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  )٣( ١٩٨٩ -٩١ یبحران و فروپاش
 

رتر یوجود بازار اجتناب ناپذ.  شدی جان تر میزی بیست و برنامه ريهر اندازه حزب کمون
ض را به ن فریکال ای رادیاسيم روی آوری به سوی اصالحات سي، تصم١٩٨٧در .  شدیم

 ی مشکل اصل-ی حکومت مرکزی و حزبیعنی -»  دستوری-نظام اداری«دنبال داشت که، 
ر به سوی چنان یزناپذید نظرطلبان و اقتصاددانان آن را به طور گری تجدین فرضيچن. است
، و سود یت خصوصيسم های خود به خود بازار، مالکيشه اقتصادی راند که فقط به مکانیاند

 وزارتخانه های مرکزی در مسکو یختگيط از هم گسیداران بازار، در شراطرف. وابسته است
 بازار یلي، نظام تحم»یشوک درمان« به یت گذار، توجه خاصیو حزب ناتوان برای هدا

  .کباره از باال اعمال شود، معطوف داشتندیا با محافظان اندک، که به ی محافظ یآزاد، ب
 اتحاد شوروی با جهش کور به یقتصادی اصلر و مقام ای، نخست وزژکفیکالی رين یحت

ژکف نوشت که، برخالف اصالحگران از نوع یر. ه داری مخالفت کردیبازار آزاد سرما
  : کردیف مياز بودند ضعيار مورد ني که بسی، گورباچف حزب و دولت را، زمانینيچ

 مذاکرات  کند، امایت مسئله را درک نمي ساده ماهیلي کردم گورباچف خیابتدا، من فکر م
ل در آن به بحث گذاشته شد، نشان داد ین مسای، که ایاسيژه نشست های دفتر سیبعدی و به و

شه ی کردند که اندی درخواست میکال های افراطیراد.  کندیاو آگاهانه خط خود را دنبال م
 یز را ميدکنندگان خود به سرعت همه چيد داشتند که تولي حذف شود و تاکیبرنامه به کل

ف مربوط به ی کنند، و وظایگر برقرار میکدین ي و روابط هموار و متقابال سودآور بفهمند
ن نظر اصرار یاکولف، مدودف، و شواردنادزه بر ای.  کنندیسراسر کشور را خودشان حل م

  . کردی میبانيز از آن پشتيداشتند، گورباچف ن
  

 گورباچف یاسيگاه سیر پاييتغ. دنديگری هم چرخش به سوی بازار را سرعت بخشیعوامل د
 آزادی ١٩٩٠است جمهوری در مارسی اش به مقام ریابي و دستیاز حزب به نهادهای دولت

ز منعکس ي، که مسبب و ن١٩٨٩ان ذغال سنگ درياعتصاب معدنچ. شتری به اوداديعمل ب
رقابل ياری از رهبران را در مسکو وحشت زده کرد، و غي اقتصاد بود، بسیر نزوليکننده س
  . ر کردی تفکرپذتفکر را

 یستيتاليری کاپي را برای سمت گیک، افکار عمومیدئولوژی، به لحاظ انپف شده یل تحريتحل
د یالم مسکوف بهره برداری تجديلی جونس و ویهواداران گورباچف، آنتون. آماده ساخت

آن ها . دنديرکشیزی مرکزی به تصوی در برابر برنامه رینظرطلبانه از نپ را به عنوان حالت
ن در شصت يست شوروی به رهبری استاليت حزب کمونین و اکثرین بوخاريد کردند که بيتاک

.  کردن وجود داشتیگر، درباره صنعتیکدی برخالفت جهت -»موازی«ش دو بحث يسال پ
دن به ملل ين راه رسیزی، نه بازار، را به عنوان بهتریدر آن زمان شوروی ها برنامه ر

ن ملت یافته است که این نکته تمرکز ی بر ایاما بحث کنون«. دندیه دار غرب برگزیسرما
  . »ابديک نظام بازار را بی تواند راه بازگشت به یچگونه، و با چه سرعت م

  
االت متحده برای دادن یر خارجه ای، وزکريمز بيج. افتی همچنان ادامه ین الملليفشارهای ب

ن يب. ی با وام ها را آغاز کردغرب باز. مت ها به مسکو رفتيه ای درباره اصالح قيتوص



 

اقتصاددان های غرب و شوروی تماس ها سرعت گرفت، کنفرانس های مشترک که بازار 
 در مسکو با جلوه گری یینارهاي زد و برگزاری سمیآزاد را همچون درمان هر دردی جار م

صاد نش اقتیاالت متحده برای گزی سودمند ایاحتياقتصاددانان بازار آزاد، و گردش های س
اردر يلي، جورج سوروس، م١٩٨٩در اغلب ماه های سال . افتیدانان شوروی شتاب 

 مشاوره با امکان یک گروه مخفی بود، ی از سفته بازی مالی، که ثروتش ناشییکایامر
 تا یجاد بخش باز به عنوان سرپلیآن جا از ا. ن محافل در مسکو داشتیتري به عالیدسترس

 . کردیطرفداری مه داری یبازگشت سراسری سرما
را، با افت یافت زیرا دشوار " گذار به اقتصاد بازار"ت ی گورباچف هدا١٩٩٠ -٩١در 
ش ینما.  مخالفانش را مشهور و محبوب تر کندیم داشت که شوک درمانيت اش، بيمحبوب
. ط بودين دو سال عصر گورباچف حاکم بر محیشنهادهای بازار سازی در آخري از پیمضحک

ه به زعامت يحکومت جمهوری روس. شتر کرديعتباری گورباچف را باز هم ب این وضع بیا
شنهادات او يرفت، و پ» یشوک درمان«ع تر از حکومت اتحاد شوروی به سوی ین سريلتسی

ن اقتصاددان يد آبالکي، لئون١٩٨٩در نوامبر.  عالقه تر اتحاد شوروی را کنار زدیمقامات ب
مت را در بر يش قی سازی و افزایرد که خصوصک برنامه شش ساله را مطرح کیژکف یر
د نظر شده را که یس گاسپالن برنامه تجدين و رئي آبالک١٩٩٠ه یمه فوريدر ن.  گرفتیم

ا ی ١٩٩٠انه سال يدند تا در ميش کشي به سوی اقتصاد بازار بود پیعیشامل گام های سر
 که در یدانان و اقتصادیژکف و صاحب منصبان حکومتیر.  به ثمر برسد١٩٩١ه یژانو

 بر گذار برق آسا به اقتصاد یه مبنيشه های جمهوری روسیخدمت آن ها بودند در برابر اند
ن يلتسیس ید داشت، قدرت بورياط تاکيژکف بر احتی که ریدر حال.  کردندیبازار مقاومت م

ن، يلتسیژکف را فدا کند و با یم گرفت ري گورباچف تصم١٩٩٠ه يدر ژوئ. ش بودیرو به افزا
ه انتخاب شده بود، بر سر اقتصاد معامله يون روسي فدراسیرا به مقام صدر شورای عاليه اخک

طرح توافق «دند تا ین را برگزيسالو شاتالين، به اتفاق، استانيگورباچف و یلتس. ای انجام دهد
  . آماده کندمان اتحاديپشده برنامه گذار به اقتصاد بازار را به عنوان شالوده بخش اقتصادی 

  
ن بر سر يلتسین گورباچف و ي داری به مبارزه بی به طور معنني شاتالبرنامه پانصد روزه

ت ارزش پول را در ي سازی همه جانبه و تثبین برنامه که خصوصیا. مان اتحاد وابسته بوديپ
  . اقتصادی بودینيبه دور از واقع ب» خنده داری« کرد، به طورین صد روز طلب مينخست

برنامه پانصد روزه، به طرز . مت عمده ای بر کاالهای ضروری بوديش قیبرنامه شامل افزا
رند چه يم بگي را به جمهوری ها داد، تا پس از آن تصمیاتين کننده ای، تمام قدرت مالييتع

ن ين جمهوری ها بر قوانيت قوانين بر ارجحيهمچن.  را به اتحاد شوروی بازگردانندیمبلغ
. س.ش.ج.ن به وضوح خواستار الغای ايان برنامه شاتالطرفدار. د داشتياتحاد شوروی تاک

 خود، یمی گورباچف مشاور قد١٩٩٠در نوامبر. ن را رد کرديگورباچف طرح شاتال. بودند
گری ین، و پتراکف بر روی برنامه اقتصادی دين، آبالکيان را برای کار با شاتاليآبل آگانبگ

. ش مقرر کرده بودیگورباچف برای خوانه ای بود که ين کار محصول موضع میا. ن کردييتع
.  مت ها بوديش قین شامل افزاي آبالک-ژکفیس جمهوری همچون برنامه ريجه برنامه رئينت

ن اقدام عوام یا.  شدیمت را مانع ميش قی را گذراند که افزاین قانونيلتسیه يجمهوری روس
اد شوروی بود تا به ب اتحیاو در آرزوی تخر. ش گذاردی به نماین را به روشنيلتسی یبیفر

مت که با استقرار يش قیرش افزایب پذیه داری روانه شود، اما با تکذیسرعت به سوی سرما
ن طرفدار آن بازار بود، به گورباچف ین سرسخت تريلتسیر بود، و یبازار آزاد اجتناب ناپذ

گر و ی دیکين اقدام عبارت بود از تالش برای به چنگ آوردن سهم کیا.  رساندیب ميز آسين
دند که حرکت ين مشاوران او فهمیکترین و نزديلتسی، اگر نه زودتر، ١٩٩٠در. خوردن آن

در برنامه . ه کشور شوروی استیآنان به سوی اقتصاد بازار تمام و کمال به معنای تجز
ه داری به یبرای بازگشت سرما. حا وجود داشتی تلوین درکيز چنين نيپانصد روزه شاتال



 

ده ين نکته را فهمیز ايمشاوران گورباچف ن.  رفتندید میبا. س.ش.ج. اه، گورباچف ويروس
ری ينه سمت گيآن گاه که گورباچف برنامه پانصد روزه را رد کرد، دست رد به س. بودند

نهاده بود، که به معنای محو قدرت و . س.ش.ج.ه داری وانحالل ایجدی طرفداری از سرما
اکولف، شواردناذزه، مدودف، ی اش، ی درونن، محفلیبا وجود ا. ز بوديت او نيموقع

ن که، گورباچف به يهم.  کردندی میبانياپف از برنامه پانصد روزه پشتيشاخنازارف، و چرن
ر و معاون اول یر تاس، وزیر دادگستری، مدیدی ای چون وزيمنظور پر کردن پست های کل

  .او را ترک کرداکولف از گورباچف جدا شد و یوزارت کشور به سوی مخالفان برگشت، 
 به گرجستان بازگشت تا ١٩٩٢او در. ر خارجه، استعفا دادی بعد، شواردنادزه، وزیاندک

  . خود را رهبری کندین بوميسرزم
  

. ری را به اجرا نگذاشتيچ گونه اصالحات اقتصادی جامع و فراگيگورباچف هرگز، ه
تداوم .  کردین ها را خنثن تمام آيلتسیوست، يت نپياست جمهوری هم هرگز به واقعیبرنامه ر

 انهدام یعنیزوال اقتصادی در اتحاد شوروی به طور عمده در پس زدن حزب از اقتصاد، 
ک راه جداگانه ی از اقدام جمهوری ها که هر ی ناشیختگيزی مرکزی اقتصاد، گسیبرنامه ر
. داشتشه ی ریوند اقتصادی با اروپای شرقيرات قطع پين در تاثيش گرفتند، و همچنيای در پ

 را، به رغم ین و اقتصاددان های او، با تمام قدرت شوک درمانيلتسی، ١٩٩٢ه یپس از ژانو
ه سابقا ي در روسید صنعتي تول١٩٩۴در. ه به اجرا گذاردنديامدهای فاجعه بارش، در روسيپ

  . فرو کاست١٩٩١بت بار آن دريد مصيشوروی به نصف سطح تول
ن سه یدر ا. دي فرا رس١٩٨٩ -٩١ دریتيفدرال چند ملک کشور یان اتحاد شوروی به مثابه یپا

ته مرکزی ي، کم١٩٨٩در سپتامبر.  دست برداشتیده گرفتن مسئله ملیسال، گورباچف از ناد
 برگزار کرد، ی درباره مسئله ملینده، پلنومی فزای خواهیی برای پرداختن به جدایدر کوشش

ته ي پلنوم کمفیاي چرنیآناتول. شودش از آن رها شده بود که بتواند متوقف ياما موضوع ب
. خواند» ش از نگارش آني پی منسوخ، حتیا آمده، پالتفرميطفل مرده به دن«مرکزی را 

پس .  خواهان را سرکوب کندیید جداين سال ها کوشیژه ای ازایگورباچف در فرصت های و
د مذاکره ی تجد خواهان را بایید جداي را به کار گرفت و کوشیی او راهبردها١٩٩١ه یاز فور
  .مان اتحاد همراه کنديدرباره پ

 یراموني در جمهوری های پیستيونالي ناسیجدا خواه. ز با شکست روبه رو شدياما همه چ
منفک کرد تا برنامه اقتصادی خود را با فشار به . س.ش.ج.ه را از اين روسيلتسی. روز شديپ
  . بها داده بودی مسئله ملیدگيچير به پیرفت که چه دیسال ها بعد گورباچف پذ. ش برديپ

ن در يلتسیله ي به وسنيپرچم سرخ کرمل تا کنار نهادن ١٩٨۶از شورش های باکو در دسامبر 
  . کردی در سراسر اتحاد شوروی رشد می و کشاکش ملی خواهیی حس جدا١٩٩١دسامبر

 یحس مل. م تر کردي در اتحاد شوروی را وخی روابط مل١٩٨٩ دریآشوب های اروپای شرق
 یستياری از حکومت های کموني در مقابله با اتحاد شوروی و روس ها به سقوط بسییگرا
 خواهان را در جمهوری های یین آشوب ها، به نوبه خود، جدایا.  کمک کرد١٩٨٩در

ست در لهستان يرکمونيک حکومت غی ١٩٨٩در اوت . ب کرديکوچک تر اتحاد شوروی ترغ
ن يوار برلی د١٩٨٩در نوامبر. ديدر مجارستان فرو پاش نظام حاکم ١٩٨٩در اکتبر. ل شديتشک

 ١٩٨٩در دسامبر. روز شدي پیدر چکسلواک» یانقالب مخمل «١٩٨٩در نوامبر. فرو افتاد
  .عناصر ضد چائوشسکو به زور او را سرنگون و همراه با همسرش اعدام کردند

ی را که قادر ت شده اي شوروی آن نهاد تثبیدر تمام عرصه های زندگ. ش.ا.ک.ف حيتضع
در « دارد، یگاچف اظهار ميل. بود مردم پراکنده را در کنار هم نگه دارد ناتوان ساخت

ه یتجز (ین مسائليک چنیست ی بایم و مي توانستیرخانه، که مي نشست های دب١٩٨٩ل یآور
... م، مدت ها بود متوقف شده بودیآنجا به بحث بگذار  را در  گرجستانیستيونالي ناسیطلب
  ». در حال افول استیبيه ناگاه متوجه شدم که اقتدار دولت در کشوربا چه وضع عجمن ب



 

  
  .دهاین تهدی روس ها بزرگتری خواهییبود، و جدا. س.ش.ج. مجموعه ایه محور اصليروس

ت آن یه با جدا شدن از اتحاد شوروی به موجوديجری هوگ گفته است که، سرانجام، روس
 ید روسيافته از سوبسيت از جمهوری های توسعه نیاست حماين از سين واستاليلن. ان دادیپا

  .رروس آن ها را به سطح روس ها برساننديشرفت خلق های غي کردند تا با پیطرفداری م
رعادی سرعت يده را به طور غی خلق های ستمدیشرفت اقتصادی و فرهنگياست پين سیا

د روس ها نسبت به پاره ای ي رسیبه نظر م.  ماندندین همه، کمبودها باقیبا ا. ديبخش
 به ی از کارگران روسیمي که شمار عظیبه طور مثال، آن ها زمان. نا بودنديمشکالت ناب

 کرد، ید میت و زبان آن ها را تهديجمهوری های کوچک مهاجرت کردند خطری را که مل
به هم ن ی ای و استونیمثال، در لتون.  را به هم زدندی و زبانیده گرفته، موازنه قومیناد

گر نقاط، از آنجا که مدبرانه به آن یهمچون د. ن به وجود آورديک زخم چرکیخوردن موازنه 
د به جمهوری ي از روس ها از ادامه سوبسیبعض. ض مثبت سبب واکنش شدينپرداختند، تبع

  . دامن زدیسم روسيونالي به آتش ناسین خشم و آزردگیا. ن بودندي خشمگیرامونيهای پ
در عصر برژنف، رهبران شوروی با . ز داشتيگری نیل دی دالیم روسسيوناليرشد ناس

 ی برژنف استدالل میاسيعناصر مسلط بر دفتر س.  مدارا کرده بودندیسم روسيوناليناس
 که به یرهای غربي است در برابر تاثی، وزنه تعادل بخش سالمیسم روسيوناليکردند که ناس

  . کردیسبب دتانت به جامعه شوروی نفوذ م
ف و دراز مدت دتانت ی در اتحاد شوروی به مراتب از اثرات ظریفوذ غرب بر مسئله ملن

 ین بی که در سال های آخر-یوهای غربی تمام دوران شوروی صدای رادیدر ط. فراتر رفت
  . کردندی در اتحاد شوروی کار میدن به کشاکش ملي در جهت حدت بخش-مانع و رادع بودند

 جناح راست، که از جمهوری یست های متعصب و افراطيوناليناسو آزادی، انباشته از یراد
، به صورت ثابت ی طلبییختن خشم جداين شده بودند، با هدف برانگيرروس دست چيهای غ

  . کردی، برنامه بخش میرروسيو مداوم به زبان های غ
  

  در کنگره اتحاد شوروی وین الملليله گروه بي معروف، به وسی، ناراضآندره ساخاروف
ن اصطالح یا.  کردیرا مورد پسند عموم» ت سازیيحاکم«، مفهوم یرسانه های گالسنوست

گر ین از برابری با دي عصر استالیز به موجب قانون اساسيه نيشه بود که روسین اندیان ايب
ه را به وجود يد نهادهای جمهوری روسید بای جدیک قانون اساسیجمهوری ها محروم بود و 

س ی که بوریرفتند و، زمانیت سازی ساخاروف را پذيشه حاکمیاند» دموکرات ها«. آورد
  . ساختیشه را عملیه انتخاب شد، آن اندي روسی به صدارت شورای عال١٩٩٠ن دريلتسی

ت ها در ين درباره ملياست استالي سیت سازی را به صورت نفيساخاروف خواست حاکم
ز اصالح طلبان گورباچف درخواست ن وهم ايلتسیی »دموکرات ها«ن تقاضا، هم از یا. آورد
داری از منطقه مورد یاکولف دی گورباچف و یت ضمنی ساخاروف با حما١٩٨٨در. شد

ل در خود محل به دست دهد، که در واقع يک تحلی قره باغ به عمل آورد تا -منازعه ناگورنو
.  ساخاروف نظراتش را در رسانه ها مطرح کرد١٩٨٨در. کوری بود عصاکش کور دگر

  :کال او عبارت بود ازیت سازی رادير حاکمنظ
  
 )بخش ها (ا خودمختار، اوبالست هاید به تمام جمهوری ها، اعم از جمهوری های کامل یبا

 ی حقوقی کنونیني خود مختار با حفظ مرزها سرزم)ینواح(خود مختار و اوکروگ های 
ت آنان يد حاکمیبا. ار شوندن درجه استقالل برخوردیشتريد تمام آن ها از بیبا. برابر داده شود
ن مقدار محدود ی به کمتری، ارتباطات، و ترابریاست خارجي چون دفاع، سییدر عرصه ها

د از یرستان، و تاتارستان بايا، باشقيا، شواشياکوتیه، چون ي خود مختار روسینواح... شود
وری ها و ن جمهيزی بیچ تمايد هینبا. ین و استونی برخوردار شوند که اوکرایهمان حقوق



 

د ی بایل شوند و همگید به جمهوری تبدی بایهمگ. اوبالست های خود مختار وجود داشته باشد
  .حق جدا شدن از اتحاد را داشته باشند

  
ک بودن، از يت سازی، با تظاهر به دموکراتي حاکمت سازی چه بود؟ين درخواست حاکمیا
ازی به مبارزه با نابرابری ين.  دور شدیت از جمهوری ها و اروپای شرقی حمایاست سنتيس
 برخوردار از ی ملتیخیز که به لحاظ تاريه نيد و به طور قطع در مورد روسی دی نمیمل
 یني گفت نظام استالیح بود و مین نکته صریساخاروف در ا. گران بودیاز و تسلط بر ديامت
مان گون انش بود، به هي از عمده قربانیکیژه خلق روس، که یبر خلق های بزرگ، به و«

ت سازی به جهد و کوشش برای وحدت يحاکم» . دارد که بر خلق های کوچکیستم روا م
 درباره مسئله یستي کمونیکرد طبقاتین مفهوم، رویا. ندي بیازی نميز ني نیتيمناطق چند مل

د ي تاکیین سرنوشت خود، از جمله حق جداييک ملت ها بر تعي را، که بر حق دموکراتیمل
ک یک ملت کوچک از ی یی را به زبان آورد که در آن، جدایطیو شراداشت، ترک کرد 

 خواهان بود، ییند جدایت سازی خوش آيحاکم. ه شدين راه، توجیکشور بزرگتر، همچون آخر
را یه داری بود زیی طرفدارسرما» دموکرات ها«مطلوب .  ستودی آن ها را مییرا جدایز

. گر مواردیدر د» ینيضد استال«امه ای  طبقه و بدون حزب، و شامل برنی بود بیفرمول
. ه از اتحاد شوروی سازگاربوديدن روسيرون کشين برای بيلتسین ساخاروف با آرزوی یدکتر

 -ن یسم کور بوخاريب اپورتونيت سازی، ساخاروف را به جد در سراشيمفهوم حاکم
  . قرار دادیخروشچف در مسئله مل
سم در يونالي شوروی متفاوت بودند، ناس مختلف اتحادی در نواحیمشکالت حل نشده مل

 از اتحاد شوروی شده ی بخش١٩٣٩ست سال استقالل، دريک، که پس از بيکشورهای بالت
 یمیسم به واسطه مناقشه قديوناليدر ماوراء قفقاز، ناس. رومندی داشتيبودند، تقاضا و جذبه ن

، یای مرکزي آسیدر قلمروهای اسالم.  شدید میجان تشدین ارمنستان و آذرباي بیارض
  . شدیک میگرنقاط تحریا شده افغانستان و دي احی اسالمییاد گرايله بنيسم به وسيوناليناس

شه کن شده بودند، برای جبران ین ريتاتارها و چچن ها، که در سال های جنگ توسط استال
ز، احساسات و يدی اتحاد شوروی نيه، سنگ بنای کليروس. افتندی یت ها پرورش میشکا
  .ات خود را داشتیشکا

  
در . افتی یگر انتقال میه ديه ای به ناحي از ناحیستيونالي کانون زلزله ناس١٩٨٩ -١٩٩١در

 برای یی را زنده کردند که به زودی کانال هایک جبهه ملي، سه کشور بالت١٩٨٨اکتبر
تاتاس ی، و١٩٩٠ارات اضطراری درياستفاده گورباچف از اخت.  شدندی خواهییاحساسات جدا

 ١١ را به اعالم استقالل دریتوانيس، در لی ساجودیستيوناليس، صدر جنبش ناسيدسب رگلن
ن حرکات، جمهوری یبا ا«نگ مورخ يبه گفته جئوفری هوس ک. ختي برانگ١٩٩٠مارس 
 یین خواستاران حفظ اتحاد و آن ها در آرزوی رهايک به صورت کانون مبارزه بيهای بالت

 ».از آن بودند، درآمد
دار سه یدر اثنای د. روز شدي پیتوانيست لي در حزب کمونیتوانيش از کل ليسم پيوناليناس

کوالس براز وسکاس، صدر ي م-رداسي، آلگ١٩٨٩ه ی در ژانویتوانيروزه گورباچف از ل
رومند ي چنان قوی و نیستيونالي پرده به او گفت که احساسات ناسی بیتوانيست ليحزب کمون

 را به دست ی عمومیباني توانست پشتی مستقل مییايتوانيست ليک حزب کمونیاست که تنها 
 ی را به سختیتوانيست ليس حزب کمونی جنبش ساجود١٩٨٩ مارس ٢۵درانتخابات . آورد

ست اتحاد شوروی جدا ي از حزب کمونیتوانيست لي حزب کمون١٩٨٩در دسامبر. شکست داد
  .ر شديدست فرا گ دور ی به طور هم زمان در نواحیاز آن پس بحران های قوم. شد

 حادثه )جانیآذربا (  باکو،یکی در نزد١٩٩٠ه یه و فوریدر ژانو.  پر داشتیگورباچف دستان
  . و شش آذری کشته به جا گذاردیست و شش ارمنيقتل ارامنه توسط آذری ها ب



 

  
 ها، به محاصره اقتصادی ییايتواني لین پاسخ به اعالم استقالل مليگورباچف به عنوان نخست

ات روند ي گذراند، که جزئیی درباره جدای قانون١٩٩٠ل یاتحاد شوروی در آور. ردروی آو
 و اقتصادی جدا شدن یاسينه سی داشت و هزیان ميل بي جمهوری ها را به تفصی قانونییجدا

د یقانون جد.  کردیگر فراهم می از ملت دی واحد های کوچک قومییرا با مجاز دانستن جدا
د یي کرد و تاینيش بيک گذار پنج ساله را پیشور جدا شونده شوروی برای استقالل هر ک

 یشين همه، حوادث بر قانون پیبا ا.  را از سوی اتحاد شوروی ضروری ساختییجدا
وس، يلنی در ویستيونا لي ارتش شوروی به تظاهرات ناس١٩٩١ه ی ژانو١٢ -١٣در. گرفت

ک هفته ی.  به جا گذاردیخمشتری زي، آتش گشود و چهارده کشته و شمار بیتوانيتخت لیپا
 بعد یاندک. ن سرکوب اعتراض کردندی به اییمايک راه پی تن در ٠٠٠/١٠٠بعد در مسکو 

 ١٩٩١در اواخر بهار. د کردیک را تشدي، بحران بالتیتخت استونیگا، پایخشونت تازه در ر
. ز شدمان اتحاد متمرکياز آن پس بر مذاکره مجدد درباره پ. گورباچف سرکوب را ترک کرد

دند تا احساسات ين کوشيسيلتیگاچف و هم يکا، هم لی گورباچف از پرسترویدر مبارزه با تلق
 از یسم روسيونالي که ناسییتا جا.  را به سود هدف های خود مهار کنندی روسیستيوناليناس

ه ی برده وار آن به بازار سرمایاصالحات گورباچف، سرسپردگ» ییغرب گرا«جنبه های 
م چاپلوسانه اش به غرب به مثابه ي، تسلیک قرضيال دموکراتيشه های سوسیندداری غرب، ا

 یستيونالي ناس-یستيک اتحاد کمونیه تنفر داشت يگانه روسیخ یر تاريو تحق» جهان متمدن«
ک یرا در » انیغرب گرا«است روس ها ي در سین دهه خط نادرستی چندیط.  بودیعيطب

ستم و قرن ي قرن بیآن خط نادرست ط.  دادیرار مگر قیرا در سوی د» اسالوخواهان«سو و
  . کندیکم همچنان سماجت کرده و میست و يب
 دانست، اما ی، میهن دوست روسيک میک شهروند شوروی، نه ین نخست خود را يلتسی

ه يسم روسيونالي اش به اصالحات بازاری رشد کرد در بازی با کارت ناسین که دلبستگيهم
دم که در سطح يمن به زودی فهم« گفته است، ١٩٩٠در. اهده کردسودهای بالقوه ای را مش

اگر : و با خود فکر کردم... ن نخواهد بودي در بیکالیک اتحاد همه جانبه اصالحات رادی
  »ه کوشش نشود؟ي تواند در آن سطح اجرا شود، چرا در سطح روسیاصالحات نم

ه آغاز کرد، ي در روسیا به مقاماتز طرفدار بازار رين گماردن جوانان تند و تيلتسین که يهم
 قدرت در سطح ییتمرکز زدا«آن ها شروع به درک مطلب کردند که، به گفته هوگ، 

  ». گذاردیار آن ها مي سازی را در اختی بر خصوصیجمهوری کنترل شخص
ن به یت کرده بودند، اما اياری ازجمهوری های اتحاد شوروی اعالم حاکمي بس١٩٨٩در

ک ماه یست و يدر ب.  نبودیستيالير شوروی سوسي از اتحاد جماهی و رسم کاملییمعنای جدا
 یتوانيل. دي به صورت امواج فرا رسیت شوروی، اعالم استقالل های واقعیآخر موجود

 اعالم استقالل ١٩٩١ل ی آور٩، و گرجستان در١٩٩٠ مه ۴ دری، لتون١٩٩٠ مارس ١١در
 اوت، ٢۴ن دری، اوکرا١٩٩١ اوت ٢٠در یاستون: دي سر رس١٩٩١موج دوم در اوت . کردند
زستان ي اوت، ازبکستان و قرق٣٠جان دری، آذربا١٩٩١ اوت ٢٧د و ملداوی دريه سفيروس
 اکتبر و ٢٧ سپتامبر، ترکمنستان در٢٣ سپتامبر، ارمنستان در٩کستان دري اوت، تاج٣١در

 اعالم ی رسمه هرگز به طوريون روسيفدراس.  دسامبر اعالم استقالل کردند١۶قزاقستان در
ب آن ي استقالل را نصی، به سادگی نخواهیگر جمهوری ها، خواهی دییجدا. استقالل نکرد

  .کرد
  

ار بزرگ مردم شوروی آرزوی يت بسیاکثر برای اظهار نظر دست داد، ی که فرصتیزمان
 که الزام آور نبود، در تمام ی در رفراندوم١٩٩١ مارس ١٧در. حفظ اتحاد را داشتند

 ۴/٧۶ک، ارمنستان، گرجستان، و ملداوی، يبه استثنای جمهوری های بالتجمهوری ها 
، در ٣/٧٠ن ی، در اوکرا۴/٧١ه يدر روس. د کردندیيدرصد رای دهندگان حفظ اتحاد را تا



 

ش يای مرکزی بيک از جمهوری های آسیجان و هر ی در صد، و در آذربا٧/٨٢د يه سفيروس
ن يلتسیی » دموکرات ها«م برای يت عظی اکثرنیا.  در صد به حفظ اتحاد رای دادند٩٠از

  . نداشتیت چندانيموضوع
 در خارج را به ین المللي بیترک همبستگ در داخل به موازات خود، یتيترک وحدت چند مل

ن سال های گورباچف نسبت به جنبش ی که در آخرانت بوديانت پس از خيخ. همراه داشت
ر یدر آستانه سفر وز.  گرفتیدتر صورت می جدیستيالي بخش و کشورهای سوسییهای رها

توقف ارسال  بر یم خود مبني، گورباچف تصم١٩٨٩کربه مسکو در مه يمز بيخارجه، ج
 مورد سم کنتراهاییترور اگر آن کشور همچنان در معرض ی را، حتکاراگوئهينسالح به 

هواداری  ١٩٨۶از آغاز.  بماند به اطالع جورج بوش رساندیاالت متحده باقی ایبانيپشت
ن لرزه ای در ي که زمی زمان١٩٨٨در دسامبر. گورباچف از کوبا شروع به نقصان کرد

ل یدار در آوریسرانجام آن د. ار سپاسگزار بوديارمنستان موجب لغو سفرش به هاوانا شد بس
با هر گونه « کوبا اظهارداشت که او یگورباچف خطاب به مجلس مل. افتی انجام ١٩٨٩
 را که یاستيقت، سيدر حق. مخالف است» ه کنديه صدور انقالب را توجن کیه با دکترینظر

دفاع از انقالب  در یستيونالي انترناسی کرد نه صدور انقالب، که همبستگی مترکگورباچف 
ن کوبا و رهبری ي در هاوانا، شکاف بیبه رغم استقبال گرم عموم.  بودهای موجود
. ر موضع ندادييل به ترک اصول نبود، تغی ما، کهیستياليکوبای سوس. ع تر شديگورباچف وس

ارد دالر کمک ساالنه، شامل ارسال محموله های نفت و مواد يلي م۵سال بعد، گورباچف 
اری متقابل ي شوروی همی، فروپاش١٩٩٣ و ١٩٩٠ن يب. گر به کوبا را قطع کردیضروری د
 ۵٠موجب انت شوروی ياالت متحده و خید محاصره اقتصادی ای، تشدCMEAاقتصادی 

  . کوبا شد)ید نا خالص داخليتول( GDPدرصد افت در 
  

» نیتفکر نو« بر ی آن ها مبنیاست خارجي زد که سیم گورباچف الف ميان، تين میدر ا
و » ییمسالمت جو«ار يت تنها با معي بود اگر موفقین گفته درست میالبته ا. روز استيپ

ه شوروی، یک سویخلع سالح .  شدیی مري شوروی اندازه گ-االت متحدهیمناسبات ا» ثبات«
ن يدر چن. االت متحده را کاهش دادی هسته ای شوروی و اییاروید احتمال روی تردیب

ت ي از کاهش امنی اتحاد شوروی احتمال بروز فاجعه ای ناشیختگيز، از هم گسي نیصورت
  .روگاه های هسته ای را افزوده استيی هسته ای  نیسالح ها

االت متحده را کاهش یگر عرصه های اختالف با ایه شوروی دیک سویم و سازش های يتسل
، مشاور فیايچرن. ستندی نگریم نمياست خود همچون تسليالبته مردان گورباچف به س. داد
اس با يکاراگوئه در قي و نیقای جنوبیانت به افرين باوربود که خی بر ایاست خارجي سیعال
ن در هر يف همچنیايچرن.  خواهد داشتی آمد اندکیاالت متحده پی ا-م مناسبات شورویيتحک

  .دی دی میروزيک پی کرد ی میش را به گورباچف ارزانین هاي که غرب تحسینیريلحظه ش
، و ]تاچر[ » مارگارت«، ]بوش پدر[ » جورج«ه کاربرد نام اول یپا» ليخائيم« که یزمان

گورباچف و .  کردیاد می ف با اعتقاد کامل از آنیايرا بنا نهاد، چرن] تياشم[» هلموت«
در امور » ار جدیيبس«ر يي نشانگر تغ-االت متحدهین ایف معتقد بودند که اتحاد نویايچرن
 که گورباچف برای ترک یلير و تفصيتعب»  تازه به سوی تمدنیراه« جهان است، یاسيس

ادداشت های او یح تر و موجزتر از ی صریچ مکاني به کاربرد در هین المللي بیهمبستگ
  :ان نشده استي ب١٩٩٠ نوامبر٧ام روز انقالب دريبرای پ

ما ...  آوردییپرسترویکا آزادی و رها...  کنمیکا به ما داده است را تکرار میآن چه پرسترو
ستادن در موضع مخالف جهان فرصت شرکت در یبا ا... میدرها را به روی جهان گشود

جه آن يدر نت. میغ کرده بودیدرن نقطه عطف آن را از خود یشرفت تمدن در حساس تريپ
  .ان هاین زید بزرگتریل شد، شايوحشتناک بر ما تحم] ان هاییز[ری يموضع گ

  



 

 ینياری بهای سنگيله اتحاد شوروی برای بسيبه وس» ستادن در موضع مخالف جهانیا«ان یپا
دی ی را محو کرد و به جای آن حکومت های محافظه کار جدیسم اروپای شرقياليسوس. داشت

وگسالوی هنوز مستقل را یه اروپا و ناتو هشتند، یت در اتحادی عضوینشاند که بزدالنه در پ
 های ترک شده یی کوبا١٩٩٣ -٩۴در. ده شوديله ناتو به شدت کوبيتنها گذاشته اند تا به وس
ده از ین ستمدیشتريقا، قاره بیدر افر.  کردندی شخم میش چوبياما قهرمان، با گاو و خ

د و مبارزه به خاطر توسعه ي سال امیان کمک شوروی به معنای انهدام سیپاسم، يالیامپر
دی را که از زمان ی به زودی کشورهای جدیبدهکاری به بانک های غرب. مستقل بود
دز و ی که ایر فشار قرار داد، در حالیر مبارزه بودند زي درگ١٩۶٠ دری رسمییاستعمارزدا

 ید به نابودی میت را تهدي کل جمعین اجتماعيام شبکه های تیگر و فروپاشیماری های ديب
 یاست تمام و کمال خارجيبه عنوان س»  ها را نرنجانییکایامر«اتحاد شوروی با شعار. کرد
اتحاد شوروی .  پشت کرداسرعرفاتی و نلسون ماندال چون ی ملیی به رهبران رهاین، حتینو

 ١٩٩٢ خواه تا ی ترقب الهينجد و يرون کشيش را از افغانستان بیروهاي ن١٩٨٩پس از
ن اقدام ي نخست١٩٩۶در. سپس به محل سازمان ملل متحد پناه برد. همچنان بر سر قدرت ماند

ب اله، قطع يرباران نجي و تUNت محوطه ير پا گذاشتن مصونیطالبان پس از تصرف کابل ز
  .ابان های کابل برای نظاره عموم بوديکر او در خيختن پیاندام و به دار آو

دنت بوش از شوروی خواست ینده پرزیکر، نمايمز بي، ج]فارس[ج يک شدن جنگ خلینزدبا 
د کنم که ما يلم تاکیما«: گورباچف پاسخ داد. وندديبه برنامه ضربه زدن به ارتش عراق بپ

ک ی او از یب نظر و تلقين ترتیبه ا» .مي در کنار شما باشیطیم در هر شرایدوست دار
گام به گام، به متحد آشکار » ی جهانیارزش های انسان«و » ارچهکپیوسته و يجهان به هم پ«

ری ي گورباچف به ژرفای چشمگیچاپلوس. افتیر يي شوروی تغیاست خارجيسم در سيالیامپر
نده اتحاد شوروی را وابسته یری آي سمت گیبوش حت.ويدبل.دنت اچیدر نامه ای به پرز. ديرس

  .کا دانستیبه امر
  

االت متحده، درباره پرسش یس جمهور اي کنم که دوستم، رئین حال من احساس ميدر ع
 خواهد یاالت متحده چه نوع اتحاد شوروی ای را میا: ده استي نرسیی به پاسخ نهایاصل
ژه مناسباتمان یا آن وجه وین ین پرسش پاسخ داده نشود ما روی ای که به ایند؟ و تا زمانيبب

  .م داشتينوسان خواه
  

ش ي اتحاد شوروی چنان پیختگيط اقتصادی و از هم گسیزوال شرا و ی خراب١٩٩١در اوت 
 از یرفت و گورباچف به قدری فاقد برنامه ای برای پرداختن به بحران بود که گروه

ته کشوری يآن ها کم. رهبران شوروی گام تندی برای به دست گرفتن کنترل حوادث برداشتند
 ی شناخته مGKCHP به یس را، که با حروف اول روSCSE  برای حالت اضطراری

نه ها یگر گزیته اضطراری را بر پا ساختند دي رتبگان کشوری که کمیعال. ل دادنديشد، تشک
ش اقتدار دولت شوروی یرا با هدف محدود کردن قدرت گورباچف و متوقف کردن فرسا

گاچف مبارزه با گورباچف در دفتر ي، ل١٩٨٨در گذشته، . آزموده و پشت سرگذارده بودند
ل دادند ي را تشکSCSE که ی گروه١٩٩٠در سپتامبر و دسامبر.  را باخته بودیاسيس

ته يد با رای کميته کوشي آن کم١٩٩١ل یدر آور. گورباچف را مورد انتقاد قرار داده بودند
در اوت .  کندی تالش کرد او را در پارلمان خنث١٩٩١در ژوئن . مرکزی او را برکنار کند

مان اتحاد به منظور انکار قدرت های درآمد يات پي جزئیسیازنون برای بيلتسی تالش ١٩٩١
  .ن مردان را به سوی در دست گرفتن امور سوق دادیه سراسری ایزای موسسات اتحاد

  .ن بودنديمان است خشمگي پیسیم بازنوين باور که گورباچف تسلی بابت اSCSEرهبران 
 خزانه یممنوع کرده بود و دسترسرا در ارتش . ش.ا.ک. حین به تازگيلتسین، یافزون بر ا

  . شوروی انکار کرده بودیداری اتحاد شوروی را به هر درآمدی از حوزه های نفت



 

. مخلوق خودش، موافقت کرده بود. س.ش.ج.ندگان خلق ای با انحالل کنگره نمایگورباچف حت
هر ن در يلتسی به ظاهر مردان گورباچف بودند، آن ها به آن سبب که SCSEگرچه اعضاء 

  . شد دست به اقدام زدندیمبارزه با گورباچف برنده م
 اوت، اواخر عصر، پنج صاحب ١٨در. ب شديک رشته حوادث عجی سبب SCSEل يتشک

س انجمن يمعاون اول شورای دفاع اتحاد شوروی اولگ باکالنوف، رئ:  رتبهیمنصب عال
ن، فرمانده ي شان اولگیاسياکف، عضو دفتر سیزي اتحاد شوروی آلکساندر تیع دولتیصنا
س ستاد گورباچف والری يکف، رئين وارن ني ارتش شوروی ژنرال والنتینيروهای زمين

وری پلخانف با گورباچف در خانه یاست جمهوری یت ريس پرسنل گارد امنين، و رئیبولد
شنهاد کردند که يآن ها به او پ. اه رو در رو شدندي سیای اش در فوروس، کنار دریتابستان

ف واگذار کند تا او با توجه به یانایس جمهور اتحاد شوروی گنادی يبه معاون رئقدرت را 
باکالنوف به .  اعالم، و نظم را برقرارکندی کشور، حکومت نظامیختگيدورنمای از هم گس

ف را برای يما تمام کارهای کث.  شودیز از نو خواسته نميچ چيه« : گورباچف اظهار کرد
 کردند ی از افراد آن گروه فکر میبرخ«خ دان، یه جری هوگ تاربه گفت» .مي دهیتو انجام م

  ». خصمانه و پرخاشگرانه داشتیگورباچف موافقت خواهد کرد، اما او واکنش
ن، يشيبجز نامبردگان پ.  بودوچکفیر کريمیوالد KGBس ي رئSCSEگانه ین رهبر یمهمتر

ر دفاع یلف، وزن پاويوالنت. س.ش.ج.ر ای عبارت بودند از نخست وزSCSEاعضاء 
. س.ش.ج.ه دهقانان ایس اتحاديس پوگو، و رئیر کشور بوریازوف، وزیتری يدم. س.ش.ج.ا

 یگر عبارت بودند از صدر شورای عالیدی دياعضای کل. نسوفی استارو دویليواس
 KGBدو معاون اول ) متحد گورباچف به مدت چند سال(انف ي لوکیآناتول. س.ش.ج.ا
  .اچسالوگنرالفی ژنرال وKGBف، و افسر یآقا ای یکتور گروشکو و گنیو
  

ون شوروی اعالم کرد که به یزی تلوSCSE ١٩٩١ اوت ١٩ساعت شش صبح روز بعد 
س جمهور يمار و معاون رئيرا گورباچف بیطور موقت قدرت را به دست گرفته است ز

ک  واحدها و تانSCSE. ردي گیس جمهوررا به کار ميارات رئي تا بازگشت او اختفیانای
  .ار مردد عمل کردندي ، بسSCSE را به مسکو فرستاد، اما رهبران ییها
افت، بر ی اوت انتشار ١٩له تاس دري، که به وس»در خواست از مردم شوروی«ته، يه کميانيب
 سر ی افراطییرو هاين« شد، ین آغازمين چنیه ايانيب. د داشتي و اعاده نظم تاکیهن دوستيم

 کشور و به چنگ آوردن قدرت به هر بها یاتحاد شوروی، فروپاشبرآورده اند که راه انحالل 
د یافت شد«را که به » یانیماجراجو« ن سند اصالحات اقتصادی یا» ش گرفته اند يرا در پ

منجر » هیت کشور و رونق سفته بازی و اقتصاد سايم جمعيت عظی اکثریاستانداردهای زندگ
سوگند . لکه دار شده است. س.ش.ج.ت ايثيه ح کرد کیه اعالم ميانيب. ح کرديشده است، تقب

غارت ثروت «ز به يو ن» .تکاران پاک کندیابان ها را از لوث وجود جنايخ« کرد که یاد می
اجرای » درخواست«انظباط کار و قانون و نظم دوباره برقرار خواهد شد . ان بخشدیپا» خلق

  . دادیه مرا وعد» نیمان اتحاد نويک پیک بحث سراسر کشوری درباره ی«
  

 و ی برای روزنامه نگاران خارجیک کنفرانس مطبوعاتی SCSE اوت رهبران ١٩عصر
 عرضه و دودل به نظر ی، بیشاهدان ادعا کرده اند که آن ها عصب.  برگزار کردندیروس
 اجازه SCSEن سه روز مورد نظریدر اثنای ا. آن ها به طور قطع دودل بودند. دندي رسیم

رهای خود از تحوالت را يو آزادی، آزادانه تفسی تا رادCNNغرب، ازداد آژانس های خبری 
د يافتند در کاخ سفیان بلند مرتبه اجازه ينظام. ج کنندین را ترويلتسی یمخابره کنند، و حت

دار یاستمداران تلفن کرده و با آن ها ديه به سي ساختمان پارلمان جمهوری روسیعنیه، يروس
همچنان به گفت و گو با رسانه های جهان » دموکرات« رهبران ن ويلتسیان، ين میدر ا. کنند

 کردند، و در یان کار مي دادند، برای جلب موافقت و نظر مساعد نظامیو شوروی ادامه م



 

چ ي اوت به ه٢٠ در تمام روزSCSE.  ساختندیه سنگر مياطراف ساختمان پارلمان روس
 که با ی بلند مرتبه در حمالتینظامعدم شرکت رهبران . ه آن ها دست نزدي علیگونه اقدام

رت ي را حیل گران غربيه شد تحلي اوت به پارلمان روس٢٠ا ی ١٩ در شب SCSEت یهدا
  .زده کرد

  
 ی برنامه ای را طراحSCSE. دي اوت فرا رس٢٠ -٢١لحظه محوری حوادث اوت در شب 

 اوت ٢١ن، درپس از آ. ه به پا شدي در پارلمان روسیجه توفانيو در نت. و سپس رها کرد
انف به سوی فوروس پرواز ياکف، و لوکیزيازف، باکالنف، تیوچکف، ی کرSCSEرهبران 

  .وندديه به آن ها بپين و حکومت روسيلتسی با ییارویکردند تا گورباچف را قانع کنند در رو
 تا آن زمان نشان داده بود که برای بر SCSE خواستند او را قانع کنند که اقدامات یآن ها م

گورباچف با آن ها مالقات نکرد و در ساعت . از خواهد بودي نیراری نظم به چه تالش اندکق
ن، که با يلتسیمتحد (ه روتسکوی يس جمهور روسي اوت همراه با معاون رئ٢٢ صبح ٢/۵

است جمهوری به مسکو یمای ريوچکف با هواپی و کر)ده بوديگر به فوروس رسی دییمايهواپ
ت برابر با وی موافقت کرده ي بر موقعیس وعده گورباچف مبنوچکف بر اسایکر. بازگشت

ما، ين همه، به محض نشستن هواپیبا ا. وندديس جمهوری بپيمای رئيبود به او در هواپ
گر یگورباچف در بازگشت به مسکو بار د. له مقامات شوروی بازداشت شديوچکف به وسیکر

. دین لغزيلتسیت به سوی دستان  به سرعی را به دست گرفت، گرچه قدرت واقعیقدرت رسم
ش از مسکو یدن واحدهايم به عقب کشير دفاع شوروی تصمی اوت وز٢٢ صبح ٩در ساعت 
  .ديان رسیب به پایب و غريعج ش اندوه بارینماگرفت، و 

  
ر يت های اخی مانده است، گرچه روایره باقي رخ داد تا حدی ت١٩٩١اوت مفهوم آن چه در 

رفته شده آن است یآن چه که تا کنون پذ. ه را روشن کرده استيل های اویاری از بدفهميبس
نان ين اطميلتسین بابت به ی کردند که گورباچف با آنهاست، از ایفکر م» رهبران کودتا«که 
 وحشت زده شدند، ی کرد، به کلیر پای آن ها را خالین که  گورباچف زي دادند، و همییها

آن ها برای .  ای برای به دست گرفتن قدرت نداشتندچ برنامهيچرا که آن ها به طور مطلق ه
زی آماده يف چيا توقی» دموکرات ها«دی او، منکوب کردن يان کلين و حاميلتسیبازداشت 

  .ديا اراده، فروپاشیتمام آن تالش بدون برنامه . نبودند
  

 ١٩ -٢١ رخدادهای -ن بار بدون عالمت ی ا-اریي آن روزها، دموکرات های بسیدر آشفتگ
 حکومت ها و رسانه های - را محکوم کردندیژه اعالم حکومت نظامی به و١٩٩١اوت 
ک ین که نزديلتسی. م کنندي برای کودتا تفهین حوادث را همچون تالشیدند اي کوشیغرب

 داد از سوی یادهای گوش خراش سر میه روی تانک نشسته و با بلندگو فريپارلمان روس
افسانه .  شدیم ميتوده ها به ضد غاصبان ستمگر ترسج کننده موفق يرسانه ها همچون بس

 و KGB» مقاوم« شوروی، به جای گورباچف مردان یکودتا سبب شد از بابت فروپاش
ت ی تقویک قهرمان دموکراسین همچون يلتسیس یر بوریسرزنش شوند و تصو. س.ش.ج.ا

  .شود
 جدی نسبت به نوشته ای دهاییاالت متحده تردیخ نگاران ایله تارير به وسي ده سال اخیبررس
 اجباری یکودتا عبارت از سرنگون.  به وجود آورده است١٩٩١ستوری چنل از اوت يچون ه
 برای سرنگون کردن SCSE بر حق و مقبول است، اما ی حکومت قانونیرقانونيو غ

  . خودش حکومت بودSCSE. کوشش نکرد. س.ش.ج.ا
 کردند، گرچه در ی بزدل معرفیاني را خام دستان و ناشSCSE رهبران یرسانه های غرب

 و یش از آن به ناتواني پSCSEاری رخ داد، رهبران ي خطاهای بزرگ بس١٩٩١اوت 
 برخوردار بوده و آن را به طور موثر به کار یآن ها از قدرت مهلک. حماقت شهره نبودند



 

ن یر، بهتوچکفیکر. خواند» با مقاصدی سخت... مردان جدی«دانلپ آن ها را . برده بودند
 کرد و با آندروپف ضد ی در سفارت شوروی در مجارستان خدمت م١٩۵۶ درSCSEرهبر

ن ی کرد، اما ای اعالم حکومت نظامSCSEن، گرچه یافزون بر ا. انقالب را خاموش کرد
ش از حوادث اوت بارها برنامه ي سابقه بود؛ گورباچف در سال های پیکار نه ممنوع، نه ب

  .ب کرده بودیتصو را یزی برای حکومت نظامیر
د کرد يتاک» کودتا«االت متحده در مورد یجان دانلپ، با توجه به نظر کارشناسان برجسته ا

 ٧٠ده داشت که ين عقيلتسیم يخود ت. ر و قابل توجه بودي چشمگSCSE از یبانيکه پشت
 یبانين پشتيلتسیست، از يرکمونيست و غيه، کموني جمهوری روسیدرصد از کارکنان محل

 ی میباني پشتSCSEست آشکارا از يته های منطقه ای حزب کمونيدو سوم کم. دند کرینم
در جمهوری . اتخاذ کرده بودند» صبر و انتظار«گر موضع یک سوم دیکردند، حال آن که 

 SCSEک مخالفت جدی نسبت به يزستان و کشورهای بالتيهای دورتر تنها مولداوی، قرق
ته مرکزی ي در کمی علوم اجتماعی اوت آکادم١٩زش اي هفته های پینظرسنج. نشان دادند

ک ی را طرفدار یميت عظین، اکثريلتسیش ضد ی بود با گرایحزب، که به طور مسلم کانون
  .و حفظ کنترل دولت بر بنگاه ها نشان داد. س.ش.ج. آیپارچگ

  
 فاقد - نداشته است١٩٩١ در رخدادهای اوت ی است مشارکتی که مدع-ت گورباچفیروا

 شوروی گفته است که گورباچف با برنامه اقدام ی، صدر شورای عالانفيلوک. استاعتبار 
SCSEن ي داگوستیآنتون. د کند، موافقت کرده بودي آن را تائی به شرط آن که شورای عال

ام يلیو» .ده گرفته شودی نادی تواند به راحتینم«انف يد لوکيد که تاکيجه رسين نتیمورخ به ا
» .دیاي تواند اساسا به حساب نیمشارکت گورباچف نم« گفته است، ن شکليز به هميادون ن

» ش از جرمیاری را در گفته های گورباچف به منظور تبری خوينوسان های بس«جان دانلپ 
 جامع و کامل مطالعه کرده اند احتمال یآنان که رخدادهای اوت را به صورت. افته استی

ت، پژوهشگر و متخصص ی نایآم. اندد کرده یيدخالت گورباچف را با شدت تمام تا
جه ين نتینز به ايوسته دانشگاه جان هاپکيقات کنگره و عضو پيس تحقی، همکار سروKGBدر
او گفت گورباچف با خود .  را سپر بالی خود کندKGB کرد ی مید که گورباچف سعيرس

اد ه شدن اتحی در به دست گرفتن کنترل موفق شد و تجزSCSE کرد که اگر یاستدالل م
اگر . رديت را به عهده گي کند و مسئولی تواند وانمود به همراهیشوروی را متوقف کرد، م

ک از آن دو یدرهر . د و همه را باز داشت کندیاي تواند به مسکو بیآن اقدام موفق نشد، م
 توان به ین امکان را نمیا«د کرده است که يجری هوگ تاک.  داشتی پاک میمورد او دستان

ک کودتا یاو خواهان «جاد کرده است که ی را ای گرفت، که گورباچف احساسدهی نادیکل
 کردند که گورباچف آن چه را آن ها انجام یفکر م «SCSEبه نظر هوگ رهبران » .بود

 نبودند که روند یز خواستار تلفاتي دانست و آن ها نی میداده بودند احتماال مجاز و قانون
ن ی ایرومندی برای طراحيزه های ني عالوه، گورباچف انگبه» .ده کنديچي را پیاصالح و آشت

 یب با حفظ فاصله مناسب داشت، چرا که اگر مبتکر حکومت نظامي عجیمشارکت و تبان
 اش ین متحدان غربي در بی شد شهرت اش به عنوان عاشق صلح و دموکراسیشناخته م

  .دی دیب ميآس
ن يلتسیش و بر ضد یداخله به سود خوان را به ميد نظاميپس از بحران اوت، گورباچف کوش

 گورباچف به ١٩٩١ل نوامبریکف گفته است که در اواي شاپوشنییمارشال هوا. ک کندیتحر
، ١٩٩١در دسامبر. است» ل ممکنین بدیبهتر «یک کودتای نظامیشنهاد کرد که ياو پ

ن يلتسید  از خود و به ضیباني ثمر، برای پشتی آشکار، اما بییان تقاضايگورباچف از نظام
ده در رخدادهای يچيک بازی پی دهد که او کامال قادر به ین نشان مين چنیرفتاری ا. نمود

  .اوت بوده است



 

SCSEط فوق العاده از سوی حکومت یک کودتا باشد، اعالم شراین که ی، به دور از ا
چرا گورباچف . س جمهوری شوروی، بودي رئید ضمنیيموجود شوروی، گرچه با تا

SCSEکند و سپس یت مین باور رساند که او از اعالم حالت فوق العاده حمای ا را به 
 را SCSEان کار، مخالفت گورباچف حالت فوق العاده یبرخالف نظر خود عمل کرد؟ در پا

 کنند که ترس او از ضربه بر مناسباتش با غرب او را ین داللت میشواهد بر ا. ف کرديتضع
 یباني تنها غرب با استحکام از گورباچف پشت١٩٩١ در اوت.  واداشتSCSEبه مقابله با 

  . در نوسان بودیک رقمیک به اعداد ی از او نزدی عمومیبانيپشت. س.ش.ج.در ا.  کردیم
 خودداری کردند، گورباچف سست شد و SCSE یی از شناسای که حکومت های غربیزمان

  .راهش را عوض کرد
  
ه کشور موفق یرخود و دگرگون کردن تجزت و اعتبايت حقاني توانست در تثبی مSCSEا یآ

ل گر يام ادون، تحليلیو. با موفق به کسب اعتبار برای خود شدیشود؟ او در کوتاه مدت تقر
» .ک فراخوان محدود بودیجه کودتا ين نظر هستم که نتیل به ایمتما«: ، اعالم داشتینظام

د ي نومیليوضاع خ ا١٩٩١ا در اوت ی را برعکس کند؟ آی توانست فروپاشی مSCSEا یآ
 خواستند عقربه ساعت ی بودند که مییست هاي کمونSCSEکننده بود؟ رهبران عمده 

 به طور ١٩٩١ گورباچف دریاسيباورهای س.  عقب بکشند١٩٨۵ -٨٧کا را به یپرسترو
وسته بود به زودی راهشان ي پSCSE اگر به یاو حت.  متفاوت از باورهای آن ها بودیاساس

چ يختن کشور متحد هيسم و از هم گسيالي سوسی در مقابله با فروپاش. شدیاز هم جدا م
گر کنترل اداره رسانه ها را به یست ها بار دين که کمونی قابل تصور نبود مگر ایتيموفق

است های اقتصادی ي کردند، و سیرا برکنار م» دموکرات ها«ن و يلتسی گرفتند، یدست م
ن يچن. س.ش.ج. ای، دست کم در پاره ای نواح١٩٩١در اوت .  دادندیر مييگورباچف را تغ

 ی که کمتر کسی داشت، اتفاقیاز به اعمال زور و تن دادن به خطر جنگ داخلي نیاقدامات
 به طور ی خواهییه ای که جدايک، ناحي جمهوری های بالتییتوقف جدا.  آن را داشتیآمادگ

 ین اقداميچن.  زور بودازمند اعماليت برخوردار بود، نی اکثریباني از پشتیقابل بحث
هر کس که در قبال .  داشتی را در دل نسل های بعد شعله ور نگه می خواهییاحساسات جدا

  .د بپردازدی باینيار سنگين کاری بزند بهای بسين سرنوشت دست به چنييحق  ملت ها بر تع
 یفرا م از خود یباني کرد و ارتش و کارگران را به پشتیت اقدام مي با قاطعSCSEهر گاه 

 ممکن بود SCSEآن گاه . وندديز اقتداربه وقوع بپيک بازگشت صلح آمیخواند امکان داشت 
گر جمهوری یمان اتحاد تازه ای را با دي داد اما پیک را اجازه مي جمهوری های بالتییجدا
ز امکان داشت يو ن.  گذاشتی که اتحاد سراسری کشور را حفظ کرده بودند به مذاکره مییها

SCSE زی مرکزی را بار یک برنامه ضد بحران اقتصادی را به اجرا گذارد تا برنامه ری
  . کندیگرمستقر و دشواری های کارگران و مصرف کنندگان را مداوا مید
  

ن را قادر ساخت تمام قدرت را در يلتسیس ی، بحران او، بوریر واقعيجدا از تصورات غ
. خالص شود. س.ش.ج.ف کند و از شر ادر حال انهدام را حذ. ش.ا.ک.ه قبضه کند، حيروس

 که بحران یزمان «SCSEام ادون مورخ گفته است که رهبران يلیو.  بودین کودتای واقعیا
افت یان ی که بحران اوت پایزمان» .ارداشتنديم را در اختین مقام های رژیرومندتريآغاز شد ن

 گردآورده بود که یت در حکومت مرکزی چنان قدریک کارمند عاری از هر گونه مقام رسمی
  ». موفقیک کودتاچی بود، ین کودتاچيلتسی. شروع به انحالل اتحاد شوروی کرد

ه منع کرد يت در خاک روسيرا از فعال. ر.ف.ک.و ح. ش.ا.ک.ن حيلتسی، ١٩٩١ نوامبر۶در
در همان .  گورباچف استعفا داد١٩٩١ دسامبر٢۵در. و دستورانحالل آن ها را صادر کرد

ن به يلتسی. ن منتقل شديلتسیحات هسته ای اتحادشوروی از گورباچف به يتسلروز کنترل بر 
ار گرفت، نام آن ها را به نهادهای ي را در اختیتي امنی ارتش شوروی و دستگاه هایسادگ



 

ر ي اتحاد جماه١٩٩١ دسامبر٣١در. ر داد، و اکثرپرسنل آن ها را حفظ کردييه تغي روسیدولت
ن یبزرگتر«ن انحالل را یژکف ایکالی رين.  ساقط شدیم به طور رسیستياليشوروی سوس
  .خواند» ستميتراژدی قرن ب

  
  


