي اجتماعي كه در چارچوب خدمت هاي عمومي تـأمين    

  :اند بر پاية ناپيوستگي دوگانه تعريف شودمي شود، مي تو
از يك سو، فايده مندي بي واسطه فعاليتي كه پاسخگوي اين نيازهاي اجتماعي است، يعني شمار معينـي از نيازهـا را حتـي اگـر                           •

 .سودآور نباشد، به دليل هاي ديگري جز سودآوري برآورده مي سازد

مثـل  . يد فردي افرادي است كه اين خدمت ها به آنها اختصاص داده شده         از سوي ديگر، پاسخگوي نيازهاي مستقل از قدرت خر         •
ما بهاي تمبر را بنا بر نرخ گـذاري مـي       . آنچه مي پردازيم و آنچه بدست مي آوريم، در بخش مهمي جدا است            ... تمبر پست يا بازنشستگي     

ما بـراي ارسـال يـك نامـه بـه      . فته و بهاي واقعي قرار ندارداما بهاي چيزي را مي پردازيم كه در رابطة مستقيم با خدمت انجام يا  . پردازيم
اصل خدمت عمومي انديشة نرخ بندي و تقسيم به تساوي . فاصلة يك كيلومتري منزل مان يا انتهاي ديگر كشور به يك اندازه مي پردازيم        

 .رداخت را از واقعيت ارزش جدا مي كندرا در بر مي گيرد، يعني بهايي را مي پردازيم، اما قاعده هايي را پذيرفته ايم كه اين پ
هاي ُپستي، بحـث هـا درون جامعـه         حموله  از اين رو، بطور مشخص، دربارة م      .      نتيجة هر خصوصي سازي تنظيم دوبارة اين رابطه است        

 و چنـد گـرم در   اروپايي آنچه را كه خدمت عمومي است، تعريف مي كند و معلوم مي سازد كه چند گرم نامه شامل منطق نرخ بنـدي اسـت        
  .پس اينها داوهاي بسيار مشخص هستند. منطق نرخ بندي هاي خصوصي قرار مي گيرد

بنـا بـر   . تضاد ميان تقسيم و سرمايه اندوزي از همان انگار سرچشمه مـي گيـرد  .      در مورد بازنشستگي ها نيز وضع به همين ترتيب است       
كاراني هستند كه سـهيم   در واقع، اينها پيمان.  افراد سهم خود را در آن مي ريزندتوزيع، در بازنشستگي ها يك ظرف مشترك وجود دارد كه        

پس از اين رو، بازنشستگي، بنا بر سرمايه اندوزي، اين منطـق     . اند، و بعد اين بخش از مبلغ مزد به نسبت ميان بازنشستگان تقسيم مي شود              
آنچه شما، بطور فردي و بدون هيچ تقسيم مساوي بين افـراد مختلـف واريـز                يعني بازنشستگي شما تنها بر حسب       . را كامالً فردي مي سازد    

اينها دو مفهوم از جامعه هستند كه موضوع بحث اند و پيشرفتي كه به ترتيب معين اجتمـاعي شـدن را نمـايش               . كرده ايد، پرداخت مي شود    
  .مي داد ناگهان قطع و با يك چرخش بسيار تند گسسته شد

  
  چه رويداده است؟

در مجموع، امتيازهايي كه آن مي توانست داشته .  در كشورهاي شمال، كاركردي بودن اين اجتماعي شدن به كران هاي خود رسيده است   
باشد، بخاطر اينكه موجب تقويت تقاضا مي شد، مبلغ معيني از درآمدها را تضمين مي كرد و دولت و قدرت هاي عمومي را وامي داشت كـه             

همه اين امتيازها بنا بر اين واقعيت متعادل شده بود كـه بسـيار گـران بـود و يـك جنـبش          . ه هاي زيرساختار را بپردازد    ميزان معيني از هزين   
وجود داشـت كـه همچـون يـك فشـار،       ) مزدها، حمايت اجتماعي و توزيع دوباره از راه ماليات ها         (افزايش ارزش نيروي كار به مفهوم وسيع        

  . از اين پس كاهش يابدبنظر مي رسيد كه مي بايست» باري«
نخسـتين برنامـه هـاي تعـديل        .      در كشورهاي جنوب، اهرمي كه وارونه سازي در منطق خصوصي سـازي را ممكـن سـاخت وام اسـت                   

پـس  .  كه كسب ارزها را ممكن مي سازد داراي اين منطق بود كه با همة روش هاي ممكن منبع هايي را آزاد كند   80ساختاري در آغاز دهة     



 ٢

خصوصي سازي كه وسيله براي كسب ارزها و جذب سرمايه هـا  ادرات، كاهش هزينه هاي بودجه اي غير از استرداد وام و رفته رفته     تقدم ص 
  .است، سرفصل كار اين كشورها قرار مي گيرد

. ز مشترك استنا بر حالت هاي مختلف كشورها چرخشي صورت گرفته است كه پوشش ايدئولوژيك شان بطور شگفت انگي            ب     از اين رو،    
اگر دليل هاي مربوط به خصوصي سازي در مراكش، نيجريه، مكزيك، فرانسه و غيره را با توجه به سطح ها و وضعيت هاي توسـعه بسـيار                           

واقعيت اين است كه صندوق بين المللي پول، بانك جهاني يا سازمان تعاون . مختلف اين كشورها بررسي كنيم، درست آنها را يكي مي بينيم
  .با گروه منسجم كارشناسان خود به تدوين اين دليل ها مي پردازند) O.C.D.E(وسعة اقتصادي و ت

مزد مستقيم كه مزدبـر دريافـت مـي كنـد و مـزد      . مزد بر دو نوع است. ها نشان مي دهد   مزد خود را در منطق كاهش       ،     تعرض آغاز شده  
از اين رو، در كشـورهاي پيشـرفتة   . و اين درونمايه اي بسيار غني است. ودنامستقيم كه از طريق سهميه بندي هاي اجتماعي پرداخت مي ش   

سرمايه داري دربارة تنزل هزينه ها اين بحث به ميان آمده كه وسيلة جادويي براي ايجاد شغل ها است، بي آنكه اين مسئله مطرح شود كـه           
  آيا اين تنزل هزينه ها مثالً در بودجة تامين اجتماعي جبران مي شود؟

    سرانجام اين كه ستايش از ابتكار خصوصي و گشايش مرزها رواج دارد كه امكان مي دهد به شيوة بسـيار قـوي دليـل جديـدي عنـوان                  
بنابراين، كاهش هزينه ها، كاهش ماليات ها و هم سطح شدن در پـايين بـه   . دليل ضرورت رقابتي بودن در رابطه با رقابت بين المللي       . گردد

  . هاي بسيار بهم فشرده در رابطه با رقابت بين الملليمنظور داشتن ارزش
در كشـورهاي   » توسـعه «     از اين رو، اين دليل تراشي عنوان شده است كه چرخش حاد به سوي مدل جديد ليبرالي بطور كلي نمايشـگر                      

اري بيـان شـده و هـدف آن تئـوريزه     جهان سوم است و پيوستگي با چيزي را در نظر دارد كه اندكي بي مقدمه در برنامه هاي تعديل سـاخت         
  هاكردن نفع براي كشورهاي جهان سوم از راه گشودن كامل مرزهاي شان، غوطه ور شدن در بازار جهاني و آزاد كردن فعاليت هاي سرمايه

ا بـراي بـه گـردش    پس از اين تئوري سازي به پيوند زدن نهادهاي بين المللي رسيدند كه با روش كامالً دستوري حقوق سرمايه ها ر                   . است
درآمدن تدوين مي كنند و حتي نوعي مصاف بين المللي را مشخص مي سازند كه مبتني بر خواست كنترل ايـن گـردش هـاي سـرمايه هـا        

كه بازار جهاني را تنظـيم مـي كننـد،    ) OMC(طرح ريزي اين منطق ها بطور اساسي پيرامون بانك جهاني و قراردادهاي تجارت آزاد             . است
  .يرد و در تحول دايمي هستندانجام مي گ

تجاري شدن خدمت ها يك زمـان       . را به عنوان نمونه در نظر گرفت      ) موافقت عمومي در زمينه تجارت خدمات      (AGCS     مي توان مورد    
اي  اعالم كرده بـود كـه گـردش هـ          AMI. از سرگذرانده است  ) موافقت متقابل در زمينة سرمايه گذاري      (AMIتوقف را، بويژه پس از ترك       

دارند قيد و شرط هايي بويژه درخدمت هـاي         ن امضاء كنندگا موافقت نامه حق    سرمايه مي توانند خود را آنطور كه مي خواهند هدايت كنند و             
با اينهمه، نتيجه هاي بسيار مهيب و فاجعه بـار  .  به دليل مقاومت هايي كه با آن روبرو گرديد، واپس رانده شد         AMI اما   .عمومي برقرار كنند  

 در ايدة برابري رفتار سرمايه ها و اين واقعيت كه هر كمـك مـالي بـه               AGCS را كه مي توانند خدمت هاي عمومي را واژگون كنند، در             آن
بايد توجه داشت كه مقاومت هايي      . بخش عمومي به مثابه رقابت ناروا و رفتار نابرابر نسبت به سرمايه هاي خارجي تلقي مي شود، مي يابيم                  

امـا مسـئله عبـارت از نشـان دادن قيـد و      . نمي توان گفت كه اين چيزي است كه بي درنگ انجام گيـرد        . پيشنهادها وجود دارد  در برابر اين    
بطور بالقوه، آنچه روي خواهد داد، اين است كه چون بيمارستان ها و كلينيك هاي خصوصي در كنار بيمارستان هاي عمومي    . ها است  شرط

در .  بيمارستان ها كمك كنيم، زيرا اين اقدام رفتاري نابرابري در ارتباط با كلينيك هاي خصوصي خواهد بـود                 وجود دارند، حق نداريم به اين     
حق نداريم در هيچ مورد سيستم عمومي آموزشي را AGCS از اين رو، بنا بر روش . مورد سيستم آموزشي نيز همين برهان آوري وجود دارد

بنابراين، دربارة آموزش ساز و كـاري وجـود دارد كـه    . ه هاي خصوصي زيان آور باشد، برتر بدانيمدر صورتي كه براي دانشكده ها و آموزشگا 
هر مداخله را كه بدرستي مبتني بر اجتماعي شدن شمار معيني از هزينه ها و پرداخت ها است از مضمون اش تهي مـي سـازد، ايـن چيـزي               

  .بسيار جدي است
مي دانيم كه آرژانتين، كشوري كه سخنگويان ريـز  . ه آرژانتين را در زمينة خصوصي سازي يادآور شد     اين جا مي توان چند نمونه از تجرب     

و درشت ليبراليسم نو در سراسر جهان از جمله همكاران ايراني آنها در رسانه هاي عمومي آن را به عنوان سرمشق باشكوهي براي توسعه و                      
در ايـن كشـور همـان سـاز و كارهـايي را در كـار       .  بحران و واماندگي بي سابقه اسـت     پيشرفت كشورهاي پيراموني مثال مي زدند، غرق در       

مهاجرت هاي جمعي از اين كشور، بخصوص بـه طـرف           . جوانان بيكار ديپلمه اميدشان را از دست داده اند        . بينيم كه اينجا بر شمرده ايم      مي
اين در حـالي اسـت كـه آرژانتـين          . كشور كاركرد خود را از دست داده است       اين  . اسپانيا بخاطر اين است كه آينده براي آنان تيره و تار است           

ايـن كشـور تقريبـاً همـه چيـز از جملـه نفـت اش را        . هميشه بعنوان كشوري قلمداد مي شد كه در خصوصي سازي ها بسيار پيشـرفته بـود       
مالكيـت نفـت اش را بطـور نمـادين          در صورتي كه مكزيك با وجود افراط در منطق خصوصي سازي ها، دسـت كـم                 . خصوصي كرده است  



 ٣

پـس  . اما در آرژانتين شركت نفت اين كشور به يك كمپاني اسپانيايي فروخته شـد             . چون فروش آن ناممكن است    . كماكان حفظ كرده است   
  .مسئله عبارت از تجربه اي است كه تا انتهاي آن پيش رفته است

  
  

  چه درس هايي مي توان از آن گرفت؟
در اين مدل، قاعده عمـومي      .  جزء مكمل مدل ليبرالي گشايش است كه در آن همه چيز بهم ربط دارد              وظيفه خصوصي سازي ها    -1

اين است كه كشورهايي كه آن را مي پذيرند واقعاً به صادر كردن بيشتر دست بزنند و آن در صورتي است كه آنها براي ايـن كـار بـه وارد                             
بنا بر اين براي پر كردن آن بايد به جلب سرمايه ها پرداخـت و يكـي از              .  مي شود  بدين ترتيب كسري خارجي عميق    . كردن بيشتر بپردازند  

. اين همان كاري است كه آرژانتين انجـام داد       .  شمار معيني از مؤسسه هاي عمومي است       نساده ترين وسيله هاي انجام آن، بفروش رساند       
براي اينكه اين كار . نجام داد كه نمونه هاي زياد از آن در دست است شرايطي ا طبق رباما آن را    . چون بواقع به جلب سرمايه ها نياز داشت       

 ، بـرق  فـرانس تلكـوم  چنانكه مؤسسه هاي ملي بخش عمومي فرانسـه مثـل    . هايي ضرورت دارد  » موجودي « وجود. بدرستي جذاب باشد  
ي مؤسسه هايي را كه خوب كار مي كنند بـه      يعن.  از اين سازو كارها استفاده مي كنند       ليونهيا بخش خصوصي مثل آبرساني      ) EDF(فرانسه  

همان سازوكار در خط هاي حمل و نقل هوايي آرژانتين كه تا آن زمان خصوصي نشده بـود، وجـود داشـت كـه     . بهاي بسيار نازل مي خرند  
دازي به بهاي بسيار نـازل بـه        به اين ترتيب هواپيماهاي از كارافتاده آرژانتين براي تعمير و راه ان           . توسط مؤسسه دولتي اسپانيا خريداري شد     

  .حراج گذاشته شد
روزي كه ديگر هيچ چيز براي فروش باقي نمانـد، مـدل         : درس ديگر، اين است كه اين روند سرانجام لحظه اي از نفس مي افتد              -2

در نشسـت مـراكش     مي  توان گفت كه آرژانتين بخاطر استفاده از فرمول مـدون             . زيرا ورود سرمايه ها قطع مي شود      . وارد بحران مي شود   
چون فروش توأم با هدر رفتن توان مسـتقل توسـعه اسـت و سـرمايه هـايي كـه وارد                   . چنين مدلي بغايت فرساينده است    . واقعاً فروخته شد  

چون فروش توأم با هدر رفتن توان مستقل توسعه است و سرمايه هـايي كـه وارد مـي شـوند         . شوند براي توسعه كامل يكپارچه نيست      مي
از ايـن رو، خصوصـي سـازي هرگـز     . آنها بخش هاي سودآور يا مستعد سودآوري را انتخاب مي كننـد .  كامل و يكپارچه نيستبراي توسعه 

به عالوه درس بزرگي از كشورهاي فوق در دست است و اين نشان مي دهد كه سرمايه هاي خارجي بطور بسيار گزينـه اي          . سازنده نيست 
آنچه مورد توجـه ايـن سـرمايه اسـت، چيزهـاي بسـيار       . صادي و اجتماعي آشفته اي بوجود آورده اندوارد اين كشورها شده اند و شرايط اقت 

 .سودآور است و بقيه به حال خود واگذاشته شده است

به احتمال دليل خيلي مهم همانـا دليـل   . بايد به شمار معيني از دليل ها رجوع كرد كه در زمينة خصوصي سازي عنوان شده است  -3
زيرا خدمت هاي عمومي در شماري از كشورها خيلي بد كار مي كنـد و  . البته، تحليل دقيق دشوار است. ه نياز به تحليل دارد كارآيي است ك  
 .آيي نوعي ارزش گواه دارددر آن دليل كار

از دسـته  ن آن  چنانكـه از جملـه بـه خصوصـي كـرد     .      اما در واقع، اگر از نزديك بنگريم، چيزي وجود دارد كه بايد توجه را جلـب كنـد   
. ي هرگز عنوان نشده اسـت دليل كارآيي ناكاف. هاي عمومي مي پردازند كه هيچكس كاركرد خوب آنها را مورد بحث قرار نمي دهد             خدمت

البته، آن با واقعيت . چون خواست خصوصي كردن از اين دليل در هنگامي كه آن را عنوان مي كنند به شيوة فرصت طلبانه مجزا شده است       
، بـرعكس . آنچه بنا بر اصل خواستارند، خصوصي كردن به منظور افزايش و توسـعة قلمـرو كـاال و سـودآوري اسـت                     . چيزها مطابقت ندارد  

توان گفت، آنچه را كه بيشتر خصوصي مي كنند، چيزي است كه خوب كار مي كند و آنچه را كه خوب كار نمي كنـد و گـران قيمـت                               مي
 .به دولت وامي گذارند» خصوصي سازي سودها، اجتماعي شد زيان ها« است، طبق شعار 

سـنجه  . جة خـدمت هـاي عمـومي نيسـت        يك درس بزرگ از خصوصي سازي اين است كه سنجة خصوصي كارايي همان سـن               -4 
در حقيقت، مسئله عبـارت از كـارآيي وسـيله هـا     . هاي عمومي، نخست اين است كه حيف و ميل و فساد وجود نداشته باشد      كارآيي خدمت 

، دموكراتيك هدف آن و آنچه با آن كارآيي را مي سنجند مبتني بر استعداد آن در پاسخ به نيازهاي اجتماعي و پاسخ به شيوة همگاني. است
اين توانايي توليد سود از معبر حذف يك سلسله از نيازها          . است» آنچه آن را مي سنجند توانايي توليد سود       « : و برابري خواهانه به آن است     

  .پس سنجة ديگري از كارآيي وجود دارد. كه بسيار گران قيمت است، مي گذرد
جسـتجوي كـارآيي خصوصـي عبـارت از حـذف      .  ها يـا بيمارسـتان هـا را مثـال زد            به عنوان مثال مي توان بحث دربارة كارآيي ُپست        

نمونه وارترين مثـال تـرن هـاي انگليسـي در مـيهن             . بيمارستان هاي كوچك مجاور يا كاهش كيفيت توزيع ُپست در دورترين نقطه است            
. كه اين سازواره به طور مطلق خوب عمل نمي كند         نتيجه اين است    . ترن هاي انگليسي وضعيت كاريكاتوري پيدا كرده اند       . ليبراليسم است 

حادثه هاي بيش از . چون هيچكس نمي خواهد براي حفظ آن پول خرج كند. ارتباط ها تأمين نشده ا ست  . چون هر خط منطق خود را دارد      



 ٤

كارآيي تنزل يافتـه    . ن مي دهد  به راستي گويا است كه وضعيت كارآيي تنزل يابنده را نشا           نمونه اي    پادينگتنحادثة  . پيش جدي وجود دارد   
. در ارتباط با حمل و نقل افراد و فراموش كردن كامل هر آنچه كه مربوط به خرج نگهداري، هزينه كردن براي وسيله ها و زير ساختار است

داده بودنـد، ولـي چـون    آن موجود بوده است و كارگران چهار يا پنج بار پيش از حادثه درباره آن هشدار              ه هاي   حادثه اي كه روي داد، نشان     
  .مرمت آنها سودآور نبود، آن را پشت گوش انداخته اند

  .      بنابراين، كارآيي كامالً وجود دارد، اما  سنجه هاي كارآيي غير از سنجه هاي برآوردن نيازهاي اجتماعي است
و محدوديت هـا را در درون خـود ايـن           به عالوه، حتي از ديد كارآيي، ما در خالل جهان يك رشته پديده هايي داريم كه خطرها                   -5

نخست بايد به . اياالت متحد دو نمونه به كلي شگفت انگيز به ما ارائه مي كند. مفهوم كارآيي در معني بسيار عام اصطالح نمودار مي سازند
مي كوشيم دليـل هـاي   . شاره كرد تكنولوژي هاي جديد، اه ا، جايگكون والييسيلمسئله انرژي در كاليفرنيا، با قطع جريان برق، از جمله در   

به محض اينكه .  ها و بنابراين، عمل كردن در محدوده توانايي ها است ارزشاصل كارآيي در ابتكار خصوصي، تقليل . آن را پي كاوي كنيم    
ب شـده فراتـر مـي       زيرا از توانايي هاي به دقت حسا      . به دليل هاي پيش بيني نشده، نياز به برق بيشتر وجود دارد، سيستم منفجر مي شود               

چنانكه در بزرگترين قدرت اقتصادي جهان، منطقه اي وجود دارد كـه  . از اين رو، پديدة كارآيي بنيادي به ناكارآيي كلي تبديل مي شود     . رود
د از شـمع   ناچار شده انسيليكون واليبه همين خاطر، در . از حيث تكتولوژي بسيار پيشرفته است، ولي در معرض قطع جريان نيرو قرار دارد          

  .براي روشنايي استفاده كنند
آنچـه  انرون .  است كه از خصوصي سازي سرچشمه مي گيرد اِنرون     نمونه ديگري كه اياالت متحد نمايش داده، فروپاشي كياني بزرگ     

بـزرگ كـه در دسـت      مثل توزيع انرژي توليد شده توسط دسـتگاه هـاي           . را كه مي توان در شبكه هاي انرژي انجام داد، بعمل آورده است            
. اين مؤسسه در اين بازار ويژه سـوداگري كـرده اسـت   . فعاليت اساسي آن، فعاليت داللي در انرژي بود    . بخش بزرگ عمومي باقيمانده است    

 تكميـل آن  رور زياد به رشد بي پايان بورس اسـت و د شدة به ورشكستگي كامل نمادين انجاميد كه بيانگر ورشكستگي باناين روند كنترل   
مزدبران مؤسسه به شدت تشويق شده اند، همـة حقـوق   . ايد گفت كه اين امر ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي را نيز در بر مي گيرد       ب

پس آنهـا نـه فقـط شـغل، بلكـه      . بازنشستگي و مبلغ هخاي مستمري شان را در سهام مؤسسه بگذارند كه تقريباً به صفر نزول كرده است             
  .دست داده اندحقوق بازنشستگي شان را از 

اين يك كارآيي كوتاه مدت و بطور اجتماعي كم توسعه .      اين منطق خصوصي سازي يك عنصر ثبات زدايي بسيار عميق اجتماعي است      
يازها كار از اين رو است كه خيلي ساده به شمار معيني از ن. اگر كارآيي وجود دارد، بايد گفت مبتني بر نابرابري در برآوردن نيازها است. است

  .در واقع فقط با اين نوع استراتژي مي توان تا ا ندازه اي آسان به باصطالح كارآيي زياد نايل آمد. كه سودآور نيستند، پاسخ نمي دهد
گفتمان تـا انـدازه اي دقيـق      . دليل تكنولوژي ها صبحت كنيم    : سرانجام الزم است كه دربارة دليل ديگري از خصوصي سازي ها           -6

در گذشته، بـا تكنولـوژي هـاي قـديم، انحصـار      « :  چون ارتباط هاي دور وجود دارد كه مبتني بر اين اظهار نظر استبويژه در بخش هايي 
  .»اما اكنون با تكنولوژي هاي جديد، آنچه معني دارد، خصوصي سازي، نرمش شبكه ها و غيره است. خدمت هاي عمومي يك معني داشت
مـي تـوان همـة    . از يك سو، هيچ تكنولوژي شكل برآوردن نيازهاي اجتمـاعي را ايجـاب نمـي كنـد    .       اين دليل نيز بايد كامالً رد شود    

وانگهي، خصوصي سازي امروز اخـتالل هـاي   . از سوي ديگر، همة تركيب هاي ممكن تقريباً وجود دارند         . هاي ممكن را تصور كرد     تركيب
زيرا گرايش هاي فوق سوداگري كه كسي جلـودار         . ار اقتصاد مي گردد   زيادي را حتي در بخش ها وارد مي كند و باعث بي ثباتي در طرز ك               

چنانكه فرانس تلكوم كه در بخش بزرگي خصوصي شده امروز با بحران بسيار جدي و وامدار بودن بسـيار زيـاد                  . آن نيست، بوجود مي آورد    
همـه اينهـا   .  هاي جديد و بورس بوجـود آمـده اسـت   دليل آن بنا بر فعاليت هايي است كه از نوعي توهم در ارتباط با تكنولوژي          . روبروست

.  كه در فرانسه يك آزمون براي خصوصي سازي ها را تشكيل مي دهـد، بربـاد رفتـه اسـت                    فرانس تلكوم همچون يك چيز پف كرده مثل       
ـ   . ه معيني كسب كرده اسـت يگشايش سرمايه، چنانكه مي گويند، باعتبار سهامدار بودن مزدبر توج         د سـهامي بـا ارزش   مزدبـران توانسـته ان

سهم هايي كه مزدبران در اختيار دارند طي پنج سال مسدود باقي مي ماند و در اين مدت حق فروش براي آنها وجود             . امتيازي بدست آورند  
.  مي شـود   اين دارايي بالقوه بهمان نماياني ناپديد     . صبح ارزش هاي بورس را كه بطور نمايان باال مي رود، مالحظه مي كنند             آنها هر   . ندارد

 تنهـا خـود را ثروتمنـد بـالقوه      فـرانس تلكـوم   كارمند  .  تقريباً در سطح تاريخ انتشار آنها است       فرانس تلكوم هاي بورس    چنانكه امروز ارزش  
آنچـه مزدبـران    . افسـانه اي بـيش نيسـت      » همه سهامداران در پرتو خصوصي سازي     « احساس مي كند و بدين ترتيب ايدئولوژي يگانگي         

شاهد آن هستند انعكاس هاي مقروض بودن سوداگرانه است كه در آن هزينه هاي بهره به هـيچ وجـه بـالقوه نيسـتند و بـه      فرانس تلكوم  
  . بنابراين، توهم ها به سرعت پاك شده اند. شكل اخراج ها و شرايط بسيار سخت كار يك نتيجه دارند

  
  
  



 ٥

  چگونه بايد پيش رفت؟
ها   آورد كه كژكاري ها را تصريح مي كند؛ بخصوص در مورد آنچه كه مربوط به نرخ گذاري      نخست بايد به يك ضد برهان آوري روي       

  .است، واقعيت اين است كه افزايش قيمت ها بدون اجبار در بهبود خدمت ها صورت مي گيرد
لبته، انديشـة ملـي كـردن دوبـاره     ا.      مثالً در فرانسه توزيع آب خصوصي شده و به دو گروه بزرگ تعلق دارد كه در بازار رقابت مي كنند                   

چون در واقع، دو قطب، دو مؤسسه بـزرگ  . بگوش مي رسد، هر كس مي تواند تأييد كند كه اين خصوصي سازي يك رقابت نادرست است  
كـه روي هـم   بنابراين، آزمون هـايي وجـود دارد   . مصرف كنندگان، بويژه با افزايش تعرفه ها، تقسيم مي كنند   بهزينه  وجود دارد كه بازار را      

انباشته شده و امكان مي دهند كه بگوييم يك سيستم ملي شده يا انحصار عمومي يا منطقه اي كه به واقع معين كردن نرخ هـا را ممكـن          
از اين روست كه آرژانتـين،  . مي سازند و آنها را به تهيه كنندگان تحميل مي كنند، در نهايت سيستم هايي هستند كه كه بهتر كار مي كنند         

دوباره ملـي شـدن،   يي كه شركت آبرساني ليونه در آنجا سرمايه گذاري كرده، امروز دروضعيت بحراني بسيار عميقي قرار دارد كه انديشة   جا
اين انديشـه بطـور قطـع راه    .  بانك ها و مؤسسه هايي كه از اين حركت خصوصي سازي سود جسته اند، بوجود آورده است      از مالكيتب  سل

  .زيرا تنها روش پافشاري روي مسئله كليدي است كه در آنجا مطرح مي شودخود را باز مي كند؛ 
در ايـن بـاب بايـد تعـادل ميـان           .      سرانجام مسئله كارآيي بميان مي آيد و بـاز خـدمت هـاي عمـومي بسـيار كـارا مطـرح مـي گـردد                        

از يـك سـو، دفـاع از خـدمت هـاي عمـومي بايـد بـا                  . البته، بايد اين مسئله را با دو انديشه پيوند داد         . سازي و كارآيي را رد كرد      خصوصي
. اين چيزي است كه در فرانسه سنديكاها رفته رفته درك كرده انـد . ها در زمينة دموكراسي، شفافيت و نظارت جمعواره همراه باشد        خواست

ته، بايـد ايـن مبـارزه قـانوني را بـا      الب. نمي توان از خدمت هاي عمومي تنها بر پايه دستاوردهاي اجتماعي مزدبران اين بخش ها دفاع كرد            
بعد بايد به توسعة . مبارزة وسيع تر براي دفاع از مدل معين برآوردن نيازهاي اجتماعي و شمار معيني از نيازهاي نخستين اجتماعي پيوند داد               

ي مقررات زدايي، شمار معينـي از  چون باز روزي وزنه سازمان هاي بين المللي، پيمان ها و  عامل ها        . اين مبارزه در مقياس جهاني پرداخت     
چنانكه در اروپا رهنمودهايي كه در مقياس اتحاديه اروپا تدوين شده اند، جنبه تحميلي . چيزها را كه در گذشته ممكن نبود، ممكن مي سازد        

ايـن رأي زنـي هـا كـه     . هنددارند و كشورهاي عضو ناچارند خود را با آن تطبيق دهند و مقررات خود را در زمينه برق، پست و غيره تغيير د   
پس ضرورت مداخله در اين سطح نيز وجود دارد و هر . بسيار دور از دسترس شهروندان قرار دارند، در واقع ابزارهاي اجبار بسيار قوي هستند

دريابيم چرا اين امر امكان مي دهد كه . همانطور كه مي گويند، جنبشي است كه از اين عامل آگاهي يافته است» ضدجهاني شدن« جنبش 
يك آگاهي يابي در اين عرصـه  . از اين پس، به تناسب هر نشست سران اروپايي با بسيج هاي فوق العاده عظيم و عمالً بي سابقه روبروييم          

زيـرا تصـميم هـاي گرفتـه شـده بازتـاب هـاي        . در اين نوع نشست ها، مسئله تنها عبارت از پرگويي در مقياس اروپا نيست           . رخ داده است  
با اينكه اين كشورها در بسياري جهت ها متفاوت اند، بازتاب ها همواره در همان معنـا سـمت و سـو                  .  در هر يك از كشورها دارد      مشخصي

  .دارد و اين امر بسيج هاي بين المللي را ممكن مي سازد
امـا بايـد   . پيوند يابد، شرط قطعي اسـت      پس از اين رو، توسعة دفاع از خدمت هاي عمومي بنا بر منطق دموكراتيزه كردن كه بايد با آن   

براي بازگشت بـه آنچـه   . اين انديشه را كه طبق آن موضوع عبارت از مسئله هاي به دقت اقتصادي به مفهوم دقيق اصطالح است، رد كرد       
. اجتمـاعي وجـود دارد  كه من آن را نقطة عزيمت مي دانم دو طرح، دو مفهوم كامالً قطبي توزيع درآمدها، قاعده هاي بازي و اولويت هاي                

من نيازها را در صورتيي برآورده مي سازم كه سودآور باشند و مصرف كنندگان قادر بـه                 « پويايي خصوصي سازي مبتني بر اين گفته است         
ازتوليـد  پس اين سازوكاري است كه نابرابري هاي موجود را تثبيـت و آنهـا را ب  . »براي پرداخت پول داشته باشند   پرداخت باشند؛ يعني افراد     

در واقع اين مكانيسم برآوردن نيازهايي را كه به احتمال بسيار فوري هستند، رد مي كند، چون آنها افراد يا قشرهاي اجتماعي را در . مي كند
  .بر مي گيرند كه از قدرت خريد الزم بي بهره اند

 حالت اضطراري وارد بيمارستان مي شويم، پـيش از هـر   هنگامي كه در.      كافي است به پاورقي هاي روزنامه هاي آمريكايي نظر افكنيم    
  .همين پديده ها در مراكش و ديگر كشورهاي نظير آن ديده مي شود. اقدام  زا بيمار مي پرسند درآمدتان چقدر است

. ودن پـيش مـي رود        تمام منطق اجتماعي شدن مبتني بر مبارزه با اين پديده ها و برقرار كردن عامل هايي است كه در جهت رايگان ب                     
بودن آن تصميم ي شاركتم اجتماعي شدن و   و دربارة تقسيم اين هزينه   بايد  وقتي بيماريد و مراقبت شده ايد، اين بر عهدة جمعواره است كه             

، البته، اين بـا اصـل تجـاري   . اين اصل مهمي است كه بايد به سمت آن گرايش داشت و هر پيشرفت انساني از اين مسير مي گذرد                   . بگيرد
اصل از حيث اجتماعي بسيار سركوبگر كه دستاوردهاي تمدن را زير سئوال مي برد و مبتني بر اين است كه فقط كساني كـه وسـيله هـاي         

  .الزم را در اختيار دارند مي توانند به خدمت ها دسترسي داشته باشند، چون مي توانند هزينه آن را بپردازند، در تقابل است
 كه جهاني شدن سازوكاري است كه آن را بازتوليد و بـا در رقابـت قـرار دادن آن را تقويـت مـي كنـد؛ در مجمـوع                         در پايان بايد گفت   

برآوردن نيازهاي اجتماعي كه بنا بر هنجارهاي بيش از حد رقابتي، بيش از حد سودآوري زياد سودآور نيستند، واپس رانده مي شـوند و هـر                 



 ٦

 رو، مبارزه براي خـدمت هـاي عمـومي جـزء مكمـل           ناز اي . ر متوقع سودآوري ندارند، كنار مي زنند      آنچه را كه زير فشار سرمايه هاي بسيا       
  .مبارزه با جهاني شدن ليبرالي است
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