سالھا از دھه نود گذشت  ،حاال ديگر حنای سرمايه داری جھانی برای وارانه کردن حقايق رنگی ندارد.حتی کسانی که به
سوسياليسم دولتی اتحاد جماھير شوروی به ديده ترديد نگاه می کردند نيز امروز به خوبی دريافته اند که ھدف از تخريب و
فروپاشاندن بزرگترين دستاورد بشری در طول تاريخ در سلب مالکيت خصوصی نه انسانی که دامن زدن به توحشی است که
امروز به بی پيرايه ترين وجھی در ديکتاتوری نھادھای سرمايه داری در سرتاسر جھان مشھود است .ديکتاتوری که در
ويران سازی روان و تن انسان برای منافع اقليتی ناچيز از ھيچ روشی رويگردان نيست .ديکتاتوری که غم نان را آنچنان
عمق بخشيده است که ديگر شايد  ٨ساعت کار برای بقا برای بسياری از مردم آرزويی دست نيافتنی باشد .آنھا که تاريخ را
باژگونه می سارند و حقوق بشر را آزادی مالکيت خصوصی قلمداد کرده اند و در تحريف تاريخی و مرعوب کردن ھواداران
سوسياليسم علمی از طريق خيانتھا و سرکوب دامنه دار خود در سرتاسر جھان کوشيده اند و افسانه قديمی کمونيستھای آدم
خوار خود را امروز در لفافه ھای مد روز پيچيده اند و يا از طريق آلترناتيو سازی ھايی بر پايه ھمان روش قديمی اسب
تراوا در روش جنگ سرد سعی در تحريف تاريخی پر وضوح کرده اند .آنچه تا ديروز بخش عمده ای از سازمانھای
تروتسکيستی را در خدمت سازمانھای امنيتی غرب قرار می داد امروز بخشی از روشنفکران را در خدمت گرفته است .
خواندن مقاله زير را به دوستان پيشنھاد می کنم.
ا.ا

از سوسياليسم تا گنگستريسم
ھبوط اقتصادي روسيه
مريم اميري

ھبوط روسيه از اقتصاد سوسياليستي به اقتصاد گنگستري از اوايل دھه  ١٩٩٠آغاز شد .زمانيكه اصالحطلبان بازار طبق
راھنمايي مشاوران غربي ،بهويژه شيوه دانشگاه ھاروارد به نام »شوك درماني« و استاد آن »جفري ساكس« تالش كردند
سرمايهداري را در يك گام به كشور تزريق كنند» .چه كسي گفته نميتواني خودت كيك خودت را بخوري؟« ھمه آن چيزيكه
اقتصاددانان دانشگاه ھاروارد -با راھبري جفري ساكس و شھرت »اقتصاددانان افسونگر« -بهعنوان »راه جديد« اختراع
كرده بودند شرح اين جمله به عالوه مقدار زيادي چاشني براي قابل خوردن كردن دستپخت ناخوشايندشان بود .طي سالھاي
 ١٩٩٢تا  ،١٩٩۴اصالحات اقتصادي در روسيه از اين وظيفه سنگين ليبراالھا الھام گرفت .نويسنده كتاب »چگونه آمريكا
اليگارشي جديد در روسيه خلق كرد« درباره آنھا مينويسد :اين افراد قادرند بزرگترين پروژه خصوصيسازي در جھان را
بدون ايجاد حتي يك شركت خصوصي ،انجام دھند .قوانين گنگستري روسيه آنچنان به شھرت رسيد كه »مافيا« معناي اصلي
ايتاليايي خود را از دست داد .كارشناسان اقتصادي غربي كه معمارانگذار كشورھاي كمونيستي به بازار آزاد بودند ،با

اصالحات تجويزي خود ،به ھمراه شوك ،نااميدي ،فساد ،جرم و جنايت و فروپاشي اقتصادي را نيز به اين كشورھا حقنه
كردند .به قول يكي از مقامات وزارت خزانهداري آمريكا »اعتقاد ما اين است كه نسل اول سرمايهدارھاي روس ،بچهھاي
خوبي ھستند ،ولي لعنتيھا بيش از حد ظالم ھستند«.
روي آوردن روسيه به سرمايهداري با رويكرد فاسدي كه دو سال پيشتر در چين به تظاھرات تيانانمن انجاميده بود ،نقاط
اشتراك زيادي داشت .گاوريل پوپوف ،شھردار مسكو مدعي بود كه براي بريدن از اقتصاد متمركز ،فقط دو گزينه وجود دارد:
»يكي اينكه داراييھا بين ھمه اعضاي جامعه تقسيم شود؛ ديگر اينكه بھترين آنھا به رھبران داده شود ...به ديگر سخن :يك
رويكرد دموكراتيك وجود دارد و يك رويكرد از ما بھتراني و ھمراه با پارتيبازي« يلتسين گزينه دوم را انتخاب كرد و عجله
ھم داشت.
ساكس در سال  ١٩٩٠نوشت» :شوكدرماني دستمزدھاي واقعي را در سال  ١٩٩١به ميزان ٢٠درصد نسبت به سال ٩٠
كاھش ميدھد كه اقدامي شجاعانه است .اما اين كاھش به معناي كاھش كيفيت زندگي نيست و در واقع به كسري بودجه و
تورم مالياتي پايان ميدھد .اما در حال حاضر به ھم خوردن توازن درآمدي خانوادهھا باعث شده نتايج درخشان كاھش سطح
دستمزدھا ديده نشود«.

تاكيد ساكس بر اين بود كه نبايد وقت تلف كرد ،نبايد اقدامات را به خيال »راه سوم« مانند »توھم سوسياليسم بازار«
نيمهكاره رھا كرد .بنابراين يلتسين ھيچ وقتي تلف نكرد و »راه را تا آخر رفت «.روسيه شوكزده شد .در دوم ژانويه ،١٩٩٢
كنترل قيمت از روي  ٩٠درصد كاالھاي تجاري برداشته شد .در انتھاي  ١٩٩۴سهچھارم صنايع و شركتھاي بزرگمقياس
خصوصي شدند .اين اموال به گنگسترھاي تبھكار فروخته شد )دزديده شد توضيح دقيقتري است( و بخش خصوصي در
روسيه  ۶٢درصد  GDPكشور را به خود اختصاص داد.
نتيجه ،يك فاجعه تمامعيار بود .در سال اول اصالحات ميزان توليدات صنعتي  ٢۶درصد سقوط كرد .بين سالھاي  ١٩٩٢تا
 ،١٩٩۵توليد ناخالص داخلي روسيه  ۴٢درصد و توليد صنعتي كشور  ۴۶درصد كاھش يافت؛
به مراتب بدتر از انقباض اقتصاد آمريكا در دوره ركود بزرگ .بدتر اينكه ساكس ھنوز از سرعت اصالحات راضي نبود .حجم
اقتصاد روسيه از سال  ١٩٨٩نصف شده بود و ھمچنان نزول ميكرد .درآمدھاي واقعي نسبت به سال ٤٠ ،١٩٩١درصد
كاھش يافت و در سال ٨٠ ،١٩٩۵درصد روسھا ھيچ پساندازي نداشتند .دولت روسيه ،با فعاليتھاي اقتصادي ورشكسته
خود ،از پرداخت حقوق به ميليونھا نفر از كارمندانش عاجز ماند .بيكاري بهويژه در ميان زنان افزايش يافت .از اواسط تا
اواخر دھه ٤٦ ،٩٠ميليون روسي )از  ١۴٨ميليون نفر( در فقر مطلق )كمتر از  ٣٢دالر در ماه( زندگي ميكردند و
سهچھارم جمعيت با كمتر از صد دالر در ماه روزگار ميگذراندند .خودكشي دو برابر شد و مرگومير بر اثر مصرف الكل سه
برابر .ميزان مرگومير نوزادان به سطح كشورھاي جھان سوم رسيد و ميزان مواليد كاھش يافت .پنج سال پس از شروع
اصالحات ،اميد به زندگي به ميزان دو سال براي زنان و چھار سال براي مردان کاھش يافت .كاھش جمعيت در روسيه در اين
دوران ،پس از جنگ جھاني دوم بينظير بود.
»اصالحات اقتصادي« ترك تحصيل دستهجمعي كودكان را نيز به دنبال داشت .در پايان سال  ،١٩٩٨حداقل دو ميليون كودك

روسي –بيش از پايان جنگ جھاني دوم -يتيم بودند ۶۵٠ ،ھزار نفر آنھا در نوانخانه زندگي ميكردند و بقيه آواره بودند.
اكثر اين كودكان نيز پس از ترك نوانخانه يا الكلي ميشدند يا خودكشي ميكردند .در كشوري كه زماني دومين قدرت اقتصادي
جھان بود و ھرساله دانشمندان و مھندسان به مراتب بيشتري نسبت به آمريكا تربيت ميكرد ،با پايان ھزاره دوم١٠ ،ميليون
كودك از تحصيل محروم بودند.
اقتصاددانان ھاروارد اين فاجعه انساني را »دستاندازي در مسير اقتصاد بازار آزاد« ميخوانند ،پروفسور استفان كوھن آن
را اينگونه توضيح ميدھد » :سقوط بيپايان ھمه چيز ،براي به چنگ آوردن ھستي واقعي ضروري است «.اما يلتسين
چگونه با چنين سرعتي چنان تحوالت سھمگيني را رقم زد؟ او عالوه بر حمايتھاي بيدريغ غرب ،به قدرتي اليتناھي در
روسيه نيز نياز داشت .وي براي دستيابي به قدرت الزم ،در اواخر  ١٩٩١به پارلمان رفت و پيشنھاد سنتشكنانهاي ارايه
كرد :اگر پارلمان براي يكسال به وي اختيارات ويژه قانونگذاري دھد تا با »صدور فرمان« قانون وضع كند ،بحران اقتصادي
را برطرف و نظامي شكوفا و سالم ايجاد خواھد كرد .آنچه يلتسين طلب ميكرد قدرت اجرايي ديكتاتورھا بود ،نه قدرت
رھبراني پايبند به دموكراسي .پاسخ پارلمان »آري« بود؛ يعني يلتسين به مدت يكسال قدرت مطلق داشت تا اقتصاد روسيه را
از نو بسازد .يلتسين بالفاصله تيمي از اقتصاددانان گرد آورد كه پايبند به مكتب شيكاگو و نظريات ميلتون فريدمن بودند.
رييس تيم ھم »يگو گيدر« بود كه به معاون نخستوزير ارتقاي مقام پيدا كرد .سياستھاي آنھا كامال روشن بود :تثبيت مالي
محض ،طبق نسخهھاي تجويزي شوكدرماني .يلتسين در عين حال فرد مقتدر و بدنامي چون »يوري اسكوكوف« را »مسوول
دواير دفاعي سركوب ،يعني ارتش ،وزارت كشور و كميته امنيت كشور« كرد .اين تصميمات به وضوح با ھم در ارتباط بودند.
يك روزنامه روسي در آنزمان اوضاع را اينگونه تحليل ميكند» :احتماال انتصاب اسكوكوف براي حصول اطمينان از ثبات
محض در عرصه سياست است و ھمزمان اقتصاددانان مقتدر ،ثبات محض در عرصه اقتصاد را تضمين خواھند كرد «.تحليل
مذكور با يك پيشبيني خاتمه يافت» :به اين ترتيب غيرمترقبه نخواھد بود اگر چيزي نظير يك نظام پينوشهاي روسي بنا كنند
كه تيم گيدر در آن نقش بروبچهھاي شيكاگو را ايفا خواھد كرد«.
حاال تنھا مانع تيم اقتصادي مذكور براي انجام اصالحات آني خود ،ھمان مساله ھميشگي بود :دموكراسي .در بھار ،١٩٩٣
پارلمان اليحه ،بودجهاي را مطرح كرد كه با خواستھاي تيم اقتصادي يلتسين جور درنميآمد؛ واكنش او تالش براي حذف
پارلمان بود .او با صدور »فرمان  «١۴٠٠ابطال قانون اساسي و انحالل پارلمان را اعالم كرد .اين اقدام آغاز درگيري رسمي
با پارلمان بود .در سوم اكتبر ،سربازان يلتسين به اعضاي پارلمان يورش بردند و طي آن صد غيرنظامي كشته شد .اقدام
بعدي او انحالل ھمه شوراھاي شھري و محلي كشور بود .سرانجام در چھارم اكتبر  ،١٩٩٣ضربه نھايي وارد شد و »كاخ
سفيد« روسيه )ساختمان پارلمان( به دستور يلتسين بهآتش كشيده شد .كمونيسم حتي بدون شليك گلولهاي فروپاشيد )*به
نظر فروپاشيده شد صحيح تر است و فروپاشيد بار معنايی اشتباھی دارد (.ولي سير حوادث نشان داد سرمايهداري به سبك
پينوشه براي دفاع از خود نيازمند آتشبازي سنگيني است :يلتسين ،پنجھزار سرباز ،ھمراه با دهھا تانك و نفربر مسلح،
بالگرد و نيروي ويژه سركوب مسلح به مسلسلھاي خودكار ،به صحنه فراخواند .ھمه اين خشونتھا براي دفاع از اقتصاد
سرمايهداري نوين روسيه ،در برابر تھديد جدي »دموكراسي« بود .حدود ٥٠٠نفر در اين درگيريھا جان باختند .خشنترين
رويداد مسكو از اكتبر .١٩١٧

پس از اين بود كه تيم اقتصادي با فراغ بال و آسوده از محدوديتھاي دموكراسي به قانونگذاري نشست .در اين مدت
جنجاليترين تمھيدات برنامه اقتصادي پياده شد :حذف كنترل قيمت موادغذايي پايه از جمله نان و خصوصيسازيھاي باز ھم
بيشتر و سريعتر .تغييرات به قدري سريع بود كه ھمگامي با آن براي روسھا ناممكن بود .كارگران اغلب نميدانستند كه
كارخانهھا و معادنشان فروخته شده است چه رسد به اينكه چگونه و به چه كسي فروخته شده است .به لحاظ نظري ھمه اين
برنامهھا قرار بود به شكوفايي اقتصادياي منجر شود كه روسيه را از درماندگي برھاند ،اما در عمل جاي كشوري كمونيستي
را يك دولت شركتي ) (state Corporateگرفت :كساني كه از شكوفايي اقتصادي بھرهمند شدند به جمع كوچكي از روسھا
محدود ميشد كه بسياري از آنھا گردانندگان سابق »حزب كمونيست« بودند و نيز انگشتشماري از مديران صندوقھاي
مشاع سھام غربي كه با سرمايهگذاري در شركتھاي خصوصيسازي شده روس بازده سرسامآوري نصيبشان ميشد.
دارودستهاي از نوميلياردرھا با »برو بچهھاي شيكاگو«ي يلتسين ھمدست شدند و كشور را تقريبا از ھر چيز ارزشمندي كه
داشت لخت كردند ،بسياري از اين نوكيسهھاي ميلياردر بعدھا به صف گروھي پيوستند كه به سبب ثروت و قدرت
شاھانهشان ،عموما تحت عنوان »اعضاي اليگارشي« شناخته ميشوند.
روسيه پيش از شوكدرماني حتي ميليونري نداشت؛ حال آنكه طبق فھرست ثروتمندان فوربز ،در سال  ٢٠٠٣تعداد
ميلياردرھاي روسيه به ١٧نفر رسيد .اين روند ،ھمچنين پروسهاي بود كه پرولتارياي واقعي را در روسيه توليد كرد .در
دوران كمونيسم ،كارگران به واقع صاحب ابزار توليد نبودند ولي به راستي نسبت به شغل خود احساس تعلق داشتند .آنھا در
دورهاي طوالني حق مسكن ،مراقبتھاي پزشكي ،آموزش ،برخورداري از مھدكودك و ...را براي خود تثبيت كرده بودند.
اينگونه مالكيتھاي اجتماعي درگذار به اقتصاد بازار نابود شدند .در وضعيت جديد ،بخش اعظم مردم از ھرگونه مالكيت
خلعيد شدند و به قول ماركس »جز پوستشان چيزي براي فروش نداشتند«.
كن ليوينگستون ،عضو حزب كارگر انگلستان و از اعضاي پارلمان در آن زمان ،مشاھدهھاي خود از فالكت شھر مسكو را
اينگونه شرح ميدھد» :گرچه افزايش نرخ تورم بهطور موقت كند شده ،ولي وضعيت از جنبهھاي ديگر رو به وخامت گذارده
است .شاھراه اصلي مسكو ،خيابان گوركي سابق ،اكنون مملو از مردمي است كه ھمه چيز خود را در معرض فروش
گذاردهاند ،از غذا تا كتاب ،از ميزھاي كوچك تا جعبهھاي چوبي .بخشھايي از پيادهرو ،آنگونه كه فروشندگان دوسوي آن را
اشغال كردهاند ،تقريبا صعبالعبور است .تھيه موادغذايي از راهھاي غيررسمي ،مسموميت غذايي جدي را در اين شھر
چندين برابر كرده است .اقالمي مانند ماھي و گوشت خام در جعبهھاي چوبي آلوده به فروش ميرسند .اين پديده جديد،
مستقيما به فقري ھولناك اشاره دارد .براي نخستين بار ،مغازهھا موفق نميشوند موادغذايي خود را به فروش برسانند.
موادغذايي آنقدر در مغازهھا ميمانند تا فاسد شوند«.
البته ساكس معتقد بود اينھا درد اجتنابناپذير و موقت دورانگذار است .پس از آن »روسيه جديد« براي ھمه رفاه بيشتر به
ارمغان خواھد آورد.

اصالحات ساكس در »روسيه جديد« به كارآفرينان آزادي عمل بيشتر داد .اما بورژوازي جديد به جاي سرمايهگذاري در
مسيري مفيد به حال كشور ،تنھا مسابقهاي بيامان از دزدي و غارت ترتيب داده بود .تنھا تالش آن معطوف به غارت ھر
چيزي بود كه امكان داشت :از معادن طال و الماس گرفته تا نفت و گاز و جنگلھاي سيبري و حتي پلوتونيوم .به جاي
بهكارگيري ثروت بادآورده در سرمايهگذاري و بھرهوري ،اغلب ترجيح ميدادند ثروت خود را در بانكھاي غربي پنھان كنند.
كار ديگر آنھا استخدام ارتش اراذل و اوباش مسلح براي دفاع از اموال نامشروعشان بود.
در سال  ١٩٩۴يك مقام آمريكايي اذعان كرد شوكدرماني شكست خورده است» :چنين حجمي از درندهخويي و بدسگالي ،از
مافياي سرمايهدار روسيه –بسيار بيشتر از بارونھاي آمريكايي -انتظار نميرفت؛ اينھا دندان مرده را ھم ميكشند«.
درعوض ،ساكس توضيح داد اين فاجعه نتيجه فرھنگ سياسي رژيم سابق كمونيستي است .اما اين بھانه قابلقبول نيست.
بلكه دليل اصلي اين است كه سرمايهداري بهعنوان يك سيستم اجتماعي ،به چنين خلعيد يكباره اموال عمومي نياز دارد .اما
چرا؟ پاسخ ساده است؛ سرمايهداري به سرمايهدار نياز دارد؛ طبقهاي از مردم با مالكيت انحصاري بر ابزار توليد .اما تا پيش
از  ،١٩٨٩صنايع ،معادن و منابع طبيعي روسيه در تملك دولت بود .ھيچكس مالك خصوصي دارايي عظيمي نبود .بنابراين
الزم بود طبقه سرمايهدار توليد شود .ساكس با انتزاع كردن يك مدل اقتصادي ميپنداشت بازاري كردن اقتصاد دو گام دارد،
در وھله اول آزاد كردن قيمتھا ،سپس خصوصي كردن شركتھا؛ و پس از آن سرمايهداري خود را ھمه جا نشان خواھد داد.
اما اين سرمايهداري خود را كجا نشان داد؟ تا پيش از اصالحات ھيچكس در روسيه ثروت قابلتوجھي نداشت .ثروتي كه با آن
بتوان جنگلھا ،كارخانهھا و مزارع بزرگ را خريد .پس سرمايهداران و كارآفرينان »روسيه جديد« چه كساني بودند؟
ساكس به سرعت شروع كرد به گرفتن قدرت از كارگران» :ھدف اصلي بايد تبديل شركتھاي دولتي به شركتھاي خصوصي
با سھام قابل انتقال باشد ،نه تعاوني يا شركت با مديريت و سھام كارگران«.

براي راه انداختن پايهھاي سرمايهداري» ،انباشت اوليه« الزم بود .حراج اموال دولتي آغاز شده بود ،ولي كسي آنقدر پول
نداشت كه بتواند آنھا را بخرد .بنابراين ھيچ راه اخالقي ،قانوني و مشروع براي خصوصيسازي وجود نداشت .و با توجه به
سرعتي كه ساكس از روند اصالحات انتظار داشت ،طبقه سرمايهدار موجود ،فرصت عرضاندام و رشد شركتھاي كوچك
خود نداشتند .اين سرمايهدارھا بايد خيلي زود بزرگ ميشدند ،تقريبا يك شبه .اين اتفاقي بود كه افتاد .درنھايت تركيبي از
مافياي زيرزميني )بهويژه مديران رده باالي صنايع بزرگ( و گروھي از طبقه روشنفكر ،پايهھاي »اقتصاد جنايت« را ريختند.
در واقع بيشتر مسووليت ايجاد اقتصاد جنايت برعھده ساكس ،گيدر و دار و دسته آنھاست .زيرا بسياري از احكام پيشنويس
اين اقتصاد را آنھا تھيه كردند٤٠ .درصد از شركت نفتي به بزرگي توتال فرانسه ،به بھاي فقط  ٨٨ميليون دالر فروخته شد.
شركت نيكل نوريلسيك كه توليدكننده يكپنجم نيكل جھان بود ،به  ١٧٠ميليون دالر فروخته شد؛ سود اين شركت خيلي زود به
١/٥ميليارد دالر در سال رسيد .شركت عظيم نفتي يوكس كه ميزان نفت تحت كنترلش از نفت كويت ھم بيشتر است به ٣٠٩
ميليون دالر فروخته شد؛ در حاليكه در ھمان زمان بيش از  ٣٠ميليارد دالر ارزش داشت .خريدار آن بانكداري به نامه
»خودروفسكي« بود كه پس از تملك شركت با دستكاري حسابھا بيش از  ٣٠درصد درآمد شركت را براي خود نگه
ميداشت.

در حاليكه بر كارگران در بستن قرارداد و گرفتن ماليات با اين بھانه كه يوكس استطاعت كافي ندارد ،سخت ميگرفت .پس از
يك سال ارزش سھام يوكس چنان سقوط كرد كه با وجود نياز شديد ،تا مدتھا كسي حاضر به سرمايهگذاري در آن نبود.
بعدھا خودروفسكي در حكومت پوتين به سبب جاهطلبيھا و زيادهخواھيھا به زندان افتاد .ھمچنين در ادامه اين
خصوصيسازيھا ٥١درصد از غول نفتي سيدانكو به قيمت  ١٣٠ميليون دالر و يك كارخانه عظيم اسلحهسازي تنھا به قيمت
سهميليون دالر فروخته شد .پس از گذشت دو دھه از فروپاشي شوروي و انتقال سيستم اقتصادي آن به نظام بازار آزاد،
بسياري از صاحبنظران ھمچون »مايكل چاوسودويسكي« معتقدند روسيه تبديل به يك كشور جھانسومي شده كه اقتصاد آن
را نه دولت و نه بازار آزاد رقابتي ،بلكه گانگسترھا و مافيايي اداره ميكنند .كساني كه با انواع روشھاي غيرقانوني و
تبھكارانه ،تنھا منافع شخصي و شركتي خود را دنبال ميكنند .در زمينه دموكراسي و آزادي ،روسيه امروز نه تنھا در
بازسازي نھادھاي دموكراتيك كارنامه موفقي نداشته است ،بلكه در رتبهبندي »خانه آزادي« ھمپاي اكثر كشورھاي جھان
سومي در آفريقا و آسيا ،در رده كشورھاي »غيرآزاد« جاي گرفته است.
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