
 

  سمياليانت به سوسيخ

  برکناری یفرصت ها
  !دست رفت رباچف ازوگ

  یی عمویترجمه محمد عل
  

  )٢ (١٩٨٩ -٩١ یبحران و فروپاش
  
ون سازمان يفشار برای مجاز بودن فراکس. ان شدي اختالف نظری که در کنگره نما١٩٨٩در
مزد در ن بود که انتخابات چند نايا» دموکرات ها«استدالل . افته در حزب شدت گرفتي

. ن که نامزدها بتوانند در اصل موضوع تفاوت داشته باشندي معنا است مگر ایدرون حزب ب
ده يد آشکارا نظرات حزب را ناديست در ارگان های قانونگذاری جديندگان کموني از نمایبرخ
 با گورباچف ی درمورد وحدت شورویتوانيست ليبه طورمثال، حزب کمون.  گرفتندیم

 انجام یت هايواقع. فرا تر رفت. ش.ا.ک. حی درونین تحوالت از بحث هايا. اختالف داشت
پس ازاتخاذ .  قراردادی درون حزبیط بحث را فراتراز پرداختن به تفاوت هايافته شراي

ک گام کوتاه به مجاز يافته، تنها ي سازمان یون هاي برمجاز بودن فراکسیم حزب مبنيتصم
 به مراتب گستاخ تراجازه ی نگذشت که تلقیزي چ. مانده بودیاسيگر احزاب سيشناختن د

در . ان آمدي بودند دزدانه به میسم و کشورشورويالي که مخالف سوسیافتن احزابي
 ماده شش ینيهمزمان با بازب.  را رد کردیک نظام چند حزبي گورباچف امکان ١٩٨٩اواخر

، با »وکرات هادم «یونيليم ميرومند ني نيیک گردهماي، یته مرکزي درکمیقانون اساس
گورباچف . ن، که خواهان حذف ماده شش بود، در مسکو برگزارشديلتسيس ي بوریسخنران

، نظرخود را نقض کرد، ماده شش را کنار نهاد و ١٩٩٠ در مارس یته مرکزيدر پلنوم کم
  .د گشودي جدی احزاب قانونیراه را به رو

ش باز ماند، ي اعضا از افزایونيلي م١٩ رقم ١٩٨٩در. را فرا گرفت. اش.ک.بحران اعتماد ح
 و رخوت صفوف حزب ی عملیب.  نفرازشماراعضا کاسته شد٠٠٠/٢۵٠ش ازي ب١٩٩٠ودر

  . را آشکار ساختیت عمومي ها کاهش اعتبار، اقتدار، و حماینظرسنج. را فرا گرفت
 گورباچف را یاست هايت شدن با سي هم هویست در نظر مردم بهاي حزب کمون١٩٨٩در
نه .  کاشتی می درافکارعمومیفي و بالتکلی زندگی که بذر دشواريیاست هايس پرداخت، یم

ا ين مشکالت ي پرداختن به ای برایک ازرهبران برنامه روشنيچ يگورباچف، نه ه
  .رسرنوشت حزب نداشتندييتغ
 از یرويشه ها برخوردار بود، اما، به پيک و تنوع انديدئولوژيشه ازمبارزه ايهم. ش.ا.ک.ح
در .  کردیزمياست را فلج کند، پرهيافته که اجرای سيش های سازمان يگران، از يلن

. ممکن بود. ش.ا.ک.رون حيز در درون و بي و جدال انگیسم، انتخابات رقابتينيچارچوب لن
ن که حزب طبقه ي وجود نداشت، مشروط برای چند حزبیستيالي کشورسوسی برایمنع

سم يالي طبقه کارگر و سوسیگر قدرت دولتي د کننده داشته باشد، و احزابیکارگرنقش رهبر
تنام، يک، لهستان، وي درآلمان دموکراتینظام چند حزب. ، ضد انقالب نباشندیعنيرند، يرا بپذ

 توانست ی نمیستياليچ کشور سوسيه.  وجود داشتی، بلغارستان، و کره شمالیچکسواک
  .ج انقالب بود، تحمل کندي را که هدفش وارونه کردن نتایستي بودن احزاب ضد کمونیقانون

  
انه يم ن کنگره، دريهشتم ست ويب در. ش.ا.ک. حیقوس نزول در گريمهم د اريلحظه بس
ع حزب ادامه ي سریدگيم پاش د، ازهي که به کنگره کشيیان رخدادهايجر در. ش آمدي پ١٩٩٠

رک ت و» با پا نظر ابراز« کارگران . دست دادن طبقه کارگر کرد حزب شروع به از. افتي



 

 درصد ٢/٧ شهرمسکو تنها یل، درکنفرانس حزبيم ژيبه گفته گرا. حزب را آغازکردند
 یندگيئت نمايک کارگردرهي یاروسالول حتي یه صنعتياز ناح«. ندگان ازکارگران بودندينما

 یرت زده ميط، حين از بدتر شدن شرايکارگران، خشمگ» . فرستاده نشدیبه کنگره مل
 آغازشده است که کارگران را يی های با دگرگونیح اقتصادا اصاليآ... چرا«دند، يپرس

 حزب یافراد عاد.  گرفتیشتري حزب شتاب بیزش اعضاي، ر١٩٩٠ل يدراوا» آزاردهد؟
 عدم یسم را به باد انتقاد گرفتند، آن ها که به ادعايني لن-سمي بلند دل کندن از مارکسیبا صدا

 که دربخش یموضوع(. ده گرفته انديه را نادن نکتي دهند همیت ميدفاع کارگران ازنظام اهم
ل نوشت که درروند يم ژيگرا.  ) بحث شده استیشتريل بي کتاب با تفصیاني و بخش پا٧
سم همراه با يني لن-سمي به مارکسیق وفاداريبازتصد« ست وهشتم يده شدن کاربه کنگره بيکش

  ».آن زمان بود حزب دری اعتراض مشترک ورهبریاتهام وارونه شدن آرمان حزب نوع
ک يپالتفرم دموکرات. شکل گرفتند. ش.ا.ک.افته حي سازمان ی جناح ها١٩٩٠مه نخست يدرن

ک يال دموکراتيک حزب سوسيبه . ش.ا.ک.ل حيد و متخصص ازتبديقه سفيبا تسلط کارگران 
 ینظرسنج. ن طرفداراقتصاد بازاربودي دروغیستيپالتفر مارکس.  کردی می طرفداریپارلمان

ه و بدنه ي از پایابنده اين داشت که بخش رشد ي داللت برا١٩٩٠ حزب درمه ین درویها
 ی بتواند روند نزولیحزب برآن است که رهبرانش فاسدند وباورندارند که حکومت شورو

 یرويگر حزب را همچون ني دادند دی که رای ازکسانیميش از نيب. اقتصاد را متوقف کند
  .دندي دی کننده کشورنمی رهبریاسيس
  
ن نبرد سخت و تن به ي برگزارشد، آخر١٩٩٠ه يکه درژوئ. ش.ا.ک.ن کنگره حيست وهشتميب

ن همه، کنگره يبا ا. ش گذاردي را به نمایک کنگره حزبي گورباچف دریاست هايتن برسرس
 را یگريکنگره گام د. رکل صورت ندادي دبیستيونيزينه ُکند کردن حرکت روي در زمیکار

 یرسانه ها.  آن برداشتیع رسالت حزب وشالوده کارگري از دست دادن سریبه سو
بلکه » ا اقتصاد بازار؟يآ«بحث نه درباره .  حزب را به دست گرفتندیندگيست نمايرکمونيغ
کنگره .  اثرکردی را به طور عمده بیاسيکنگره، دفترس. مطرح شد» چه نوع اقتصاد بازار«

 ینينه بازبي متحد درزمی هایمهور در جی حزبی سازمان های برایدي جدید آزادييبا تا
کنگره .  دادیاري ی خواهيیو کار براساس برنامه خودشان، به جدا. ش.ا.ک. حیم هايتصم
 را به یته مرکزيک تنزل مقام داد و کميدئولوژيت ايسم را همچون منبع هدايني لن-سميمارکس

ندگان يت نماک شبه به صورين بود، ي که همواره چنی معتبر و مقتدری ارگان رهبریجا
. رکل کاهش دادي را درارتباط با دبیته مرکزيارات کمين نشست اختيا.  درآوردیپارلمان

ا يد ين کارخلع يد، و با اي، کل کنگره بود که گورباچف را برگزیته مرکزيش ازکمياکنون، ب
پالتفرم «ل يحق تشک. ار دشوار ترکرديرممکن، بسياخراج درفواصل کنگره ها را، اگر نه غ

ت شناخته شد، گرچه واژه يبه رسم. ش.ا.ک.درح» کلوپ ها«، »نارهايسم«، »ها
.  بودی کالمیروزيک پي مخالفان گورباچف صرفا ین نکته برايا. عنوان نشد» ونيفراکس«

 یست ها در کارزارحفظ سازمان حزبيونيزيضد رو. ل بودنديگر درحال تشکيون ها ديفراکس
  .زبرنده شدنديک نيسم دموکراتي درباره سانترالیدرارتش و تعهد لفظ

  
رکل انتخاب شود و از کار يگاچف نتوانست به عنوان قائم مقام دبين کنگره ليست وهشتميدرب

سرشناس چون » دموکرات ها«گرين همچون ديلتسي.  برکنار شدی حزبیفعال و عموم
ت سيل پوپف، و مورخ سابقا مارکسي سوبچک، شهردارمسکو، گاورینگراد آناتوليشهردارلن

ک از يپالتفرم دموکرات. ست را ترک گفتي حزب کمونيیف با تظاهر و خودنماي آفاناسیوري
ان ي حزب را به می هايی درباره دارايیکناره گرفت، اما تنها پس از آن که ادعا. ش.ا.ک.ح
نه تنها به سبب . ش.ا.ک. جیاسي سیدگيچيست و هشتم پيدر مجموع، پس ازکنگره ب. ديکش
ز به ي شرافتمند نیست هاي کمونیچف، بلکه به سبب خروج دسته جمع گوربای هایروزيپ



 

را . ش.ا.ک.ست ها حيونيزيضد رو. ده شدي کشیشتري بازهم بیستيالي موضع ضد سوسیسو
ه يون روسين فدراسيست نوي درحزب کمونیروزيشان را وقف پيترک گفتند و کوشش ها

(CPRF)١٩٩٠، و در ی شورویه دهقاني اتحادیه گذاريگاچف به پاي، ل١٩٨٩در .  کردند 
نگه داشته . ش.ا.ک.گاچف را همچنان درحي که لیليدل.  کمک کردCPRF یان گذاريبه بن
 یاست هاي سیري بازگرداندن سمت گین تالش را براي خواست آخرین بود که او ميبود ا

گاچف مدت ها پس ازآن که گورباچف و يل. ست و هشتم به عمل آورديحزب درکنگره ب
  . کردیت مي را متوقف کرده بودند همچنان آن را رعای مقررات حزباکولفي

کا را اعالم و ي خود به پرستروی به گورباچف وفاداری نامه ایگاچف طي، ل١٩٩٠دراواخر
شنهادش يابد و به پيان ي جریته مرکزي و کمیاسيدر همان حال درخواست کرد نامه در دفترس

 به بحران درون حزب و کشور توجه یدگيظور رس به منیته مرکزي پلنوم کمی بر گزاریبرا
  .ان انداختن نامه اقدام نکرديگورباچف هرگزنسبت به جر. شود

  
ه و يتجز. ، حزب از درون منفجرشد١٩٩١ تا اوت ١٩٩٠مه يست وهشتم، ازنيپس ازکنگره ب

ان کارگران باال يژه درميت، به ويکاهش عضو. افتيون ها شدت يتکه تکه شدن به فراکس
وضع . ن آمدييگرمنابع درآمد حزب به شدت پايات و دي، فروش نشریافتيوجوه در. گرفت
 را ی اجبارا کاهش امکانات اداری مالیان هايز. م شدي وخی حزب تا آستانه ورشکستگیمال

 ید دولتي جدیدرارگان ها. الت شديف نفوذ تشکيبه دنبال داشت، که خود موجب تضع
دموکرات «ان، ين ميدرا. ش گذاردندي به نمای آشکاریندگست افتراق و پراکيندگان کمونينما
 ی و اجتماعی دولتی موسسات ونهادهایاز تمام. ش.ا.ک. حی حذف اعضایبرا» ها

و ] مي پردازیکه بعدا به آن م[»  اوتیکودتا« و شکست ١٩٩١پس ازاوت . فشارآوردند
ن وضع نزول ين ترييت حزب به پاي، موقعیله حکومت شوروي بوسیاعالم حکومت نظام

 درجهت یحرکت. دي و جهان ترکی شورویست در رسانه هاي ضد حزب کمونیستريه. کرد
ش به يريان افتاد و توقف ناپذي آن به جری هايیو مصادره دارا. ش.ا.ک. کردن حیرقانونيغ

  .رقم خورد. ش.ا.ک.سرنوشت ح. دياثبات رس
ز ي حزب در ارتش نزکاهش نفوذي ارتش و نیرانيبه موازات خروج اعضاء ازحزب، و

سه با ي را که درمقایرحزب در ارتش شوروي گورباچف نفوذ و تاث١٩٨٩ -٩١در. بروزکرد
سم برخورداربود، يني لن-سمينه مارکسي در زميیک بااليدئولوژيگر از پرورش اي دیبخش ها

 ازقطع ی قطع تسلط حزب بر ارتش همچون بخشیارانش در پياو و دست. مورد توجه قرارداد
ن ير دکتريي کردن ارتش تغیرحزبين گام درجهت غينخست.  بودندیاسي برکل نظام سنفوذش
االت ي ایحاتي به توازن تسلیشه که بازدارندگين اندي رها ساختن ایعني بود، ی شوروینظام

گر يمان ورشو وديد به متحدان پي باین که اتحاد شوروي وابسته است و ایمتحده و شورو
ط يه و شراي روحیک جانبه شورويخلع سالح . کمک کند برادریستيالي سوسیکشورها
:  شدیگرناشيان دي از سه جری نظاميی و واگرایدگياز هم پاش.  را فرسود و فاسد کردینظام

ط ارتش، و مقاومت يکاهش اجبار به دستور گورباچف، پوشش خصمانه رسانه ها درباره شرا
 شروع به یاديرتش به تعداد ز افسران ا١٩٩٠ و ١٩٨٩در. یدر برابر خدمت نظام اجبار

 ۴ريون نفربه زيلي م٣/۵ ازی مسلح شورویروهاي ن١٩٨٩ -٩١درفاصله . ترک ارتش کردند
 در انتظارشان باشد ین که شغل و مسکنيمرخص شدگان اغلب بدون ا. ل رفتيون نفرتحليليم

 که ی ارتش، ارگانیاسيان، گورباچف با طرح حذف اداره سين ميدرا.  گشتندیت بازميبه وال
گرچه . دان آمدي داد، به می مسلح سازمان میروهايق خود را در نيازآن طر. ش.ا.ک.ح
ر ي تاثیدگين کار بازدارند، ازهم پاشيست وهشتم را از ايگاچف ومتحدانش توانستند کنگره بيل

  . رفتیش ميو نفوذ حزب همچنان پ
  



 

 کردند، یگورباچف مقاومت مرا که در برابر . ش.ا.ک. وضعف رهبران حین کم دليا
 دادن یزش و راي آشکارشان، و تکرارری آن ها را، توهم هایاسي مهارت سیافتگيتوسعه ن
 مخالفان ی طوالنی دهد؟ مدتیح مي توضیزي را که باور نداشتند، چه چيیاست هايبه س

 ی حتیاسيدفترس.  برخورداربودند، اما اقدام نکردندی کافی او از رای برکناریگورباچف برا
، یک نشست طوفانيف، وفاداربه گورباچف، با منعکس کردن يايچرن.  او را رد کردیاستعفا
ک حق السکوت ي ) گورباچفی استعفای تقاضا(د آن کاري کردیفکرم«نانه نوشت، يخشمگ
ته ي و کمیاسين مطلب که مخالفان گورباچف دردفترسيوبا ذکرا»  بود؟یک بازيبود؟ 
: ت، با طعنه آن ها را سرزنش کرديد پس ازاشاره به آن واقع بودنیت بزرگي اکثریمرکز

شما نه ! اما نه! »دينظم را بازگردان«د ي توانستی تنها پس ازآن آغاز شد؛ شما میفروپاش«
  »یليچ فکربديجرات داشتد  نه ه

  
 یز در فروپاشيب تصادف  نين ترتيبد.  شدیت ميست بهترازمخالفانش هدايونيزيجناح رو
، که با سقوط یاسيوا دردفترسينا آندري نیري درگیپس ازماجرا.  کردیاز نقش بیشورو

ان مخالفان گورباچف يوسته به زي تند و پیروها به نحويان گرفت، رابطه متقابل نيگاچف پايل
 مخالفانشان را تکه یگاه حزبيد نظرطلبان ابتکارعمل را به دست گرفتند و پايتجد. رکردييتغ

 یاو با تندرو. زکردي پرهی رهبریا رقابت براياچف از تعرض گيل.  کردندیتکه و متالش
 او، به طورمثال، یه هاي فرضی گورباچف مخالفت کرد اما به گفته استفن کوهن، برخیها

گاچف تا زمان تنزل مقام اش، تنها يل. رفتي محدود را پذیازدادن به بازارسازياعتقاد به امت
د ياکولف را همچون موسفياو . اچف بخوانداکولف را درگوش گوربيد رقابت با ي کوشیم
تنها پس از .  کردی به گورباچف میاري تمام عیه هايد، و توصي دیسم ميونيزي رتبه رویعال

 را به ضد گورباچف ابتکارکرد، و یداريگاچف مبارزه منسجم وپايرشده بود لي دیليآن که خ
  .رون بوديب. ش.ا.ک. حی فوقانیگراز رهبريآن زمان د

  
افته ومصمم ممکن بود گورباچف را برکنار کند، همان گونه که يون سازمان يسيزک اپوي

 به ضد گورباچف یته مرکزي درصد از کم٧٠، ١٩٩٠ تا مه یحت. خروشچف را کنارگذارد
ست و هشتم يسم درکنگره بيونيزين کارزارش به ضد رويگاچف در آخريپس، چرا ل. بودند

اورد تا نبرد به ضد گورباچف ي سربرنیگريست سرشناس ديچ کمونيشکست خورد؟ چرا ه
ن ي به بعد ا١٩۶٠ازدهه . ش.ا.ک. حیت رهبري کند؟ چرا ظرفیدردرون حزب را رهبر

ق ي برگورباچف فا١٩٨٧ -٩١قادرنبود در. ش.ا.ک.افته بود؟ چرا حيرکاهش يگونه چشمگ
  ق آمده بود؟ي برخروشچف فا١٩۶۴د، حال آن که دريآ

  
ل ي، دراقتصاد ومسایح خود فروپاشي قراردارد که توضیان مکانن پرسش ها درهميپاسخ به ا

 که استدالل ها براساس یشه ها نبود، عرصه اي نبرد اندیاسي دفترسیدعواها. یاسيس
ن کننده قدرت يي پشت صحنه تعیروهايمنافع و ن.  شوندیروزميت شان پي و قابلیستگيشا

   یر پاي فرش را از زی و اقتصادیکيدئولوژي، ایاسي قدرتمند سیروهاين. دوطرف مخالف بود
، ١٩۶٠، برخالف دهه ١٩٨٠ازهمه مهمتر، دراواخر. دندي کشیرون ميانش بيگاچف و حاميل

 ی فاسد کننده به درون نظم اجتماعی به مراتب بزرگتر، هجوم های اتحاد شورویاقتصاد ثانو
 به گاچفيل. ودآشکارتر و رسواتر ب. ش.ا.ک. حيی باالیژرف تر، و رسوخ آن به بخش ها

له ي به وسی خصوصی و بنگاه هایق اقتصاد ثانويد که گورباچف با تشوي دی میروشن
ناگهان به فاصله «:  گفتیاو م.  کندیشترميش، فساد را در حزب هم بياصالحات اقتصاد

 را ی سربرآوردند که آغاز سالمین تري سهمگی مطلقا فاسدتر و حتیروهايا دو سال نيک ي
  ».جاد شده بود خاموش و خفه کردندي درحزب ا١٩٨۵ل يکه درآور

  



 

ن سطوح حزب تا ي با مدارا فساد را ازباالتری وجود دارد که گورباچف درمواردیشواهد
س ستاد گورباچف بود، اعتراف کرده ي رئیو، که زماني بولدیوالر.  کردیق مين تشوييپا

 مبارزه به ضد - آشنا بودیخ خود با مبارزه درونيدرسراسرتار. ش.ا.ک.است که ح
. گرانيست ها وديک ها، تروتسکي نفاق افکن، منشویست ها، انحراف ها، گروه هاياپورتون

گرفتار . ش.ا.ک.ن بار جي نخستی کند که، با آمدن گورباچف، برای میريجه گيو سپس نت
، و ی بخش ها و نواحی حزبیته هايرکمين شد، او دخالت دبييمعضل فساد در باال و پا

ن، يبه گفته بولد.  شودی متذکرمیرقانوني غی را درطرح هایته مرکزي کمیاعضازدخالت ين
نبوده » ی عالیدرمقام ها «ین اندازه آلوده به فساد و حرص مال اندوزيتا ا» هرگز«حزب 
ن واژه ين وضع را با ايبولد. ف کردي حزب را در دفاع از خود ضعین وضع توانمنديا. است
 به نظام مصون و مقاوم ی به طورخطرناکینت و نا درستايروس خيو«:  کندیان ميها ب

  ».ب رساند وثبات آن را درهم شکستيحزب آس
  

ات ي و اخالقيی آن ها با حزب، کار آیري ودرگیرقانوني وغی قانونی خصوصیرشد بنگاهها
 و یآن ها اغلب مقامات حزب. ان بردي را درتمام سطوح ازمیف حزبيکارکنان شر
 ی دولتی هايیدند که مصون از مجازات، سرگرم غارت داراي دیم را ی دولتیبوروکراس

 شدند دست  یست ها اداره ميله ضد کموني مستقل که بوسیان رسانه هاين ميدر ا. بودند
حزب به عنوان مرکز قدرت . ، باورها و انتظارات بودندید افکارعمومياندرکار بازتول

. ر دادييرا تغ. ش.ا.ک.روها در حين گونه موازنه ني ایاناتيجر. درحال محو شدن بود
  . وجود نداشتیطين شراي چن١٩۶۴در
  

. ش.ا.ک.ر کل حيله دبي که به وسی سابقه و ضد انقالبی بیاسي سین حال به سبب آشفتگيدرع
. ن بودي اندازه مشکل آفری بی از بدنه حزب و کارگران معمولیج عمومي شد، بسی میرهبر
نبش نبودند اما عادت داشتند در پاسخ به ابتکارات  جیروي عضو حزب فاقد نیست هايکمون

ن، کارگران ساده يافزون برا.  به ضد رهبر حزبی ابتکاریحزب وارد عمل شوند نه به اقدام
 ١٩٩١انه يدرم.  بودندیکارير با تورم، کمبودها، و بي درگی به طور دم افزونیو معمول

 ی زندگیله اعتصاب از شاخص هايون ها کارگربه وسيليم.  بردیاقصاد درحالت رکود بسرم
.  ساختی حزب را دشوارمیکارزاردرون. ش.ا.ک.ف کردن حي کردند، اما ضعیشان دفاع م

 را محدود ی عادی خود حزب امکان مقاومت اعضایاري اختی، وبی، سردرگمی سازمانیب
 به یميت عظي با اکثر١٩٩١ درمارس ین عوامل، کارگران شوروي ایبه رغم تمام.  کردیم
 روزانه بودند، به یر زندگياعتراض توده کارگران، که درگ.  دادندیرا. س.ش.ج.فظ اح

ا اساسا ي شد یت ميا بد هداي رفت و اغلب ی فراترنمیطور معمول از مبارزات اقتصاد
. ش.ا.ک. ساده حین اعضايد نظرطلبان دربين همه، مخالفت با تجديبا ا.  درکارنبودیتيهدا

  .ان گرفتي پا١٩٩٠ه يست وهشتم درژوئي ماند و تنها با کنگره بی باقیهمچنان محکم و اساس
در .  نهفته استی دراقتصاد ثانوید نظر طلبي ضد تجدیروهايگرشکست نيل ديدل

 کسب شده بود، به ی که دراقتصاد ثانوی تازه ای ثروت خصوصیاواخرعمرجامعه شورو
استفن هندلمن .  شدیر جایه داريد طرفدار سرماياستمداران نوپدي سیصندوق مبارزات

ست ي کمونیعني[ ن ي دانستند که محافظه کاران کرملی م) دزدها( یور«: خدان نوشتيتار
 بودند که تا آن زمان چنان ی ای اقتصادیمشتاق کوتاه کردن دست آزادساز]  ارتدکسیها

، که ل پوپوفيگاور«د، ي افزایوم» .جاد کرده بودياه اي در بازار سیمي عظیسود ها
د مسکو ين را به کاخ سفيلتسي برد و یکار انتخاباتي مسکو را در همان پیبات شهردارانتخا

ان ينيرزمي که اغلب با زیه ايکاسبکاران سا یبانيرفته است که اصالح طلبان ازپشتيرساند، پذ
 یخ شوروي درتاری که سابقه ا-یاسير پول در امور سيتاث. برخورداربودند مربوط اند

  .ف ساختيل را ضعي اصیست هايت کرد وکمونيست را تقويالي عناصرضد سوس-نداشت



 

  
 آشکار یروهاي گورباچف به او، و بعد ها به نیرعادي غی رسانه ایاست هايس

 معتبر از آن برخوردار یست هايش از آن کموني داد که پیاز قاطعي، امتیه داريطرفدارسرما
 درآورد ی را به وصفیاسيسط بحث ياکولف دررسانه ها اصطالحات و شرايانتصاب . بودند

ندگان يپس ازتولد کنگره نما. م عصر خروشچف به مراتب فراتر رفتي مالیکه ازآزاد ساز
 را به ضد ی آن ها هجومیو متحدان رسانه ا. ش.ا.ک.، روشنفکران ضد ح١٩٨٩خلق در

ک يدئولوژيب، اوضاع و احوال مناسب اين ترتيبه ا. ش گرفتنديسم درپياليبانان فعال سوسيپشت
ست وپنج ي اطراف خروشچف دربیار متفاوت ترازفضاي دراطراف گورباچف بسیاسيو س
  .ش بوديسال پ

  
ت ي واقعا موضوعی رهبریخصلت ها. فا کردندي ای، اما تبعی نقش واقعی و فردیعوامل ذهن

 بودند، و ی درخشان می رهبریانش برخوردارازخصلت هايگاچف و حاميچنانچه ل. داشت
 یگرياوضاع به صورت دممکن بود ، ینيط عياقد آن، صرف نظراز شراست ها فيونيزيرو
نه يت نداشت، همواره از زمي که اکثری زمانین کار زار گورباچف، حتيدرا.  آمدیدرم
 یگاچف احساساتيآن ل «ید به اعتباري شا-گاچفي ل- اویمخالف اصل.  بر خورداربودیمناسب
سم ي سانترالیستيبا اصول کمونگاچف به طورمشخص ينبوده است، اما ل» یواصول
 ی او را براین اصول توانمنديافته بود، و اي پرورش ی و وفاداریک، فروتنيدموکرات

ار و يگاچف از احترام بسياگرچه ل.  کردیون فعال محدود ميسيک اپوزيقرارگرفتن در راس 
 ی تالش خود را برای طوالنی برخوردار بود، به مدتیري بحث ناپذیات رهبريخصوص

با همان .  گورباچف و مقابله با فشار راست به بحث و استدالل محدود کردیاست هايل سيتعد
 ی بازداشت برپا، و برژنف برای که خروشچف برایزي، سازمان، و برنامه ریم جمعيتصم

وا را به سود ينا آندري توانست موضوع نیگاچف احتماال مي خروشچف بکاربرد، لیبرکنار
گاچف دراقدام، جز در دفاع ي لیکوتاه.  بر کنارکندیرکليف را از دبخود بگرداند و گورباچ

. ت او را نداشتند، از جنبش بازداشتيثيچ اعتبار و حيازخود، به هرحال، متحدانش را، که ه
 ها را کم یريگاچف را ناچارکردند انتقاد و خرده گي ليین فضاياکولف درچنيگورباچف و 

 . پوشش به تکاپو وا داشتندی ها را برا و رسانهیکند و متحدان او در رهبر
 
  


