
 

  ی عموئی ترجمه محمدعل-سمياليانت به سوسيخ
  ی شورویفروپاش

  ون کامساموليلي م١۵
  ی سازیشد ارتش خصوص

  تکارانی ها افتاد دست جنای درصد تعاون۶٠
  اهي حجم کاالها رفت به بازار س١۵ و 

 
ب افول يش در سراش.ا.ک.ست، به همان تندی که حيون ضد کمونيسي اپوز١٩٨٩ -٩١در

شه نظام يخوش دالنه اند. ش.ا.ک.اری رهبران اصالح طلب حيبس. اشتافتاده بود سر برد
 از هواداری از ی های ناشیست ها هنوز جاه طلبياما، ضد کمون. رفتندي را پذیچند حزب
 تازه یاسيبات سي که آن ها در فکر ترتیدر حال.  کردندیه داری خود را پنهان ميسرما

ک ين که ي ا-ی نسبت به مسئله قدرت دولتزیيرت انگيست به نحو حيبودند، رهبران کمون
ا يرفته است يست را پذي دولت و نقش رهبری حزب کمونید خصلت طبقاتيا حزب جديجنبش 

  . دادندی نمیت چنداني اهم-نه
 یشگامان خود را از سال هاي سربرداشت، پ١٩٨۵که پس از» دموکرات« ون يسياپوز

برال را يخروشچف روشنفکران ل. ار داشتي دراخت١٩۶۴ تا ١٩۵٣خروشچف از» خيذوب «
 از روشنفکران به ی، آن گاه که برژنف کم تحمل ترشد، بخش١٩۶۴پس از. تحمل کرده بود

. ن و خروشچف بودنديان وارثان سنت بوخارين ناراضيا. ان دست زدنديجاد جنبش ناراضيا
. ردندزعرضه کيرا ن» دموکرات« برنامه یديرگذاردند و عناصرکليآن ها بر گورباچف تاث

 و ساخاروفک دان ها آندره يزيان معروف، في سه تن از ناراض١٩٧٠ل مه يازهمان اوا
کا، ي شعارها و برنامه های پرسترويیش گويسنده، با پي نو مدودفیرو، و ني تورچیوالر
  .گر رهبران شوروی امضا کردنديرمعمول را خطاب به برژنف و ديک نامه سرگشاده غي
در باره وضع جاری کشور اتحاد شوروی عنوان و پانزده تقاضا  را يین نامه موضوع هايا

شرفته يبخش پ« بودند که از سوی روشنفکران و یسندگان نامه مدعينو. را مطرح کرده بود
نه از . س.ش.ج. داشت که مشکالت اینامه اعالم م. ندي گویسخن م» طبقه کارگر

 مستقر در ی عمومیک زندگيارهای ضد دموکراتيسنت ها و مع«شه در يسم، که رياليسوس
 که یبود، واژه ا» ونيزاسيدموکرات«سندگان نامه يدرخواست عمده نو. دارد» نيعصر استال

کا را مطرح ي، مقوله عمده عصر پرسترو»رکود«ن واژه ينامه همچن. بارها تکرارشده بود
انده شده ن کوچيله استالي که به وسيیت هاي حقوق ملین بازگردانيهمچن نامهسندگان ينو. کرد

، انتشار ینه افکارعمومي مستقل تر، پژوهش در زميیشرفت به سوی دستگاه قضايبودند، پ
، بودجه ی صنعتی، انتخابات چند نامزدی، خودگردانیگسترده تر پژوهش های علوم اجتماع

ت کادر و ي، بهبود در تربیاسيان سي و متوسط، عفو زندانی آموزش مقدماتیشتر برايب
 کرد ین برنامه آرزو ميا.  کردندی را طلب می دراسناد فردیت مليج هوت و لغو دريريمد

  .ست در آن نبوديتالي ازغرب کاپیچ انتقاديسم کامل شود، اما هياليسوس
 

 ی به عنوان احزاب قانون١٩٨٨ -٨٩ش ازآن که در يپ» دموکرات«ون به ظاهر يسياپور
اری ي شود، از مراحل بسیت قدرت دولی، و حتی، خواهان مقام انتخابیستياليوضد سوس

 ظاهر )یررسميسازمان های غ(»  هایر رسميغ« به اصطالح ١٩٨٧نخست، در. گذشت
 یه، و حلقه هاي ازآن ها در حد کلوپ های بحث و گفتگو، گروه های همسایشدند، که برخ

ه پرداز ي نظریشه هاي ها را سپاس گفت و به اندیررسميگورباچف غ.  بودندیمطالعات
، به عنوان ساختار »یجامعه مدن«ت يدرباره اهم یو گرامشيآنتون، يیايتاليست ايکمون



 

 کردند یاکولف آرزو ميگورباچف و . ال دموکرات ها متوسل شديک مطلوب سوسيدئولوژيا
 کنند و یباني آنان پشتیاست هاي را پرورش دهند تا از سیرحزبي غی اجتماعیجنبش ها

 ها به سرعت رشد کردند یررسميغ. ر بزنندرا دو. ش.ا.ک.ح»  محافظه کاریبوروکراس«
رروس به ي غی هایآن ها درجمهور. افتندير ييات تغيز از نظر خصوصيو به همان سرعت ن

 یجبهه ها«ه ي را رواج دادند و در روسی طلبيیدرآمدند و جدا» ی ملیجبهه ها«صورت 
کرات به ک دموي ١٩٨٨مه يتا ن.  کردندیجانبدار» دموکرات«شدند و از خط » یمردم
 از روشنفکران ی بخش١٩٨٨مه يپس ازن. گاچف بوديبان گورباچف و ضد لي پشتیمعنا

 ١٩٨٨درمه . ست به باد انتقاد گرفتنديارنيتمام ع» دموکرات«گورباچف را به سبب آن که 
ک، يه دموکراتي اتحاد١٩٧٠ و ١٩۶٠ ی بازمانده از دهه هایک گروه ناراضيدر مسکو، 

  .ل داديست را تشکيزب کمون ضد حیاسين حزب سينخست
  

. کرد» دموکرات ها«ب ي نصیمي عظیندگان خلق ارتقاي کنگره نما١٩٨٩ ژوئن -در مه
 روشنفکران مسکو را که درمخالفت با گورباچف درحال بحث درباره یون شورويزيتلو
 آندره یرهبر(ندگان به ي نمای برخ١٩٨٩ه يدر ژوئ. ش گذارديبودند به نما» یدموکراس«

ل ي را تشکین المللي گروه ب)بود. ش.ا.ک.ن، که هنوز عضو حيلتسيس يف و بورساخارو
ندگان خلق را ي عضو کنگره نما٢٢۵٠ تن از٣٨٠» دموکرات «یون پارلمانين فراکسيا. دادند

 يیتمرکززدا«و » یسم به دموکراسيانيتاريگذارازتوتال«ون خواستار يفراکس. در برگرفت
ن کار به يا. شد»  شدی ها و نواحی جمهوریتقالل اقتصاداس«و» یت دولتيکال در مالکيراد
 مشهورآشکارا ی چهره هایست به رهبري ضد کمونیون پارلمانيسيک اپوزين معنا بود که يا

  . گورباچف دست اند کارندی جدد دولتیدر دستگاه ها
  

ست در ي کمون۵۵٠٠٠ از سوی یندگانيئت نمايک با هي پالتفرم دموکرات١٩٩٠ه يدر ژانو
ال يک حزب سوسيبه . ش.ا.ک.ر حيين گروه از تغيا. شکل گرفت. ش.ا.ک.ون حدر

ن يهمچن.  کردی میش بود، جانبداريست و هشتم حزب که درپيک درکنگره بيدموکرات
آن ها از . ل شديار جاه طلب تشکيک پروژه بسيک، يه دموکراتي، روس١٩٩٠ه يدرژانو

.  کردندی میدرگذشته بود، طرفدار ١٩٨٩که در دسامبر»  آندره ساخاروفیشه هاياند«
ه يروس. د داديغسل تعم» دموکرات«س يفورا ساخاروف را به عنوان قد» دموکرات «یاردو

 ی روسیستيونالي رنگ ناسی سر برآورد و داراین الملليک که از درون گروه بيدموکرات
 یستياليو سوسي فدراتی شوروی جمهوری نو برایب قانون اساسيبود، کنگره را به تصو

ن، قراردادن يسا ها به مومني، بازگرداندن کلی شورویه، حذف ماده شش از قانون اساسيروس
KGBک اقتصاد بازارسامان يجاد يه، و ايت جمهوری روسير کنترل پارلمان، اعالم حاکمي ز

ک به مراتب فراتر از هر گروه موجود به يه دموکراتي روسیخواست ها. افته فرا خواندي
ک يه دموکراتيروس. ه اتحاد شوروی رفتيه داری و تجزيز بازگشت سرماسوی جانبداری ا

  .نده شدين در آيلتسيس ي بوریگاه اصليپا
  

 مسکو و یاسيکنترل س» دموکرات ها«ه، يون روسي، درانتخابات فدراس١٩٩٠در مارس 
 ١٩٩٠درمه ! ج کنندهي گیجه اي از آن خود کردند، نتیت بزرگينگراد را با اکثريلن
 ی، دوگانگ١٩١٧همچون . ه بودنديون روسي درصد کنگره فدراس٢۵ یمدع» ت هادموکرا«

  .ش.ا.ک.و ح» دموکرات ها«ن بار يه بوجود آمد، ايقدرت در روس
ن يلتسي یسابقه حزب. افتين يلتسيس يه را در وجود بوريرهبر روس» دموکرات«ون يسياپوز
گاچف به مسکو انتقال يه ليتوص، به یزي که، به نحو طنزآمی باال گرفته بود، زمان١٩٨۵در

مردی بود جاه طلب، . رساختمان در اورال بودي، مدیالت مهندسين، با تحصيلتسي. داده شد
، گورباچف او ١٩٨۶ست درين کنگره حزب کمونيست و هفتميدر ب. عملگرا، و معتاد به الکل



 

ش بود، .ا.ک. حین، گرچه مقام رسميلتسي.  بردیاسيت به دفتر سيرا به عنوان نامزد عضو
ازات ين کنگره بر سر امتيست و هفتميدر ب.  از حزب روی آوردیبه انتقاد عوامانه و دمدم

 و یاسي انتقاد او از گورباچف به اخراجش از دفتر س١٩٨٧در. گاچف رفتي به جنگ لیحزب
 اش ین، پس از بازگشت به شهر بوميلتسي.  حزب در مسکو منجر شدیر اولي از دبیبرکنار

جاد يا.  سرگردان بودیاسي در برهوت س١٩٨٩ل ي تا اوا١٩٨٧از اواخر سوردلوسک 
 ١٩٨٩در مارس . له گورباچف بازگشت را ممکن ساختيد بوسي جدینهادهای دولت

 روس ها ١٩٩٠در مارس .  انتخاب کردUSSR کنگره خلق یندگيسوردلوسک او را به نما
 انتخاب )ه شورویيون روسياسفدرRSFSR (ندگان خلق ي کنگره نمایندگين را به نمايلتسي

در ژوئن . را ترک گفت. ش.ا.ک.ن کنگره، حيست وهشتمين دربيلتسي ١٩٩٠و در مه . کردند
جه معامله ای ي درنت١٩٩١ل ي که درآوریدي انتخاب شد، مقام جدRSFSRاست ي به ر١٩٩١

رباچف مان اتحاد گويت از پين ملزم به حمايلتسيبا گورباچف به وجود آمد و در آن معامله 
 ثابت یت انتخابيموميب را شکست داد و از آن پس قي درصد آراء پنج رق۵٧ن با يلتسي. شد

. ی درجنگ بر سر تسلط و برتریازمهمي را حفظ کرد که گورباچف فاقد آن بود، امتیشده ا
ن قدرت و ي کسب باالتریاو برا. ن آشکارشده بوديلتسيد ير جدي خط س١٩٨٩ در یزمان

  . کرده بودیرا طراح» هي با کارت روسیباز «یه داريبازگرداندن سرما
ن يلتسيان، ي معدنچ١٩٨٩ه ين موفق شد رهبرضد انقالب شود؟ دراعتصاب ژوئيلتسيچرا 
 او ١٩٨٩ -٩٠در. ن بخش طبقه کارگر جعل کردين ترين و خشمگي را با قدرتمندتریاتحاد
او پرچم . به دست آوردن بودند ياط گورباچف خشمگي را که از احتی روشنفکرانیبانيپشت

 يین جداياو در ب. ه را به چنگ آوردي آشکار از سرمایطرفدار» کاليراد «یکايپرسترو
او . افتي یاديرروس، که با آن ها هم ساز شده بود، شهرت زي غی هایخواهان جمهور
 یسم روسيوناليت روس ها دفاع کرد و مظهر ناسي را پرورش داد، ازحاکمیباورمندان مذهب

 کرد و ی تراز گورباچف طرفداریرتر از همه، او از اقتصاد بازار به مراتب قطعب. شد
ن يهمچن. ابنده را مجذوب کردي رشد ی دراقتصاد ثانویه داريجه عناصر طرفدارسرمايدرنت
 يیوي رادیگربرنامه هاي، و دیو آزادين از کسب و کارغرب، راديلتسي که يی شکوفایبانيپشت
 .رمهم بوداي کرد بسیافت مي دریغرب
  دری حت-سميتالي بازگرداند کاپ-»کاليرفورم راد«ه به ي روسیابي به دست نيلتسياق ياشت

او را رهبر محبوب طرفداران ضد انقالب . س.ش.ج. کردن ای قربانیصورت لزوم به بها
 را در کنترل ی اتحاد شورویمادام که گورباچف مجموعه نهادها. در داخل و خارج کرد

 تا ١٩٩١از اوت .  شدی میه داري مکرر او مانع از بازگشت کامل سرمایداشت، نوسان ها
ن يلتسيش رفتند، ي پی نشده و تاسف آورینيش بي پیرهاي، رخدادها در مس١٩٩١دسامبر

ه يپس ازآن، در ژانو.  کندیرا متالش. س.ش.ج.افت قدرت را به چنگ آورد و ايفرصت 
ک سال و ي.  رفت، آغازکردی را، که گورباچف همواره از آن طفره می شوک درمان١٩٩٢

ن يش، اياست هاي در برابر سی، با مشاهده مقاومت قوه قانون گذار١٩٩٣م بعد، دراکتبرين
 را به توپخانه صادر کرد؛ صدها هيپارلمان روسدستور گلوله باران » دموکرات ها«رهبر 
  .شت و بازداشت کردندگان مجلس و شهروندان را کياز نما نفر
  
گزاگ يوانه وار و زي دی در منازعه های و بحران ها فقط تا حدودی اقتصادیق آشفتگيتعم
 گذار به اقتصاد بازار به ی گورباچف برایجه نقشه هاين در نتيشه داشت و اي ری وحشیها

. ب رساندي آسیز به اقتصاد شوروي نی شرقیسم در اروپايالي سوسیسرنگون. وستيوقوع پ
د تمام يان تولي ها را گسست و به زین جمهوري بی اتصال اقتصادی حلقه های خواهيیداج
 برخورداراز یله گورباچف و حمله اش به بخش دولتي به وسیگسترش اقتصاد ثانو. شد

 ازطعنه و تمسخر یتسکيس کارگارليبور. ديزبحران را شدت بخشي نی مرکزیزيبرنامه ر
 کند که در یاد مي ی سازیت از خصوصي حمایومند براري شمار نسبت به منازعه نی بیها



 

ست بودند ير کنترل حزب کموني موارد هنوز زیاري که در بسیون، مطبوعات و مجالتيزيتلو
ش يافت صداي ی کرد اجازه نمید ميهرکس که به دستورالعمل معجزه ترد«. افته بوديان يجر
  . بودیتسيتالي کاپی شورویاکنون انحصار رسانه ها» .ده شوديشن

 اقتصاد یر نزوليده است که سيجه رسين نتيا به اي شناس دانشگاه کلمبین، شورويمارسال گلد
پس . ب وارد شده بودي آس١٩٨٧انه يگر، درميد«:  آغازشد١٩٨٩ش ازي درعمل پیشورو

شتراعتبارش را، دست کم در موضوعات يب] گورباچف[ ف، او يج ضعيا دوسال نتايک ياز
، وخامت شدت ١٩٨٨مه يدرن. م ترشديازآن پس، بحران وخ» .ده بود، ازدست دایاقتصاد

  ». شدن کردندی شروع به متالشیموسسات مهم اقتصاد«افت و ي
  
 ی به سویرجهت تجاريي را به تغیستيالي سابقا سوسی که کشورهایم شورويک تصمي

. د را بزرگ و برجسته کری شرقی اروپایاسي سی راند ، اثرات فروپاشی غربیبازارها
 ی اروپاین برايي پایه را به بهايمواد اول ها سال نفت، وگاز، و مدت ده  دریاتحاد شورو

 یم ناگهاني هوگ، تصمیبه نظرجر.  فراهم کرده بودی صنعتی، دربرابر کاالهایشرق
 ی درحکم شوک درمانی شرقی اروپایارانه، درکشورهايان دادن به آن ي پای برایشورو
ن يازا.  حرکت کندی غربی بازارهایبه سو ع تريچه سر ود هر ناچاربی شرقیاروپا. بود

 ی و اجتماعی مشکالت اقتصادی شرقی ازدست رفتن تجارت اروپا١٩٩١ و١٩٩٠رو، در 
 ی شرقیاروپا  واردات دارو ازیبه طورنمونه، ازدست دادن ناگهان. زبدترکردي را نیشورو

  .بود ی شوروی عمومیع نظام سالمتينزول سر  دریعامل عمده ا
  دریجد شتاب و د، کاهش پرياش نام»  سرنوشت سازیخطا«گاچف يآن چه که ل پس از

 وتوسل ی تهی، قفسه هایه بندي معنادار، سهمی صف ها-، کمبودها١٩٨٧ دریسفارشات دولت
 یکاالها د اکثريتول.  حکمفرما شد١٩٨٩و ١٩٨٨ دری  براخباربد اقتصاد-اهيبه بازارس

  دریناکام اما باال رفتن دستمزدها و« افت نکرد، ١٩٨٩ و١٩٨٨ ی سال ها دریمصرف
 پول یشتري مبالغ بینده اين معنا بود که مردم به نحو فزاي به اید مواد خوراکيکنترل سوبس

 یر نزولي، س١٩٨٨در. کمبود کاال، تورم آغازشد  باال وینگياثر نقد در. داشتند اريدر اخت
 ف شدن اقتداريبا ضع. مت ها منجرشدي قشي وکاهش آن مواد وافزاید مواد خوراکيتول

 مصرف ی ازسویاحتکارخصوص. افتي، اعتماد به ثبات عرضه نقصان ی مرکزیاقتصاد
شهرها نخست در مورد مواد   ها ویله جمهوري بوسیکنندگان و مهم تر، احتکارعموم

اد مو  ازی تهیقفسه ها. شد ري فرا گی به نحو تاثرآوری مصرفیگر کاالهاي، سپس دیخوراک
خت يد مردم را بر انگين کمبود، خشم شديزترين و نفرت انگيرتري، به عنوان چشمگیخوراک
 کمبود و یحالت روانشناس. د آوردي پدی گسترده ایاسي و سی، روان شناختیج اقتصاديو نتا

د، فقدان اعتماد به يش ازکاهش تولي پیب، حتين ترتيبه ا. احتکار سراسراقتصاد را فراگرفت
ر شد و ين که زوال اعتماد فراگين، هميافزون برا.  کردیجاد ميد کمبودها را اثبات اقتصا

 یافت کنند، خروجي مقرر را ازعرضه کنندگان آن ها دریع سبک نتوانستند مواد وروديصنا
ک دور باطل به وجود يدر واقع . افتيشتر افت کرد، و کمبودها شدت ي بی مصرفیکاالها

  .آمده بود
  
 ها یم شدن سختيگر، عقب نشاندن حزب از اداره اقتصاد سبب وخيعامل د هر ش ازيب
 دو ١٩٩٠ در هشت ماه نخست ید اقتصاديتول«. افتيد تنزل ي تول١٩٩٠در.  شد١٩٨٩از

ن حد خود ين ترييدر واقع اقتصاد به پا» .افت و تورم به سرعت باال گرفتيدرصد کاهش 
راژ آلمان، از آلمان ي پرتی گورباچف دراشترن، مجله خبر١٩٩٠ل يدراوا. سقوط کرد

 تن ٠٠٠/١٠٠؛ ی تن روغن نبات٠٠٠/۵٠٠ تن گوشت؛ ٠٠٠/۵٠٠:  کمک کردیتقاضا
ل گران ي تحل١٩٩١مه يدرن. دي درصد در سال رس٨٠زان ياز آن به بعد تورم به م. یماکارون

ت ي عضوی گورباچف با تقاضا١٩٩١ه يژوئ در. ان آوردندي به میشورو» رکود«سخن از 



 

 ده دريک ابر قدرت با زانوان خمي.  پول جهان را تکان دادین المللي صندوق ب دریشورو
  .فرود آورد  سریگريبرابر د

  
توجه .  صورت گرفتیاست اقتصادي در بحث سیک گردش به راست بزرگي ١٩٩٠ -٩١در

درآن . افتي کاهش ١٩٨٩مه نخست ي و ن١٩٨٨ بر اقتصاد در ی شورویو تمرکز رهبر
 یبحث اقتصاد.  کرده بودیاسيجه خود را معطوف به اصالح سفاصله، گورباچف تو

 وخصلت بحث یژگين زمان کل ويا.  قرارگرفتیاسي درمرکز امورس١٩٨٩گردراواخريبارد
 عمده و معتمد ی، مغزمتفکراقتصادانيآبل آگانبگ دو کتاب یتفاوت اساس. دگرگون شد

 و درون ١٩٨٨کا ي پرسترویکا چالش اقتصادين پرستروي نخستیگورباچف در روزها
ن کتاب از ين، دوميبرخالف کتاب نخست.  را منعکس کردین دگرگوني ا١٩٨٩کا يپرسترو
  . کردی میم نشده طرفداريبازار تنظ

  
 شد، اما دو عامل ی در اتحاد شورویارسبب چرخش به راست بحث اقتصاديعوامل بس
ر، دواقتصاد دان ي زدر جدول. ی ثانویو رشد اقتصاد. ش.ا.ک.رنج احتضار ح: برجسته بود

 )ید ناخالص داخليتول( GDPل سهم اقتصاد را دريام پايليف و ويشل آلکسياالت متحده ميا
 کرده، آن را با ارقام سه یابيانه عصر گورباچف ارزي در می شوروی هایاغلب جمهور

 ی نرخ رشد اقتصاد ثانویبيسه شاخص تقرين مقايا. سه کرده اندين مقايلتسيسال حکومت 
 اصطالحات مرسوم مسئله ١٩٩٠در دهه .  دهدیآن را به دست م  و پس از١٩٨٩ -٩١در

نند ي گزی برمیرا زمان» یثانون«دانش پژوهان، در اساس، برچسب اقتصاد .  شوندیساز م
 با ی اقتصاد دولتیعني، »نينخست« ازاقتصاد یت اقتصاد خصوصي بودن و تبعیکه به فرع
، اقتصاد یسه جمهور ، دست کم در١٩٩۵ن، تا يوجود ابا .  نظر دارندی مرکزیزيبرنامه ر

 اقتصاد مسلط شده یعني، »نياقتصاد نخست«، که درعصرگورباچف آماس کرده بود، یثانو
د ناخالص ي از تولیميک به ني نزدی اقتصاد ثانویه، خروجي، روسین جمهوريدربزرگتر. بود
  .ن شده بودياقع نخست به وین و قفقاز اقتصاد ثانويدر اوکرا.  بود(GDP) یداخل

  
 GDP از ی برحسب درصدیررسمياقتصاد غ  ازيیبرآوردها

 
  ی              نام جمهور١٩٨٩              ١٩٩۵

  
  جانيآذربا%            ٨/٣٢%           ۶٩/٩
  ديه سفي              روس٢٨/۶               ٣۴/۵
  ی               استون١/٢٢              ٩/٢١
                 گرجستان٨/٣٢              ٧١/۴
                 قزاقستان٨/٣٢              ۴٩/٨
  ی               لتون١/٢٢              ۴٠/٩
  یتواني               ل١/٢٢              ٣٠/۶
  ی               مولداو٢٨/۶              ۴٧/٨
  هي  روس             ٠/١٨              ۶/۴۵
  ني               اوکرا٣/٢۵              ۵/۵۶
  ازبکستان%           ٨/٣٢%           ٢٨/۵
  
 به سرعت درحال رشد ی شوروینيسم جنيتالي از کشور کاپیعيبخش وس  در١٩٨٩ -٩١در
 به حساب یخصوص افته بودند کسب و کاري که بموجب قانون اجازه کاريی هایتعاون. بود



 

، ژکفي ریکالينر يجمله نخست وز ، ازی بلند مرتبه حکومت شورویزراو.  آمدندیم
 یسد که کاسب کارهاي نوی مدودف میرو. کردند  ها را صادری تعاونیل برخيدستور تشک

 ها هزار ده «ی حکومتی درست شانه به شانه موسسات و سازمان هایبخش خصوص
 ی هايیل دارايتبد« ها یاونتع. ل دادنديد و ساختمان تشکي، تولیدر بازرگان» یتعاون
افتن انحصار يان يپا. ر کردنديامکان پذ» اردها روبل را به پول نقديلي به ارزش میرنقديغ

ق يحجم باال از طر  دریچرخش معامالت بازرگان «ین بر تجارت خارجيشي پیحکومت
  .سرساختنديرا م»  هایتعاون

  
 در دوران یثروت اندوز شدند که ی مدعید روسي جدی اقتصادیگارش هايبعدها ال

 گورباچف سازمان یصاحب منصبان اقتصاد. ن بوده استيلتسيگورباچف آسان تر از عهد 
ت معامله گران جوان ي را، به عرصه تربونيلي م١۵ست کامسومول، با قدرت يجوانان کمون

 ین بانک هاي، با استفاده از منابع کامسومول، نخستیه داران جوان شورويسرما. ل کردنديتبد
 ی از کارها بلند پرواز کامسومولیونرهايليم. جاد کردندي و بورس سهام کشور را ایتجار

، و قمارو ین المللي، تجارت بیدئو، گردشگريه دادن وي، کرایش تجاري چون نمایجسورانه ا
  . پرداختنديیزبه سود جوي نیشرط بند

  
 را یمي عظيی جنایا روز ظاهر شد، اجزيیه، که به لطف گورباچف در روشناياقتصاد سا
افته ي سازمان یت هاي صاحب نظر در مورد جنایبه گفته استفن هندلمن، فرد.  شدیشامل م
ا فعال اداره ي نيشيتکاران پيجناله ي ها بوسی  در صد تعاون۶٠«، درعصرگورباچف، یشورو

، هنوز بازار ی خصوصیها  ازبنگاهیاري شدن بسی، پس ازقانون١٩٩١دراواخر » . شدندیم
 ».ار داشتيحجم کاال ها و خدمات را در اخت  درصد از١۵«اه يس
  


