
 

  سمياليانت به سوسيخ
  :رباچفونبوغ گ
  اصالحاتتبدیل 

   شوروی به نابودی
  یي عمويترجمه محمد عل

  
   بخش دوم١٩٨٧ -١٩٨٨نقطه عطف 
ته مرکزی در يون های کميسي از کمیکیک مرحله یدر : افتین هفته ها ادامه يشکار مجرم

ا در ی مارس ٣٠در. ورش بردیا يا راسیتسکایه ساویافتن مدرک توطئه به دفاتر نشری یپ
الت ها رفته بود، گورباچف نشست ی سه روزه به ایگاچف به مسافرتي که لی آن، زمانیحوال
ش وفاداری یک آزمایت نامه را يت بورو را فرا خواند و در آن نشست محکوميگر پولید

بنا به » .دي خواهم موضع خود را اعالم کنیمن ازهمه شما م«:  تعارف گفتیخواند و ب
  .رديانجام گ» ینش روشنیمگر آن که گز«د به استعفا کرد یش ها گورباچف تهد گزاریبرخ

ت بورو قراری را يپول. ا را مورد انتقاد قراردادنديا راسیسکايهمه حاضران، آن مقاله و ساوت
 کرد و به یا را محکوم ميا راسیسکاير ساوتين، سردبيکين چيب گذراند که والنتیاز تصو

ش ياکولف خواست پیت بورو به اتفاق آرا از يان، پولیو در پا»  دادیهشدار م«گاچف يل
ب، گورباچف در صف مخالفانش ين ترتیبه ا. وا را آماده کندی به نامه آندریه رسمیس ردینو

گاچف را، که گورباچف او را منزوی و خوار کرده بود، به يژه لیشکاف انداخت و آنها، به و
  . راندیموضع دفاع

گر مطالب، اظهار ین ديت بورو را انتشارداد که، در بيه پولیب و ردیذل پراودا تکی آور۵در
 یشه مقدماتی در برابر اندییباين بار خوانندگان توانسته اند ناشکيبرای نخست« داشت، یم

ک و محافظه کارند در ي را که در اساس دگماتی مواضع خشکیوانيش حینوسازی و نما
با دفاع از «آن ها که در پشت نامه اند :  کردید ميه تاکيجواب» .ار فشرده بخوانندي بسیشکل
ا يا راسیسکايروز بعد، ساوت.  کنندیدفاع م» ن از حق استفاده خود سرانه از قدرتياستال

 و انتقاد از خود را یل فشرده ای از نامه اصلی آور١۵ه را چاپ کند، و دريمجبور شد جواب
خته آغاز کردند که ي به ظاهر خود انگ از نامه هاییليروزنامه ها به چاپ س. منتشر کند

ل در تاشکند، گورباچف اعالم ی آور٨در. وا را مورد حمله قرار داده بودندیشنامه آندرینما
د کرد که عالوه بر يو تاک» ر سئوال اندیسم و کشورمان زياليسرنوشت سوس«کرد که 

ت بورو، گورباچف يل پولی آور١۶و ١۵در نشست . دئولوژی  بپردازدید به ای بایگاچف کسيل
» .ن جا آغاز شده استيآن نامه از درون هم«وا ثابت کرد ی نامه آندریاظهار داشت که بررس

ه ای ضد يانيآن نامه ب«راد کرد که با عبارت ی بلندی با حمله به نامه ایاکولف سخنرانی
گاچف به خاطر گام نهادن به عرصه ای که يدر همان نشست ل. افتیان یپا» کاستیپرسترو

سر، یبه گفته روبرت کا. ژکف مورد حمله قرارگرفتیت او نبوده است از سوی ريدر صالح
ف یگاچف را از پاره ای وظاين نشست لیا» . در انزوا قرار گرفتگاچفيل«ان نشست یدر پا

  .اکولف سپردیک را به یدئولوژیت های اياش معاف کرد و مسئول
گاچف و يی برای به دام انداختن و ترساندن لاکولف نامه را به بهانه ایسرانجام، گورباچف و 

 برگزاری نشست ی که در پییل کردند در حمله های بودند، تبدید نظرطلبی که ضد تجدیکسان
ز از اقتدارش محروم کردند و کنترل يگاچف را از متحدان و نيانجام گرفت، آن ها ل

  .، سپردندی رهبرست دريونیزین روی تریاکولف، افراطیدئولوژی و رسانه ها را به یا
بس، يخدان معروف جیگر رسانه ها، در کالم تاریا و ديا راسیسکايبرخورد خشن با ساوت

وه يت از نوسازی به شیگانه کاربرد قابل قبول گالسنوست حمای«:  روشن بودیاميحامل پ



 

کن عبور يما از روب«:  گفتیاکولف، پس از فرو نشستن التهاب، به دوستی» .گورباچف بود
  .بوده باشد» یز خوبيچ«وا ممکن است ی کرد که نامه آندری، و گورباچف فکر م»میکرد

ف یايچرن. ر شدیسراز» ستميني از ضداستالیبهمن« ه رسانه ها، يگاچف و تصفيبا ضربه به ل
 بود، ما به ناچار او ی هم نمییواینا آندرياگر ن«: دی گویبا به خاطر آوردن تفکر آن زمان م

  ».میدی آفریرا م
روزی يپ. سم او بوديونیزیروزی نوع رويوا به معنای پینا آندريوزی گورباچف در مسئله نريپ

 ین کنفرانس حزبي راه را برای تسلط بر نوزدهمیین رو در رویگاچف در ايگورباچف بر ل
گاچف را در يت لياکولف و مدودف مسئولیان، ين میدر ا.  هموار ساخت١٩٨٨در ژوئن 
ت يگاچف به مسئولي ل١٩٨٨ه خود بستند، و در سپتامبردئولوژی به ناحق بیعرصه ا

ت بورو را که ي رهبران عضو پولیان، گورباچف تمامين میدر ا. افتیکشاورزی تنزل مقام 
ل يانوف، دوست دوران تحصي لوکی کرده بودند، به استثنای آناتولیبانيوا پشتیاز نامه آندر

  .ر داديياش، تغ
 ین کنفرانس حزبي آمد، نوزدهمی به حساب می و تکانته مرکزی لرزهي کم١٩٨٧اگر پلنوم 
 یش از کنفرانس حزبيک ماه پیتزهای دهگانه ای که .  زلزله ای به تمام معنا بود١٩٨٨
 که ید که مورد توافق مشترک رهبری است، معهذا، زماني رسیع شد به نظر میتوز

جاد یاو ا. ش رفتيود پگورباچف کنفرانس را افتتاح کرد کامال فراتر از آن چه در تزها ب
شنهاد مردم ين پیبه موجب ا. شنهاد کرديندگان خلق را پی، کنگره نمای قدرت دولتیارگان عال

 تن برای ٧۵٠ کردند، که یک دوره پنج ساله انتخاب مینده را برای یهزار و پانصد نما
 شورای کیندگان به تناسب تعداد شان ین نمایا.  شودی وابسته منظور میحزب و سازمان ها

 که در برابر کنگره مسئول ی کوچک برای دو مجلس انتخاب خواهند کرد، نهادی دائمیعال
 که گورباچف برای خود در ی کند، مقامیه را انتخاب میس قوه مجريکنگره رئ. خواهد بود

ر کننده گورباچف در يم غافلگيق آخر و با تصمیشنهاد، که در دقاين پیا. نظر گرفته بود
ک مفسر یبه گفته . ته مرکزی بوديه رای گذارده شد، در حکم سقوط کماست بی ریکرس
رتشان به آن چه انجام داده بودند آغاز ي را خواندند حوناليانترناسن که يآن ها هم «یاسيس
  ».شد

زی يرت انگيوه های حي گذشته به شیاسي از کارکرد سین کنفرانس حزبيمات نوزدهميتصم
 کرد، یفا میبری کننده را در جامعه شوروی و حکومت ا که حزب نقش رهیدر حال. دور شد
د رهبری یش از حزب، دولت باين اعالم که بیک ضربه و ای با ی حزبن کنفرانسينوزدهم

را به نحو . ش.ا.ک.ن کنفرانس نقش حيب، نوزدهمين ترتیبه ا. کند، نقش ها را معکوس کرد
ر يل ساخت و احزاب غ مبدیک حزب پارلمانیزی کاهش داد و آن را به يشگفت انگ

است ی ریید و اجرایپست نو پد. ش.ا.ک.ت حيبا کم رنگ شدن اهم.  کردیست را قانونيکمون
گری به زودی یگام های د. ار گورباچف قرار داد تا حکومت کندي در اختیجمهوری، پالتفرم

ته يران کميئت دبيم کرد که هي را ترسی گورباچف طرح١٩٨٨در سپتامبر. به دنبال آمد
ک ستاد فعال محروم ی شد، و رهبران حزب را از ین میگزیون جايسيکزی با شماری کممر
  . کردیم
ئت يگاچف را که هيته مرکزی و باالتر از همه، متحدان لين حرکت مخالفان او را در کمیا
ف يهر اقدام ضع.  کردیف مي کرد ضعی عمل میاسي سیگاهیران برای آن ها همچون پايدب

شروانه را ي دراز مدت داشت و بازگشت پیی آمدهایست پيرنده حزب کمونه بيکننده و به حاش
ک یت بورو، به يگاچف، به هنگام اداره نشست پولي، ل١٩٨٩ل یدر آور.  ساختیدشوارتر م

  . بردیحزب حاکم پ» بيضعف عج«
 موارد، ی، و در واقع خلع سالح حکومت مرکزی، در برخه حزبيتصفاقدام گورباچف به 

ن زمان يي گورباچف درباره تعینيسه چي از دسیمدرک.  کامل بوده باشدیاه با آگیستیبا
ادداشت ی شود که به ی آشکار میسم در پاسخيونیزین و سقوط به رویير آيي تغیمناسب برا



 

 دو حزب به. ش.ا.ک.م حيادداشت خواستار تقسین یا درولف اکی.  دهدی م١٩٨۵اکولف دری
 مي از تصمی، بازتابک خلقيدموکراتک حزب یست و ياليک حزب سوسی شود، یم

اکولف، گورباچف به یبه گفته . ییه شهری و روستایبر پا. ش.ا.ک.م حيخروشچف به تقس
اکولف از نردبان قدرت باال ین رخداد یپس از ا» !ش از حد زود استيب« پاسخ داد، یسادگ
 ی دگرگوناکولف درست باشد، گورباچف از همان آغاز زمامداری در فکریاگر گفته . رفت

  .شه دار بوده استی ریاسيهای س
خاطرات .  او متفاوت اندیاسيعت و زمان بندی چرخش سيگر نشانه های طبید
)Memories (از تضاد ها درهم یه و بعدی او را در انبوهينظرات اول او، وضع و خود 
ا به طور همزمان صفحه ها ر. ش.ا.ک.، دلسوزی، و اهانت نسبت به حیفتگيش. خته استيآم

. ش.ا.ک.تازه، اگر قرار است باور شود، از همان روزهای نخست گورباچف ح. پرکرده اند
شبرد ي را نه همچون ابزار مبارزه برای بیرا همچون مانع عمده، و مجموعه دستگاه حزب

او ناچار به عبور از حزب، نه مبارزه در . دی دیاصالحات، که به مثابه دشمن عمده خود م
.  شدیمواره از باالی سرحزب به روشنفکران و مردم متوسل ماو ه. درون آن بود

  » .ساختارهای حزب ترمز کننده اند«دی هستند مانند یخاطراتش، در همه جا، شامل عقا
ف، یاي چرنیبه گفته آناتول. ان شده اندی نمای گورباچف به روشنیین همه، نظرات نهایبا ا

 از یکیف، یاي که چرنیزمان. اشتر ديتنها احساس تحق. ش.ا.ک.گورباچف نسبت به ح
 یم« : ارانش به التماس از او خواست حزب را ترک کند، گورباچف پاسخ دادین یوفادارتر

] یگئورگ. [  خوانمینم و مي بیادداشت ترا می فهمم؟ من ی من نمی کنیا، فکر مي تولیدان
را به ترک مقام  دارند میند، آن ها سعی گوین را ميز همين... اشملف] یکالين[ اتف، یآر
هر .  قالده رها کردی توان بیآن سگ گر را نم: اما به خاطر داشته باش. رکل قانع کننديدب

 را که او را به یالتيتشک» .ان غول آسا به ضد من خواهد بودین جرین کنم کل ايگاه من چن
  .دی دی رسانده بود همچون سگ گر میگاهیچنان جا
 یدند، اما حتی دیک میشه ای تاري از خالل ش را١٩٨٧ -٨٨ های ی ها دگرگونیخارج
ز به اثرات يامکان دارد خود گورباچف ن. دن امور مشکل داشتندی ها برای روشن دیدرون

ال يه سوسيزی شبين مرحله او خواستار چیدر ا.  نداشتی کرد آگاهیکامل آن چه م
ال يسوس«او را به  که یبه منتقدان. ه داری بودی بدون بازگشت سرمای اروپای غربیدموکراس

سم و يال رفورمين سوسيز بیگر تمای گفت که دی کردند میحزب متهم م» دموکرات کردن
 مرکز –ه داری ائتالف های چپ یالبته در جامعه سرما. سم اعتبار ندارديني لن-سميمارکس

در هر حال، . ن ائتالف ها ارتداد استی ایستياليدر جامعه سوس. معمول است و کامال مفهوم
، به ییل نهاي، در تحلیال دموکراسين سوسیاديرا وفاداری بنی رفت، زی به سوی سراب ماو

  .ه داری استیسرما
سم يني لن-سميک مارکسی تئوری که مبانییشه هایای شد برای اند» تسمه نقاله«م گورباچف یرژ

ارزش های «، »نیتفکر نو« چون ییشه های های گورباچف اندیسخنران.  کردندیرا انکار م
را به حزب و رسانه » سم بازارياليسوس«، ی دموکراسیی، جلوه های بورژوا» انسانیجهان

نه برای يشه های نو را بسط داده، زمی اندیسپس، رسانه های گالسنوست.  دادیها انتقال م
 باز هم یستياليری ضد سوسي کردند تا سمت گی های تازه گورباچف فراهم میسخنران

  .ان دارديشتری را بيب
  .سم به جای مبارزه با آن بوديتاليم شدن به کاپي تسلین گورباچف، در اساس، در پیر نوتفک
. ز بودي نی دارای آثار روان شناختیاسيم به جای مبارزه افزون بر ابعاد سي تسلینیگزیجا

کا یتکرار پاره ای عبارت ها در سال های پرسترو.  استیجاد کننده آسودگیتوقف مبارزه ا
رش فشار و ی آنان برای پذیان گورباچف و آمادگي اطرافیستي اپورتونیسنشانگر روانشنا

.  داشته استیش، تملق غرب را به او ارزانی دانست که سازش هایگورباچف م. پاداش بود
اما با هر » !مين گونه ادامه دهی را ایم زندگي توانیما نم« اعالم کرد، یگورباچف زمان



 

ن صورت، يبه هم.  ای وجود نداشتیل نشدنين تحمچ گونه بحرايم، هي بسنجیار منطقيمع
سم برای بقای ياليدر جهان که سوس.  دادیرا وعده م» یک کشور معمولی«جاد یکا ایپرسترو
سم است، مبارزه کند، حالت ياليسم مسلط که در تالش خفه کردن سوسيتاليد بر ضد کاپیخود با
رهبران .  توانست باشدیسم ميلتاي تنها به معنای وفق دادن خود با کاپی و معمولیعاد
 که زحمتکشان یسم را همچون نظاميالي از سوسیدر اردوگاه گورباچف تلق. ش.ا.ک.ح

 و یالي که سرانجام با خوش خی دارند رها کرده بودند، رها کردنی سازند و برپا میآگاهانه م
پلمات یحده داالت متیا. ابعاد رفتار گورباچف به خاطر خوش آمد.  دادندیت بدان تن میرضا

 شود یک معامله دراز مدت نمیم ياستمداری تسليچ سيه.  ساختی را مبهوت میکائیهای امر
ه یاما، گورباچف در فور. ا بهتر از آن به دست آوردیزی معادل و يمگر آن که در مقابل آن چ

دن موشک های موجود شوروی را در برابر ي، برچیعنی، »نه صفریگز«، آن گاه که ١٩٨٧
رفت به معامله ای به ینده پذید آن گونه موشک ها در آير بر حق تولیاالت متحده دایام يتصم
روزی ي داد که هدف گورباچف نه پی معنا مین حرکت تنها در صورتیا.  نامتعادل تن دادیکل

  .ان رساندن آن بودیمبارزه، که به پا
  .رديده گ را به عهیاری داد تا نقش مخربی به گورباچف یات شخصيتجربه و خصوص

ع انجام ين شوروی مسافرت های وسيشيش از رهبران پين، به مراتب بيگورباچف، به جز لن
، ١٩٧٢ک و هلند دری از بلژییدارهایاو د» سمياوروکمون«ل رفتن يهم زمان با تحل. داده بود

 به کانادا سفر ١٩٨٣در.  داشت١٩٧۵، و آلمان در١٩٧٨، ١٩٧۶، ١٩٧۵، ١٩۶۶فرانسه در
  .ب گورباچف دست زدیال دموکرات به فريسوسپ گونزالس يليفا، ير اسپانیزنخست و. کرد

سه کار کرد ین کرد و به مقاي را تحسیآلمان غرب» یاقتصاد بازار اجتماع«گورباچف 
ا با جهان سوم معاصر، بلکه با آلمان، فرانسه و ینه تزاری آن يشينه با پ. س.ش.ج.اقتصادی ا

 با زدنک ی دوست١٩۶٠ در دهه ییان روزهای دانشجوگورباچف از هم. ا پرداختيتانیبر
سال های «ک مرد یاو خود را . را حفظ کرده بود» بهار پراک «ی چکینار، ناراضيمل

.  سهم داشتیاسيک رهبر سی او در ضعف او در مقام یتيضعف شخص.  دانستیم» شصت
، ییکای ناظر امرام اودم،يلیو. ان داشته اندي بودن او را بیل های دوستانه سطحي تحلیحت

  .اظهار داشته است که گورباچف معتقدات استواری نداشته است
  
ط ی توانست معتبر شناخته شود که شرای مید نظرطلبانه گورباچف تنها زمانیاست های تجديس

است های خروشچف و برژنف نقش انباشت ياثرات تباه کننده س.  آماده شده باشدیسازمان
ک یگاچف معترف بود، تنها يهمان گونه که ل. روی داشتت رهبری شوياضافه ای بر ظرف

 توانست اجازه چنان ی رهبرانش میاسيک و مهارت سی رشد تئوریحزب حاکم با سطح ناکاف
ک رهبر ی توانست از ی می جمعیف در رهبري با سابقه ضعیتنها حزب.  را بدهدیشکست
 برژنف و ١٩۶۴در.  کندیباني باشد پشتین حزبیاديه بنیاست ها و نظري که منکر سیحزب

است برکنار ی کمتر از خطاهای گورباچف از ریسوسلف، خروشچف را به خاطر گناهان
  .کردند

ن به هموار کردن راه او ی برد و ایش از گورباچف حزب از نظر تئوری رنج ميبه عالوه، پ
، یبا و خوش رنگ بود به مسئله ملی زیک شامل نگرشیضعف های تئور. کمک کرد

سم، و يالیسم و هم از ضعف امپريالينانه، هم از قدرت سوسيش از حد خوش بيهای ب یابیارز
وری ی. سم موجوديالي ساختمان سوسی از مرحله کنونی افراطیابی با ارزیستيک برنامه کمونی

ش ي آغاز کرد، اما پی ها ی نظری وسازمانین کاستیح اي را به سوی تصحیآندروپف حرکت
  .افتیان یش پايه را به انجام برساند زندگفين وظیاز آن که بتواند ا

ری يه اوج گيد از ناحی جدیليفشارهای تحم. س.ش.ج.به سبب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی ا
ک ی، اتحاد شوروی به یگان، و مشکالت مزمن داخلیله ري به وسیحاتيمحنت بار مسابقه تسل
ن ين چنی ایع و احوالدر اوضا. از داشتي نیی و نوگراید شور جوانیدوران اصالح، تجد



 

 دانست در لحظه های دشوار، ین ميلن.  ها ضروری شودینيممکن است پاره ای عقب نش
د ی در مورد نپ اگر الزم آ١٩٢١ا دریتوسک، ي در مورد عهدنامه پرست ل١٩١٨چون 

 ١٩٣٩ن درياستال: ن کار دست زدندیز به ايرهبران بعدی شوروی ن.  کندینيچگونه عقب نش
نها، یبا همه ا.  کوبای در بحران موشک١٩۶٢ شوروی؛ خروشچف در-رداد نازیدر مورد قرا
 سازد، یک گام به پس را ضروری میروها ي که توازن نامساعد نیست ها، زمانينياز نظر لن
ک ی شده اند، و ین گونه معرفی ها اینيعقب نش. ژه ای از مبارزه استی مرحله وینيعقب نش
 یاست خارجي های گورباچف در سینيعقب نش. وده است هرگز ترک مبارزه نبینيعقب نش

ن برداشت استوار بود که مشکالت اتحاد ی او بر ایاست خارجيس. افتیگری یخصلت کامال د
ش را به ی هاینيگورباچف عقب نش. ه داری استی با جهان سرمایازمند هم سانيشوروی ن
  . کردیار بزرگ به سود نوع بشر تصور ميشرفت های بسيمثابه پ
 -٨٨ درجه ای ١٨٠ک مرحله ای را برای چرخش یاويکی گورباچف در نشست ریناکام

آن چه به . افتیگر ی دیز شوروی خصلتي صلح آمیپلماسیاز آن پس، د.  را رقم زد١٩٨٧
 در برابر ییر بهتری از شوروی آغاز شده بود به سازش هایعنوان مصالحه در قبال تصو

  .ک جانبه کردی ییازهايج، شروع به دادن امتیه نتا توجه بیب. س.ش.ج.ا. ل شدیچ تبديه
 (INF )ان برد يروی هسته ای ميک، موضع شوروی در مورد نیاويکیبالفاصله پس از ر

 یش حتی، مذاکره کنندگان شوروی افزایعنی.  را تکرار کرد١٩٨٣همان موضع آندروپف در
ا و فرانسه موجود بود يتانیش از آن چه را تا آن زمان در زرادخانه های بريک موشک بی

نو يداگوست. افتیر يي تغ١٩٨٧ل یگورباچف در اوا«ن، رفتار یبا وجود ا. اجازه نخواهند داد
ن ياالت متحده درمورد ارتباط بیگورباچف بجای ادامه تالش برای جلب موافقت ا«نوشت که 

» عیرقطع س«به » SDI ییکایک توافق درباره موشک های مستقر در اروپا و برنامه امری
 INF موشک های ی بر محو تمامیگان مبنی فرمول ریاز گذشته دست زد و به طور اصول

  .رفتیدر اروپا را پذ
  
شمندان و یرگذاری بر اندي شروع به تاث(CPI)ا يتالیست اي حزب کمون١٩٨٧ -٨٨در
ا يتالیسال ها بود که حزب کمونست ا.  کردیاست خارجينه سيسندگان شوروی در زمینو

(CPI) جلودار تفکر سازش با یست های اروپای غربي کمونیاسيعرصه امور س در 
مان ورشو در ي پ١٩۶٨به طور مثال، آلکساندر دوبچک دفاع و مداخله . سم بوديتاليکاپ

 خواست نسبت به ناتو همچون ی مصرانه از شوروی مCPI.  را محکوم کرده بودیچکسلواک
 ی شعار ارزش های جهانCPI. ابديساعد ب محدود نظر مییاي در محدوده جغرافیمتحدی دفاع

نگوئر و يکو برلیشه های رهبرانش انریت انديز همچون اثبات حقاني گورباچف را نیانسان
 یبانيشه پشتی ها اندیائيتالینه سالح های با برد متوسط ايدر زم.  کردیش میل اوچتو ستايآش

و با آن شوروی ها را در ال دموکرات های آلمان گرفته بودند ينه صفر را از سوسیاز گز
  .فشار گذاشته بودند

د یگورباچف سالح های هسته ای را محور تجد. ش.ا.ک.ف حي، پس از تضع١٩٨٨ان يدرم
ک ین بردن يگورباچف برای هموار ساختن راه از ب.  کردیاست خارجيش در سینظرها

نف،  عصر برژیحاتين تسلیت کردن دکتري خاصیجانبه موشک های هسته ای شوروی به ب
 دانست، ی مییاالت متحده را شالوده تشنج زدایدن به برابری هسته ای با ايشه ای که رسیاند
گر، در یار موارد دي، چون بسیحاتياست تسلي در سیستيونیزیپرش به مواضع رو. از داشتين

ل ین وسايزی بی که گورباچف تمایی رخ داد، جا١٩٨٨ در ژوئن ین کنفرانس حزبينوزدهم
 یحاتيقت مسابقه تسلياو در حق. قائل شد. س.ش.ج.ت اي برای حفاظت از امنی و نظامیاسيس

جه يدر نت« را سرزنش کرد، و گفت، یک در رهبری شورویشه برابری استراتژیو اند
م که منجر به متاثر ساختن یده شوي کشیحاتيم به مسابقه ای تسلی گذاریما م] شه برابرییاند[

 ١٩٨٨در نوامبر» . اش شده استین الملليت بيوقع کشور و می اجتماع-توسعه اقتصادی



 

 گورباچف آن مصوبه را ١٩٨٨در دسامبر. ب کردیحات را تصويت بورو قطع جدی تسليپول
نده ای، شامل ی شوروی، به طور فزایاست خارجيس. ورک اعالم کردیويدر سازمان ملل در ن

  .صادی آن شد، و اقتیاسي، سیامدهای نظامي توجه به پیک جانبه، بیخلع سالح 
 با عنوان یکین سالگرد انقالب بلشوي مهم گورباچف در هفتادمی سخنران١٩٨٧در نوامبر

دئو، رقابت یخ زده در صفحه ویک قاب یه ي، شب»انقالب ادامه دارد: کایاکتبر و پرسترو«
اغلب . ختي برانگیاست خارجيدر مورد س. ش.ا.ک.ار تندی را در رهبری حيبس

د کردند، يخ حزب تاکی تاریز از نظرات جنگيش سخنران برای پره بر تالیگزارشگران غرب
سخنران . شتری بوديار بيت بسي دارای اهمیاست خارجيد سخنران در باره سیاما فرمول جد

ندگان هر دو حزب یگورباچف همراه با نما: ک اختالف پل بزندیش از ي داشت بر بیسع
ال يست و سوسياختالف چپ کمون رفع یال دموکرات در مسکو، در پيست و سوسيکمون

 جهان از یپلمات ها برای خالصین مطلب که دیگورباچف، پس از ذکر ا. دموکرات بود
وجوه نظری چشم « کم کرده اند، یليسالح های هسته ای با برد متوسط و برد بلند خ

سم را جنگ يالیالبته، امپر» .دار را آزمودیک صلح پایشرفت به سوی ي برای پییاندازها
پس، اساس آن خوش . سم اعالم کردياليسم و نئوکلنیتاريلي آن را میات اصليب و خصوصطل
ن يروز شود کدام بود؟ در پاسخ به چني توانست پیانه شوروی می که تالش های صلح جوینيب

 توانند کاهش یتضادها م«: گورباچف اعالم کرد.  عبارت های تازه ای عنوان شدیسئوال
 بر ارتباط یعيم که به طور وسی قرار گرفته ایخینش تاریک گزیما در برابر «و » ابندی

گر جلوه های ی و دیمبارزه طبقات«: او گفت» . جهان استوار استییمتقابل ما و همگرا
د ین نگرش تجدیا» . اثر خواند گذاردیني به سود صلح بر روندهای عیتضادهای اجتماع
 به سود صلح بود، ینيخود، روندی ع، ی شوروی که مباره طبقاتیشه سنتینظری بود بر اند

سم جنگجو و نا يالیک امپریز بر يل مناسبات صلح آميجه مبارزه ای بود برای تحميکه صلح نت
 که منافع همگان را ینی مشترک برای نظم اقتصادی نویبررس«در عوض، گورباچف . آرام

 ین سخنرانیا، ییل نهايدر تحل.  کردیشنهاد ميپ» بر شالوده ای برابر به حساب آورد
ل را ي اصیستيني لن-یستيد فرمول بندی های مارکسي کوشیسم گورباچف را که مياپورتون
 که از یل بود در حالي حفظ واژه ها و اصطالحات اصیاو در پ. ش گذاردیف کند به نمایتحر

 برای مبارزه صلح یش از آن که فراخواني بیسخنران.  رفتیمفهوم و مصداق آن ها طفره م
  .سميالی شوروی با امپریی بود برای سازش و همگرایشوروی باشد دعوتانه یجو

. ش از افغانستان آشکار نشدي بییچ جاي شوروی در هیاست خارجيک جانبه سیسازش های 
ن ياالت متحده، پاکستان و چین شوروی آن بر ضد ای افغان و متحدی حکومت انقالب١٩٧٩از 
 کرد، مبارزه ای یبانيافتن جنگ پشتیگورباچف نخست، از شدت . ر شده بودنديدرگ

 -٣٩ شباهت به جنگ ی، که در مجموع بیی گری و واپس گرایشرافتمندانه به ضد وحش
ست تازه افغان، ي رهبر کمون١٩٨٧ل یدر اوا. ا نبوديک اسپاني برای جمهوری دموکرات١٩٣۶

 برای تي و آرزوی موفق١٩٨۶ل گرفتن حکومت از کارمل در مه یب اهللا، پس از تحوينج
، فراهم »یمصالحه مل«  دعوت به - دانندی آن را با اغماض می که برخ-رهبری گورباچف

کارمل .  شوروی کردینيآوردن فضای باز برای مذاکره، ائتالف، و در ضمن عقب نش
از همان . خوانده بود» راهزنان«ن را ی مجاهدیون ضد انقالبيسیر همواره اپوزیسازش ناپذ

، ١٩٨٧در. شتری از جنگ به سخنان گورباچف وارد شده بوديد ب لحن انتقا١٩٨۶ل یاوا
جاد ی را برای ایاکولف و شواردنادزه به کار گرفتن رسانه های گالسنوستیگورباچف، 

وک، يک، خبرنگار آگانیوم بوروي، آرت١٩٨٧در.  آغاز کردندیني از عقب نشی داخلیبانيپشت
 شوروی از یی درباره تالش جنگ انتقادیید نظر طلب، گزارش هایدژ رسانه های تجد

ف تلفات ي به توصیدان جنگ به شکل روشنيگزارش های او از م. افغانستان ارسال داشت
، گورباچف اعالم کرد که اتحاد )١٩٨٧دسامبر(در نشست سران در واشنگتن . پرداخته بود

شده ک برنامه زمان بندی ی ١٩٨٨ه یدر فور.  خواهد کردینيشوروی از افغانستان عقب نش



 

، نامه های انتقاد ١٩٨٨در . شنهاد کردي پ١٩٨٩ل ی واحدهای شوروی از اواینيبرای عقب نش
ر ی سرازیاز سوی مادران سربازان به مطبوعات گالسنوست» به طور خلق الساعه«ازجنگ 

 شوروی را، که جنگ را به باد انتقاد یک نظامین مقاله يوک نخستي، آگان١٩٨٨انه يدر م. شد
  . اپ کردگرفته بود، چ

 ینیو ارتش، و متحد. ش.ا.ک. در رهبری حید نظر طلبیب اله، مخالفان تجديان، نجیدر پا
به رغم ادعای غرب از .  بدون شرط برخاستندینيچون کوبا و آنگوال به مخالفت با عقب نش

شتر ي ب-ا جنگی یبرای شوروی، و باال گرفتن مخالفت داخل» یتنامیمرداب و«ک یوجود 
 یکیبه گفته . ن تر از آغاز مداخله بودیي تلفات شوروی پا- شدندیت می باال هدامخالفت ها از
ن ييت در مسکو تعین جنگ در نهایبرآمد ا«ل افغانستان، ینه مساي در زمییکایاز آگاهان امر

 یشنهاد شوروی مبني با پیچ گونه موافقتي انجام گرفت که هی در حالینيعقب نش» . شدیم
ت ي و امنی برای سالمتینيچ تضمين، و هیالت متحده به مجاهدای ایبر قطع کمک نظام

 ١۵در. امديکا به عمل نیرمتعهد از سوی امريک افغانستان غیست افغان با يرهبران کمون
 آنکه جلوه ای از سال ها فداکاری و ی شوروی، بین واحدهای نظامی، آخر١٩٨٩ه یفور

غان ها نخست به رحم و مروت جنگ اف. ده شود، افغانستان را ترک کردندیشان دیجانباز
 ی طالبان محول شدند، چنانکه تمامیان اسالمیادگرايتکار، و سپس به بنیساالرهای جنا

  .ز محو و نابود شدندين نيشي پی نظام انقالبی و آموزشیاسيشرفت های اقتصادی، سيپ
 در سه سال یستيالي بخش و کشورهای سوسییگر جنبش های رهایانت گورباچف به ديخ
قا ی افریهنوز از کنگره مل. س.ش.ج.، ا١٩٨٨تا دسامبر. کا روی دادی پرسترویانیپا

(ANC) ن، در یبا وجود ا.  کردی گسترده ای میبانيقا پشتیخواه افریگرجنبش های آزادیو د
 بخش ییجنبش های رها. ان شدیاست شوروی نماير در سيين نشانه تغي نخست١٩٨٨اواخر

م یقا، که از کمک کوبا و اتحاد شوروی برخوردار بودند، رژی افریشرو در جنوب غربيپ
له واحدهای سازمان يست به وسی بای آن می مجبور کرده بودند که درستیا را به انتخاباتيبينام

 بخش سازمان خلق جنوب ییشواردنادزه، بدون مشاوره با جنبش رها.  شدین ميملل تضم
 بر لغو یکا مبنیشنهاد امري ناگهان با پا متحدش کوبا،ی،  SWAPO)سواپو(قا ی افریغرب

  .ا موافقت کرديبي سازمان ملل در نامیحضور واحدهای نظام
گری به سرعت رخ ی پس از دیکی یاست خارجيگری در سی، سازش های د١٩٨٧-٨٨در
ن ي، نوزدهم١٩٨٨در ژوئن . داری از مسکو به عمل آوردیگان دی، ر١٩٨٨در مه . داد

، ١٩٨٨ اکتبر-در سپتامبر. دل هسته ای را لغو کرد و کنار نهادن تعای دکتریکنفرانس حزب
و به . د کردیي تای را بر مبارزه طبقاتی جهانیت ارزش های انسانیته مرکزی اولويپلنوم کم

ن، ين پلنوم، همچنیا.  کردییدئولوژی زدای را ا شوروییاست خارجيم سپلنوب، ين ترتیا
، گورباچف در ١٩٨٨در دسامبر. نزل مقام دادگاچف را تيکو را بازنشسته کرد و ليگروم

 شش ی، شامل بازگردانی نفری واحدهای نظام٠٠٠/۵٠٠ورک، کاهش یويسازمان ملل، در ن
 را به ی، اروپای شرقضد انقالب ١٩٨٩در.  را اعالم داشتی ازاروپای شرقیپ زرهيت

  . روفتیآسان
 داشت اتحاد شوروی و یمرا که اعالم » ن برژنفیدکتر«مان نامه معروف به يگورباچف پ

ک از اعضای یسم در هر ياليفه دفاع از سوسي از حق و وظیگرکشورهای اروپای شرقید
 بر مالحظات ین مبنين با آموزه های لنین دکتریا. مان ورشو برخوردارند، ترک کرديپ

ن ین دکتریا.  است سازگار بودیت ملي مقدم بر مالحظات حاکمیمربوط به مبارزه طبقات
ک کشور ی ی و همبستگین دوليافته در مناسبات بی بسط ی طبقاتیز همبستگ ایشکل
 آشکار شد که ١٩٨٩در«ن، يد لیویبه گفته د.  داشتیان ميگر بیست را با کشور دياليسوس

در » .ه باشندیک اتحادی اگر عضو ی کند، حتیگر کشورها دخالت نمیدر امور د. س.ش.ج.ا
شه کم ژرفاتری از اتحاد شوروی داشتند، یمواره ر هیستي که دولت های کمونیاروپای شرق

 جوامع اروپای یدر تمام. دی و عدم مداخله فاجعه آفریاست بازگرداندن واحدهای نظاميس



 

. ر شدندي اعتماد به خود را از دست دادند، و عناصرمخالف دلیستي، حکومت های کمونیشرق
ک آلمان يهوری دموکراتسرنوشت جم. ه کنار نهادیک سوین برژنف را یگورباچف دکتر

GDR ک شدن دو یبه جای مذاکره نزد. ان ساختی را نماچيزی در برابر هيم چيفاجعه تسل
 متفاوت بر اساس منافع متقابل و حقوق برابر، سرانجام کار یکشور آلمان با نظام های اجتماع

  .درآمد ه دارییز و بازگشت به سرماين آميشکل الحاق اجباری و توهک به يآلمان دموکرات
  

به . کال را آغاز کردی گورباچف حرکت به سوی اصالح اقتصادی راد١٩٨٧ل یدر اوا
، تجربه ها و کوشش یکالیر راديشنهاد تدابي، گورباچف با پیاسيموازات برنامه اصالحات س

ر ييزه های تغيگانه انگیطرح ها و برنامه های رهبری . ن را کنار نهاديشي پیهای مترق
ه یگر تحوالت اقتصادی را به سوی طرفداری از سرمایروی ديسه ن. نبودندکال اقتصادی یراد

از جمله برکناری آن از . ش.ا.ک.ف روند حي، تضعیرسانه های گالسنوست: داری راندند
ار روندها يکا اختی پرسترو١٩٨٧ -٨٨خته اقتصاد ثانوی دريت اقتصاد، و رشد لجام گسیریمد
 در پلنوم ١٩٨٧ که دریقانون بنگاه های دولت. داددی را از دست یروهای اقتصادی جديو ن
زی متمرکز را رد کرد و نه یب گذشت، به ظاهر نه برنامه ریته مرکزی از تصويه کميژوئ

ن قانون ی کردند ایطراحان آن ادعا م. د کرديک اقتصاد بازار تمام و کمال را تائیگذار به 
سم های يخود مختاری و آزمودن مکان کند و بنگاه ها اجازه یم تر میزی را مالیبرنامه ر

 یک بدفهمی کرد، ی مینيش بيز پيران کارگاه را نین قانون انتخاب مدیا. بازار را خواهد داد
 منجر شد که چشم به یرانیله مديش نامعقول دستمزد کارگران به وسیکه به سرعت به افزا
المان . ه قانون لغو شدن وجی آن درک شد، ایپس از آن که اثرات تورم. صندوق آراء داشتند

ک قانون ی به ی شباهت چندانیاد آور شده اند که نگارش قانون بنگاه های دولتیچ یو کانتورو
، که یان مشابهيتصور وجود ب«. ک اقتصاد با برنامه نداشتیاقتصادی متداول برای 

ن یا» .گر، دشوار استین کشوری دي کند، در قوانیچ کاری نميچکس را موظف به انجام هيه
 یر را نشان ميي بلندی بود که سمت تغیاسيک فراخوان سیادی همچون یزان زيقانون به م

 .داد
است های اقتصادی در مخاطره ي رهبری شوروی را به اجرای سیرسانه های گالسنوست

است ي بر بحث بر سرسیار بزرگير بسيرسانه ها تاث. ن شکل ممکن سوق دادندیزتريآم
رسانه های .  گذاردندیرات اقتصادی به جا مييباره تغ دری و احساسات عمومیعموم

 یا ناکامیعه ی، در مورد هر ضا١٩٨٨اکولف و گورباچف تا ی، خدمتگذار یگالسنوست
 دادند، اوضاع ینان خاطر مياست های گورباچف بود، اطمي از سی اگر ناشیاقتصادی، حت

 کردند، و هرگز به ی متیشتر تقوي بییشتر بنگاه ها و بازارگرايرا برای خودمختاری ب
 تنها در راستای ضد یبحث های عموم.  پرداختندیزی مرکزی نمیای دوباره برنامه رياح

نهادهای برنامه » تقاضای حذف کامل«و با گذشت زمان . افتی یان می جریستياليسوس
  ».ر شدی امکان پذیاسياز نظر س«زی یر

 به کاهش -دي نام١٩٨٧سامبرد» خطای سرنوشت ساز«گاچف يفشار رسانه ها به آن چه ل
ک اقتصاد با برنامه به یوانه وار از ی و چرخش دی از محصوالت صنعتید دولتیجدی خر
ژکف یر ریاکولف و گورباچف، برخالف نظر بهتر نخست وزی.  برنامه منجر شدیاقتصادی ب

 سفارش -مت های ثابتيله دولت با قي به وسی محصوالت صنعتینيد تضمی خر-گاچفيو ل
 درصد کل صنعت ۵٠ درصد به تنها ١٠٠ را به سوی انقباض راندند وآن را ازیدولتهای 

 یميک چرخش، نین معنا بود که با ی به ایزاني به چنان میکاهش سفارش های دولت. رساندند
 داد وستد -دی جدی فروشید و فروش محصولش را در بازار کلیار خري اختیاز صنعت شورو

گاچف و يل.  بر نوسانات عرضه و تقاضا به دست آوردیمبتنمت های ي با ق-ن بنگاه هايب
 درصد محصوالت ٩٠ محطاطانه ای را عنوان کردند که در آن دولت یژکف طرح تجربیر

ت عرضه و يالي درصد صنعت را در معرض س١٠ کرد و تنها ی میداری را خریصنعت



 

 سوی تجربه خود  بهیژکف بنگاه ها را به آرامی ر-گاچفيطرح ل.  گذاردی میتقاضا باق
 طرح گورباچف به اثبات یاطي احتی و بیشتابزدگ.  دادیمت های آزاد سوق مي و قیگردان
 به ی، کمبود کاالهای مصرف١٩٨٨در. آن طرح اقتصاد را غرق در هرج و مرج کرد. ديرس

  .دار شدین بار پس از جنگ دوم، تورم پديافت و برای نخستیش یسرعت افزا
ران بخش ها در مسکو یوز. ف اقتصاد شدي اقتصادی موجب تضعتیریبرکناری حزب از مد

شان، یق اداره های گسترده مرکزیآنها، از طر. زی مرکزی بودندیابزار قدرتمند برنامه ر
 یته مرکزی حزب مربوط ميرخانه کميزی و دبین ارگان های برنامه ریبنگاه ها را به باالتر

 کردند، یتند، نظم و انضباط برنامه را اعمال مآن ها بر کارکرد بنگاه ها نظارت داش. کردند
کا قدرت وزارتخانه ها یپرسترو.  کردندیه را حفظ ميو تعادل و ارتباط صنعت بخش و ناح

سم های هماهنگ ي مکان١٩٨٨و ١٩٨٧و ١٩٨۶ن کاهش ها دریا. را بارها و بارها کاهش داد
ارات وزارتخانه ها به ياختف و کاهش يتضع. ران ساختیکننده عمده اقتصاد با برنامه را و

شتر ارتباط يکا بیبلکه پرسترو. ه و تکه تکه کردن کارکنان وزارتخانه ها رخ ندادیشکل تجز
د وزارتخانه یدستورالعمل های جد. ف کردیوزارتخانه ها با بنگاه های اقتصادی را از نو تعر

  .ا محول کرد را به آن هین توسعه خود گردانیها را از صدور حکم منع کرد و نقش نو
وه ای که گورباچف و ي احمقانه بود، اما شیناتوان کردن وزارتخانه ها به اندازه کاف

 یب ممکن را بر اعتماد عمومين آسیشترياست اتخاذ کردند بين سیمشاورانش در اجرای ا
م های اشتباه و يبا اتخاذ مکرر تصم « گورباچفچ، گروهیبه گفته المان و کانترو. وارد کرد
 و پس از آن با شتاب روی آوردن به عکس آن و محکوم کردن آن ها، به طور دائم سرسری،
  ». کردی م اعتباریبش را یاست هايخود و س

 وارد آمد، که در آن ین کنفرانس حزبيزی شده در نوزدهمیضربه بزرگ بر اقتصاد برنامه ر
وروی، و ب رهنمودی، حزب، ارگان های شی را ترک گفت و با تصویی گرایجیروند تدر

ن رهنمود نقش بزرگ و عمده ای درعقب یا.  کردییت اقتصادی را مجبور به جدایریمد
 یبه فاصله کم. فا کردیک ایدئولوژی و قلمرو ایراندن حزب از عرصه اقتصاد، سطح سازمان

در . زی فرود آمدی ضربه های تازه ای بر نظام برنامه رین کنفرانس حزبيپس از نوزدهم
ته های مرکزی جمهوری ها و ي شعبه را در کم۴۶۵ره وی دا١٠۶۴چف  گوربا١٩٨٨ز يپائ
عقب .  درصد کاهش داد۴۴ر را تا یشمار دوا. ه و بخش منحل کردي ناحیته های حزبيکم
 واحدهای اقتصادی را از نظر یل رهبران دولتیت اقتصادی، تمایری حزب از مدینينش
ز از یروهای گرين. سکو سست کردگانه در میک مرکز یروی از رهنمود يک به پیدئولوژیا

  .مرکز به گرفتن دست باال در اقتصاد آغاز کردند
االت ین ايسيک استار، آکادمیفردر. د اقتصاد ثانوی را مهار کندين کوشيگورباچف همچن

در واقع، گورباچف .  داندی در روند حوادث میری اساسييم را نشانه تغين تصمیمتحده، ا
. پهن کرد» یجامعه مدن« نوظهور در یستيتاليروهای کاپي نفرش قرمزی برای استقبال از

 توانست از راه یا می» .ر روبه رو شديک انتخاب خطیگورباچف با « کند که ید مياستار تاک
روهای ين« جلب یا در پیزی بهتر، اقتصاد را بهبود بخشد، یفشرده و برنامه ر» کنترل«

ت مستقل و ارتباط روشنفکرانه با سنت يعالد که از راه فیدی برآی نو پدیاقتصادی واجتماع
نه نخست یاو گز» .رفته بودندی را پذیه زندگيبرال در روسير پا و سرکوب شده اصالحات لید

"  اسما-یدی که کسب و کار خصوصیبا قانون جد«د ياو کوش.  را انتخاب کردیرا رد و دوم
  ».)ات ببندديش مالیدهاو بر سو(ند ی شمرد اقتصاد ثانوی را برگزی را مجاز م-یتعاون

گاه ین ادعا که آن ها در جامعه شوروی دارای جایرا با ا»  هایر رسميغ«موسسات داوطلب 
 نه در خلق عناصر نبوغ گورباچف«استار اعالم کرد . س کردی هستند تقدی و مشروعیقانون

ل يلتح» .ش استیرامون خويکا، که برگرفتن آن ها از جامعه و گردآوردنشان از پیپرسترو
 ها داللت بر هر نوع یررسميغ«.  کندید میيده استار را تايت عقی آن رواییايتانیگر بر
اری از آن ها يبس» . نشده باشدیله حزب سازماندهيم به وسي داشتند که به طور مستقیتيفعال



 

خ اغلب از آن ها به ین جوانان بودند، و تاريژه در بی، به ویاسير سي و غی فرهنگیینهادها
 های موجود یررسمي از غ٠٠٠/٣٠شمار.  گشتیدوران خروشچف باز م» خیدن ذوب ش«

بودند، که با گذشت زمان،  رفشاريز گروهای غيشامل گروه های فشار و ن ١٩٨٨ه یدر فور
  .کا بارز و  پرمعناتر شدندیژه در دوران مقدم پرسترویبه و

  
د به گسترش يب رسیتصو به ١٩٨٨ ها و اجاره داری ها که درین تعاونيب، قوانين ترتیبد
له گرانه با ي که حین در حالين قوانیا. کمک کرد. س.ش.ج. در ایستيتاليع عناصر کاپیسر

ت ي از مالکیسم به عنوان شکليالي ها را در سوسی تعاون- خارج از متن-نينقل از لن
 ی مجاز می را در پوشش تعاونیت خصوصي شمردند، در واقع مالکی موجه میستياليسوس
 های متعلق به بخش ی با تعاونیمانده بنگاه های اقتصادی دولتيزی نگذشت که باقيچ. دشناختن

 پرداختند، مناسبات یات کمتری مي قاعده مند بودند و مالی، که کمتر از بخش دولتیخصوص
 که همچنان ی ها، در حالی به تعاونیت صنعتياجازه دادن مالک. اقتصادی برقرار کردند

 های یی سازی دارای شد برای خصوصی کردند، راهیرا حفظ م یت عموميافسانه مالک
  .یدولت

 یاتحاد شوروی م. ری بودندي روندهای چشمگی طلبییروزی جدايه داری و پیبازگشت سرما
 یاتحاد شوروی م.  بماندی باقیستياليتوانست قطعه قطعه شود و هر قطعه همچنان سوس

ن دو با هم یداری باز گردد اما، در عمل، اه ی آن که تکه پاره شود به نظام سرمایتوانست ب
ان بازارگرا و طرفدار موسسات یجر.  برخوردار بودندیرخ دادند، و هر دو از تبار مشابه

اختالف .  داشت-یرروسي و غی روس-سميوناليز از ناسي نیل ناقص و مشکوکي تحلیخصوص
 که به راه او رفتند قائل ن و آن هايلن. ک و دراز مدت بوديستماتين، سیاديان بنین جریهای ا

 تا ١٩١٧مهمتر آن که، آن ها از. ی خواه و ارتجاعیم بودند، ترقيونالسيبه دو وجه در ناس
سم به يونالي ناسینیگزیسم، و در صورت امکان، جايونالي بر ضرورت مبارزه با ناس١٩٩١
سم، و ينالويک ناسي و دموکراتیت جلوه های مترقیا دست کم تقویسم، يوناليله انترناسيوس
شتر به سوی بازارهای ي که در حزب بیکسان.  کردندید مي آن تاکیف وجه ارتجاعيتضع

ز نتوانستند جدی و با يسم نيوناليش داشتند، با ناسیسم گرايبرالي و لیکور، بنگاه های خصوص
  . ثبات برخورد کنند

ک نسل از ی ی ط از طبقه کارگر کهیعين بخش های وسين دهقانان، و در بيسم در بيوناليناس
ه و نگرش توده يون، روحيزاسیوي پس از کلکتیحت. ژه ای داشتیروستا برآمده بودند، نفوذ و

ات ين پدری آن ها را نسبت به ادبي، و سرزمییت داراين، مالکيروستا نسبت به زم
ش از روستا يکارگران شهری که از مدت ها پ.  ساختیر میب پذي حساس و آسیستيوناليناس
سم را يوناليآن ها ناس. شتری برخوردار بودندي بی طبقاتیند، روی هم رفته، از آگاهده بودیبر

شه در دهقانان یز، که ري نی از روشنفکران ادبیسم در بخشيوناليناس. افتندی یچندان جذاب نم
  . داشتند، نفوذ داشت١٩١٧ش ازيخ پیشوروی و تار

  
سم يونالياری به ناسيش بسی گرا از اجتماع داشت کهیشه در طبقاتی گورباچف ریروش حزب

. ا.ک.ن، حیبنابرا. ییات روستاي از طبقه کارگر متاثر از روحییدهقانان، و بخش ها. داشتند
ن یا.  کردیسم مبارزه نميونالي با ناسیاسيک و نه سیدئولوژیش نه از نظر این گرایبا ا. ش

ا با آن ی داد، یمکم بها .  گرفتیده می را ناد-یر روسي و غی روس-سميوناليروش ناس
ش از آن ي بیشرفت اتحاد شوروی را در مبارزه با نابرابری ملين پيهمچن.  کردی میهمراه

اری از يت بر بسيش از موقع و نابهنگام اش درباره موفقيادعاهای پ.  کردی میابیچه بود ارز
  . گذاشتیرمي شوروی، گرچه نه همه آن ها، تاثیناظران زندگ

گورباچف در . ار استي بسیسم و مسئله مليوناليگورباچف از ناسم ي تینمونه های نافهم
.  را حل کرده استی اعالم داشت که اتحاد شوروی مسئله مل١٩٨٧ روز انقالب دریسخنران



 

د خود در ی گورباچف، از حمله شدیاکولف مشاور عالیکا یدرست در اوج عصر پرسترو
به » Historicism Against Anti«آن مقاله . سم روس دفاع کرديونالي به ناس١٩٧٢

 به شدت حمله کرد، یسم روسيونالياست های جانبدارانه برژنف و سوسلف درباره ناسيس
خروشچف بر » یین زداياستال« که کارزار ییب هايد داشتند آسي را که آن ها امییاست هايس

ل تر در اکولف بزرگسای کرده بود و یبانياکولف جوان از آن پشتیاعتبار دولت شوروی زده، 
نکه اتحاد ی از ا١٩٧٢اکولف در ی. گر زنده اش کرد، محدود کنندیعصر گورباچف بار د

سم، از جمله در نفرت از يني لن-سمي موارد با مارکسیکه در برخ( یست های روسيوناليناس
ست، يست های درون حزب کمونيومخالفان خروشچف )ه داری غرب، هم نظر هستندیسرما
 ید کنند، ابراز نگرانیخروشچف، همچون رقابت با غرب را تهددی عصر ياست های کليس

ن، یبنابرا.  ماندیاکولف همچنان درباره چنان اتحادی دلواپس باقی ١٩٨۵ -٩١در. کرده بود
است های خروشچف و گورباچف سازگار ي و دفاع اش از سیسم روسيوناليمخالفت او با ناس

  .بودند
  

 که یزمان.  اطالع استی ربط و بی بید که به کل ثابت کرینه مسئله مليگورباچف در زم
سپس . ديک باال گرفت، او نخست از آن چشم پوشي در جمهوری های بالتیستيوناليشور ناس

ف و ياست ضعير موضع، به سيي را بکار برد، و بعد از آن با تغیتوانيفشار اقتصادی بر ل
 رفته رفته، به خواست های هر د مذاکره درباره قرار داد وحدت متوسل شد، ویدانه تجدينوم

  .دان دادي می طلبیی و جدایستيونالي تر ناسیچه افراط
 انبوه تظاهرکنندگان در کشورهای ١٩٨٨ه ي در ژوئ-با رشد امکان تکه تکه شدن دولت

 گورباچف در ی متحدان اصل-ک نسبت به انضمام خود به اتحاد شوروی اعتراض کردنديبالت
نده بر گروه های ی فزایست ها به صورتيونالي ناس-مل کردند همچون شترمرغ عیاسيدفتر س

کا، که در جمهوری های دور از مرکز شکل گرفته بودند، مسلط یپرسترو» یر رسميغ«
ان آوردند و يه به مي از روسییشترسخن از جدايشتر و باز هم بيست ها بيونالين ناسیا. شدند

ست جمهوری ها مطرح ي احزاب کمون در درونیشان را حتینده ای خواست هایبه طور فزا
ک بازگشت، به دفتر ياکولف از سفر به جمهوری های بالتی ی، وقت١٩٨٨در سپتامبر. کردند

ش يکا با روندی عادی در حال پیست؛ پروستروين ني در بیمشکل« گزارش داد که یاسيس
 که در  شدیاستي متوجه سیرا به درستی خشم آلود نشان داد زیگاچف واکنشي، ل»رفتن است

ه ي توصیاکولف به خودداری از هرگونه اقدامین حال، یبا ا. راستای حفظ وضع موجود بود
 دو پاره شد، سازمان های یتوانيست ليچند ماه بعد حزب کمون. کرد، و آن نظر برنده شد

 که گستاخ شده بودند در آستانه قبضه ی طلبانییف باز ماندند، و جدای از انجام وظایحزب
  .قرار گرفتندکردن قدرت 

ن سرنوشت ملت ها، از جمله ييست های ارتدکس از حق تعيني لن-ستينقطه مقابل آن، مارکس
ز از حق استفاده و توسعه يد، و نیايدواربودند هرگز ضرورت اجرا ني که امی، حقییحق جدا

 -ی، و توسعه اجتماعیاسيت ها در رهبری سين حضور اقلي، تضمیزبان و فرهنگ مل
 یرروسي غیدر نواح» افتهيت از جمهوری های توسعه نیز حمايد آمیيوه تايشبه «اقتصادی 

 شوروی واقدامات یاست ملي شوروی شناسنان بورژوا سی برخیحت.  کردندیطرفداری م
ر ي اخیک بررسیبه طور مثال، . سه کرده اندیاالت متحده را با نظر مساعد مقایمثبت ا
 دهد، دامنه ین را به اتحاد شوروی نسبت ميشير ستم پیت های زي که ارتقای ملییکایامر
شرفته ي که در آن علت های بزرگ و پ-یخیاست ها را بر شکستن قالب های تارير آن سيتاث

ن ينخست« دهد و شوروی را ید قرار مي مورد تاک-ر نفوذ داشتندیشرفته را زيملت های کمتر پ
ن، اظهار داشت، اتحاد يی مارت، تریسنده بررسینو.  خواندیم» امپراتوری با عملکرد مثبت

جاد ی و ایت های قومي اقلی ملیک آگاهيستماتيبا ارتقای س«ن کشوری بود که يشوروی نخست



 

سم بالنده يبه ناسونال» ژه برای آنهایات وي با اشکال و خصوصین دولت ملی چندییو برپا
  .پاسخ داد

  
در . رفت آن ها اغراق کردشيا کامال نسبت به پی. ده گرفتی را نادیگورباچف نابرابری مل

 های خلق ها را در همه جا دست کم یژگیت شش ساله اش ژرفای احساسات و ويمسئول
 اش عواطف و یاست های اصالحيوه های سيگر شید، همان گونه که ديگرفت و بد فهم

، گورباچف با ١٩٨۶ان آلما آتا در دسامبريازده ماه پس از طغی.  را برافروختیاحساسات مل
  . را حل کرده استی الف زد که اتحاد شوروی مسئله ملییگوگزافه 

ا یده نگرفت یجان و ارمنستان، گورباچف، آنگاه که مشکالت را نادیدر مورد منازعه آذربا
 ینانه در کشمکش های ملي و بدبیکردی افراطیادعا کرد که آن ها را حل کرده است، رو

 کردن اصول ی نمونه بارزی از قربان بهبود بخشد،یاسيداشت تا موضع خود را در دفتر س
الت ی ها را در ایان ارمني گورباچف عص١٩٨٧ل یدر آور. در قبال دستاوردی کوتاه مدت

 اف، عضو آذری دفتر یدر علين کار برای حیرا با ایق کرد زی قره باغ تشو-آذری ناگورنو
ار، از جمله از ي اف از جوانب بسیعل.  شدی مینی و از مخالفان گورباچف دردسر آفریاسيس

 فرو یرگيش در تی سابقه و توان کار١٩٨٧انه ير آتش قرار گرفت و در میگاچف زيسوی ل
  . اخراج شدیاسيزهمان سال از دفتر سيپائ. رفت

  
ن طرح یا.  از طرح و رفتار گورباچف بودی ها در قره باغ بخشیق ادعاهای ارمنیتشو

بر ضد روسای » کایه خاطر پرسترو بیجبهه های مل«ق و گرم کردن یعبارت بود از تشو
در .  گذاردندی بر سر راه گورباچف میر اول های حزب موانعيرا معموال دبی، زیمحل
کا و ی از پرسترویبانيل جبهه های پشتيک به تشکي، فعاالن جمهوری های بالت١٩٨٨ل یآور
داطلب و  جین جبهه ها به زودی خصلتیا.  خود آغاز کردندیستيوناليد آرمان های ناسیيتا

 برای گورباچف یری های قوميهنوز، درگ. ه داری به خود گرفتیجانب داری از سرما
 زد، ی که اساسا دست به کاری می به گورباچف، در صورتیهر آشفتگ.  داشتینيای معیمزا

.  را، اگر جزء مخالفان او بودند، برکنار کندی محلی کرد تا رهبران حزبی فراهم میفرصت
 داد، یا کاری انجام نمی گرفت ی گورباچف در کنار جبهه ها قرار میاسيهر بار دفتر س

ن، گورباچف بازی ي داگوستیبه گفته آنتون.  کردیق می تری را تشوی افراطسميوناليناس
 را در جهت هدف های یستيونالي ناسیی گذاشت و نارضایش میرا به نما» شاگرد جادوگر«
  . شدیارج من که از کنترل خی داد تا ایش میش افزایخو
  

دشواری .  شدیک عرصه، خطر از همه سو موج و ارجاری میکا در یبا شکست پرسترو
م يبا وخ.  کردندیق میگر را تشویکدیآغاز شده بود، ١٩٨٨، که دری طلبییاقتصادی و جدا
دات و يش به احتکار تولی، در جمهوری های مختلف گرا١٩٨٨ دری مصرفیشدن کمبودهای
ک شبکه یزی شده اتحاد شوروی همچون یاقتصاد برنامه ر. افتیش یفزا اییاداره آن به تنها

ک یبرای مثال، . افته بودین جمهوری ها توسعه يق کار و تخصص در بيم دقيواحد با تقس
  . کردیوان های کاغذی برای کل اتحاد شوروی  عرضه ميک لي در منطقه بالتیمجتمع صنعت

ن برنامه ين جمهوری ها جانشي، داد و ستد بف شدن اقتدار اقتصادی مرکز در مسکويبا ضع
 ی طلبیی اقتصادی بر آتش جدای ثباتی و بی نظمیب.  اقتصادی رشد کردیزی شد، و آشفتگیر

 محافظت از منافع ی توانست، در پی زد، چنانکه هر جمهوری، تا آنجا که میدامن م
  . آمدیش برمیاقتصادی خو

پلنوم . ت کردیتاده را به ضد مرکز تقواری از حرکت های گورباچف مناطق دور افيبس
ران و کارمندان ینش مدی و آشکار به نظام نومن کالتورا، گزی حمله ای عموم١٩٨٧ه یژانو
ته مرکزی در مسکو، را يرخانه کميله دبيم شده به وسي و جمهوری از فهرست تنظیدولت



 

ری را محکوم ن نظام برگمای ایگر رهبران حزبی گورباچف و د١٩٨٧در آغاز. ب کردیتصو
 و مناطق خود بودند، مردود ی را که در معرض حمالت نواحین محليکردند و دفاع از مسئول

افتند تا ی سروکار ید نظرات محلیيشتر با تاي هر چه بیجه، مسئوالن محليدر نت. شمردند
 و ی داد، زندگی و کل اتحاد رخ مین منافع محلي بی که تقابلیزمان. نظرات رهبران مسکو

 گورباچف یاست خارجيس.  کنندیباني پشتی از منافع محلی کرد که رهبران محلیجاب میابقا 
المان و . ت کردیق و تقوی را تشویک، منافع محلي بالتی هایژه در جمهوریز، به وين

دن به جنگ سرد و خواست يان بخشیاست گورباچف درباره پايچ گفته اند که سیکانتورو
ن ييت شناختن حق تعير برابر فشارغرب برای به رسماو را د«ک با غرب یهمکاری نزد

  ». دفاع ساختی، باز و بیتوانيژه لیک، به ويسرنوشت کشورهای بالت
  
گر یگاچف و دي سپری شد، گورباچف و حلقه مربوطه اش، ل١٩٨٧ -١٩٨٨ن که دوران يهم

 ی نظمیب. ر دادييکا را تغیعت پرستروين اخراج طبیا. مخالفانشان را تماما جارو کردند
 اقتصادی منجر شد که ینده در حزب و برکناری آن از امور اقتصادی، به مشکالتیفزا
 و از هم یین دشواری ها در شکل تورم، کمبودها، کسر بودجه، واگرایا.  آشکارشد١٩٨٨در
ن بار ي، برای نخست١٩٨٨ در. ان شدیدی اقتصاد با برنامه نماي موسسات اقتصادی کلیدگيپاش

ک سال بعد، ی.  عرصه اقتصادی شروع به باال رفتن کردیمت ها در تماميدر چهل سال، ق
 در قفسه ها، یبا محو کاالهای مصرف. ش رفتي درصد در سال چهار نعل پ٢٠تورم با نرخ 

 ین گورباچف وزارتخانه های صنعتيفرام. افتیره کردن و احتکار رشدی تصاعدی يذخ
ل ينا تحصياجی، اقتصاددان شوروی کور١٩٨٨در. ن را در مسکو فلج کرده بوديشيرومند پين
 درصد کل ٢۵ تا ٢٠د یارد روبل، شايلي م٢۴٠ تا ٢٠٠ را ی ثروت های شخصیرقانونيغ

 ی طلبییبحران اقتصادی، به نوبه خود، جدا.  در اتحاد شوروی محاسبه کردیثروت شخص
و » یدمجبهه های مر«ق های گورباچف از یتشو. ت کردی واپس گرا را تقویستيوناليناس
 - اش در جمهوری های متحدیزه در فشار گذاردن مخالفان حزبي با انگ-» یجبهه های مل«

 از ی که ناش-، افول اقتصادی١٩٨٩ک سال بعد، دری.  طلبان کردییب جدايقدرت را نص
 توده ها را نسبت به ی دشمن-کا بود، نه به سبب رشد کند در دراز مدتی پرسترویناکام

ن به يلتسیس ی بوریستيسم ضد کمونيابنده از پوپولی  رشدیباني و پشت.ش.ا.ک.گورباچف و ح
رون شدن از شک و يب. ، گورباچف دست به چرخش زد١٩٨٨ و١٩٨٧در. حرکت درآورد

 .د آغاز شده بودیترد
 
، وحدت، همکاری، رفاقت، و جز ی همبستگ- کارگریده داشت که ارزش های طبقاتين عقيلن

 برای او یاتياخالق«ازهای طبقه کارگر ين.  خواهند شدی جهانسميالي شدن سوسیآن، با جهان
ا بالقوه همه ی است که بالفعل ی انسانیاتي و اخالقیات طبقاتيند که، هم زمان، اخالقی آفریم

  ».ردي گیمردمان را در برم
ار کار عالمانه در انگلستان ي معی رسد احتماال مدتی نامه، که به نظرمین زندگیبه موجب ا

تابمن . اکولف حلقه اتصال دوران خروشچف و عصر گورباچف استیست، آلکساندر بوده ا
اکولف، برای ی. م کردن حزب به گورباچفيشنهاد دو نياکولف، طراح پی داشت با ییگفتگو

م حزب ي بر تقسیته مرکزی در برابر نظر خروشچف مبنيرخانه کميح داد که دبيتابمن توض
د که، در پلنوم ی گویتابمن م.  کرده استیت م مقاومیی و روستایبه دو بخش صنعت

م ي رهبران حزب تقسیب کرد، برخی اجباری خروشچف را تصوی که بازنشستگ١٩۶۴اکتبر
» جادشی برای کشورمان شوروی از زمان ایختگین درهم ریبدتر«حزب را همچون 

  .ف کرده انديتوص
  


