
 

  سمياليانت به سوسيخ

  رباچفوگ
   تا یداریاز ناپا

  انتيسقوط در گرداب خ
  یی عمویترجمه محمد عل

  
  ١٩٨٩ -٩١ یفروپاش بحران و

 کرده ینيش بيافته را پيرات انجام ييل تغي که پتانسی کسانین نوع نگراني بدتر١٩٨٩ یدر ط
ت ي، وضعیاسيت سکار کرد اصالحا. وستيت پي به واقعیمن کنفرانس حزبيبودند در نوزده

ان ياز پا.  توانستند آن را کنترل کنندیگر نميده بود که حزب و رهبران آن دي ای آفریاسيس
ع ترازآن بود که ي که سریراتيي با تغی هماهنگی رهبران حزب، درتالش برا١٩٨٩مارس 

 یاسيروهای سيله ني که به وسیراتييتغ.  کردندی عمل میبتوان آن را کنترل کرد واکنش
  . شدندیت ميکل حزب هدا  ویرهبر ج ازخار

  ليم ژي                                                      گرا
  

  .برگرفته است  را دری اقتصادی بخش هایه تمامياقتصاد سا
  کفيسالو منشي                                                  استان

  
ازات و ي کردند، با امتی میباني پشتیو دموکراس توده ها از خواست های آزادی ١٩٩١در
ست بود به مخالفت برخاستند، ي حزب کمونی که سال های دراز در انحصار بوروکراسیقدرت

 را يین شعارهايلتسياجتماع های توده ای به سود . د داشتنديط مادی شان اميو به بهبود شرا
 را یند، اما من پرچم دادیسر م» .ش.ا.ک.مرگ بر ح«و » مرگ بر گورباچف«چون 

  ».همه قدرت در دستان بورژوازی«ا ي» سميتاليزنده باد کاپ«د يدم که بگويند
                                                         روی مدودف

  
 بر مخالفانش، به دوباره یروزيکا، پس ازپي پرسترویاني، سه سال پا١٩٨٩ -٩١گورباچف در

ک حزب يرحزب به يينخست، با تغ. ردست زديپنج راه حل خط با ی اتحاد شورویساز
 ی مرکزیزيدوم، برنامه ر. ان دادي آن پایت انحصاريموقع  وی به نقش رهبریستيپارلمانتار
ک اقتصاد بازاربود، حزب ي گذار به ی که درپیدرحال.  را سست کردیت همگانيو مالک
 را آغاز کرد ی دولتی بنگاههایز سایخصوص. رون راندي بیت اقتصاديريست را ازمديکمون

 یاست خارجي سی موضوع هایک سريسوم، در. ق کردي را تشوی اقتصاد ثانويیو شکوفا
چهارم، اجازه داد . سم برآمديالي اتحاد آشکاربا امپریاالت متحده شد و درضمن درپيم ايتسل

اره مسئله پنجم، درب.  کنندی را بازسازی وفرهنگ شورویدئولوژي ای گالسنوستیرسانه ها
 خواهان يید جدايکوش.  دادیرميرمسيي نشست و تغی خورد، عقب می همواره شکست میمل
 ینه ايافتن زمي حاصل به منظوری بی به کلیت در مذاکره ايک را سرکوب کند و درنهايبالت

  . ها تزلزل نشان دادی اتحاد جمهوریتازه برا
 خواست با یطلع بود، و م م١٩۶۴له حزب دريگورباچف ازبرانداختن خروشچف به وس

ن کار با سلب قدرت يا. رکنديسم اصالحاتش را بازگشت نا پذينياز لن» ري مهم و خطیدنيبر«
 یک براي استراتژیزي و اداره برنامه ری مرکز مشورتیل آن به نوعيست، تبديازحزب کمون
نظام ن او خواستاريهمچن.  شکل گرفتی طبقه کارگر شوروی پارلمانی و صدایجامعه شورو



 

شتر دراقتصاد يجاد انعطاف بيبه منظورا. ست بودي پلورالی و رسانه ها و فرهنگیچند حزب
 و یت خصوصي بازار، مالکیروهاي نی برای، خواستارنقش گسترده ایشورو

 کرد شاهد یابد و آرزو مي کل کشورادامه یل داشت نظام فدراليم.  شدیابتکارخصوص
  . او درست از کاردرآمدین آرزويتنها آخر.  با غرب باشدیبرخورد کمتر

آن چه درعمل رخ داد عبارت بود از سه . ل شديتبد» کايکاتاسترو«  به ١٩٨٩کا دريپرسترو
 یگرآن، که با فروپاشي دی تا انتهای اتحاد شورویک سويسال هرج و مرج روز افزون از 

در آورد و  را به لرزه ی شرقی ضد انقالب اروپا١٩٨٩در. ان گرفتي پایسم شوروياليسوس
ن ين، بدتريلتسيس ين حال بوريدرهم. افتي ناتو وحدت مجدد یار هايک سال بعد آلمان با معي

له ي به وسی اش از رهبرید، پس از اخراج علني رسیدشمن گورباچف که به نظر م
او، .  گدا گونه داشتیت اش مرده و به گورسپرده شده بود، بازگشتيگورباچف، سابقه و موقع

ه را يارمهم روسي بسیافته بود، کنترل جمهوريات يد حيتجد» دموکراتها«بر که همچون ره
له ي به وسین و اتحاد شورويلتسيله يه به وسي باکنترل روس١٩٩٠ل يدر اوا. به چنگ گرفت

 ی، اقتصاد از بد به سو١٩٨٩ -٩١در. وجود داشت. س.ش.ج. قدرت درایگورباچف دوگانگ
 شدند، چک ها ی انبارها خالیا چند برابر و قفسه هاافت،  کمبودهيد کاهش يتول: بدتررفت

 ی شرقیسم در اروپاياليب سوسيتخر. افتيش ي افزای عموميیو نارضا.  شدندی نقد نمیگاه
ب بار از ي مستمر حزب از اقتصاد مصینيعقب نش.  گذاردی بر اقتصاد شوروی منفیريتاث

 به یدر شورو» رکود«ک ياز  سخن یل گران غربي تحل١٩٩١درآستانه تابستان . کاردرآمد
 سابقه ی بیاعتصاب ها.  کردندیکا را سرزنش مي پرسترویشهروندان شورو. ان آوردنديم

 ی به بانک هایحکومت غرق در بده.  نظام را تکان داد١٩٩٧ و ١٩٨٩معادن دوباره، در
 ت خود را اعالم داشتند وي حاکمیگري پس ازدیکي متحد ی هایآن گاه که جمهور.  شدیغرب

  .ختيک  کشور واحد  فرو ري به عنوان یسپس جدا شدند، اتحاد شورو
ف گالسنوست را موتور ياي چرنیآناتول.  راندندی را به راست میاسي امورسیرسانه ها تمام

کا ي پرسترويی زدایدئولوژيرفشارگالسنوست ايدرز«:  گفتیاو م. کا خوانديپرسترو
 و ضد یستياليرسوسي غیده هاياالب ي سی سد به رویچه هايگشودن در» .آغازشد
 را که یويگورباچف نتوانست د.  بوديی زدایدئولوژي، درعمل، همان روند ایستياليسوس

دموکرات « رسانه ها به چنگ ١٩٨٩درآستانه . د کنترل کنديرون آي بیاجازه داد از بطر
با خشم . س.ش.ج.ر ايژکف، نخست وزيکالري ن١٩٩١در. ن افتاديلتسيطرفدار» یها

ون يسيبا به طورکامل دردستان اپوزي تقری شورویارت اظهارداشت که رسانه هاوجس
  .قراردارند» دموکرات«
  

 یک جامعه شوروي که دربخش تاری اقتصادیروهايکا آن ني پرستروین سال هايدرآخر
رحشرات به شدت يه همچون تکثياه و اشرارروسيبازار س. بودند خواستاراعتبار و قدرت شدند

بانان جاه طلب و يپشت. افتندي رشد ی ساختگی های و تعاونی خصوصیبنگاهها. دافتنيش يافزا
ن يگزياگربازار جا. کال داشتندي رادی تند و موثر به بازار سازیپول پرست اصرار در گذار

ران ي کرد، مقامات بلند مرتبه، مدی میه را خصوصين اقتصاد روسيلتسي شد و یبرنامه م
 مسلط یجناح ها. باشند»  سابقهی بیثروت ها« درانتظار توانستندیبنگاهها و روسا م
 یعناصرفاسد رهبر.  وزدیدند که باد از کدام سو مي دی می کشور به آسانیبرحزب و رهبر

 خود ی خصوصيیبه دستبرد وغارت اموال حزب و دولت آغازکردند و آن ها را به دارا
  .ل کردنديتبد

افت و نسبت به يش يمردم از گورباچف افزاکا، نفرت يان پرستروي پای سردرگمیدرسال ها
 بود يی فرونشاندن بحران درجایوانه وار در پي گورباچف دیوقت.  موهن داشتندیاو رفتار
.  درآمده بودیاو به صورت شخص قابل ترحم.  خاستیگربرمي دی درنقطه ایگريبحران د

 دوستان ی غربیر از دولت ها و رسانه هايده، غيش ته کشيرنگ هاي که نیهمچون جادوگر



 

ز او را يکا نيد امرين اش درکاخ سفي دوستان دروغی، حت١٩٩١دراواخر.  نداشتیچندان
  .ترک کردند

.  کم وکاست صورت گرفتیال دموکرات بيک سوسيست به يک کمونيانحطاط گورباچف از 
، گفت ١٩٩٠درمه .  روند خنده آور بودین که رخدادها به کدام سومي او از ایتوهم ها

در پاسخ .  کردیرمياو را تفس» ی درونیاسيانقالب س« ار يم داشت که معي با مجله تايیوگو
ش ي که درپيیدرسال ها«و»  دارد؟یست بودن چه مفهوميامروزه کمون«، یبه پرسش ها

  :گفت» است به چه معناست؟
 یرويدن از آن چه نو است،  رد پي نترسیست بودن به معناي فهمم، کمونیآن گونه که من م

 و عمل یش اخالقي از راه آزمایم شدن به افکار و اعمال کسيدن، تسليشيهردگم، مستقل انداز
 يیشان را محقق کنند و متناسب با توانايدها و آرزوهاي، به زحمتکشان کمک کند تا امیاسيس
 دموکرات بودن یش ازهمه به معنايست بودن بيمعتقدم که امروزه کمون.  کنندیشان زندگيها
ما با کنارنهادن نظام ... زاستي برتر ازهرچی انسانی جهانیار دادن ارزش هادار و قريپا

  .مي روی آن میم، بلکه به سوي کنی نمینيسم عقب نشيالي، ازسوسیستينياستال
  

 یرهبر.  ساده نهفته استی آشفته و پرآشوب علتین سال هايده ايچينه ظاهرا پيرزميدرز
گورباچف . ن کرديگزي جاینيو عقب نشاست سازش ياست مبارزه را با سيگورباچف س

ن، کوتاه آمد، او دربرابر رسانه يلتسيس ي بوریان به رهبري گرایه داريدربرابر ائتالف سرما
ست يونالي خواهان ناسيی او را سرزنش کردند، دربرابر جدايی و ترسويی که مرکز گرايیها

ه و يک سوي یازهاي امتیش براري ناپذیري سیاالت متحده با آن اشتهايسم اياليو دربرابر امپر
  .تسلط برکل جهان عقب نشست

  
ه و ياو نتوانست بفهمد که تصف. م ناتوان بودي رژیدگي ازهم پاشيیل چرايگورباچف ازتحل

ف ياو با تضع.  منجر خواهد شدی اتحاد شورویدرست به فروپاش. ش.ا.ک.ف حيتضع
اصر فاسد درون حزب، اشرار ، عنی خواهان، اقتصاد ثانويین، جدايلتسي یاردو. ش.ا.ک.ح

ف ي، با رد توصیل گر شوروي هوگ، تحلیجر. ت کردي را تقویسم غربيالي و امپریروس
، » سوار بر ببری که نتوانست کنترل اش کندیمرد«غرب ازگورباچف به عنوان 

برعکس، او به «.  مهار ببرکوشش نکردی برایاظهارداشت که گورباچف هرگزبه طورجد
  ».ار موثربودي که به فشارمتوسل شد بسیدرموارد نادر. ش رانديبه پطور مستمر او را 

 ی بود، اما، میني فاقد واقع بی اش، ازجهاتیاسي گورباچف از وضع ناگوارسیل هايتحل
، ید افت نرخ ها به ارقام تک شماره اييضمن تا. توانست آراء را بشمارد و آن ها را بخواند

  .ت کندي هدای منطقیجيارش را به نتا بازیاست هايآن جرات را نداشت که س
ن ين ايلتسيس ياما، بور.  را به خود ندادیاقتصاد» یشک درمان«ک ياو هرگزتهور اعمال 

 یک درمان بي از یاقتصاد» یشوک درمان«. ب استيق آن لفظ تخريوصف دق. کار را کرد
، یماران رواني بی رویکيشه گرفته است که با به کاربردن شوک الکتري ریستياعتبار و ساد
 ی به اکثر آن ها بکند و تنها شماری آن که کمکی شود، بیمار مي بیر ضروريموجب رنج غ

 ی زندگیستيالي که درنظام سوسی با مردمی اقتصادیشوک درمان.  کندیز را درمان ميناچ
  . بردندی رنج می روانیماريک بي آن ها از يی کردند چنان رفتارکرد که گویم
ل ي را ناچاربه ازدست دادن شغل، مسکن، تحصیت بزرگي اکثر»یشوک درمان«ن يا

 که یت محکوم کرد، درحاليت دربرابرجنايون ها و امني، پانسی بهداشتیفرزندان، مراقبت ها
  . اندک فرصت ثروتمند شدن فراهم آوردی شماریبرا

  اش را با مانورها، نوسان ها، اقدامات شتابی رو به خرابیاسيد وضع سيگورباچف کوش
 ی همگانيیبا باال گرفتن نارضا. ، و ازکارانداختن دستگاه ها سامان دهدیزده و سردست

و » نينقاط عطف نو« سخنان پرآب و تاب او را درباره ی، مردم شورو١٩٨٩ -٩١در



 

م فاجعه همچون ي ترسی گرفتند و به تالش اش برایبه مسخره م» ن کننديي تعیآزمون ها«
 و بازگرداندن ی ثبات اتحاد شورویوانه وار در پيگورباچف د. دندي خندی میشرفت به تلخيپ

. است را رها کندي وجود اقتصاد و سیدارکننده تمامي ناپایاست هاي آن که سیکنترل بود، ب
جاد ثبات يبه منظورا.  کندید ازعواقب آن شانه خاليگورباچف پس ازناتوان کردن حزب، کوش

 یاست جمهوريه، ري مجریژه قواي، به وید دولتي جدیق نهادهايد ازطري، کوشیاسيدرنظام س
 یدي کلیت هايبه سرعت موقع» دموکرات ها«اما، . نده گان خلق حکومت کنديو کنگره نما

 یت اقتصاد که درحال غرق شدن بود، گورباچف درپي تثبیبرا. کنگره را تصاحب کردند
 او از یاست هايا سست که بيت نفوذش برحزب کموني تثبیبرا. ک اقتصاد بازاربوديگذربه 
 اش وارد یخت و مخالفانش را به حلقه درونيآو. ش.ا.ک.رکل حيخته بود، به مقام دبيهم گس
ان شد، آن ي نما١٩٩١ل ي واوا١٩٩٠ر در رفتار وارونه موقت او دراواخريتک اخيتاک. کرد

دند اکولف و شواردنادزه جانب گورباچف را ترک کريد نظر طلبان استخوان دار، يگاه که تجد
 ازتکه تکه یريبه منظورجلوگ. ديست ها را باال کشيگرکمونيرکروچکف و ديميو او والد

مان اتحاد ي پیشه کرد و سپس به دنبال مذاکره براي، نخست سرکوب را پیشدن اتحاد شورو
  .رفت
 ازآن ها، موفق نبود، گورباچف با یکي ی استقرارثبات، حتی اوبرایک ازکوشش هايچ يه

 یاني پایدرسال ها. افتي ثبات دست ی به نوعی شورویاست خارجيوارونه کردن س
 کسب ی را ترک کرد، و درهمان حال درپیست و جهان سومياليکا، او متحدان سوسيپرسترو

ک ي در حد شری اتحاد شورو١٩٩١دراواخر.  غرب بر آمدی ازسویت و اعتبارات ماليحما
  . االت متحده نزول کرده بوديفروتن و کوچک ا

 حکومت ی چون سر نگونيی رخدادها- پردازدی م١٩٨٩ -٩١ یدي کلیل به رخدادهان فصيا
ق ي، تعم»دموکرات«ون يسي حزب، صعود اپوزیراني، وی شرقی در اروپایستيالي سوسیها

ل يدرتحل. ر متقابلي بودند با تاثيین رخدادها، روندهايا. س.ش.ج.ه اي، و تجزیبحران اقتصاد
دن نقش يان بخشي به پایاراده رهبر: ديرا به دنبال خود کش آن ها یک روند، تمامي يینها
 یاست هاي پنهان دربرابرسی آخر، به صورت مانعین روزهاي در ایکه، حت. ش.ا.ک.ح

  . مانده بودیگورباچف باق
 ی خود بود، برخیاست هايامد سينانه نسبت به پيد واقع بيهرچند شخص گورباچف فاقد د

 (William Odom)ام اودم يليبه نظر و. ساده نبودند اش آنقدر یازافراد حلقه درون
  .  رودی دانست اوضاع به کدام سو میاکولف، مشاورگورباچف به طورکامل ميآلکساندر

  
د که اصالحات ي فهمیا او ازهمان آغازميآ (همان پرسش] ادوم[  من ١٩٩۴درژوئن 

 ی را در اثنا) منجرشود؟ی و نظام شوروی اتحاد شورویگورباچف ممکن است به فروپاش
 دانست آن یاو پاسخ داد که به طورقطع م. ان گذاردمياکولف درميگپ زدن هنگام ناهار با 

ش از آن که يو ما پ«ران ساختن نظام کهن بودند، و با شعف افزود ياصالحات در کار و
  »!ميدار شوند آن کار را انجام داديمخالفانمان به موقع ب

  
ز پس از روشن شدن ي نیاست خارجيمرتبه گورباچف در سار بلند يف، دستياي چرنیآناتول

 یف، بيايچرن.  گورباچف ارائه دادی از رهبرینانه ترين گونه، نظر واقع بياوضاع، به هم
 ید نظرطلبانه اش را ترک کند، اظهارداشت که دست کم برخيآن که واژگان و تعصب تجد

ش ي بی کردند سرابیها دنبال م که آن ی» راه سوم«ن مسئله کردند که يص ايشروع به تشخ
ن يست وهشتميس برنامه بيش نوي بحث درباره پی برایاسيدرآستانه اجالس دفترس. ستين

 کردند ی فکرمی که رهبران مرکزیف وضع ناگواري توصیف برايايچرن. ش.ا.ک.کنگره ح
  :ن جمله را انتخاب کرديبا آن مواجه بودند ا

  



 

ک راه عبارت ي. ن دو قطب درنوسان بوديد بيول عقان بود که پانديجان مطلب ونکته دشوارا
راه . ) دراصالحاتیتناقض( سم بدون استفاده ازسرکوب،يالي سوسینيبود ازحفظ مدل استال

 که اکنون با شدت  )کينوشت بورژوا دموکرات با سر(ک جامعه بازاريرش احکام يگرپذيد
ل آن بر جامعه با استفاده از يمآشکار بود پس از آن که مدل اجبار و تح.  استیشرويدرحال پ
چ يه.  نبود مگر دنبال کردن راه دومیگرينه ديم، گزي را رد کردی دولتیدئولوژيزور و ا
ن حالت به چه يل در ايم که مسايدر واقع ما درک نکرد. ردين را بپذي خواست ایکس نم

 .ندي آیصورت درم
 

االت متحده ي ای از سوی ثباتیجاد بي از ايی ناظران نشانه هایش شماربحران ها، برخيبا افزا
 که ی، زمان١٩٧٠ -٧٣ آلنده را در یلياالت متحده به ضد شيکار ايآن ها پ. را مشاهده کردند

 ثبات کردن، یب. اد آوردنديبه » اد و اداشتندي را به فریلياقتصاد ش«نجريسيکسون و کين
 یکردن حکومت ها اثریب و بي تخری بود که برای شناخته شده ایستيالياست امپريس

 یف جهان سوم به کارمي ضعی مستقل کشورهایگرحکومت هاي، و دی، چپ، ملیستيکمون
 یجنگ افروز. رومند بوديار ني از خارج بسی ثبات سازی دربرابر بیاما، اتحاد شورو. رفت

پس از .  کوفتی را آزار دهد، اما آن را درهم نمی توانست اتحاد شورویاالت متحده ميا
اربزرگ ي بسی شورویگان نقش خود را در از همپاشي ری دستگاه  اداریورو شیفروپاش
او . ردي به کار گیاست واحد غربيک سيت از گورباچف يد درحمايدولت بوش کوش. جلوه داد

 ی چوبینيک سي را دری است که کل اتحاد شورویمعتقد بود گورباچف طرف قابل اعتماد
 مصرف یروي که روشن شد که گورباچف نیر، تا زماندر بدو ام. سم خواهد کرديتاليم کاپيتقد

 ی نمیم کند، طرفداريه را داشت تا تقدين، که تنها روسيلتسياالت متحده و ناتو ازيشده است، ا
 درشبکه ی نظامیختگي و گسی قومی هایري که درگین، ازخطرياالت متحده، همچنيا. کردند

. م داشتي شد بیجاد مي ایته ا هسیروگاه هاي و نی شوروی هسته ایگسترده سالح ها
  .زبوديج فارس ني گورباچف ازجنگ خلیباني، بوش خواستار پشت١٩٩١در
د که او در ي رسی به نظرمیديان ماجرا، با غرق شدن گورباچف درنوميک به پاينزد
 یمارگونه اي بی منطقیارانش بي ازدستیبرخ. ت ها و آرزوها مشکل دارديص واقعيتشخ

 ١٩٩١و١٩٩٠ اش دری خارجی سفر های که طی حسابید بيف و تمجيتعر. دندي دیدرکارم
 با منطق ینده ايبه طورفزا«ف گفته است تفکرگورباچف يايچرن. فتينثارش کردند او را فر

 یاغراق ها«.  اش در کشور انباشته شدیاسي سیت واقعيدر باره موقع» ی ودورانیرواقعيغ
 ی تفکرش را رفته رفته به شکل محسوسیر کننده رهبران وروزنامه نگاران خارجيتخد

  ». کردیمنحرف م
 که یمانيرکل نبود، پيله دبيمان اتحاد تازه به وسيک پي تراز دنبال کردن یرمنطقيزغيچ چيه

مان اتحاد ي پیس تازه برايش نويگورباچف برهر پ. خود او ظاهرا با مقررات آن مخالف بود
آنگاه .  زدی بدهد مهارمیلت متحد سراسر به دوین، نقش کمتر و کمتريلتسيکه، به اصرار
 هوک یجر. ش نزول کردي خویاسيب سي و تخریبيد، به خود فريان رسيکه توانش به پا

 با ی آورد که حکومتیاد نمين مورد را به ي جز ایگريخ نمونه دي کرده است که تاریادآوري
و اجازه دادن به  هاست ی دارائیت برتمامي از مالکی که ناشیاتيتسلط کامل به امورمال

 را کنترل یاتيرنظرخودشان درآمد ماليتا آن ها ز« خود را تباه کند ی محلی دولتیواحدها
  ». رخ داد١٩٩١ تا اواخر١٩٩٠ن است آن چه ازتابستان يا... «. »کنند

  
ال يک سوسي به یستيالي سوسیل اتحاد شورويتبد: توهم الهام بخش کل پروژه گورباچف بود

 ین هاي او، بهتریستيونيزي که، براساس نظرات روی به طوریغرب ی اروپایدموکراس
افت که ين همه، او دريبا ا. خته شوندي درهم آميیسم اروپايتالي کاپین هايسم و بهترياليسوس

 توان با دوگام ی گود نمیازدره ا.  خورندی که برتوهم استوار باشند، شکست ميیپروژها



 

 یه داري بازگرداندن سرمایورباچف آگاهانه درپست ها گفته اند که گي مارکسیبرخ. جست
 يی کند، اما چنان ادعایجاد مي این تصوريدن نظام چنيمسلما، روند برچ. کامل و آشکاربود

 او از جهان یرطبقاتيه غينظر: ده گرفته استيک پروژه گورباچف را ناديدئولوژيعت ايطب
 وجود ی و دو طبقه راه سومن دو نظاميست، که بيک سراب کور نياصرار داشت که سراب، 

است ي و سین اجتماعيسم به اضافه شبکه تاميتالي، کاپ»سمياليسوس« او از یدارد، شرح و تلق
سم يالي، به طورمشخص و بارز، به سوسیاسيشه سيان اندين جريا.  بودیها و مشارکت طبقات

قت که پروژه ين حقيا.  زندیافترا م» سمينياستال«ا ي» سميکمون«رعنوان ي و اصل زیقيحق
بحران .  آن بودی کند که او آگاهانه درپیسم منجر شد ثابت نميتاليگورباچف به بازگشت کاپ

ه يوسته بدترشد که گورباچف دنبال کردن راه سومش و تصفي ازآن رو به طور پ١٩٨٩ -٩١
ن، ياکولف، اولي آلکساندر١٩٩٠در.  علل عمده بحران را رها نکردیعنيف حزب، يو تضع
.  کردی گورباچف طراحی را برایانيف حزب، نقشه پايه گذارتضعين پايرتريگين، وپيآگاه تر

با » کايموانع عمده پرسترو« به عنوان یته مرکزي و کمیاسياکولف با خواندن دفترسي
دعوت کنگره «. ع تر و جلوتر برودياصرارازاو خواست در امرکنار راندن حزب سر

ون و يزاسيوياو ابطال کلکت» . کندی را عملیوراست جمهي ری قوايیندگان خلق وبرپاينما
ن ها را به دهقانان، کارخانه ها را يزم«: ر شعارمزورانهي و کشورمتحد را زیت همگانيمالک

جاد نظام چند ياو ا. ه کرديتوص» دي ها بدهی را به جمهوریبه کارگران، و استقالل واقع
اه نومن کالتور تا مغزاستخوان شکافتن دستگ. ش.ا.ک. همراه با حذف انحصار قدرت حیحزب
دست به « آورد تا یبه گورباچف فشارم.  دادی کالن ازغرب را اندرزمیافت وام هايو در

ن يگزياصالح ارتش بزند، خود را از شر ژنرال ها خالص کند، آن ها را با سرهنگ ها جا
 را منحل ی صنعتی را آغازکند، وزارتخانه های شرقیان از اروپايدن نظاميرون کشيکند، ب

وکف، يو ماسل] رينخست وز[ژکف ي عمل بدهد، خود را از دست ریکند، به بنگاه داران آزاد
اکولف را ي یه هاي از توصیاريگورباچف، سرانجام، بس» .صدرگاسپالن خالص کند

  .رفتيپذ
تر رسانه ها را ي تیکي.  مسلط بودی شورویاسيل سي بر مسای دوروند عمده و اساس١٩٨٩در

ع دولت ي سریروند نخست عبارت بود از فروپاش.  نتوانستیگريصاص داد؛ دبه خود اخت
ن سالگرد يستمي که با دويیک رشته ضد انقالب هاي یعني، ی شرقی اروپایستيالي سوسیها

. گورباچف بود» کالي رادیاسياصالحات س «ین روند اجرايدوم. انقالب فرانسه مقارن بود
 شرقیِِ ِِِِِِِِِِِِِِشد و ی اروپای، موجب فروپاشیو شوریاست خارجيد نظرگورباچف درسيتجد

، ١٩٨٨در دسامبر. ت کردي تقوی را در شوروید نظرطلبي تجدی شرقی اروپایفروپاش
 یاست عدم مداخله درامور داخليوک سيوي در سازمان ملل متحد نیگورباچف ضمن سخنان

ر در ييآن تغ. م داشت را اعالی شرقی از اروپای نظامیني و عقب نشیستيالي سوسیکشورها
. ت و غرب را جسور و گستاخ کردي تقوی شرقی را دراروپایون داخليسياست، اپوزيس

ف کرد و يسم را ضعيالي اعتبار و قدرت سوس١٩٨٩نووار کشور پس ازکشوردريسقوط دوم
  . گذاردی به جایرمنفي تاثیبر اقتصاد اتحاد شورو

  
 ی نمی شوروی فروپاشین بررسي درای شرقی اروپایستيالي سوسی کشورهایعلت فروپاش

.  بودندیف تر از اتحاد شوروي ضعی شرقی اروپای است گفته شود که کشورهایکاف. گنجد
 یسم شوروياليشه تر از سوسيد تر و کم ري جدی شرقی اروپایستيالي سوسینخست، کشورها

شه در يرش از آن که ي بیستيالي سوسی دگرگونی شرقی اروپایدوم، دراغلب کشورها. بودند
اشغال . شرفت ارتش سرخ در زمان جنگ بودي از پی داشته باشد ناشیهني میجنبش انقالب

 را متحمل شده یني ها تلفات سنگیست را، که با سرکوب نازي احزاب کوچک کمونیشورو
ست برپا دارند که سپس به نظام ي ضد فاشی ائتالفیبودند، قادر ساخت حکومت ها

، یرونيات بيط و مقتضي، شرای شرقیب، در اروپاين ترتيه اب. افتندي تحول یستياليسوس



 

 ی و مذهبیسوم، احساسات مل. زساخت، اما کمترهمه جانبهيانقالب را نسبتا آسان ومسالمت آم
 چون لهستان رومن يی که کشورهایدرحال.  کردین نظام ها عمل مي از ایاريبه ضد بس

سم بار يالي سوسیکسب اعتبار براست ي نگری میخيه همچون ستمگرتاريک به روسيکاتول
 چون صربستان و يی بود، جایخيک دوست ومتحد تاريه يآنجا که روس.  بودینيسنگ

ک ي دموکراتیدر جمهور. مودي را پیسم راه آسان تريالي، سوسیبلغارستان ارتدکس شرق
 یستياليک کشورسوسيف ساختمان ي با وظاید وحدت ملي شور و عشق تجد (GDR) آلمان
 ی استقالل ملیسم همراه با آرزويالي، سوسیوگسالويه تصادم کرد، اما در جداگان

 درمحو کردن ١٩٩٠ دردهه NATO  کار ناتو یح علت دشوارين امر به توضيا(.سربرآورد
 ی چهارم، برخ). کندی کمک میوگسالويون ي مانده فدراسی باقیستياليوحدت و خصلت سوس
، و مجارستان، یک، چکسلواکيژه آلمان دموکراتي غرب بودند، به ویگيکشورها که در همسا
ه دار ثروتمندتر که برخالف يگان سرمايک با همسايدئولوژي و ایازبابت رقابت اقتصاد

 یاالت متحده کمک ميدند و ازاي کشیرون مي، از جهان سوم ثروت بیستيالي سوسیکشورها
، به شدت به ین فشارينلهستان و مجارستان، درمقابله با چ.  کردندیگرفتند، احساس فشارم

 (IMF) پول ین المللي به صندوق ب١٩٨۵مجارستان در.  وامدارشدندی غربیبانک ها
 يی در کشورهايی انباشته از نارضاین مخزنيد درعصراستالي شدیپنجم، سرکوب ها. وستيپ

، که یرومندي نیستيونيزيانات روي از جریحزب چکسلواک. جاد کرده بودي ایچون چکسلواک
» زيتما«است يت، غرب، به مدت ده ها سال، سيو در نها.  بردیآشکارشدند رنج م ١٩۶٨در

د دور کردن آن از ي، به امی چون رومانيی پاداش به کشورهای کرد و با اعطایب ميرا تعق
  . پراکندی می شرقیسم اروپايالي، بذر تفرقه در سوسیاتحاد شورو

  
ک ير، يک تحقين رخداد يا. ده انديچي درهم پی با داستان شوروی شرقی اروپایفروپاش

 یفروپاش.  در هر نقطه جهانیستي کمونیاسيه سي بود بر روحینيهشدار، و ضربه سنگ
 ی اتحاد شوروی را درهمه بخش هایه داري خواهان و طرفداران سرمايی جدای شرقیاروپا
  .ر و گستاخ کرديدل
  
درژوئن . آغاز شداق ي، با اشتی شورویاسين روند بزرگ، اصالحات سي دوم١٩٨٩در

، ین لحظه پارلماني سفسطه در آخری، گورباچف با کمین کنفرانس حزبي، درنوزدهم١٩٨٨
م ياکولف تصمي بعد، گورباچف ویکم. کال را به زور قالب کردي رادیاسياصالحات س«

  .رکردندي تعبیالتيت تشکيکنفرانس را به واقع
انجام . س.ش.ج.ندگان کنگره خلق اي که انتخابات نمای، زمان١٩٨٩ تا مارس ١٩٨٨ازژوئن 

ته ين پلنوم کمي، درنخست١٩٨٨ه يدرژوئ. ع شديظ وسريف حزب غليرتضعيگرفت، تداب
 ساده را به ی هوادارگورباچف اعضایروهاي، نین کنفرانس حزبي پس ازنوزدهمیمرکز

 را به ی محلیدسامبرگورباچف دستگاه ها.  فراخواندندیدرهم شکستن قدرت دستگاه حزب
ست دفتر يونيزير رويست و غيونيزيگورباچف رهبران ضد رو.  محدود کرد٠٠٠/٩٠٠
 کهنه کار گويآندره گروم درسپتامر، یته مرکزيمات پلنوم کميدرتصم.  را طرد کردیاسيس

ل ي را تعدگورباچفکو سرعت اصالحات يگروم.  برکنارکردیاسيت کامل دفترسيرا ازعضو
 یت شعبه کشاورزي به مسئولیدئولوژيصدر شعبه ات ي، که از مسئولگاچفيگورلي. کرده بود

م مدودف، متحد يواد. گاهش نبودي پایته مرکزيرخانه کميگر دبيافته بود، حاال ديتنزل مقام 
ت ياکولف مسئولي و  مدودف. شدیاسياکولف و گورباچف عضو کامل دفترسيمورد اعتماد 

  .ل گرفتنديحو را از او تیدئولوژی و امورخارجي ایگاچف درشعبه هاي لیها
. ش.ا.ک. حی مرکزی را که به سبب آن، گورباچف و مشاورانش دستگاه هایف تلونيايچرن

ف دو سوم را ياي از دستگاه و چرنیميگورباچف حذف ن. ن بردند، شرح داده استيرا ازب
سپس، . دندين نصف و دو سوم به توافق رسي بی رقمیو بطوردلخواه رو. شنهاد داديپ



 

ره ي خیو با نگاه. شنهاد کردي را پی و حکومتیر اقتصادي دوایگورباچف حذف تمام
 کردن حقوق و یچي را، پس ازقی اقتصاد-یره اجتماعيما آن دا«شناک اظهار داشت، يواند
م بدون برنامه و ين تصميا» .مي کنیک حفظ ميدئولوژي ای اش، به عنوان نهادیتيريف مديوظا

با  فيايچرن.  گرفته شدی و سرسری آنیاامدها، صرفا به گونه ي درباره پیبدون فکر
 « ی غربی از به گفته رسانه های را که ناشیري همه گی و ضعف اخالقیصراحت آشفتگ

 را که پس ی وقدرت سراسریف اقتدارمرکزين اقدام تضعيا. ق کرديبود، تصد»  کودتاینيم
 و منطقه ی محلی حزبیسازمان ها. دي آغاز شده بود سرعت بخشین کنفرانس حزبيازنوزدهم

 یدانه تقال مين، به عبث و نوميشي پیتيري و مدیف اقتصادي درهمه سطوح، محروم از وظایا
  .کردند

ن، انتخابات ينو» کالي رادیاسياصالحات س «یتن آزمون همگاني، نخس١٩٨٩در مارس 
 یخته اي خود انگیدگيگاچف، انتخابات ازهم پاشيبه گفته ل. ندگان کنگره خلق، به عمل آمدينما

به عالوه، . امديان ني از قانون انتخابات به میچ بحثيدر واقع، ه. ل کرديتحم. ش.ا.ک.بر ح
 خواست که نه در انتخابات دخالت کنند و ی و منطقه ای محلی از مسئوالن حزبیته مرکزيکم
ج نکردن را ين دخالت نکردن و بسيج کنند، و ايشان را به سود نامزدها بسيرو هاينه ن

 را در اقدام مستقل آزاد ی محلی حزب شاخه هایر مرکزيدوا. دينام» یموکراساحترام به د«
گر يکدي به مبارزه با یبه طورعلن. ش.ا.ک. حی نامزدهای نگذشت که برخیزيچ. گذاردند
 ی در انتخابات بازی بود، نقش بزرگین المللياکولف درامور بيت يگرچه مسئول. پرداختند

، عضو کوفي وروتنیتاليو. زصادق بوديم مدودف نيدن امر در مورد متحدش، وايا. کرد
 ضد یست هايه کمونيکجانبه برعليده داشت که مقررات انتخابات به طور ي، عقیاسيدفترس
 به اصل یزيت آميازآن  رو که مطبوعات به طورموفق. ف شده بوديسم تحريونيزيرو

ندگان يشد که نما منجر یجي به نتا١٩٨٩ مارس یري گیانتخابات درمحل کار تاختند، را
حزب، که مجبور . ن آوردييد و کارگران و دهقانان را پايش از حد باال کشيروشنفکران را ب

ندگان ي درصد نما٨٧هرچند . ديب دي آسیزد، به طور جديبود با دست بسته به رقابت برخ
  به حق برنده شدند،یاريمنتخب کنگره خلق متعلق به حزب بودند و کارکنان بلند مرتبه بس

 که ی حزبیچهل و چهاردرصد نامزدها.  شکست خوردندیگر رهبران حزبي ازدیاريبس
 را که شرط الزم انتخاب شدن بود به دست يی درصد آرا۵٠ دربرابر نداشتند نتوانستند یبيرق
ف، ي درکیف، سران حزبي مسکو و کی های چون شهرداریشکست خوردگان، کسان. اورنديب
، یتوانيرليس جمهور و نخست وزي، رئیرلتونينزه، نخست وزنف، آلماآتا، فرويشينسک، کيم
نگراد را شامل ي لنی حزبیبا همه رهبري و تقری ومنطقه ای محلیر اول حزبي وهشت دبیس
 ی ملی جبهه هایباني که از پشتی حزبیک تنها آن نامزدهاي بالتی هایدرجمهور.  شدیم

 حزب یباني ازپشتیو حزب بود ولن، که هنوزعضيلتسيس يبور. روزشدنديبرخوردار بودند پ
  . درصد آرا پرسروصدا را کسب کرد٨٩برخوردارنبود، 

  
ندگان کنگره خلق تازه منتخب ين اجالس نماي نخستینستون برگزاريخدان پريجان دانلپ، تار

گورباچف، » .ردادييز را تغيهمه چ«ده است که ي نامی را رخداد١٩٨٩ ژوئن -درمه
ست يدو. ش گذارديون به نمايزيفت جلسات کنگره را درتلوم گري سابقه، تصمی بیدرحرکت

ز ي وسواس آمیتماشا.  شب و روز به مذاکرات آنجا چشم دوختندیننده به مدت سيون بيليم
  . درصد کاهش داد٢٠زان ي را درآن زمان به میون درآمد اقتصاديزيتلو
  

دند که به يکشش ي را با سروصدا پیندگان خلق، روشنفکران طرحين کنگره نمايدرنخست
، لغو ی لغو ماده شش قانون اساسآندره ساخارف. طورمشخص متفاوت با طرح گورباچف بود

از  نيلتسي.  را درخواست کردیست در قانون اساسي حزب کمونیگاه و نقش رهبريجا
ک ورزشکار ي.  هشدار دادیگورباچف را به طور رسم» یکتاتوريد«ان شدن يدورنما



 

 به نام یسخنران. حمله کرد. ب.گ.ک» یت هايخ جنايتار«به  والسف به نام یشورو
 از نظام تک یندگانينما. دان سرخ شدي از مزارش در منيلن يین خواستار جا به جاياکيکار
کنگره . تال بر خاستنديز با افکارمارکس و کاپي سخنرانان به ستیبرخ.  انتقاد کردندیحزب
ل يس تشکي و کشتاردرتفلی  شورو-ین ناز آلما١٩٣٩مان ي پیني بازبی را برايیون هايسيکم
پس از ژوئن . شتاب گرفت» م به چهارنعل تنديتاخت مال«ک ي ازیاسي سیدگرگون. داد

 رخ داده ١٩٨٩ تا ژوئن ١٩٨۵ل ي بود که ازآوریراتييش ازتغي درهرماه بی دگرگون١٩٨٩
  .بود

ازنظر . ه در آورده به لرزيرا تا پا. ش.ا.ک.روند مذاکرات کنگره اساس اعتماد به خود ح
ل ي را فرسود و تحلی، و کل نظام اجتماعیخ شورويون ها تن، کنگره اعتبارحزب، تاريليم

 را به یاسي قابل تامل سیمرزها. ب و جسورکرديسم را ترغيالين مخالفان سوسيهمچن. برد
» موج سوارحوادث«گورباچف . ديان رسيت شده به پايريدوران اصالحات مد.  زدیکنار
  .شد

ن کنگره ي گورباچف و نخستیکاي نسبت به پرستروی طبقه کارگرشورو١٩٨٩ه يژوئدر 
 ن، وکاراگاندايه، دونباس دراوکرايا و ورکوتا درروسيدرکوز. ندگان خلق نظردادينما
 ی مستقل کارگریسازمان ها. رانگرمعدن ها را فرا گرفتي وی در قزاقستان اعتصاب)قندهار(

، یه رسميرون از ساختاراتحادين سازمان ها، بيد ا به بع١٩٨۶از. دنديدست ازکارکش
. د آمدنديدرمسکو پد»  هایررسميغ« رشد کرده بودند، هماگونه که یدرمناطق صنعت
 گورباچف را به ین سو، رهبري به ا١٩٢٠ ازدهه ی انبوه کارگرین نا آرامياعتصاب، نخست
ان را به سود يمعدن چ ی، به سرعت کار روی مردمین با احساس فرصتيلتسي. لرزه درآورد

ان يک معدنچي در کنگره ژوئن در تحری سنت شکنیفضا. آغازکرد» دموکرات ها« هدف 
 آن ها را به ی اقتصادی جدی هایبه اقدام کمک کرده بود، اما به طورعمده دشوار

ژه بر معادن ي به وی ضربه سختی دولتی مالحظه سفارش هایکاهش ب. مرزاعتصاب کشاند
 بازاربخرند، اما یمت هاي ها را با قیازمنديرا آن ها ناچاربودند ني ززغال وارد ساخت،
ان به ي معدنچ١٩٨٩در .  توانستند بفروشندی می ثابت حکومتیمت هايزغال را تنها ق

ان ي، ازجمله، پایاسي سی خواست هایشتربودند، گرچه برخي بیافتيطورعمده خواهان در
 ماده شش قانون ی زغال، و الغاین بهايي تعی، آزادی مرکزیدادن به کنترل وزارتخانه ها

ست را يم حزب کمونيان به طورمستقيز، معدنچيدر چند نقطه ن.  کردندیزطلب مي را نیاساس
 قرارگرفت ی و گسترده ایمسکو دربرابر اعتصاب در چنان صنعت محور. دنديبه چالش کش

 ده روز سه دستگاه یط.  کار را در خدمت داشتیرويون نيلي م١۶٠ون کارگرازيليک ميکه 
 ی جزتالش برای کمترکار–ران يئت وزي، وهی عالی، شورای مسئوالن بلند مرتبه حزب-عمده

 یاريربسيد، مسکو مقادي نکشیطول. ان داشتندينه معدنچي پرهزین خواست هايافتن راه تامي
 معدن ها ارسال ی به نواحیواني حی شده، شکر و چربیربسته بنديصابون، گوشت تازه، ش

 .داشت
 یبانيه، پشتيون روسيس جمهور فدراسين، درآستانه انتخابش به عنوان رئيلتسيان، ين ميدرا

شتر يک اعتصاب تازه، که بي ١٩٩١ل يدرآور. ان کسب کردين معدنچي دربیقابل مالحظه ا
  .ک اعتصاب معادن، همه جا را فرا گرفتي بود تا یک اعتصاب همگانيه يشب
 یه شورويع پاي از صنایاري بسی بود که بربخش های دوماهه ان اعتصاب توقف فلج کنندهيا

ن، يلتسيان بازتاب برنامه ي معدنچین بار، خواست هايا. رگذارديف شده بود تاثيگرضعيکه د
ن، اعتصاب يلتسيبه نشانه باال گرفتن اقتدار.  بودی حکومت شورویشامل درخواست برکنار

 يی به حوزه قضای شورويی از حوزه قضان معادن رايلتسيافت که يان ي پایتنها زمان
ن اعتصاب نظر گورباچف را نسبت به باالگرفتن قدرت در يا. ه منتقل کرديون روسيفدراس
  . مساعد تر ازگذشته کردین حتيلتسي یاردو

  


