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دربارۀ مرکز

مركز مطالعات وبرانمه ريزى بيان مركزى مستقل وغري انتفاعى است كه مقر اصلى آن در شهر بغداد 
است. هدف اساسى اين مركز ارائه ديدگاه هايی صادقانه و واقع بينانه پريامون مسائل ورخدادهای 
سياسی خارجی مرتبط به خاورميانه و به ويژه مسائل مرتبط به عراق می ابشد. اين مرکز مطالعاتی 

سعی دارد در عرصه های سياسی وآکادميک حتليالتی مستقل راهکارهای عملی وروشن ارائه منايد.

امهيت اقليمی وبنی املللی عراق ورخدادهای پياپی آن در مقارنه اب اکثر حتليالت سياسی وديدگاه 
هايی که سعی در دنبال کردن مسائل سياسى اين منطقه دارد نيازمند جوانب فکری روشن بوده وفاقد 
تواانيی انديشيدن خارج چهارچوب معمول که تصوير ذهنی منطقه ای وجهانی عراق را طی دهه های 
اخري متبلور ساخته می ابشد. بدين جهت اين مرکز مطالعاتی تالش می کند ديدگاه های نوينی که بی 
طرفی علمی وشفافيت وخالقيت را رعايت می کند ارائه دهد. مطالعات مرکز بيان شامل بررسی وحتليل 
حبراهنای عراق وخاورميانه می ابشد ودر نظر دارد راهکارها وديدگاهای مناسب وکارآمدی را در کواته 

مدت وبلند مدت در اختيار تصميم گريندگان سياسی قرار دهد.
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 Les Trente" اين اصطالح را جان فورسرت 1907-1990 در کتاب خود به انم
ابداع کرد.   )1975( سال  ات   )1945( سال  از  انمرئی  انقالب  ای   ”Glorieuse
اين کتاب در سال 1979، به چاپ رسيد. اين اصطالح به “انقالب سه روزه ی 
شکوه مند” اشاره دارد که در طی سه روز يعنی 27، 28 و 29 ماه ژوئيه در سال 
1830، رخ داد و اب انم “انقالب ژوئيه” معروف است )نقاش مشهور اوژن دوالکروا 
در اتبلوی معروف خود به انم “آزادی هدايت گر مردم” خبشی از آن را به تصوير 
زمانی بنی ساهلای 1945 ات 1975و  فاصله ی  در  اين اصطالح  کشيده است(. 
در پرتو تغيري و حتوالتی تعريف ميشود که برای روستای کرسی فوايد زایدی داشت. 
فورسرت در کتاب خود نوشته “آن سی سال شکوه مند بود”. ديدگاه فورسرت درابره ی 
اين سه دهه در اتريخ فرانسه بسيار دقيقرت از نظرات بسياری از کارشناسان به مشار 
مريود. هرچند اين سه دهه از ديدگاه يک کارشناس اقتصادی در واقع شکومهند بود، 

اما فاصله ی زایدی ات “آرمانی بودن” داشت. 
پيش  انسانی شدن  به گوهنای که ات مرز  بود.  پرهزينه  فرانسه بسيار  ابزسازی در 
رفت. حتی برخی نيز آن را اخالقی ميدانستند؛ زيرا ارزشها و اولويتها، تغيري و حتول 

بزرگی را به مست گرايش فردی شاهد بودند. 
معنای خنست اصطالح “شکوه سی ساله” ای “ Trente Glorieuses”، بدون 
شک رشد اقتصادی است. در سال 1986، ميالدی، روستو انديشمند آمريکايی 
پژوهش کاملی را بر روی اين پديده ی اقتصادی اجنام داد ات بتواند سازوکار و ترکيب 
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ونشتۀ اکترین شاکدام *

*   پژوهشگر  مرکز مطالعات و برنامه  ریزی بیان.
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آن را درک کند. روستو به طور کلی اينگونه استدالل ميکند که دوره ی “شکوه سی 
اقتصادی  و  اجتماعی، سياسی  پيشرفتهای  برای  برانمههايی  پرتو سلسله  در  ساله” 
ممکن شد ات کشور فرانسه در مسري حرکت به مست تثبيت دموکراسی در هنادهای 
خود، آن را به اجرا درآورد. فرانسه برای اين که به سرعت اقتصادی مطلوبی برسد، 

ابيد روش خود را بروز رسانی ميکرد. 
روستو در پژوهش خود ميگويد: فرانسه در طی سه دهه ی “شکوه سی ساله” 
به دوره ی “مصرف در مقياس وسيع” وارد شد. دولت در اين دوره امنيت را برقرار 
و کمک هايی به جامعه کرد. خبشهای جديدی از صنايع شروع به حتول و پيشرفت 
پيشرفت خوبی در خبش خدمات  آمد.  به وجود  نريوهای کار  در  تغيرياتی  کردند. 
و توليد کاالهاِی مصرفِی اپيدار حاصل شد که به افزايش سهم اين کاالها در ابزار 

اجناميد. 
اما چننی رشدی- بدون هيچ قيد و بندی- ابعث شد، از مهان زمان برخی آن را 
يکی از عوامل گسست اجتماعی بدانند که از تغيري و حتوالت مجعيتی و حميطی تغذيه 

ميشود. 
اين برهه از اتريخ فرانسه را ميتوان در سه قاب زمانی متفاوت تقسيم بندی کرد: 

سال 5491، که مردم فرانسه از جنگ خارج شدند در حالی که از انتوانی 1. 
رنج ميربدند، اما شرايط اين دوره به تدريج رو به هببود رفت. 

سال 5591، که دروه ی نقاهت و اسرتاحت برای صدمات انشی از جنگ 2. 
رشد  در  زایدی  بسيار  نوسان  شاهد  فرانسه  زمان  اين  در  بود.  دوم  جهانی 

اقتصادی بود. 
رويدادهای سال )8691( ابعث توقف يک دهه ی کامل مصرفگرايی شد. 3. 
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از فقر ات رونق اقتصادی - 
فرانسه در سال 1945، پريوزی بر آملان انزی را جشن گرفت و به مست ساخنت 
آينده ی سازمانی خويش حرکت کرد. اين کشور سؤاهلای زایدی درابره ی چگونگی 
غلبه بر صدمات اجتماعی و اقتصادی انشی از جنگ مطرح کرد. اين در حالی بود 

که جنگ، فرانسه را در سال 1945، به ويرانه تبديل کرده بود.  
به آهنا  بزرگِی دوابره،  افساهنهای وحدت و  اجازه ميدادند ات  فرانسويها  هر چند 
آرامش ببخشد. اما بيشرت آهنا مشغول حفظ بقای خويش بودند. اين نکتهای بود که 
ژنرال دوگل بر آن بسيار أتکيد داشت. مهنی امر مسؤوالن دولتی را بر آن داشت ات 

از نقطه نظر برانمهريزی راه بردی به ابزسازی کشور بيانديشند. 
خسارهتای مادی که فرانسه در پی جنگ جهانی دوم متحمل شد، به مراتب بيش 
از سال 1918، بود. شهرها به طور کلی ويران شد. نيمی از شبکه ی راه آهن غري 
قابل استفاده شد. صنايع نيز ديگر ذغال سنگ در اختيار نداشتند ات اب آن شروع به 

کار کنند. 
از بنی رفت.  به طور کامل  نيز  فرانسه  آنچه گفته شد، نريوی کار در  بر  افزون 
بسياری از آهنا در جنگ جان دادند. تعداد مهاجران نيز در دهه ی سوم اين قرن بسيار 
کاهش ایفت. در نتيجه توليد فرانسه از کمبود شديد نريوی انسانی رنج ميربد. مهه ی 

اين داليل فرايند ابزسازی را بسيار دشوار می کرد. 
برای جربان اين کم بود، فرانسه به سلسلهای از اقدامات قاطعانه جهت محايت از 
مهاجرت از طريق سيستم فوق العاده ی خانواده و أتسيس دفرتی خمصوِص مهاجرِت 

شغلی )دفرت ملی مهاجرت( پناه برد. 
»در ساهلای پس از جنگ جهانی دوم، مهاجرت کارگران از حوزه ی درایی مديرتانه 
به مشال غرب ارواپ، ويژگی ابرزی در جغرافيای فرهنگی اين قاره به مشار مريفت. فرانسه 
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بر روی جذب مهاجران دائمی مترکز کرد. مهاجرانی که در خبش کشاورزی و معدن 
کار ميکردند و بعد از آن در ساخت و ساز و صنايع سنگنی فعاليت داشتند. اين 
در حالی بود که مهاجران مومسی و اجلزايريهايی که اب آزادی کامل بنی دو کشور تردد 
ميکردند، به طور احنصاری در خبش کشاورزی مشغول بودند. در کنار کارگران مهاجر 
دائمی و مومسی، مهاجران ايتاليايی هم بودند که برای مدت زمانی طوالنی بر ابزار 
کار فرانسه سيطره داشتند، اما اب گروههايی از کارگران اسپانيايی و پرتغالی جايگزين 
شدند. پراکندگی مهاجران دائمی و اجلزايريها از حلاظ منطقهای نيز در اطراف اپريس 
و مناطق صنعتی در مشال مانند )لورن و رودخانه رون( بود. در حالی که حمل اسکان 
کارگران مومسی ارتباط تنگاتنگی اب پراکندگی حمصوالت کشاورزی داشت. جمموعه ی 
بسيار پيچيدهای از عوامل اقتصادی، سياسی و فرهنگی وجود داشت که ابعث تغيري 

در الگوی حرکت، مليت و فرصتهای شغلی ميشد«1. 
اپريس دوابره تالش کرد ات پناهجواین خود را به مناطقی جذب کند که بيشرتين 
نياز را به آهنا دارد؛ حتی از زندانيان جنگ درخواست کردند که فرايند توسعه ی جمدد 
آن  انسانی  به ويرانی شهرها، صنايع و سرمايه ی  فرانسه  را رهربی کنند. سختيهای 
منحصر منيشد؛ بلکه اين کشور اب نوعی کسری جتاری ای )شکاف جتاری( نيز مواجه 
بود. واردات فرانسه در سال 1945، از صادرات اين کشور به نسبت 4 به 1 فراتر 
رفت و اين کشور را در معرض ان  امنی غذايی و نوساانت قيمتی قرار داد. دوره ی 
فراوانی؛ يعنی زمانی که ثروت فرانسه تکيه بر اراضی کشاورزی حاصلخيز و تنوع در 

حمصوالت داشت، مدت زایدی بود که ديگر به اپاین رسيده بود. 
اما آن گونه که انتظار مريفت، پريوزی نظامی فرانسه ابعث نشاط و رونق اقتصادی 
در اين کشور نشد. مردم ساکن فرانسه ابيد اب واقعيت کنار ميآمدند. کم بود غذا و 
تکيه بر سياست جريه ی غذايی ات دهه ی پنجم اين قرن ادامه داشت. تنها هم و غم 

يک فرانسوی دست ایبی به کمکهای غذايی بود. 
1. James R McDonald - Labor Immigration in France



7

دوره ی شکوه یس  ساله - ملی سازی صنایع اصلی

به 1515  برای هر شخص ابلغ،  ماه می 1945، »جريه ی غذايی« رمسی  در 
کالری رسيد. اين امر ابعث شد ميليوهنا نفر برای اپسخ گويی به نيازهای خاص خود 
بر جامعه داشت و  به ابزار سياه مراجعه کنند. کم بود مواد غذايی آاثر دراماتيکی 

ابعث اجیاد شکاف و انبرابری اتزه ای در ميان مردم شد. 
اين کشور جشن گرفته  آزادی  آغاز شد که  روزی  مهان  فرانسه  اقتصادی  جنگ 
شد. پس از آزادی اراضی و سرزمينها، اپريس اولويت خود را به توانبخشی جمدد به 
بندرگاهها، پلها و راه آهن اختصاص داد به گوهنای که محل ونقل در آهنا از سرگرفته 
شود و ابزسازی اب تکيه بر يک شبکه ی محل ونقل سرزنده و پوای اجنام گردد. هر چند 
اين تصميم سختی های فنی زایدی داشت که دولت ابيد اب آن مواجه ميشد، اما نتائج 

قابل توجهی در پی داشت. 
اب فرارسيدن سال 1945، شرکت SNCF )که در سال 1937 أتسيس شده بود( 
علی رغم وجود نقص در جتهيزات و کارکنان، توانست از سال 1938، آمار محل و 

نقل مناسبی به ميزان 20درصد از خود برجای بگذارد. 
»بسياری از شهرها مانند: برست، کن، دانکرک و سنت لو تقريبا به طور کامل 
ختريب شدند. بسياری از شهرها، روستاها و مزارع نيز به مهنی سرنوشت دچار شدند. 
در پی آن بيش از يک ميليون نفر بدون سرپناه شدند. چندين هزار کيلومرت از خطوط 
اصلی ريلی و 2300 پل راه آهن انبود شدند. فرانسه در اين برهه حدود نيمی از 
واگنهای  راهآهن و 80درصد از لوکوموتيوهای خود را که در سال )1939( داشت، 

از دست داد«.2 
پس از آن که جنگ، فرانسه را از هم گسيخت، اين کشور از شهروندانش خواست 

که اب هم متحد ابشند و اب مشکالت مبارزه کنند. 
2. War Damage and Problems of Reconstruction in France, 1940-1945, George
W. Kyte - Pacific Historical Review Vol. 15, No. 4 )Dec., 1946(, pp. 417-426 
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مبارزهای که اپريس برای ابزسازی زيرساختها وارد آن شد ات بتواند شکوه سابق 
اين کشور را ابزگرداند، أتثري روانی مثبتی در حافظه ی مجعی مردم گذاشت و مهگان 

را برای پريوزی تشويق کرد. 
فرانسه برای فراموش کردن رجنهای جنگ که کمرت کسی از آن بی نصيب ماند و 
بسياری از مردم را آزرد ، و نيز مقابله اب آسيبهای ملی انشی از آن به محايت از 
صنعت و ابزرگانی پرداخت. فرانسه اولويت ديگری هم داشت و آن منابع انرژی به 
انرژی  به  ويژه توليد ذغال سنگ بود. ذغال سنگ، برگ برنده ی فرانسه برای رسيدن 
مستقل بود. استخراج ذغال سنگ موضوعی بود که اپريس برای توسعه ی خبش صنعتی 
خود به شدت در پی اجنام آن بود. بدون استقالل در خبش انرژی، آينده ی مالی و 
جتاری فرانسه به ابزارهای نوظهور گره ميخورد. اين امر ابعث ميشد که مردم در برابر 
انامنی اقتصادی و شکستهای سياسی که گاهی مانع پيشرفت کشور ميشوند، بی پناه 

ابقی مبانند. 
در سال 1945، فرانسه 35 ميليون تن ذغال سنگ توليد کرد، در حالی که توليد 
اين کشور در سال  )1938( ابلغ بر 67 ميليون تن بود. اب فرارسيدن 1946، فرانسه 
توانست توليد خود را به 47 ميليون تن افزايش دهد و در )1955( اين عدد را به 

55 ميليون تن برساند. 
اپريس چارهای نداشت که برای مقابله اب کم بود برق و گاز خانگی و هم چننی 
ابزسازی کارخاهنهای فرسوده و کشاورزيهای خرد به دليل فرسايش خاک، به ابزسازی 

از طريق بروزرسانی و ابزسازی ساختار کالن اقتصادی بيانديشد. 
و  از سنتگرايی روستايی دست کشيد  فرانسه  بود که  سال 1945، مهان سالی 
جنبش هبرهوری را به عنوان نشاهنای برای مليگرايی آغاز کرد. در حالی که کشورهايی 
مثل اایالت متحده ی آمريکا در مورد برانمهريزی اقتصادی اب احتياط عمل ميکردند، 
فرانسه به طور کامل خود را در آغوش مليسازی به عنوان ابزاری برای کنرتل و جهت 
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دهی به محايت از اقتصاد دولت ميانداخت. 
پوایيی و نشاط اقتصادی در فرانسه به موضوع بسياری از مناقشات سياسی تبديل 
شده بود. به گوهنای که برخی در مورد، هبرهوری، تورم و اقرتاض سخن ميگفتند و 
هم زمان برخی ديگر در مورد لوازم و شرايط پوایيی اقتصادی مانند )رایضت اقتصادی، 

افزايش ماليات سرمايه و سياست کاهش نقدينگی( حبث ميکردند. 
بعد از دو دوره ی رایضت اقتصادی متوالی، فرانسه جمبور شد برای ابزسازی اقتصاد 
ملی خارج از چارچوب معمول تفکر کند. کشور فرانسه در ابزی کاهش هبای ارز به 

عنوان ابزاری برای محايت از توان رقابتی خود، تنها نبود. 
اثرات فوری جنگ جهانی دوم بر روی اقتصاد ارواپ بسيار اسفبار بود. اين جنگ 
آسيبهايی به شبکه محل ونقل وارد کرد و منجر به تعطيلی روند انتقال مواد خام اوليه 
و توليدات هنايی شد. بی نظمی در پشتيبانی جلستيک صنايع و ختريب دستگاههای 
مهه ی  در  تقاضا  بود که  حالی  در  اين  و  اجناميد  خريد  قدرت  به کاهش  توليدی 
اپاین  از  بعد  طوالنی  مدت  برای  غذا  جريه بندی  داشت.  استمرار  رشد  عرصههای 
جنگ، حتی در کشورهای پريوز، ادامه داشت و ابزار سياه به اختالفات و شکافهای 
اجتماعی به شدت دامن زده بود. آمار جرائم افزايش ایفت و ابزسازی و تعمري هم زمان 
در خبشهای مسکن، صنعت و زيرساختهای محل ونقل، اقتصادهای ملی را به ستوه 
آورده بود. در چننی شرايطی مردم تنها مشغول ابز کردن گرههايی بودند که زندگی 
انديشيدن به آينده ی دراز مدت برايشان  روزمره ی آانن را حتت أتثري قرار می داد و 
بسيار دشوار بود. کم بود ذغال سنگ در زمستان 1947-1946، به اعتصاابت و 

تظاهرات عمومی بسيار گسرتدهای منجر شد. 
بورس  اقتصادی و حوادث  پول- که حبراهنای  ارزش  توّرم و کاهش  سايه ی شوم 
در ساهلای پس از جنگ را برای مردم تداعی ميکرد- رهربان ارواپ را برآن داشت ات 
تصميمات بسيار قاطعی اختاذ کنند. عدم توازن در عرضه و تقاضای توليدات مصرفی 
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و  داخلی  بودجه در دو حوزه ی  افزايش ایبد و کسری  قيمتها  داخلی ابعث ميشد 
خارجی بيش از پيش به چشم بيايد. کشورها برای أتمنی بودجه ی ابزسازی و اصالح 

انبرابريهای اجتماعی در معرض ديون خارجی قرار می گرفتند. 
در سال 1944، بلژيک گامهايی در چارچوب برانمهای اصلی برای ابزگرداندن 
ارزش )فرانک( برداشت. واحد پول اين کشور در مبادالت پولی و اعتباری کاهش 
چشمگريی داشت. در مهنی راستا؛ مليسازی برخی از خبشهای اساسی اقتصاد ارواپ 
اجنام و برانمههايی برای نوسازی و آمادهسازی جمدد اين خبشها هتيه شد. در حالی 
که بيکاری خبش بزرگی از قاره ی ارواپ را حتت  اتثري خود قرار داده بود؛ اما برخی از 
کشورها اب کم بود نريوی کار در خبشهای ضروری برای احيای اقتصاد کشور مواجه 

بودند. 
اما  به کار کرده بودند،  تباِر جنگ شروع  آملانی  از اسرياِن  نفر  هر چند؛ هزاران 
هم چنان برانمههايی برای مهاجرت کارگران خارجی در مقياس بسيار گسرتده، برای 
صنايع  و  ذغال سنگ  صنايع  خبشهای کشاورزی،  در  ويژه   نيازهای  به  اپسخ گويی 

سخت طراحی ميشد. 
در پی شرايط دشوار اقتصادی کشورهای بلژيک و فرانسه اب ايتاليا پروتوکولی در 
حوزه ی مهکاريهای اقتصادی و مهاجرت منعقد کردند که بر صدور ذغال سنگ به 
مربم  نياز  آن  به  ايتاليا  اقتصاد  بود که  مهان کااليی  دقيقا  اين  داشت.  أتکيد  ايتاليا 
داشت. در مقابل؛ هزاران نفر از کارگران بيکار ايتاليايی به اين دو کشور مهاجرت 
به  ايتاليايی  هزار  اپنصد  از  بيش   ،1955 ات   1946 ساهلای  فاصله  در  ميکردند. 

کشورهای ارواپی غربی مهاجرت کردند. 
اقدامی به منظور هببود صادرات و حل مشکل  انگلستان در سال 1949، در 
بيکاری به شکل بسيار پوایتر در چارچوب رشد اقتصادی ارواپ، ارزش پوند اسرتلينگ 
در برابر طال را به ميزان 30.5درصد کاهش داد. اين کاهش چشم گري، أتثري دومينويی 
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بسيار سريعی بر روی پول ديگر کشورهای ضعيف ارواپيی گذاشت. هلند، کشورهای 
اسکانديناوی و فنالند نيز به سرعت ارزش پول خود را در برابر طال به مهان درصد 
کاهش دادند. آملان نيز به ميزان 25درصد فرانسه 22درصد و بلژيک 12.5درصد، 

اين کار را اجنام دادند. 
فقر ابعث شد مطالبات مردمی برای حتقق عدالت اجتماعی افزايش ایبد. هم چننی 
کاهش دستمزدها -به ويژه در فرانسه و ايتاليا- به بسياری از اعتصاابت دامن زد. 
معلول،  اشخاص  از  زایدی  تعداد  طرف  از  اجتماعی  أتمنی  نوأتسيِس  سازماهنای 
در معرض  بودند،  قرابنيان جنگ که خواهان حقوق ابزنشستگی  ديگر  و  بيوه زانن 
آزمايش بسيار سختی قرار گرفتند. بدين ترتيب مهه ی آحاد جامعه حتت أتثري افزايش 
هزينههای رفاه اجتماعی بعد از جنگ قرار گرفتند. کشورهای ارواپيی از رهگذر امیان 
به برانمههای ويژهای که در طی دوره جنگ طراحی شد، برای اجیاد سيستم أتمنی 
اجتماعی اب چارچوب گسرتدهرت و أتسيس دولت رفاه جديد گامهای مهمی برداشتند. 
از  اجنام شد، هيچ دستاوردی  آزادی  از  بعد  از اصالحاتی که  ميان بسياری  در 
پوایيی  برانمه ی  برای  اهداف کلی  ترسيم  و  ملی  اقتصاد  انم  به  وزارختاهنای  أتسيس 
اقتصادی مهمرت نبود. اين برانمهها و اقدامات ابعث شکل گريی دوره ی شکوه سی 

ساله شد. 
هرچند فرانسه برانمه ی خود را اب تکيه بر هم  پيمان خود اایالت متحده ی آمريکا 
ترسيم کرد، اما در مقابل آن دسته از ارزشهايی را که در هنايت تعينی کننده ی دموکراسی 
جامعهای  اجیاد  انگيزه ی  ارزشها؛  اين  تقويت کرد.  نيز  بودند  فرانسه  در  ايدهآل 

دموکراتيک و واقعی بر اساس برابری و برادری را به وجود آوردند. 
هم زمان اب اين که فرانسه وارد »رقابت توليد« ميشد، از سياستهای مقاومتی که 
جملس ملی برای تضمنی توزيع ثروت به طور مساوی بنی مهه ی سطوح جامعه تعينی 

کرده بود نيز تبعيت ميکرد. 
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جملس ملی فرانسه سياست »حق اشتغال« را اعالم کرد. اين موضوع مسئوليت 
اجیاد اشتغال را بر روی شاهنهای دولت گذاشت. بدين ترتيب، احساس برخورداری از 
»حق اشتغال« در افکار عمومی فرانسه زنده ابقی ماند. طبقة کارگر نيز خواهان حق 
رأی برای اداره ی حمل کار خود شدند. اين »فرهنگ« جديد مشارکت، اب موجی از 

مليسازی صنايع اصلی در طول ساهلای دهه ی سوم و چهارم مهراه بود. 
برای مثال صنايع جنگی، راه آهن )شرکت نيمه دولتی ات سال 1983 که در مهنی 
سال به طور کامل مليسازی شد( و بسياری از صنايع اصلی مانند خودروسازی و ... 

حتت سيطره ی دولت قرار گرفت. 
دو مرحله از ملی سازی صنايع بعد از آزادی فرانسه بسيار برجسته است که در 
ذغال  سازی کارخاهنهای  ملی  مرحله ی خنست،  شد:  سامان دهی  متوالی  موج  سه 
سنگ و خبشهای صنايع نظامی بود. ملی سازی اين صنايع به موجب قانون در طول 
ساهلای 1944 ات 1945، صورت گرفت و اين صنايع حتت کنرتل حکومت موقت 
قرار گرفت. اين درحالی است که مرحله ی دوم در پی برانمهريزی بسيار دقيقی اجنام 
گرفت و شامل )خبشهای نريو، بيمه، شرکتهای اعتباری و ...( ميشد. اين خبشها 

حتت کنرتل اجنمنی به مهنی منظور و اب مسئوليت حمدود قرار گرفت. 
شااین ذکر است کليه مراحل ملی سازی– علريغم قانونی بودن– مهواره جنبه ی 
معنوی و اخالقی نيز داشت. به عنوان مثال هنگامی که شرکت رنو )شرکت صنايع 
خودروسازی( توسط دولت در ژانوية سال 1945، خصوصی شد، هيچ مبلغی به 
عنوان أتمنی خسارت پرداخت نشد. اين تصميم مبنی بر اين ابور اخذ شد که هر نوع 

»مهکاری« اب آملان انزی در زمان اشغال، شايسته ی جرمیه و جمازات است. 
رشد و پوایيی اقتصادی فرانسه که- پيش از اين سوسياليستی بود- بدون کنرتل 
دولت قابل تصور نبود. هرچند شايد اپريس الگوهايی را از آمريکا برای تقويت توان 
رشد و پوایيی اقتصای خود برداشته بود، اما در ايده ی سرمايهداری بدون حمدوديت 
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هيچ اشرتاکی نداشتند. 
فرقی منيکند اين عدم اشرتاک به دليل آداب و رسوم بوده ای به دليل احساس قوی 
مبنی بر اين که مليگرايی تنها از اين روش حمقق ميشود. يعنی روشی که در آن »دولت 
از شهروندان خود حمافظت ميکند«. فرانسه تنها مجهورایی نبود که از اقتصاد ملی 
خود دست کشيد ات آن را در اختيار بورسداران قرار دهد. بدين ترتيب رشد، تبديل به 

يک امر دولتی شد، هر چند که به طور مستقيم اب امنيت ملی ارتباطی ندارد. 
در فاصله ی زمانی بنی دسامرب 1945 آوريل 1946، خبشهای اعتباری و انرژی 
مّلی سازی شد و دولت موقت فرانسه اقدام به بيمه کردن آهنا منود. اين تصميم تنها 
چند ماه بعد از انتهای جنگ در ارواپ اختاذ شد. اعالم رمسی متايل ژنرال شارل دوگل 
فرانسه در سال 1942، و در طی  اقتصاد  مليسازی صنايع خبشهای خمتلف  برای 
سخنرانيای در لندن اجنام شد. وی اين سياست را اب رغبت شديد خود مبنی بر ابزایبی 
نقش مرکزی کشور فرانسه توجيه ميکرد. ژنرال دوگل اين پيشنهاد خود را در دوره ی 
دولت موقت که بعد از آزاد سازی تشکيل شد، مستقيماً به اجرا درآورد. بر اساس 
تعريف متخصصان، مّلی سازی به معنای انتقال يک پروژه از خبش خصوصی به خبش 

عمومی از کاانل دولت است. 
موج اول عمليات ملی سازی در دسامرب سال 1944، به منظور جمازات شرکتهايی 
بودند. مهان  اایم جنگ مشکوک  در  آملانی  اشغالگران  به مهکاری اب  اجنام شد که 
ملی  ژانويه سال 1945،  افتاد و در 16  رنو  برای شرکت خودروسازی  اتفاقی که 

سازی آن به اجنام رسيد. 
بر ابنک کريديت  موج دوم ملی سازی در دوم دسامرب 1945، شروع شد که 
ليوانيدس، ابنک ملی دسکونت کومبتو اپريس، ابنک ملی جتارت و صنعت و ابنک 
سوسيته جنرال أتثري گذاشت. در کنار آن، شرکتهای ذغال سنگ، گاز و برق نيز در 
آوريل 1945، به دولت منتقل شد. اندکی بعد از آوريل، 34 شرکت بيمه، مليسازی 
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شدند. 
چهارمنی قانون اساسی مجهوری فرانسه 27 اکترب 1946، بر مّلی سازی أتکيد 
کرد و به آن ماهيت رمسی و اساسی خبشيد. نص اين قانون اين گونه است: »هر نوع 
کاال ای هر هنادی که در خبش خدمات عمومی ملی فعاليت ميکند ای از ويژگيهای 
آن برخوردار است و ای عماًل در احنصار است، ابيد به متلک جامعه درآيد«. موج 
سوم ملی سازی در سال 1948، فعال شد و خبشهای محل و نقل زمينی، هوايی و 

درایيی را در برگرفت. 
اب اپاین سال 1946، اپريس بر مهه خبشهای صنايع اصلی به استثنای خبش نريو 
تسلط ایفت. شااین ذکر است اب توجه به امهيت ژئوپوليتيک اين خبش و ضرورت 
عرضه نشدن کامل آن در ابزار، حبثهايی قوی بر سر نياز ای عدم نياز به ملی سازی 

کامل خبش نريو در فرانسه در گرفت. 
انگيزههای اقتصادی زایدی ابعث شد که دولتها فرايند مليسازی را دنبال کنند. 
به  مليسازی  فرايند  به  ميتوان  پيدا کرد.  دنيا  فراوانی در مهه ی  فرايندی که گسرتدگی 
روشی  ای  ابزار  شکستهای  احتمالی  جربان  احنصار،  اب  مبارزه  برای  راهربدی  عنوان 
برای ابزسازی ساختار نظام توليد نگريست3. افزون بر اين، فرايند ملی سازی ميتواند 
اصالحات فراگري و جامعی را به منظور أتمنِی مالِی اقتصاد اجیاد کند و نيز ابزاری برای 
تغيري اجتماعی ابشد. فرايند خصوصی سازی به هببود عمل کرد شرکتها منجر خواهد 
شد. در هنايت خصوصی سازی ميتواند جايگزين مناسبی برای ديون دولتی ابشد؛ زيرا 

منابع مالی جديدی را برای دولت به ارمغان خواهد آورد. 

3. Stoffaes, 1983; Bös, 1991; Willner, 2001
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خبش عمومی در فرانسه 
خبش عمومی– يعنی جمموعه شرکتهای عام که دولت بيش از 50درصد از سرمايه ی 
آن را در اختيار دارد- در طی سی سال گذشته، شاهد حتول زایدی بوده است. اين 
حتوالِت متضاد، نتيجة مبادالت سياسی، فرايند مليسازی و خصوصی سازيهای پی 
در پی بوده است. اب اين وجود، اجیاد خبش عمومی، به عنوان ابزاری در دست قوه ی 

اجرايی به مشار مريود. 

موجهای سهگانه ی ملیسازی 
خبش عمومی در نتيجه ی بسياری از فرايندهای مليسازی اجیاد شد. خنستنی موجهای 
مليسازی حتت نظر جبهه ی مردمی در سال 1936، آغاز شد. مليسازی فرايندی 
قانونی در انتقال مالکيت يک شرکت به جامعه در برابر پرداخت خسارت از طرف 
مشارکت کنندگان است. اين فرايند ممکن است نسبت به سرمايه ی کامل يک شرکت 
ای خبشی از آن ولی به نسبت بيش از 50درصد اجنام بگريد. به مهنی دليل شرکت 
سهامی عام شرکتی است که به دليل مالکيت دولت ای مشارکت مالی آن به صورت 
مستقيم ای غري مستقيم حتت کنرتل مقامات دولتی )دولت ای مقامات حملی( قرار دارد.  
جبهه ی مردمی از ابتدای أتسيس شرکتهای سهامی عام و ملی سازی شرکتهای 
 )SNCF( سهامی خاص حضور داشته است. به مهنی دليل شرکت ملی راه آهن فرانسه
از ملی سازی راه آهن -که  بعد  اين شرکت  ژانويه 1938، أتسيس شد.  اول  در 
شرکتهای اداری آن به دليل حبران سال 1929، تضعيف شده بودند- تشکيل شد. 
دولت حتت رهربی چپگرااین- بدون وارد شدن در سياست هدف- به دنبال فراهم 

سازی ابزار اصلی برای اداره ی اقتصاد در خبشهای مشخص بود. 
وارد سياست  دولت  در ساهلای 1945 و 1946،  دوم  از جنگ جهانی  بعد 
مليسازی جدی شد. اما برخی از اين مليسازيها جنبه ی سياسی داشت و به عنوان 
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جمازاتی برای رؤسای شرکتهايی بود که به مهکاری اب دمشن انزی بسيار اپيبند بودند. به 
مهنی ترتيب، شرکت خودروسازی رنو در ژانويه  1945، حتت مديريت ملی قرار گرفت. 
خبشهای  در  نفوذ  برای  قانونی  ابزارهای  دارای  مليسازی  فرايندهای  اين  مهه ی 
اصلی صنايع بوده است. خبشهای صنعت و معدن )قانون 8 آوريل 1946(، خبش 
ذغال سنگ )قانون 17 می 1946(، ابنک فرانسه )قانون 2 دسامرب 1945(، چهار 
ابنک بزرگ ديگر و نيز بيش از سی شرکت بيمه هم چننی شرکت محل و نقل اپريس 

و شرکت هواپيمايی فرانسه )قانون 26 ژوئن 1945(. 
موج سوم مليسازيها در سال 1981، و بعد از رسيدن حزب چپ گرای فرانسه 
به قدرت شروع ميشود. دولت در اين دوره برانمه ی اقتصادی مداخله جوایهنای را 
اجرا ميکند. يکی از ارکان اين برانمه جمموعهای از فرايندهای مليسازی بود که در 
قانون ایزدهم فوريه 1982، به تصويب رسيده بود. اين موج، سی وشش ابنک، دو 
شرکت مالی مهم مثل سوئز و اپريبا، پنج جمموعه ی بزرگ صنعتی )CGE، سن گوبن، 

Pechiney، رون بولينگ و اتمسون( را وارد خبش عمومی کرد. 

آمار و ارقام نيز نشان دهنده ی اين حتول هستند. در سال 1982- بعد از اين 
از توليد انخالص داخلی را به  موج جديد مليسازی- خبش سهامی عام 23درصد 
خود اختصاص داد. اين خبش بيش از 3000 شرکت را در بر ميگرفت و 1.9 ميليون 

شخص و 9درصد از نريوی کار کشور را در اختيار داشت. 
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استمرار جنبش خصوصی سازی ات حدود سی سال 
هنگامی که کمپنی انتخاابتی برای انتخاابت جملس در مارس 1986، آغاز شد، 
حزب راست گرا- که در انتخاابت پريوز شد- برانمهای اقتصادی برگرفته از الگوهای 
اين برانمه اختاذ شده بود، فرايند  ارائه کرد. در ميان تدابريی که در  ريگان و اتچر 
خصوصی سازی بسيار ابرزی بود که چهره ی خبش سهامی عام را به شکل زایدی 
تغيري داد. اين حتول بسيار قاطعانه و جدی بود؛ زيرا از زمان اجرای آن توسط دولت 
اول 1986-1988، ات کنون خصوصی سازی هنادهای عمومی متوقف نشده است. 
به زودی خصوصی سازی  ليست شصت شرکتی که  قانون 2 جوالی 1986، 
ميشدند را معرفی کرد و 6 آگوست 1986، را به عنوان روز اجرای شرايط تعينی منود. 
در فاصله ی بنی ساهلای 1986 ات 1988، تنها حدود ده شرکت واگذار شد که بنی 

سه خبش اصلی تقسيم شده بودند. اين خبشها عبارت بودند از: 
ابنکها و شرکتهای اعتباری: ابنک سوسيته جنرال )ژوئن 1987(، ابنک اپريبا 
 Crédit commercial ژانويه 1987(، شرکت سوئز )اپاین سال 1987( و ابنک(

de France )می 1987(. 

خبش صنعت: شرکت Saint-Gobain )1986(، شرکت برق، شرکت آلکاتل 
 .)1988( Matra و شرکت )آينده )1987

.)1987( TF1 و )1987( Havas خبش ارتباطات: آژانس
دولت سوسياليستی فرانسه در سال )1988( در فرايند خصوصی سازی جزئی 
فعاليتهای  فروش  منود:  استفاده  زير  موارد  مانند  ابزارها  از  تعدادی  از  و  مشارکت 
شيميايی که جمموعه ی  فرعی حمصوالت  )شرکتهای  عام مشخص  شرکتهای سهامی 
تواتل آهنا را خريداری کرده بود(، کاهش سرمايهای که دولت بر آن تسلط داشت و 
تغيري وضعيت برخی شرکتهايی که جمال را برای خصوصی سازيهای ديگر ابز کردند 
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)مثل شرکت رنو بر اساس قانون 4 جوالی 1990(. 
موج  ات 1997،  ساهلای 1993  در  حاکميت  به  راست گرا  ابزگشت حزب  اب 
انتقال  بر  19 جوالی 1993،  قانون  سازی شکل گرفت.  از خصوصی  جديدی 
کلی 21 شرکت از خبش صنعت )به ويژه شرکتهايی مانند رون بولنک سال 1993، 
الف اکيتان سال 1994، سيتا و بسينی و اوسينور در سال 1995 و رنو در سال 
1996( و مهچننی ابنکها و شرکت های اعتباری )به ويژه BNP و UA در سال 

1993 و AGF در سال 1996( أتکيد ميکند. 
در فاصله زمانی ساهلای 1997 و 2002، دولت سوسياليست فرانسه، مؤسسات 
حتت متلک دولت را به خبش خصوصی منتقل کرد. در واقع بسياری از سرمايهگذاريهای 
جزئی در طی اين مدت اجنام گرفت. دولت نيز بيشرتين ميزان سرمايه را در اختيار 
 Thomson Multimedia( صنعت  خبش  در  ويژه  طور  به  شرايط  مهنی  گرفت. 
سال 1999( و ابنکها و شرکتهای اعتباری )CNP سال 1998(، خبش محل و 
نقل )Air France سال 1999( و ارتباطات )France  Telecom سال 1997( 
جراین داشت؛ اما در بسياری از موارد أتسيس شرکتهای سهامی عام اب سرمايههاِی 
ويژه منجر به خصوصی سازی آهنا شد. زيرا دولت اقدام به فروش اکثريت سهام خود 
مانند )CIC و GAN در سال Lyonnais  Crédit ،1998 در سال 1999 و   

Banque Hervet در سال 2000( منود. 

از سال 2002، دولت به فروش برخی از سهام خود در شرکتهای فرانسوی ادامه 
داد؛ اما در عنی حال به فعاليت در برخی صنايع اصلی نيز ادامه داد. به عنوان مثال 
شرکتهای France Telecom  و   Air France در سال 2004، به خبش خصوصی 
منتقل شدند. در مهنی راستا ميتوان به دو قانون 2 فوريه 2006 و 16 فوريه 2006، 
 Motorways of North( اشاره کرد که صراحتاً بر خصوصی سازی کامل شرکتهای
and East of France SANEF( و Autoroutes Paris Rhin-Rhône أتکيد 



19

دوره ی شکوه یس  ساله - ملی سازی صنایع اصلی

 Autoroutes du Sud ميکنند. در ادامه اين خصوصيسازيها، دولت سهام خود در
وابسته به جمموعه Vinci در مارس سال 2006،  را فروخت. 

در اپاین- در ارتباط اب خبش نريو- ميتوان گفت که هرچند شرکت EDF از سال 
2004، شرکت سهامی عام اب مسؤوليت حمدود بود و دولت مهچنان 85درصد از 
سرمايه آن را در اختيار داشت؛ اما اوضاع در مورد شرکت GDF Societe از سال 
2004، به ميزان بسيار زایدی تغيري کرد؛ چرا که شرکت GDF اب ادغام اب شرکت 
ديگری روند خصوصی سازی را طی کرد ات در سال 2008، به GDF-Suez تغيري 

انم دهد. به مهنی دليل مشارکت دولت در سرمايه ی اين شرکت بسيار اندک شد. 

انگیزههای خمتلف روند خصوصی سازی 
در حالی که فرايند خصوصی سازی منعکس کننده ی ديدگاهی حمدوديت طلب 
برای نقش دولت در اقتصاد است، اما در بسياری از موارد، نيازهای عملی به آن 
را در سايه ی  مالی ضروری  منابع  فرايند خصوصی  سازی،  جهت  ميدهد. در واقع 
وجود ديون سنگنی دولتی فراهم ميکند. ختمنی زده ميشود که سود خصوصی  سازی 
در فاصله ی زمانی بنی ساهلای 1986 ات 2005، به جمموع 82 ميليارد يورو رسيده 

ابشد. 
در چارچوب رقابت تنگاتنگ بنی املللی، فرايند خصوصی  سازی، شرکتهای مشخصی 
را قادر به سرمايهگذاری از طريق افزايش سرمايه ميکند. و اين در حالی است که 

دولت- اب توجه به شرايط مالياش- قادر به أتمنی اين سرمايه ی اضافه نيست. 


