
 

  سمياليانت به سوسيخ
  سمياليک به سوسيشل

  هیاز سنگر اقتصاد سا
  یی عمویمحمد علترجمه 

  
  )٢(ی اقتصاد ثانو

نان در سال های آخر ي درصد درآمد شهرنش٣٠ که یاد آوری کرده است، در حاليگروسمن 
 ماوراء ی و جمهوری های قفقاز شمالینواح( از اقتصاد ثانوی بود، در جنوب ی ناش٧٠دهه 
 اقتصاد ثانوی نسبت به شمال )ای مرکزیيجان و آسيز گرجستان، ارمنستان و آذرباقفقا

.  برخوردار بوده استیشترياز قدرت ب) ریيبيک و سيه مرکزی، جمهوری های بالتيروس(
پس . س.ش.ج. به ای الحاقین هاير ادسا و سرزمي مرزی نظی نواحین در برخيهمچن
.  داشته استیز اقتصاد ثانوی حجم بزرگيد نيسفه ين و روسي، اوکرای، چون ملداو١٩١٧از

ت اقتصادی ي مناطق درآمد مردم از فعالیز در بعضي نیبه لحاظ تفاوت های منطقه ای و قوم
 در پاره ای نقاط یحت.  بودیبا به همان اندازه درآمد از شغل منظم و قانوني تقریخصوص
 ی هایمطالعات و بررس. دي رسیم آن ها ی درآمد قانوندو برابر مردم به یرقانونيدرآمد غ

گران را ي است، محاسبات گروسمن و دی بودجه خانواده مبتنیم، که بر داده های بررسيک
ن، و در ازبکستان، گرجستان، ي کوچکتری و لتونیه، استوني در روسیاقتصاد ثانو. د کردييتا

  .ن حجم را داشتيکستان، و ارمنستان بزرگتريزستان، تاجيجان، قزقيآذربا
   

   ؟ بودندی دست اندرکار اقتصاد ثانویچه تعداد
 اقتصاد ثانوی به هر گوشه و کنار ١٩٨٠ن نظر موافقند که در دهه ياکثر دانش پژوهان با ا

، ی به درآمد خصوصیبرژنف، در اشاره ا. با همه را آلوده کرده بوديده و تقريجامعه رس
ت ين همه، آن چه اهميبا ا» . کندی نمیچ کس تنها با دستمزد زندگيه«: مشخصا اظهار داشت

 از مردم یه اياه نبود، بلکه ظهور اليد کاال در بازار سيا خريداشت، دله دزدی های اندک 
ن يشماری از ا.  بودیت خصوصي درآمدشان وابسته به فعالیا بخش اساسي یبود که تمام

ن يچن. وانده شدندخ» ینو ثروتمند برژنف«افتند و به نام يش از حدی دست يافراد به ثروت ب
  . شوندید خرده بورژوا تلقيک طبقه نو پدي ی توانستند به درستی میکسان
 داشتند، به ی را که در اقتصاد ثانوی دستیا درصد کسانيده اند شمار ين کوشي از متفکریبرخ
ل ي تحصیرقانوني غی که رقم عمده ای از درآمدشان را از بنگاه های خصوصیژه آن کسانيو
 در یرقانونيا غي ینيرزمياقتصاد ز" ترمل" های یبه موجب بررس. ن کنندييع کردند تیم

نا برآورد کرد که ياجيکر.  گرفتیروی کار را در برمي در صد ن١٢ تا ١٠ن ي ب١٩٧٠اواخر
ل دهه يون نفر در اوايلي م٨ اقتصاد ثانوی از کمتر از یرقانونير در بخش غيشمار افراد درگ

 ١٢با يون تقريلي م٣٠ و به حدود ١٩٧۴ درصد  در ۶/٧ا  ت۶ون يلي م١٧ -٢٠ به ١٩۶٠
 ١٩٨٠انه دهه ي اقتصاد ثانوی را در میگروسمن گستردگ.  رشد کرد١٩٨٩ت دريدرصد جمع

  :ن جمع بندی کردين چنيا
  

 به تمام یر قانونيت اقتصادی غي عصرشوروی، فعالیاني سه دهه پایب در طين ترتيو به ا
ی اقتصاد رسوخ کرد؛ به هر شکل و جلوه قابل تصور بخش ها و روزنه ها و شکاف ها

 برای ی و متوسط برای توده مردم تا بزرگ و اساسیع از جزئي وسیاسيدرآمد؛ و در مق
  .افته عمل کردي های غول آسا و سازمان ی بند و باری ها و ولخرجیاری، تا بيبس
  



 

ار در سقوط ي توان بس بایستيالي سوسی از زد و بند در خارج از اقتصاد رسمیارقام شگرف
 و اقتصادی ای را که اتحاد شوروی یاسين وضع مشکالت سينخست، ا. شوروی نقش داشت

دوم، . د کرديا تشديجاد يد، ايش کشير بود و ضرورت اصالحات را پي درگ١٩٨٠در دهه 
 فراهم آورد که گورباچف سرانجام یياست هاي برای نظرات و سینه های اقتصادی مناسبيزم

  .سم شوروی دانستيالير سوسيا سرنوشت ناگزآن ها ر
ت کننده ي تثبیف کننده، حتي تلطید که اقتصاد ثانوی نقشين به نظر آيدر ظاهر، ممکن است چن

شان ين ارضاي بود که اقتصاد نخستیند اشتهای مصرف کنندگانياقتصاد ثانوی خوشا. داشت
ت کاالهای بخش يفيت و کي از کمی های ناشی از نارضائیني کرد و لذا بخش معینم

زه فردی ين مفر سودمندی برای ابتکار و انگين وضع همچنيا.  کردی را جبران میستياليسوس
  .ل شوديما به ضد نظام تبدي توانست مستقیر آن صورت ميفراهم آورد که در غ

شتر به اقتصاد ثانوی ي مقامات شوروی در عطف توجه بین گونه باورها عامل کوتاهيد ايشا
اد ين يش از ايهمان طور که پ. ات آن بوده باشنديت جرم ها و جنايمه و محکوميواعمال جر

زر، که در يوالری روتگا. ده گرفتنديآوری شد، متون اقتصادی شوروی اقتصاد ثانوی را ناد
نا مطالعاتش را ياجي که کریمکان( گاس پالن بود یقات اقتصادی و علميتو تحقيراس انست
نه اقتصاد ثانوی اتحاد ي نشر مطلب در زم١٩٨٠ تا آغاز دهه اظهار داشت که) انجام داد

ری ي برای جلوگیچ گونه کوشش جمعيو از آن مهمتر، مقامات شوروی ه. شوروی ظاهر نشد
  : گفتیگروسمن م. اوردنديو متوقف کردن آن به عمل ن

  
  .ه بوددان عمل و اندازه، قابل توجينه شد، و از نظر ميه شوروی، نهادي اقتصاد سا١٩۶٠تا 

ار تند از سوی خروشچف تا يک مبارزه بسي به هدف )مقابله با آن (١٩۶٠ل دهه يدر اوا
گر اقدامات ضد يکار، همچون دين پياما سرانجام، ا. ل شدياجرای دوباره حکم مرگ تبد

ع يدار و سريری پاي در مقابله با اوج گیش از آن، کار چندانيآن زمان و پ» جرم اقتصادی«
 در  ،)١٩٨٢ تا ١٩۶۴(ه در دوران برژنف يبه جای آن، اقتصاد سا.  نکردیونرقانيت غيفعال

  .افتي ، گسترش، رشد و رونقیق ضمنيز، اگر نه تشويپرتو غفلت مالطفت آم
  

ت های اقتصادی به يگرد فعاليبا کامل پيبت تقريز در غين غفلت مالطفت آمينشانه ای از ا
د به منظور فروش يخر(م سفته بازی ي جرا١٩٨٠ل دهه يدر اوا. ان شدي نمایرقانونيوضوح غ

ک برآورد، يبه موجب . م گزارش شده بودي جرای درصد تمام٢ تنها )دوباره به بهای گرانتر
 از سوی ی به گذشته، کمتر اشتباهیبا نگاه. شتربوديکصد برابر بي سفته بازی یحجم واقع

ت اقتصادی يبت به فعال نسی تفاوتیم به اندازه بين عظين چني ایانيرهبران شوروی ز
  . در برداشته استیرقانونيغ

 از آن ینه های ناشيز از اقتصاد ثانوی برده باشد، هزيجامعه شوروی هر اندازه هم سود ناچ
ن ي است که اقتصاد ثانوی بر اقتصاد نخستیبين مسئله آسيمهمتر. شتر بوده استيبه مراتب ب

 مصرف کننده ها را ارضا یو اشتهای برخقه يهر چند اقتصاد ثانوی سل.  وارد آورد)یرسم(
 ین گونه اشتهاها را برمين حال اي نشاند، در عی ها را فرو میي کرد و پاره ای ازنارضایم
 های یاقتصاد ثانوی کاست«نا، يبه گفته کرباج. دي بخشی می ها را فزونیيخت و نارضايانگ

 ها یکاست«. زبوديا ن و در همان زمان محرک رشد آن ه  دادیف ميبازار مصرف را تخف
بر هم خوردن «ن وضع به ي شد، و ایشتر مي بیرقانونيت اقتصادی غيق فعاليموجب تشو
 شد، یع ترمي وسیرقانونين، هر قدر اقتصاد غيافزون برا.  شدیمنجر م» ثبات جامعه

از آنجا که اقتصاد ثانوی .  کردیدا مي پیشتری با عملکرد اقتصاد قانونيمزاحمت و تداخل ب
سم يالي سوسیي بود، بر کارآیستيالي ومصالح از بخش سوس)کسر کار(ل دزدی زمان شام
اه ي ها به سوی بازار سیر ورودی ها و خروجير مسييتغ«ف، يبه گفته آلکس.  رساندیب ميآس
 اقتصاد ثانوی سبب یوانگه» . بنگاه ها را کاهش داده باشدی دست کم برخیي توانایستيبا



 

ک بنگاه به خاطر مصرف يه منابع ياگر سهم.  شدیتصادی مزی اقياخالل در برنامه ر
 برای یليچ دليزان هي تلف شود، برنامه ریررسميا داد وستدهای غيد ينادرست آن برای خر

سم يب مکانيا تخريف ياقتصاد ثانوی با تضع. نده نخواهند داشتيه درآيح اختصاص سهميتصح
وب ي معیاد شوروی را با نقشه ای به کلاقتص« ساخت یزان را ناچار ميباز خورد، برنامه ر

 نابرابری درآمد و یسرانجام، پول سازی خصوص» .ت کنندياز اوضاع اقتصادی هدا
ن راه ها، ي ایاقتصاد ثانوی، با استفاده از تمام. ش داديمالزمان آن حرص و خشم را افزا

  .م ترکرديا وخيد آورد يمشکالت اقتصادی اتحاد شوروی را پد
  

  ؟ ر گذارديست تاثيی چگونه بر حزب کموناقتصاد ثانو
ح يگر توضيش از هر علت دي کادرها بیفساد برخ. فسادک کالم، پاسخ عبارت است از يدر 
ب يهر چند بدون آس(ن و خروشچف زد ينه بوخاري که دست رد به سی دهد که چرا حزبیم
  .امديق ني بر گورباچف فا ) نبودیيها

از به فساد حزب ي فراهم آورده بودند نیگاه طبقاتين پايارشه های بوخي که برای اندیدهقانان
د و فروش يشرفت توليوجود و پ. نداشتند، اما معامله گران اقتصاد ثانوی آن را الزم داشتند

 داشت، و ی و دولتی مقامات حزبیازمند پرداخت رشوه به برخي ساده، نیلي، خیر قانونيغ
. شتری بودي شد مستلزم فساد بی تر و گسترده تر مافتهيد و فروش سازمان ين توليهر اندازه ا
دستگاه ]  دریبرخ[  بدون فساد و رشوه خواری ینيرزميچ بنگاه زيه«س، ي میبه گفته س

  ».ک ماه دوام آوردي یا حتيجاد شود؛ ي توانست ای نمیدولت
 رشوه خواری مقام های اداری شوروی یعني فساد، ١٩٧٩گروسمن گزارش داده است که در

ن تا باال، را يي، از پایبا تمام سطوح سلسله مراتب رسميشده و تقر» ريادی فراگينحو زبه «
له دادستان سابق شوروی ي که به وسین سطح، در موردی واقعين ترييدر پا. در برگرفته بود

م برکناری به طور منظم ياز ب«جات مجبورشده بود يک انبار نگهداری سبزير ينقل شد، مد
ن يو در باالتر» .ه مربوطه بپردازدي ناحی و حزبی روسای حکومت به شماری ازیباج

ل دهه ي و اوا١٩٧٠ چون کالهبرداری معروف پنبه در دهه یي هایيسطوح، منجر به رسوا
 یگر نواحي در ازبکستان و دی و حکومتیرتبه حزبي شد، که در آن کارمندان عالی م١٩٨٠

 و مهارت یبا گستاخ« زد یاردها روبل ميلي از محصول پنبه را که سر به میحجم قابل توجه
داری يخر«ن کاله برداری هزاران نفر، از جمله داماد برژنف يان ايدر جر» .درز گرفتند

ار، در گرجستان شراب يجان خاويدر آذربا:  کردیاخاذی ها نسبت به مناطق فرق م» .شدند
 گفت و یگوشت، و بزستان ي، و در قزقیک ماهيو سنگ های گرانبها، در جمهوری های بالت

  .ازمند فساد در حزب بودنديگو تمام آن ها ن
فرول کوزلف، دست راست خروشچف، . ن سطوح حزب رسوخ کرديرشوه خواری به باالتر

 از مقامات یکيته مرکزی، پس از گشوده شدن گاو صندوق يرکمير و دبيمعاون نخست وز
متعلق به کوزلف که حاوی جواهرات  یين و افشای بسته هايله مسئولينگراد به وسيدرگذشته لن

 به کوزلف بود تا یيات پرداخت هاين کشفيا.  برکنار شدیي پول بود، با رسوایگرانبها و مبالغ
سرانجام فساد به خود راس .  را متوقف کندیرقانوني بازرگانان غیيب جنايبا اعمال نفوذ تعق

ز را انباشته از يهای مکشو«ته مرکزی ي، مقامات کم١٩٨۵نکو دريپس از مرگ چرن. ديرس
رکل مملو از اسکناس ي دبی و شخصی از گاو صندوق مخفیمين نيافتند، همچنیاسکناس 

  ».بود
رشد فساد در شوروی را از . س.ش.ج.س در ايه پلي از مقامات بلند پایکيآلکساندر گوروف، 

فته ايم سازمان ي و جرایر قانونيما به رشد اقتصاد غيزمان خروشچف تا گورباچف مستق
  : نسبت داده است

  



 

، ١٩۶٠خ ها در دهه ين که نظام باز شد و به اصطالح يهم] افتهيم سازمان يجرا[ ن وضع يا
تصور گروه های ...  دادید رخ ميتا خروشچف بر سرقدرت بود، آب شد بايکي که نیزمان
ب ينصآن چه پس از آن در جامعه ... رممکن بودين غيافته در دوران استاليتکار سازمان يجنا
 ]حزب [ین امر تماما به سود بوروکراسيو البته ا.  غارتگران بودیارهای اخالقي شد معما
 در ارگان یندگانيم که نمايای تجاری در مسکو داشتيک مافيبه طور مثال، ما . ان داشتيجر

ه به يد درباره خطر اقتصاد ساي کوشیگرميا هر فرد ديهرگاه من . های باالی حزب داشت
ن گونه ياما ماجرا ا.  خواندیوانه ميدند و دولت ما را دي خندیبرال ها مي دهد، لمردم هشدار

ن ماجرا از يا. م اجازه داد رخ بدهديشينديد آن گونه بي که ما بایليو دولت به دال. آغاز شد
 بود یاما عصر گورباچف دوران. افتيزمان خروشچف آغاز و در دوران برژنف گسترش 

  .ه در کشور به واقع سخت قدرتمند شدندافتيات سازمان يکه جنا
  

 اگر علت و یحت.  شدیست به طور کامل مربوط به فساد مي حزب کمونیاسيمشکالت س
سم، يک، فرماليدئولوژيارهای نازل حزب، ضعف ايک راستا نبودند، معيمعلول تماما در 
 ی برای برخفساد. خته بوديگران با فساد درآمي و سالمت دید نسبت به درستيسوء ظن و ترد

ن يا.  فراهم آوردیت مادی در بنگاه های خصوصيک موقعيست يمقامات دولت و حزب کمون
 ید و بده بستان های بخش خصوصي در تولیم دخالتيکارمندان ممکن است به طورمستق

 خالف یينداشته اند، اما در واقع با اشکال خاص خود دست اندرکار رشوه خواری و پول جو
  .قانون بودند

سم در شوروی داشت، به همان ياليجاد مشکالت سوسي در ای اقتصاد ثانوی سهم بزرگاگر
مشکالت هر اندازه بد .  گذاشتیر تباه کننده بر تالش برای حل آن مشکالت ميز تاثيزان نيم

ن کار را کرد، و نظراتش به ي آوردند؛ اما گورباچف ایسم را به زانو در نمياليبودند، سوس
ری که گورباچف يمس.  دادینده منافع دست اندارکاران اقتصاد ثانوی را بازتاب ميطور فزا
نخست، بنا . شه در اقتصاد ثانوی داشتيم از دو جهت ري کرد به طور مستقی ط١٩٨۶پس از
سم، يالي سوسیي درباره کارآیقيد عمي و تردیش گفته، اقتصاد ثانوی بدگمانيل پيبه دال

ه و يد آورد و آن را تغذيست پدي حزب کمونیيسجام و همگرازی، انيرگذاری برنامه ريتاث
 بهره برداری کرد و ید و بدگمانين ترديگورباچف، به طوری دم افزون، از ا. ت کرديتقو
ک يدوم، اقتصاد ثانوی، با خلق .  به قدری آن را باد داد تا آن که از کنترل خارج شدیحت

 ید آورده بود که منافع شخصيسم پدياليخرده بورژوازی نو ظهور قشری را در درون سوس
 حاضر و ی همچون حوزه قانونیه اجتماعين اليا.  گرفتیسم قرار ميالياش خارج از سوس

  . گورباچف درآمدیت خصوصيل به بازار و مالکياست های متمايآماده ای در خدمت س
  

 از یرخب. اری دست کم گرفتنديه را در موارد بسين اليک ايدئولوژيرهبران حزب خطر ا
ش از ينه، فرول کوزلف، که پين زميدر ا.  کردندی وجود چنان خطری را انکار میآنان حت

درست . اکارانه را به صدا درآورديان آمد، زنگ خوش باوری های رين از او ذکری به ميا
ش برای محافظت از يب هاي دست اندرکار آستر زدن به جیدر همان زمان که کوزلف پنهان

نان ياطم. ش.ا.ک.ن کنگره حيست و دومي شرمانه به بیبود، ب» ن هايد از اه دار بعيسرما«
 که یستيان اپورتوني برای هر گونه جری اجتماعیگاهيگر پايکه در اتحاد شوروی د« داد یم

  ».بتواند در حزب رسوخ کند وجود ندارد
 را در جامعه به طور یي و خالف قانون ارزش های خرده بورژوایپول سازی خصوص

، از ینيرزمياقتصاد ز.  کردی رنگ میسم را بياليت سوسي داد و حقانیع گسترش ميوس
 را به سود بازارها ی، همچون بستر پرورش معامله گران عمل کرده، وجدان عمومیيسو

از سوی » . برای اصالحات بازاری کمک کردینه ای اجتماعيبه خلق زم«شکل داد، و 
ف يبحران اخالق و تضع «ین چه را که برخش آيمه هاين اقتصاد و همه ضميگر، ايد



 

، دله دزدی ها، وقت یرقانونيت های غياشاعه فعال. اش خوانده اند به وجود آورد» هيروح
، و رشد »اقتصاد احسان«ا ي و زمان دزدی، رشوه و فساد، صدای به به همه جا حاضر یکش

  . نظام سست کردیي نهایستگيت و شايمان شهروندان را به حقانينابرابری، وفاداری و ا
 یياه کارآيله بازار سي ها بوسیجاد کاستياه و اين کاالها به بازار سيت تريفير شدن با کيسراز

 که ی در حال-ر را هموارکردين سان، اقتصاد ثانوی دو مسيبد. د کردينظام را دستخوش ترد
ش پول  کرد در همان حال محراب پرستیانه چاک چاک مير تازيسم را در زياليارزش سوس
د بر يه ای از ترديوع نابرابری ها و فساد سايش«به گفته گروسمن، .  کردی میرا حکاک

ز اداره اقتصاد ي و نین حداقل رفاه مادی برای اهاليتوانمندی نظام شوروی در تام
ن وضع قدرت يا«ان، ين ميدر ا» .ه اصول و مقررات خودش افکندي اش بر پایستياليسوس

  .زديتا با قدرت حزب حاکم به رقابت برخ» بردپول را در جامعه باال 
 در درون یستياليست ها که شاهد رشد نظرات و ارزش های ضد سوسي کمونیبرخ
ش يک راه حل تا ژرفای مشکل پيا ارائه يماری يص منشاء بينه تشخيسم بودند در زمياليسوس
، در ١٩٧٨د، دردی گورباچف شياران کلي از دستیکي شاخنازارف، که بعدها یورگيگ. نرفتند

 آن یقي، که منشاء حق»یيت خرده بورژواي و ذهنی فرهنگیب«نده نگر نسبت به يمقاله ای آ
ادآورشد يشاخنازارف . بود، هشدار داد» ايهنگامه هجوم به سوی ثروت و شرکت در مزا«

شه ای حل يبه طور ر] طبقات[مادام که مشکل «که نابرابری طبقات هنوزيوجود دارند و 
ز نه به معنای يو بازگشت ن.  امری است ممکنیيت خرده بورژواي بازگشت ذهننشده است

 را آلوده ی است که اغلب مجموعه گروه های اجتماعیدميک اپيمار منفرد، که يک بيابتالی 
  ». کندیم

ن ي اشاره کند، ایيت خرده بورژوايک ذهني به ١٩٧٠اگر شاخنازارف توانست در دهه 
. نفع و طرح های خاص آن ها بوديدر حال تبلور در گروه های ذ ١٩٨٠ل دهه يت در اوايذهن

ر ي مغایدئولوژی و ساخت های اجتماعيه ی مادی ايگر، اقتصاد ثانوی همچون پايبه عبارت د
گری جهان يافته بود، ديم سازمان ي از آن ها جهان جرایکي.  کردیسم عمل مياليبا سوس

سندگان و هنرمندان نا يرگان و پس ماندگان، نوکاي، بی و مذهبی، فعاالن قومیاسيمخالفان س«
 یل اجتماعين ساختارهای بديای غرب اياقتصاد ثانوی و دن» .١زداتيسازگار، و ناشران سام

بر پرچم . فراهم آورد» اريت مادی بسيش از گورباچف، با حمايژه در سال های پيبه و«را، 
ج مذهب، یآزادی اعالم و ترو: ود درج شده ب- آزادی- آن ها اسم شب خرده بورژوازی یتمام

گران، آزادی یآزادی مهاجرت، آزادی کار نکردن، آزادی پول درآوردن، آزادی استثمار د
رمجاز و يگروه ها و شبکه های غ«ک استار مورخ، يبه گفته فردر. زينوشتن و انتشار هر چ

از آن ها  ده ها هزار ١٩٨٠انه دهه يدر م. اری عرصه ها سربرآوردندي در بسیر رسميغ
رگذاری يگر گروه ها برای تاثي صرفا برای ارائه خدمات داوطلبانه، و دیوجود داشتند، برخ
، فداکاری، ین دستجات نه برای اعتالی مبارزه طبقاتيا» . حضو رداشتندیبر افکار عموم

سم و يدواليويآزادی ها، اند] آن[ طبقه کارگر، که عمدتا ین المللي بیاهمبستگي، یل مدنيفضا
دن يش از به قدرت رسيه پير ماين خمي ایتمام«و به گفته استار، . ج کردنديزمندی را تروآ

  ». آغاز شده بود١٩٨۵گورباچف در 
، »دفاع از آزادی اقتصادی«ری سازمان ين گروها شکل گينمونه ای تکان دهنده از ا

 برای ینسازمان دفاع از آزادی اقتصادی کارزاری عل. رکو بوديسوک. به رهبری و١٩٨١در
ه يفری روسي قانون ک١۵٣ژه، برای لغو بند ي کردن اقتصاد ثانوی به راه انداخت و به ویقانون

 را تدارک یعيغات وسي کرد، تبلی میرقانوني را غی خصوصیيت کارفرمايشوروی، که فعال
اسنادی از مواردی . ن بند شديخواستار لغو ا. س.ش.ج. ای شورای عالیته حقوقياز کم. ديد

ن آن يک روزنامه آن چه را که مولفيف، و با انتشار آن در يه، تالين بند آمده بود تهير ايکه ز
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 بر اساس یشي نماین محاکماتيگروه همچن.  کردند آشکار ساختی میاعتقادهای نامناسب تلق
 یي قضای را که مقامات رسمی ها عموما آن کسانیب داد که در آن ها قاضي ترتیموارد واقع

زر از گاسپلن کارزار سازمان يبه گفته والری روتگا.  کردندیودند تبرئه ممحکوم کرده ب
 تا نقطه یحت» ١۵٣ از بند ی از انتقاد همگانیيموفق به خلق فضا«دفاع از آزادی اقتصادی 

  .گرد شديتوقف پ
ک اقتصاد ثانوی خود را در درون حزب يدئولوژيدن گورباچف، نفوذ ايش از به قدرت رسيپ

ز ي کامال متمای دو تلق١٩٨٠ل دهه يدر اوا. مت شوروی آشکار ساختست و حکويکمون
، که یتوی پژوهشي در دو انستیک تلقي. افتي آشکار شد و تحول یرقانونينسبت به اقتصاد غ

تو يک انستي -ش گرفت، مسلط شديه آندروپف در پيمطالعه درباره اقتصاد ثانوی را به توص
ن دو ياز نظر ا. س.ش.ج.در وزارت کشور اگری يدر اداره وکالی اتحاد شوروی و د

 یکاری که قانون:  گرفتیر قرار مي از دو مقوله زیکيت و کار فردی در يپژوهشکده، فعال
 ی بود و درآمدهای مفت و ناصواب به بار میرقانونيد برای جامعه بود، و آن که غيو مف
سم ناسازگار ياليبا سوسدانستند، که » هياقتصاد سا«هر دو پژوهشکده مقوله دوم را . آورد

الزم بود .  دانستند- در اعمال قانونی ناتوان-» یاز کمبودهای قانون «یاست ورشد آن را ناش
  .به مبارزه با آن پرداخت» ت کاری افرادي فعالیاعمال کنترل و حسابرس«با 

زر ياست والری روتگايقات اقتصادی گاسپالن به ري و تحقیگر در پژوهشکده علمينگرش د
ه را يرفت، بخش اعظم اقتصاد ساي، که سرانجام گورباچف آن را پذین تلقيا. افتي یتجل

بود، به طوری که بتواند » رنظام اقتصادیييتغ «ین پژوهشکده در پيا. د دانستيمقبول و مف
ن پژوهشکده، در ياعضای ا.  کندی را قانونیرقانوني غیت های اقتصادی خصوصيشتر فعاليب

ری اجاره ي از اقتصاد ثانوی، بحث به کارگیيدن به بخش هايت بخشيبولبدو امر، به منظور مق
ن يا. ش گرفتيدند، روندی که بعدا گورباچف در پيش کشي را پیبات تعاونيداری و ترت

  . سازی و داد وستد درآمدیر خصوصي در مسین راهيستگاه بيبات به صورت ايترت
ست با مشکالت متنوع اقتصادی، ين، همچون سال های گذشته، حزب کمو١٩٨٠ل دهه يدر اوا

 یشرفت را در نوعي، همچون گذشته، راه پیکسان.  رو به رو بودیاست خارجي، و سیاسيس
ن نگرش ي، ا١٩٨٠در دهه . دندي دی میستيتاليشه های کاپيب انديسم با ترکيتاليق با کاپيتطب
قشر خرده بورژوا و ک ي یره ها در رشد پنهانين ذخيا.  پنهان به دست آورده بودیيره هايذخ
ه داری، به يافت که همسان از حرکت به سوی سرمايک بخش فاسد حزب و دولت تبلور ي

 یيی بورژوا» آزادی ها«گر ي، موسسات آزاد، و دیت خصوصيسوی بازار آزاد، مالک
 کردن ی و متالش١٩٨٧ن اعتبار، حرکت گورباچف به راست دريبه ا.  کردندیجانبداری م
 خروشچف -ني سنت بوخاریخي تاریوستگيک پي تواند همچون محصول یسم مياليبعدی سوس

  .ده شودين وجه فهميو سر برآوردن خرده بورژوازی اقتصاد ثانوی به بهتر
 ی مهم بود، قشر اجتماعیيشه های بورژواير ساخت انديجاد زياقتصاد ثانوی هر قدر هم در ا

 بالقوه را یي از نارضایميل عظي سیاعن قشر اجتميا.  بردی در انزوا به سر نم)مرتبط با آن(
ل کرده و شهری يع روشنفکر تحصيک قشر وسيز يسم نياليروزی سوسيپ. ان انداختيبه جر
 از درس خوانده ها به یبرخ. دی بودندير يد، غيقه سفيد که با برداشت شوروی کارگران يآفر

مثال، .  کردندی ماني برقرار شده بود احساس ز١٩۵٠علت برابر سازی دستمزد که از دهه 
ران به طور معمول درآمدی کمتر از کارگران ماهر يپزشکان، معلمان، مهندسان، و مد

نده آن ها را آگاه ساخته بود که از سطح ين، مسافرت ها و ارتباط های فزايافزون بر ا. داشتند
ن ي، ا١٩٨٠در آستانه دهه . شان در غرب برخوردارندين تری نسبت به مانندهايي پایزندگ

 از اعضاء یميدست کم ن.  در رده های باال داشتی تناسبیقشر روشنفکر، ضمنا، نفوذ ب
  .ن بخش آمده بودنديشتری از رهبران از اي نسبت بیست، و حتيحزب کمون

، CPRFه يون روسيست فدراسيته مرکزی حزب کموني از اعضای کمیکي، ٢٠٠١در
.  کندیل ميد که آن چه گفته شد تکم شوروی ارائه دای از فروپاشیليکتور تروشکف، تحليو



 

ه داری به اتحاد شوروی مادام که يتروشکف اظهار داشت که خطر بازگشت سرما
تنها » یفشار خارج« بود، اما یوجود داشتند همچنان باق» ی جهانیاستثمارگران در سطح«

ل  شکیستياليدر درون نظام سوس «یيروهايدی نابود کننده درآمد که ني بصورت تهدیزمان
ن يتروشکف بر آن بود که برای فهم ا» .ه داری داشتندي در بازگشت سرمایگرفتند که منافع

ر کردن يتصو«م که يد به خاطربسپاري توانستند رشد کنند بایيروهاين نينکته که چگونه چن
  .بود» تيار دور از واقعي طبقه بسی به مثابه جامعه ای ب١٩٨٠جامعه شوروی دهه 

ک ي«در وهله نخست، . عه دو قشر شبه بورژوا اشاره کرده استتروشکف به رشد و توس
به سوء » ینه چندان قانون«ن داد و ستد يا. سر برآورد» ی در سطح خرده فروشینظام تجارت

ان آجر کار يحرکت بنا«ب ين ترتيبه ا.  وابسته بود که به دولت تعلق داشتیاستفاده از منابع
ن معنا بود که ي فروش محصوالت خرده پاها به ا وی در مهتاب سحرگاهیو رانندگان تاکس

 ی فروشیتجارت کل«ک يدر وهله دوم، » . نسبتا مهم بوده استین خرده فروشيا
قدرت اقتصادی «. ، ظهورکرد» کردیک اقتصاد موازی عمل مي، که در شکل یخصوص

ه  برآنند کی کارکنان پژوهشیبرخ... بود] یاز تجارت خرده فروش[شتر ي بین بخش حتيا
 که ی، زمان١٩٨٧ -١٩٨٨در» . بودیسه با بخش دولتي آن بخش قابل مقایگردش مال

 که ی را آغاز کرد، کسانی فروشی و کلین معامالت خرده فروشي کردن ایگورباچف قانون
و به »  حفظ و محافظت از منافعشانیاسيابزار س«ن عرصه فعال بودند به جستجوی يدر ا

انات به نوبه ين جريا. شتر برخاستندي کردن بیو خصوص بازار یدنبال آن فشار برای حت
م يآنگاه که ت«به گفته تروشکف، .  آغاز کردی را بر بخش دولتیشيش و فرسايخود سا

 از دستگاه یه داری کردند، بخش مهمي ساختن نظام سرمایاکولف شروع به عملي -گورباچف 
 یت خصوصياشکال موجود مالک در یيگران، رقباين بازيافتند که در قالب ايدر] یدولت[ 

] ای قدرتيمزا[ت ممتاز ي برآنند تا موقعی های دولتیيداشته اند که ضمن دزدی و غارت دارا
ن راه ها، يب، اقتصاد ثانوی و اصالحات گورباچف، از اين ترتيبه ا» .خود را حفظ کنند

  .سم را برافروختندياليانت به سوسيجرقه خ
  
  


