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 برای بسیاری ازهای اغراق آمیز بسیار مهارت داشت. گفتن داستان مارگارت تاچر در

ندان بعید چ انگلیسی یسلطنت فخیمهتراژدی ها شدند ها که قربانی این داستانانگلیسی

 نیست. 

ت سهام دموکراسی برمبنای مالکی مفهومشد ترین داستانی که گفته میبزرگ احتماالً

ر کامل انحرافی بود. اموال عمومی را برای فروش بود. این ایده بسیار ساده ولی به طو

ده سهام شهای تازه خصوصیتواند در این بنگاهعرضه کنید، و هرکسی که قادر است می

خواهید شما هم بخشی از این دموکراسی انگلیسی بخرد. با خرید هر میزان سهامی که می

 شوید. برمبنای مالکیت سهام خانم تاچر می

گونه که دانستیم که قرار نیست چنین بشود. همانهمان زمان میخیلی از ماها 

ده شهای تازه خصوصیجایی که سهام بنگاه - مارکس یادآوری کرده بود بازار سهام

 راها ها و برهکوسه راهای کوچک ست که ماهیجایی»قرار است در آن مبادله شود، 

 «.بلعندمیسهام  های بازارگرگ

ام کوشند که در مالکیت سهگیری از منابعی که دارند همیشه میثروتمندان با بهره

وال عمومی و دستیارانش ام ها حالت انحصاری پیدا بکنند. به این ترتیب وقتی تاچربنگاه

های مصنوعی بسیار ارزان برای فروش عرضه کردند، ثروتمندان برای خرید را با قیمت

ضایی که ایجاد شد موجب گشت تا بخش اعظم این سهام هجوم آوردند و افزایش تقا

ارج خ النّاسعوامبرود و به این ترتیب بخش اعظمی از آن از دسترس  قیمت سهام باال

 شد. 

دموکراسی انگلیسی برمبنای مالکیت سهام آمده سر بر چه  به این ترتیب، واقعاً

 است؟

بوروکراسی دولتی که آن همه از سوی تاچر زیر ضرب بود با بوروکراسی بخش 

صوصی جایگزین شد با این تفاوت که رهبران بوروکراسی بخش خصوصی در مقایسه خ

 پردازند.نجومی می های دولتی به خودشان حقوقبا بوروکرات
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 معمولی و یا افرادشده هرگز قرار نبود درمالکیت کسانی چون واحدهای خصوصی

یکر پغول هایحتی فعاالن حریص بازار سهام باقی بماند بلکه به مالکیت شرکت

 های خارجی درآمد.  المللی و دولتبین

های تاریخی و تاچری در این است که اغلب بنگاه یالعادهفوق زدرواقع طن

مانده  اندولی تاسف باقیدولت او به مالکیت دولتی بازگشته یوسیلههشده بخصوصی

 ها خارجی هستند. ها این است که این دولتبرای انگلیسی

ر لندن شههورینیگ کالن یشهر رامفورد را در نظر بگیرید که در منطقهبرای مثال 

تر از ای که بیشعنوان منطقهدر یک نظرسنجی به 6102واقع است و از جمله درسال 

 هرجای دیگر با ارتباط نزدیک با بقیه اروپا مخالف است برجسته شد.

باید »ین است که شان اشد شعار اصلیبرگزار می پرسیهمهوقتی برای برگزیت 

ولی در ایستگاه رامفورد شما برای سفر به مرکز لندن « کنترل امور را بازپس بگیریم

توانید سوار قطار توانند از میان چند شرکت راه آهن قطارتان را انتخاب کنید. میمی

ون خواهد به شهر نزدیک بازیلدشرکتی بشود که هلندی است و یا چینی. کسی که می

رایستگاه آپ مینستر قطارش را عوض کند و از یک شرکت ایتالیایی که برود باید د

بخرد. برای این که تصویر کامل بشود.  تکند بلیرا مدیریت می G6Gقطارهای 

در مالکیت  شود که تماماً( مدیریت میAbellio) لیواسکات ریل بوسیله ابه

انگلیاست )البته  یطقهدرصد قطارهای کالن من 21هاست. ابه لیو هم چنین مالک هلندی

مالکیت قطارهای  %01 «.درصد بعدی هم با کمپانی میتسویی، ژاپن است 01مالکیت 

درصد بقیه هم در مالکیت میتسویی و یک شرکت  01وست میدلند با ابه لیوست و 

لندن هم در  در (Arrivaخدمات قطار آرایوا ) یدیگر ژاپنی است. شرکت ارایه

آهن دیگر، ازجمله آهن آلمان است. چندین شرکت راهمالکیت شرکت دولتی راه

 رکتش –چیلترن، کراس کانتری، و گراند سنترال، و نوردن همگی درمالکیت ارایوا 

 است. - آهن آلمانراه دولتی
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آهن دولتی مالکیت شرکت راه ام درتر به آن اشاره کردهکه پیش C6Cشرکت 

 ایتالیاست. 

شود اداره می EIL یوسیلههبین انگلیس و اروپا[ ب ]خط راه آهن کمپانی یورو استار

 Caisse deسهام هم با  %01سهامش متعلق به دولت فرانسه است، مالکیت  %55که 

depot et placement du Quebec  سهام هم متعلق به یک  %01)کانادا( و

است که متعلق  NMBS/SNCBبقیه هم در مالکیت   %5شرکت امریکایی است و 

 TFLآهن هم مالک راه MTRراه آهن دولتی بلژیک است. شرکت چینی  یهبه ادار

مالکیت  ونقل در ولز هم در. حملاستآهن در بخش جنوب غربی انگلیس راه %01و 

Keolis  ده ثبت ش - کانادا –قرار دارد که یک شرکت خصوصی است که در کبک

مالک بیش از یک  آهن در اروپا درحال حاضرهای دولتی راهاست. درواقع شرکت

های راه آهن در سرتاسر بریتانیا هستند. همین وضعیت درمورد بخش چهارم شبکه

 های تلفن وجود دارد. انرژی، آب و شرکت

مالکیت کمپانی  و سی بورد و انرژی انگلیسی در SWEBدر لندن،  برقشرکت 

است. پاورجن هم  EDFفرانسه  برقای دی اف است که یکی از شعب کمپانی دولتی 

در مالکیت گروه آلمانی ای آن قراردارد. کالورتکس، ایندیپندنت انرژی و الکتربسته 

 RWEکمپانی انرژی آلمانی  یدر بخش میدلند همه در مالکیت ان پاور است که شعبه

 . است

است  (Iberdrolaای از کمپانی اسپانیایی ایبردروال )اسکاتلند شعبه برقشرکت 

ن میأمرسی ساید و ویلز شمالی را ت برقالک شرکت منوب است که که در ضمن م

 کند.می

گذاری تملک کنسرسیومی است مرکب از هیئت سرمایه در «انگلیان»شرکت آب 

المنافع کتملک بانک مشتر )کانادا(، کولونیال فرست استیت )که خود در بازنشستگی
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مپانی تری آی. شرکت آب )استرالیا( و ک گذاران آی اف اماسترالیاست(، سرمایه

 هارتی پول هم در مالکیت این کنسرسیوم است.ی منطقه

( کنگنورثامبریان درمالکیت کمپانی چیونگ هون )هنگ یشرکت آب منطقه

سافولک هم  یچنین مالک شرکت آب منطقه اسکس و منطقهاست این کمپانی هم

 هست. 

 ( است. مالزیوسکس شرکت وای تی ال ) یمالک شرکت آب منطقه

 ست.اتملک مورگان استانلی )امریکا(  افینیتی واتر ازجمله در

 رار)استرالیا( ق تملک صندوق هستینگز جنوب شرقی هم در یشرکت آب منطقه

 دارد.

ساری هم درتملک کمپانی  یشرکت آب در ساتن و در بخش شرقی منطقه

 سومیتومو )ژاپن( است.

 است.فیبر نوری سراسری  یشبکهمالک  )امریکا( 0کمپانی ارتباطات سطح 

گرداند متعلق به کمپانی را می GSM-0011( که یک شبکه O6) کمپانی او تو

 )اسپانیا( است.  تله فونسیا

گرداند یک شرکت مشترک را می GSM-0011 یکه یک شبکه EEشرکت 

 بین اورنج )فرانسه( و سازمان تلفن آلمان است. 

بریتانیا هم  یهافرودگاه یرانی وادارهوبوسخدمات ات یکنندههای ادارهشرکت

 مالکیت خارجیان است. در عمدتاً

 آهن سراسری آلمان است. راه یمتعلق به اداره (Arrivaرانی اریوا )شرکت اتوبوس

نگاپور( )س رانی متعلق به کمپانی کامفورتدلگروهای اتوبوسبسیاری از شرکت

RATP فرانسه( و( Transdev )د.هست )فرانسه 
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 تمپتون درمالکیت فروویالاهای هیترو )لندن(، گالسگو و سفرودگاه

(Ferrovial)  ،( و %61) (، کمپانی قطر%65)اسپانیاCaisse de Depot et 

placement du Quebec  ،دارد.  ( قرار%06.26)کانادا 

 ها)دومین فرودگاه لندن( هم کمپانی جهانی زیرساخت مالک فرودگاه گتویگ

 )امریکا( است. 

)استرالیا( عالوه برسهمی که در مالکیت شرکت آب انگلیان دارد،  IFMکمپانی 

آوری عوارض اتوبان ام سیکس مالک فرودگاه منچستر هم هست و بعالوه، حق جمع

 هم هست.   (Arqivaیوا )گتملک دارد. درضمن مالک شرکت مخابراتی آر را هم در

های عمومی در یک مقیاس سرقت از دارایی یاین تحوالت درواقع نتیجه یهمه

ی که متعلق به عموم مردم بریتانیا بود درواقع به یهابزرگ است که اتفاق افتاد. دارایی

 به دالیل بسیار محکم با این که در های خارجی ارایه شد. لندن اخیراًها و دولتشرکت

 رد.ای بسازند، مخالفت کقدرشناسی از مارگرت تاچر برایش مجسمه

های ها و دولتها بود که به کمپانینظر به این که تاچر در واقع معمار این واگذاری

جسمه م ها بخواهند برای قدرشناسی از اویقین احتمال این که اروپاییخارجی هبه شد به

ژاپن، استرالیا، کانادا، مالزی،  چنین استتر از لندن است و هممراتب بیشبسازند به

 طر و سنگاپور. امریکا، چین، ق

های بانوی آهنین درواقع این سرقت در روز روشن را آغاز کرد تا صاحبان ثروت

 های دیگر کشورها به طرز چشمگیری از آن بهره مند شوند. خصوصی و دولت

ها بودند، سرشان بدون کاله بریتانیا، که در واقع مالک اصلی این دارایی عموم در

 ماند. 

ها در زمانی اتفاق افتاد که تفاوت در ثروت بین کسانی که اندکی این یو همه

شان را اداره کنند، به حدی رسیده بود توانند زندگیسختی میها که بهزیادی دارند و آن

 به این سو سابقه نداشت.  0301 یدههکه از 
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