
 

  ١٨-بخش پايانی خيانت به سوسياليسم

  فروپاشی اتحاد شوروی
 استقبال از مرگ با خودکشی

  ترجمه محمدعلی عموئی
 

  نقدی بر توضيح ها و تفسيرهای فروپاشی شوروی
آن چه نيازمند توضيح است آن است که يک نظام بين المللی از کشورها در غياب بديهی 

 جنگ شکست نخورد؛ با چالش های سياسی در هم آن نظام در: ترين اشکال تهديد فرو پاشيد
به رغم مشکالت . شکننده ای از پايين رو در رو نبود، تنها لهستان تا حدودی مستثنی بود

رويی با خواست های اساسی اقتصادی شهروندانش تصادی و اجتماعی چند جانبه، دررويااق
آن چه اتفاق . درهم نشکست  نشد، ونپاشيد، ناکام دقيق، فروم مفهو بنابراين با هر. ناتوان نبود
 تصميم به اتخاذ يک سلسله ،آن مجموعه اين بود که رهبری قدرتمندترين کشور افتاد بيشتر

: کل نظام به عنوان يک مجموعه گرفت در و. س.ش.ج.درون ا سياست های به شدت نو در
 حکومت نمی توانستند به شيوه گذشته تن به وضع چنان نبود که حکومت شوندگان ديگر

  .به گونه ای که حاکمان نتوانند چون گذشته حکومت کنند دهند و
                                                 فرد هاليدی

  
آن ها همه گونه رنگ . ربرای فروپاشی اتحاد شوروی بس فراوان استيتفس توضيح و

نظرات وهمی تا  ای ازطيف هيجانی را بازتاب می دهند، آن ها طيف گسترده  ايدئولوژيک و
شکل  آن ها در بسياری از. برمی گيرند شادی تا به شدت نوميد را در از کسل کننده، سرشار

اساس موضوع  اين نظريه ها، بر. گيری درک ما، که با همه آن ها فرق دارد، سهيم بوده اند
  .شش مقوله جای می گيرد اصلی، در

  
  عيب های سوسياليسم -١
 یاپوزيسيون توده ا -٢
 عامل های خارجی -٣
 ضد انقالب ديوان ساالری -۴
 افراطی تمرکز نبود دموکراسی و -۵
 عامل گورباچف -۶
  

  .ما را با اين نظريه ها توضيح خواهد داد پی می آيد تفاوت های نظر آن چه در
اين باورند که تمام نظام های سوسياليستی محکوم به شکستند  طرفداران نخستين نظريه بر

تحاد شوروی پديد  اموجه درنا سوسياليسم به طور.  دارند»عيب ژنتيک«ا يک زيرا آن ه
  .آزاد ره می سپرد مخالف بازار و آمد بود زيرا برخالف طبيعت بشر آن نظام ذاتا ناکار. آمد

 مقام سفير اتحاد شوروی در  در١٩٩١ تا ١٩٨٧ژاک ماتلوک، استاد دانشکاه کلمبيا، که از 
سوسياليسم، آن گونه که به وسيله لنين تعريف شده «می گويد، خدمت می کرد، به سادگی 

 فرضيه اشتباهی درباره طبيعت بشر سرنوشتی محتوم داشت زيرا بر همان آغاز است، از
 آثار مارتين ماليا، ريچارد پايپس، و اين نظريه با بيان هايی متفاوت در» .بود استوار

  .ديميتری ولکوگونف آمده است
برخی .  عيب های بسياری داشت١٩٨۵دهايش، درروروی، به رغم دستاوحقيقت، نظام ش در
 ناکافی بودن برخی اجناس -آن عيب ها مشکالتی بودند مربوط به برنامه ريزی متمرکز از

محلی، کندی گسترش  کيفی، کاهش بهره وری، لنگيدن ابتکار نظر کمی و مصرفی از



 

برخی هم مشکالتی . صی غيرقانونیو پول سازی خصود فن آوری ها، فسا و ديگر کامپيوتر
حفظ قدرت مفيد  برخی روش ها که برای به چنگ آوردن و. بودند مربوط به نظام سياسی

اين مشکالت شامل . بوده اند دراز مدت مسئله ساز در بودند ثابت شد که برای اداره امور
ال حفظ با دوی آن ها ابتکار سياسی را در هر حکومت بود که در اصطکاک وظايف حزب و

را به وظايف مشورتی تقليل می داد، مشکلی که به همان  ارگان های پايين تر می کرد و
 اشکال و پافشاری بر. می ساخت صورت سازمان های توده ای، همچون اتحاديه ها را متاثر

 نيز يک جامعه سوسياليستی بالغ ضروری است و آن چه در سطوح اعمال سانسور فراتر از
پاره ای از . می ساخت زحمتکشان متمايز حکومتی را از بگان حزبی وامتيازاتی که نخ

 حمايت از مشکالت آشکارا به جنگ سرد مربوط بود که برای حفظ قدرت نظامی مطمئن و
پرداختن به چالش های  اجبار مشکالتی هم ناشی از. ذف می کردحمتحدان خارجی منابع را 

آموزش مناسب  يک ايدئولوژی و حزبی، وانقالبی، معيارهای باالی  مربوط به حفظ شور
با . بوروکراسی بود وسوسه های گريزناپذير حرکت بی رحم زمان و برابر مارکسيستی در

تمام اين ها، نکته عمده آن است که اين مشکالت سبب ايجاد بحران نشده بود، چه رسد به 
  .فروپاشی
 ی را آشکارا رها شده دراين، مشکل اصلی اين نظريه اين است که تاريخ شوروبه افزون 

طبيعت بشر، مالکيت خصوصی  از همان آغاز می نگرد چرا که از برابر يک مرگ ناگزير
اياالت متحده  گرچه اين نظرات در دوران حکومت ريگان در. آزاد جدا شده است بازار و

. يک جبر گرايی تاريخی مبتنی بر طبيعت بشر صحه می گذارد مورخی بر تسلط يافتند، کمتر
توضيح اين نکته است که چگونه سوسياليسم شوروی اشتراکی  به عالوه، اين نظريه ناتوان از

سر گذراند، اما به  جنگ جهانی دوم را به سالمت از تهاجم آلمان در کردن کشاورزی و
  .پای در آمد  از١٩٨٠دهه  در چالش های به مراتب کمتر زير در ظاهر

اين مقوله . ای سوسياليسم شوروی را به سقوط کشانددومين نظريه اين است که مخالفت توده 
آن رو که هيچ نويسنده معتبری نگفته است که تنها مخالفت توده ای  کمی بهانه جويی است، از

 چنين جنبه هايی از با وجود اين، نويسندگانی بر. سوسياليسم شوروی را به سقوط کشاند
عتراض های کارگران، فرارويی توهم، ا مخالفت توده ای، چون رهايی روشنفکران از

به يقين،  بی ميلی . ست ها تاکيد کرده انديو پيروزی انتخاباتی غيرکمون ناسيوناليست ها،
 ، بسياری از١٩٨٠دهه  مثال، در. روشنفکران نسبت به نظام شوروی کامال گسترده بود

 به وسيله طرح های اصالحی پيشنهاد شده. بودند بازار شوروی طرفدار اقتصاددانان مشهور
 اين جهت روشنفکران در از گذارد، و سياست های گورباچف تاثير برخی از آکادمی ها بر

 شورش در. ايفای نقش کردند ناآرامی توده ای نيز جنبه های ديگری از. فروپاشی نقش داشتند
جمهوری های بالتيک،  ارمنستان، اعتراضات ناسيوناليستی در باکو، منازعه آذربايجان و

مخالفان ليبرال در کنگره  شکل گيری يک جبهه متحد از ان، وي های معدنچاعتصاب
اما، نقص . جسته بودندانحالل سوسياليسم شوروی بر نمايندگان خلق همچون لحظات مهم در

 در آغاز اصالحات گورباچف که بيشتر عمده اين نظريه آن است که نا آرامی مردم نه در
سياست های گورباچف بود تا  ناشی از ايی ها بيشترآن نارض. حوالی پايان آن نمايان شد

شهروندان  اختيار انتقاد کردن را در به گفته يک لطيفه گو، گالسنوست مجوز. علت آن ها
، در ١٩٨۵با اين همه، در. شوروی نهاد، و پرسترويکا چيزی برای انتقاد به آن عرضه کرد

 حالی که برخی مردم شوروی از در. روند اصالحات، ناآرامی توده ای وجود نداشت آغاز
 فساد مسئوالن و ماموران شکايت داشتند، اکثر بابت مزايا و از کيفيت کاالها و بابت کميت و

 نظر. می داشتند نظام ابراز زندگيشان و خرسنديشان را از مردم شوروی رضايت خود را از
مندی   رضايتسنجی ها نشان می داد که سطح رضايتمندی شهروندان شوروی قابل قياس با

به سوی مالکيت  ، آن گاه که رهبران کشور١٩٩٠ -٩١حتی در. ظام شان بود نامريکاييان از
اکثريت  و تفرقه قومی حرکت کردند، شهروندان شوروی، در خصوصی، گسترش بازار



 

بقای اتحاد شوروی طرفداری می  حفظ و مالکيت عمومی، کنترل قيمت ها، و عظيمی، از
 يی، مخالفت مردمی بيشتر، همچون يک متغير وابسته، نه يک متغيرتحليل نها در. کردند

نه علت آن سياست ها  سياست های گورباچف و مستقل، به صورت يک فرآورده ناشی از
  .عمل کرد

اقتصاد جهانی داشت  جنگ سرد و به موجب سومين نظريه، عامل های خارجی که ريشه در
ونه نظريه ها بر آن است که خيانت به افراطی ترين اين گ. علت فروپاشی شوروی بود
به يقين، اين .  در رهبری شوروی بوده است) سيا( CIAرسوخ  سوسياليسم شوروی ناشی از

اساس يک گزارش درهمين  بر. خارجيان می دانستند رسيده بود آن چه اکثر از رسوخ فراتر
يکا را به تاريخ امر  موثرترين نوآوری های جاسوسی درFBI وCIA، ١٩٨۵در«اواخر، 

 را با ) سرويس اطالعاتی نظامی( .G.R.U وK.G.Bو » .گرفته بودند ضد شوروی به کار
چنانچه افشاگری های جديد نشان دهنده که . کرده بودند» سوراخ سوراخ«عوامل پنهان 

 بوده اند، آن گاه اين فرضيه که سيا سوسياليسم شوروی CIAخدمت  اچف يا ياکولف دربگور
البته، عوامل خارجی به مراتب . ه سطحی باورکردنی نزديک می شودرا فرود آورد ب

  .بوده اند سيا دست اندر کار نيرومندتر از
خارجی ناشی از اقتصاد جهانی،  همان گونه که نويسندگان بسياری مطرح کرده اند، فشار

دشواری های  و ريگان بی ترديد عامل مهمی در سياست های کارتر تغييرات فن آوری، و
 -٨٢فرانک، ياد آور می شود که بحران اقتصادی جهانی در  آندره گوندار. وی بوده اندشور

اين اتحاد  ريگان را به افزايش بودجه نظامی ترغيب کرد و و ، پرزيدنت کارتر١٩٧٩
بحران اقتصادی کشورهای سوسياليستی . کرد به صرف هزينه ای بيشتر شوروی را مجبور
 مانوئل کستل و. داد قرار ربی وام گرفته بودند، تحت فشاربانک های غ اروپای شرقی که از

به وفق دادن  آن کشور جبار اتحاد شوروی ناشی از عمده بر اماکيسلوا عقيده دارند که فشار
 تکنولوژيک، فشار اين عوامل اقتصادی و از صرف نظر. بود» جامعه اطالعاتی«خود با 

  . بود١٩٨٠اوايل دهه  اتحاد شوروی تشديد جنگ سرد در عمده خارجی بر
نبوده  نعمت توسعه داخلی بر خوردار خارجی از تهديد تجاوز فارغ از جامعه شوروی هرگز

منابع سرمايه گذاری  کمک به متحدانش همه ساله باال می رفت و خود و هزينه دفاع از. است
لغ  با١٩٨٠کمک اتحاد شوروی به متحدانش در. اجتماعی را می خشکاند های داخلی مفيد و

اين .  درصد اقتصاد را می بلعيد٣٠ تا ٢۵سال بود، و هزينه تسليحاتی  در  ميليارد دالر۴۴بر
  برابر٣ تا ٢ آن زمان از اقتصاد شوروی به موجب برآورد کارشناسان غربی در اتالف در

و اوايل سال های ريگان افزايش  حکومت کارتر اواخر جنگ سرد در فشار. فراتر می رفت
و سين گرواسی چپ گرا تاکيد کرده اند، ريگان  ونه که پيترشوايزر محافظه کارهمان گ. يافت

يک استراتژی چند شاخه ای را برای بی ثبات کردن اتحاد  جنگ سرد دومی را گشود و
کردن مصارف نظامی  دو برابر اين استراتژی تشکيل می شد از. کرد شوروی ابتکار

جنگ «(کار پروژه دفاع استراتژيک ، ابت»صرف هزينه تا  ورشکستگی طرف مقابل«
نقاط، پايين آوردن بهای  ديگر ، لهستان وافغانستان ست ها دريکمک به ضد کمون )»ستارگان
نيز پرداختن به اشکال   و )برای شوروی منبع عمده ارز (جهانی بازار در گاز نفت و

 .روانی گوناگون منازعات اقتصادی و
 

های  از راه ام شوروی آن نظام را به شيوه ها ونظ به يقين، عامل فشارهای خارجی بر
توضيح همه جانبه فروپاشی شوروی جايگاه ويژه ای  در نيرومند به چالش کشيد و گوناگون و

درک فروپاشی شوروی «با اين همه، اين مطلب با اظهاراتی چون گفته پترشوايزر، که . دارد
  .دارد است، تفاوتی بسيار» نممکشد نا در جنگ سرد پيروز«که » رونالد ريگان جدا از

  .جرالد مستدل ترين رديه را درباره قاطعيت سياست های ريگان ارائه می دهد فرانسيس فيتز



 

معلولی بين عوامل خارجی و يک بحران  او استدالل می کند که هيچ رابطه روشن علت و
وره ريگان د آن است که افزايش بودجه نظامی در جرالد بر مثال، فيتز. داخلی وجود ندارد

بسياری . پروژه ها بودجه نظامی اتحاد شوروی را افزايش نداد ديگر برای جنگ ستارگان و
به همين شکل اين انديشه را که مسابقه تسليحاتی علت  دست اندرکاران شوروی نيز از

مسئوالن دستگاه  يکی از. يا عامل فروپاشی بود رد کرده اند اصالحات گورباچف و
نتيجه جنگ  اين تلقی که پرسترويکای گورباچف در«: روی می گويداطالعاتی نظامی شو
 يکی از. مزخرف است به کلی پوچ و پرداخته غرب و شد ساخته و ستارگان ريگان آغاز

عميقا معتقدم که «: کانادا اظهار می دارد اعضای پژوهشکده شوروی درباره اياالت متحده و
 در نظرات معتبر» .شی اتحاد شوروی نداشتندفروپا نه مسابقه تسليحاتی نقشی در  وSDIنه 

اين موضوع به ميزان زيادی پيچيدگی  سر مباحثه ها بر. اهميت مسابقه تسليحاتی تفاوت دارند
شکل  هر در بزرگ و قدر سوی اياالت متحده هر خارجی از فشار. آن را ناديده گرفته است

افزون . وم خارجی نشان داده شدهج تحريم های اقتصادی، خرابکاری ها، و از و اندازه کمتر
سرانجام، پاسخ های . شکل ويژه پاسخ شوروی را تعيين نکرد خارجی سمت و اين، فشار بر

مستقيم ترين علت  مشکالت داخلی قطعی ترين و ويژه گورباچف به فشارهای خارجی و
  .سقوط نظام را فراهم آورد

  
  .مربوط به ديوان ساالری بوديک ضد انقالب  چهارمين نظريه اين است که علت ناشی از

اين نظريه واجد شباهت قابل توجهی به نظرات لئون تروتسکی درباره اتحاد شوروی در دهه 
 است، و» گذار«مرحله  اين عقيده بود که نظام شوروی در تروتسکی بر.  است١٩٣٠

 اداری واژگون نکند همان دستگاه چنانچه انقالب سوسياليستی نوين ديوان ساالری را منهدم و
خودش به يک  می تواند، خود، شالوده ای برای بازگشت کاپيتاليسم شود يا حتی می تواند

راه  شکل خود ديوان ساالری به طبقه حاکم از انديشه تغيير. شکل يابد طبقه مسلط تغيير
هوگ، استيون سلنيک . فرد وير، جری ف بيش مورد بحث ديويد کتز و باال، کم و انقالبی از

  ). گرچه آزاد آن گروه جديد را طبقه نمی داند ( گرفته است اد قراربهمن آز و
. س.ش.ج.دستاودهای مثبت ا واقعيت و باال تصويری مبتنی بر کتاب انقالب از در و وير کتز
  .انسانی حيات شوروی را به صورتی قانع کننده ترسيم کرده اند جلوه های دموکراتيک و و

اين ها ائتالف های  حی گورباچف روندهايی را پديد آورد وبنا به استدالل آن ها دوران اصال
جايگزينی سوسياليسم به وسيله کاپيتاليسم  هايی به وجود آورند که طرفدار گروه تازه ای از

 - نخبگان دولتی«با پشتيبانی  او. سوسياليستی شدجبهه ضد بوريس يلتسين رهبر. بودند
» گارد کهن« های گورباچف و گروه رقيب، سوسيال رفورميست توانست دو» حزبی

همچون يک فدراسيون چند مليتی به . س.ش.ج.هم گسستن ا از. را به حاشيه براند. ش.ا.ک.ح
ضد . گورباچف به وقوع پيوست سبب ويژگی های مبارزه قدرت بين نيروهای يلتسين و

روسيه قبضه کردند، حال آن که سوسيال رفورميست  سوسياليست های يلتسين قدرت را در
نيروهای يلتسين به اين نتيجه . دست داشتند ای گورباچف اکثر نهادهای اتحاديه ای را دره

اتحاد شوروی می توانند قدرت را حفظ کنند و  رسيدند که تنها با جدا سازی روسيه از
  .به کناری نهاده شد. س.ش.ج.اين رو ا از. بازگشت کاپيتاليسم را پی بگيرند

  
 اين تزها می توانند توضيح دهند که چرا اکثر. عددی دارندنقاط قوت مت يرو و تزهای کتز

اغلب،  صاحب منصبان شوروی پيشين، و سرمايه داران روسيه امروز مديران بلند مرتبه و
رفتن به راه  فرو يلتسين خود را مبنی بر قدر هر. سابق هستند. ش.ا.ک.اعضای ح

 دولتی نتيجه گيری می -بگان حزبینشان می داد، نخ بيشتر کاپيتاليستی با اشاراتی بيشتر و
احتماال با يک جا به جايی به سوی  امتيازاتشان می تواند حفظ شده و کردند که قدرت و

اين رو، فروپاشی سريع به  از. مالکيت خصوصی و تبديل اعضا به صاحبان جديد بهبود يابد



 

نيز  سين و می تواند با انتقال وفاداری نخبگان به سوی يلت١٩٩١اصطالح کودتای مه 
گورباچف يا رهبران   از)توده ها نيز و (غيبت پشتيبانی نخبگان. کاپيتاليسم توضيح داده شود

اقبال گورباچف  بخت و شکست خورد و» طرح توطئه«دليل عمده ای است که چرا » کودتا«
نسبتا آرام بازگشت  اين تزها طبيعت سريع و.  نزول کرد١٩٩١دسامبر فاصله اوت و در

  .دشواری های راه اندازی کاپيتاليسم جديد را توضيح می دهند نيز م وکاپيتاليس
  

يک بررسی . کامل قانع کننده نيستند به طور» باال انقالب ديوان ساالری از«با اين همه، 
 هيچ گونه مدرک و« حزبی -نخبه دولتی اساس مصاحبه هايی با اعضای پيشين قشر بر معبتر
 که می گويد نظام شوروی به وسيله مقامات دولتی و» زتنوری مد رو«برای اثبات » شاهدی

واقع، آن  در. حزبی فرو افکنده شد تا قدرت خود را به ثروت خصوصی تبديل کنند، نيافت
اهانه به سرعت بخشيدن آگ ناتوان در نظام و اقدام جمعی برای دفاع از ناتوان در«مقامات 

چنان استحکامی بر  بتوان گفت از ه اگر، تاز»بروکراسی عالی رتبه«آن . بودند» نابودی آن
پراکنده  بود که همچون يک گروه اجتماعی قابل قبول داوری شود، نامتجانس تر و خوردار

منافع  اين، اگر افزون بر. آن بود که به مثابه يک نيروی سياسی هم بسته اقدام کند از تر
گرا بود چگونه می توان  حزبی تعيين کننده سمت گيری حوادث کاپيتاليستی -نخبگان دولتی

پرسترويکای گورباچف، ديوان ساالری  نيز آزاد يلتسين و توضيح داد که ابتکارات بازار
 نفر  هزار١٠٠کل نخبگان را حدود  رو وي نفری را درهم کوبيدند؟ کتز ها هزار مرکزی ده

دش بود چرا به اقدام آگاهانه مستقل برای حفظ منافع خو اين گروه قادر اگر. برآورد کرده اند
، و شوک ١٩٨٧، رويزيونيسم گورباچف در١٩٨٣ لنينيسم آندروپف در-پشت سر مارکسيسم

گرفت؟ آيا تمامی آن سه ايدئولوژی به شدت   قرار١٩٩٣آزاد يلتسين در درمانی بازار
راستای منافع خاص آن ديوان ساالری بودند؟ غارت دارايی های دولتی به  در ناسازگار

 حالتی جنينی ١٩٨٧ ساالری وقتی برچيده شدن حزب جدی شد دروسيله نخبگان ديوان
را به وجود آورد که  اين باور شد و  بود که غارت همه جانبه ظاهر١٩٩٠ -٩١در  داشت، و

  .فروپاشی را به پيش می راند جايی ديگر  دولتی، که در-نخبگان حزبی تحوالتی، نه در
نخبگان با  برخی از. آن ها ودند، نه مبتکرواکنش به رخدادها ب کار  دولتی در-نخبگان حزبی

 چنگ انداختن به دارايی های دولتی فرصت طلبانه واکنش نشان دادند تا قدرت و
  .امتيازهايشان را حفظ کنند اما آن ها بازيگران عمده آن روند نبودند

  
 ع وير نقش اوضاو و کتز. باال را معيوب می سازند انقالب از جنبه های متعدد ديگری هم تز
سقوط شوروی  بر گذار امپرياليستی خارجی، به مثابه علتی اثر احوال بين المللی، يعنی فشار

  .همچنين، آن ها درباره پروژه گورباچف دستخوش توهم هايی هستند. را دست کم می گيرند
ناقابل  آن ها جزيی و آن ها آن چه را آشکارا ضد انقالب بود انقالب می نامند، گويی تمايز

طرفداران سرمايه  برابر عقب نشينی های گورباچف در آن ها نسبت به سازش ها و. بود
 پشتيبانی از نيکاراگوئه، و جمله ترک کوبا و داری وطنی و امپرياليست های خارجی، از

تحليل نهايی، با سرزنش کردن نخبگان  در. هيچگونه انتقادی نکرده اند] فارس[جنگ خليج 
  .او را دارند، تبرئه می کنند يرآرزوی پشتيبانی ازو و که کتزديوان ساالری، گورباچف را، 

  
تزهايی پشتيبانی می کند که برآنند نخبگان ديوان ساالری ضد  ظاهر، از بهمن آزاد نيز، در

تحليل آزاد، تحوالت سياسی معينی در تاريخ شوروی راه  در. انقالب را پرورش دادند
انديشه ضد انقالب  تحليل او حتی اگر ناصراين ع ساخت، و سرنگونی گورباچف را هموار

 آزاد تاريخی همدالنه و. به کناری نهاده شود، همچنان گريز ناپذير باقی می مانند ديوان ساالر
 -١٩٢١کمونيسم جنگی   از-محدويت های سوسياليسم شوروی دستاوردها و قانع کننده از

، ١٩٢٨ -١٩۴۵ سريع ، صنعتی کردن١٩٢١ -١٩٢٨، تا سياست نوين اقتصادی نپ ١٩١٨



 

معتقد است مشکالت واقعی  او.  به دست می دهد-جنگ بازسازی پس از جنگ جهانی دوم، و
 به ١٩۵۶هم سطح سازی دستمزد ها که در و» مدل مصرف سريع«. شد با خروشچف آغاز

ابتکارها را ريشه کن کرد، کاستی ها را آفريد، رشد . وسيله بيستمين کنگره تصويب شد
اين انديشه خروشچف که اتحاد . فساد را پرورش داد سياه و بازار کاهش داد، واقتصادی را 

 بيست و در کرده بود و را آغاز» همه جانبه جامعه کمونيستی ساختمان کامل و«وروی ش
توهم هايی را   به تصويب رسيد، به شدت خوش بينانه بود، بذر١٩۵٩يکمين کنگره در

دومين  بيست و تصويب اين انديشه در. شد ر منجررکود بيشت به هم سطح سازی و کاشت، و
» حزب تمام خلق«. ش.ا.ک.شده و ح» دولت همه خلقی« که دولت شوروی ١٩۶١کنگره در

حزب  نفکران و بوروکرات ها برشتسلط فزاينده رو برابر دولت و تضعيف حزب در از خبر
سياست  حاد شوروی واين نظر دفاع می کند که مشکالت ات خالصه، آزاد از به طور. می داد

  .خروشچف بود های گورباچف پس لرزه های سياست های اشتباه عصر
  

وقفه «خطاهای خروشچف می داند، بخشی از  گورباچف را همچون پانوشتی بر آزاد عصر
آزاد نمی بيند که گورباچف » مورد نياز به کارگيری تغييرات بسيار ناکامی در  ساله و٢۵ای 

آزاد به جای . تقويت کرد می ضعف های آن ها را بسط داد وتما سياست های خروشچف و
 سياست ها و روندهای مستقيمی که به فروپاشی انجاميد، دوربين را بر ارائه يک تحليل از

برنامه اصالحی آندروپف به وسيله بوروکرات های دولتی : کل روند متمرکزمی کند
خود  مسير گرداندند، از را بازکاپيتاليسم  گورباچف، که به سوسياليسم خيانت کردند و

ما، مشکل واقعی نه بوروکراسی بدان گونه، بلکه اقتصاد ثانوی بود که  به نظر. منحرف شد
 در نيز دولت را فاسد کرد، يک ذهنيت خرده بورژوايی در خارج و حزب و بخش هايی از

ران اقتصاد برخی ديوان ساالران را همراه با معامله گ درون ديوان ساالری پرورش داد، و
  .ثانوی به صورت زمينه ای برای اپورتونيسم گورباچف درآورد

  
نظام اداری به  است که اتحاد شوروی به سبب نبود دموکراسی و اين باور نظريه پنجم بر
کاستی های  اين نظرات وجوه اشتراک زيادی با نظريه نقايص و. پاشيد فرو شدت متمرکز

 ن است که آن ها که به کاستی های ذاتی سوسياليسم باوراي در تفاوت آن دو. سوسياليسم دارد
می کنند تمام نظام های سوسياليستی دارای چنين سرنوشت محتومی هستند، حال  دارند فکر

اليسم نوع شوروی اين باورند که تنها سوسي بر» نبود دموکراسی«آن که نظريه پردازان 
تمرکز   نبود نهادهای دموکراتيک وبرای اين نظريه پردازان،. نوشت بودمحکوم به اين سر
به طور وسيعی به  اين نظر. لنين منشاء گرفته اند استالين، يا استالين و افراطی اقتصاد از

و استفن کوهن، مورخ، و  اورو کمونيست ها عنوان می شود وسيله سوسيال دموکرات ها و
احزاب کمونيست  شماری از را منعکس می کنند، و روی مدودف، نويسنده شوروی اين نظر

 .اين گونه می انديشند نيز معاصر
 

الزامی به هيچ گونه دفاع از سوسياليسم  است و جذابيتی سطحی برخوردار اين توضيح از
تمرکزافراطی  نبود دموکراسی و فروپاشی آن به خاطر با سرزنش کردن شوروی و. نمی بيند

اين که  ی است برای تاکيد برراه. به مکانيسم فاصله گيری روانی يا سياسی خدمت می کند
اين . بی عيب است ايده آل سوسياليستی به رغم آن چه در اتحاد شوروی رخ داد ناب و

اب نمی سسوسياليستی به ح تجربه عملی يک کشور. تاريخ اهميتی ندارد«: توضيح می گويد
ی چه م يگانه چيزی که مهم است اين است که سوسياليست ها يا کمونيست ها امروز. آيد

 آن زمان، آن چه مطرح است اينجا است و اتحاد شوروی رخ داد آنجا بود و آن چه در. گويند
آن ها زيادی . زيرک تريم کمونيست های شوروی شلوغ کردند، ما فرق داريم و. اکنون



 

تمرکزگرای افراطی بودند، اما ما اين همه را می دانستيم يا  بوروکراتيک، غيردموکراتيک و
  .» ها آموختيماشتباهات آن از

 کار خدمت کسانی باشد که می خواهند روی جزوه ای ديگر اندازه زياد هم در هر اين نظر
 کنند، تظاهرات يا سخنرانی کنند، ترويج کتاب يا مصاحبه با رسانه ها داشته باشند، هنوز

ارتباط  طنين اش را در به محض آن که بکوشی عبارت پر. آن می رود توضيحی از انتظار
که  اين نظريه همان قدر. خدادهای واقعی به کارگيری، قدرت تبيين آن محو می شودبا ر

اين گفته که اتحاد شوروی . دقت است همان گونه از ارائه دليل يا رد طفره می رود عاری از
  .باشد اين دو تمرکزافراطی فروپاشيد می تواند به معنای يکی از به علت فقدان دموکراسی و

اقتصادی و رويه  ن سبب روی داد که اتحاد شوروی فاقد اشکال سياسی ويا فروپاشی به اي
کشورهايی بود که به صورت سوسيال  دموکراتيک اداره می شوند، کشورهايی  های آشنا در
 يا به اين سبب رخ داد که )يک اقتصاد مختلط يعنی يک ليبرال دموکراسی و (چون سوئد

اقتصاد مختلط را که تاکنون  اسی سوسياليستی واتحاد شوروی نتوانست نوع جديدی از دموکر
نمی توانند توضيحاتی تاريخی به  دو نظر هر. هيچ نقطه دنيا شناخته نيست به وجود آورد در

ساختارهايی ايده آليستی استوارند که می کوشند تاريخ را با ميزان  حساب آيند زيرا آن ها بر
گرچه هگل اين تفکر را متجانس يافته . ندانطباق يا عدم انطباقش با يک ايده آل توضيح ده

 آن، باور دارند که توضيح ها بايد با جزئيات و است، اما مورخان مدرن، مارکسيست يا غير
فهم تاريخ به  اين منطق از. ها همسانی داشته باشنددهای تاريخ، با منطق درونی رخدادتضا

 . ندبيرونی جلوگيری می ک برابر يک معيار وسيله ارزيابی آن در
 

اين رو فروپاشيد که نتوانست سوسيال  می کنند اتحاد شوروی از اين، آن ها که فکر افزون بر
روشن است که گورباچف، . دموکراسی اروپايی را دنبال کند دارای مشکل ديگری نيز هستند

کوشيد اتحاد  پس از رسيدن به نقطه معينی، با ايده آل های نظريه پردازان سهيم شد و
اما اين . به سوی نوعی ليبرال دموکراسی همراه با اقتصاد مختلط هدايت کندشوروی را 

اين . ن فايق نيامده اندآ بر شدند که هنوز حرکت ها به چنان ذوب سياسی و اقتصادی ای منجر
به ارائه  نظريه پردازان نبود دموکراسی قادر سيمگی است که هيچ يک ازنوعی سرا

  .توضيحی نبوده اند
  

برپايی نوع تازه ای از دموکراسی  می کنند توضيح ناکامی شوروی ها در رکسانی که فک
  .دارد نيز با مسئله مشکلی مواجهند اقتصاد مختلط قرار سوسياليستی همراه با نوع جديدی از
حتی سخت گيرترين ماترياليست . ترتيب زمانی است در نخست، مصالحه ای با اين نقطه نظر

اين باورند  بر  دارند وآرمان هايی لنينيست ها - مارکسيستهای تاريخی تصديق می کنند که
اين آرمان، آرمانی است . که سوسياليسم به سوی آرمانشان، کمونيسم تحول خواهد يافت

به هر کس به ميزان  کس به نسبت  توانايی اش و هر از: جامعه ای که برپايه اصل": عمومی
هاست که در آن سهميه بندی غيرالزم نعمت  از نيازهايش اداره می شود؛ جامعه سرشار

 مرج توليد خصوصی و مزدوری و هرج و کار مردم با جايگزينی استثمار خواهد بود و
برنامه ريزی ممکن شده است  بازار، با کنترل آگاهانه ای که به وسيله مالکيت مشترک و

مراه با تفاوت دولت ه آن طبقات، توليد کااليی، و تاريخ خود را می سازند؛ جامعه ای که در
به اين . روستا محو خواهد شد و تفاوت شهر ذهنی، و کار ها و تقسيم ها بين کار جسمی و

تحوالت سوسياليسم را عملی   دارند که با آن هدايت وآرمانی لنينيست ها -ترتيب، مارکسيست
رسيدن به يک آرمان سبب فروپاشی يک  که ناکامی در تازه، اين نظر و. "خواهند ساخت

اين، آن چيزی است که نظريه . عه سوسياليستی خواهد شد موضوع به کلی ديگری استجام
يک توضيح  ين رو است که ايده آليسم آن ها از از پردازان نبود دموکراسی می گويند و
  .تاريخی قابل اعتماد فاصله می گيرد



 

  
 راسی وافزون براين نکته، نظريه پردازان نبود دموکراسی، تاريخ واقعی ليبرال دموک

زمان  گذر ارزش گذاری دموکراسی در مفهوم و. دموکراسی سوسياليستی را ناديده می گيرند
نه کاپيتاليسم نه ليبراليسم می توانند ادعا انحصاری نسبت به آن داشته  يافته است، و تغيير
تا نيمه دوم قرن نوزدهم، دموکراسی به معنای حکومت طبقات فرودست يا ستمکشان . باشند
ارسطو تا بنيان گذاران اياالت متحده مخالف دموکراسی   سياسی ازنتقريبا تمام متفکرا  وبود،
رقابت بين   گزينش و- رقابت ارزش می نهد از همه مهمتر، ليبراليسم به گزينش و. بودند

 دموکراسی به تدريج به اياالت متحده و. بازار بين کاالها در عرصه سياسی و احزاب در
آن نه همچون حکومت به وسيله طبقات فرودست آن  پس از  ليبرال آمد وجمهوری های ديگر

انتخابات، مانند گسترش حق  گونه که گفته شد، بلکه به صورت شرکت طبقات فرو دست در
  . نوجوانان سپس به بردگان سابق، زنان و رای نخست به مردان بدون دارايی، و

  .ليبراليسم دارد از تريه ای نيرومندبت به دموکراسی داعتاريخی، سوسياليسم نس نظر از
تدريج دموکراسی را به عنوان يک ارزش پذيرفت، سوسياليسم حالی که ليبراليسم تنها ب در
 مارکس در. گرفت بر همان آغاز مفهوم کالسيک آن، حکومت طبقات فرو دست را در از

يی پرولتاريا انقالب طبقه کارگر، فرارو نخستين گام در«:  گفت١٨۴٨مانيفست کمونيست در
حالی که  در» .برای دموکراسی است پيکار به جايگاه طبقه حاکم، به منظور پيروزی در

ليبرال دموکراسی گزينش را تحسين می کرد، دموکراسی سوسياليستی برابری، به مفهوم لغو 
را ارزش می نهاد، درست همان گونه که  طبقه سرمايه دار استثمار ارجحيت، تسلط، و

شکال دموکراسی را تجربه می کرد، سوسياليسم مکانيسم های دموکراتيک را ليبراليسم ا
لنين استدالل می کرد که کارگران به طور خلق الساعه و خود به خود . متحول می ساخت

نتيجه حزب پيشاهنگ  سازمان های انقالبی را به وجود نمی آورند، در انديشه سوسياليستی و
اما، حکومت حزب پيشاهنگ همان حکومت به . بری کندمی بايد انقالب سوسياليستی را ره
های افزايش  بود راه زمان، سوسياليسم ناچار گذر در. وسيله کارگران و دهقانان نيست

حزب  جمله گسترش عضويت در دهقانان، از مشارکت و کنترل به وسيله کارگران و
  .ا متحول سازدسازمان های توده ای ر ديگر توسعه شوراها، اتحاديه ها و کمونيست و

کمال بود، اتحاد شوروی نهادهای سياسی گوناگونی  از چند روند تحول دموکراسی به دور هر
 طرح های عملی چندی را برای فراهم آوردن مشارکت عمومی به کار را ايجاد کرده بود و

خود را با آن  کشورهای سوسياليستی بعدی نو آوری های شوروی را پذيرا شدند و. گرفته بود
شوروی اقدامات متنوعی، شامل به کارگيری مطبوعات به عنوان مرجع . ا وفق دادنده

کردن اتحاديه  منبع اخبار، برخوردار سازمان های دولتی و رسيدگی به شکايت های مردم از
ختيارات الزم برای حقوق کارگران، معيارهای توليد، حق استفاده از موجودی صندوق  ها از

شوراها، کميته های توليد، انجمن های محلی، کميته های اداره کننده تشکيل  های اجتماعی، و
 گرچه بسياری از. حزبی را تجربه کرد نهادهای حکومتی و ديگر مجتمع های مسکونی، و

 تجديد ١٩۵٠دهه  جنگ دوم جهانی کم توان شدند، در جريان سال های  دشوار اين نهادها در
سال های  حتی در. برگرفتند زحمتکشان را در بيشتر و بيشتری از شمار حيات يافتند و

زندگی نشان می  سر حکومت نشانه های بسياری از زمامداری برژنف مشارکت توده ها در
 خود، زمانی که جمعيت اتحاد ١٩٧٨نوشته های  نويسندگان شوروی در گروهی از. داد

شوروی  ياسی دررا درباره فعاليت های س بود ارقام زير  ميليون نفر٢۶٠شوروی بالغ بر 
 ٣٨عضو اتحاديه کارگری، نزديک به   ميليون نفر١٢١ ميليون کمونيست، ۵/١۶: ارائه دادند

شوراهای  که در  ميليون نفر٣۵ ميليون نماينده، ٢ميليون کمونيست های جوان، بيش از 
 ۵/۵ ميليون اعضای نهادهای کنترل خلقی، و ۵/٩می کردند،  نمايندگان خلق با نمايندگان کار

يک شورای  البته شرکت در. های صنعتی ميليون اعضای کنفرانس های توليدی بنگاه
يک انتخابات بورژوايی، به هيچ وجه دليل قانع کننده  شرکت در سوسياليستی، درست نظير



 

ناقص، معرف تالش  چند به طور نظارت مردمی نبود، اما، با اين حال، هر کنترل و ای بر
  .يستی استبرای نوعی دموکراسی سوسيال

  
ديگرعرصه ها با  حال توسعه يافتن بود، در پاره ای عرصه ها در دموکراسی در اگر

اندازه  فروشگاه های مخصوص حزب و امتيازات، هر. مشکالتی دست به گريبان بود
محدود، همراه با رشد برخی بهره برداران ثروتمند اقتصاد ثانوی برابری  و مختصر

ارگان مشورتی  بهترين حالت اثر اوليه حزب در اقتدار. گرفتندمی  سوسياليستی را به تمسخر
 حزب و اقتصاد ثانوی برخی را در. بدترين حالت نقش تائيد کننده را داشت در شوراها و

 نقاط قوت و نکته اينجاست که دموکراسی سوسياليستی برخوردار از. حکومت فاسد کرده بود
ا به وسيله کسانی که نبود دموکراسی را پيچيدگی وضع موجود عموم. نقاط ضعف بود نيز

 البته اين که جامعه ای که نه در. عامل سقوط سوسياليسم شوروی می دانند شناخته نشده است
پا درآمده باشد  نتيجه نارضايی مردمی از نه در بحران اقتصادی، و تعرض خارجی و اثر

: ديگری بايد افزوده شوداکنون به اين پارادوکس، نکته عجيب . پارادوکس قابل توجهی است
 آن شرکت داشتند از در شماری که ميليون ها نفر اين جامعه به رغم سازمان های سياسی پر

  .پای درآمد
  

فروپاشی داشته است درست به همان ميزان نبود  امر نقش محوری در اين انديشه که تمرکز
خ بود که کوشيد طول تاري در اتحاد شوروی نخستين کشور. دموکراسی مسئله آفرين است

  و)های غيردولتیه بنگا همراه با عناصری از  های دولتی چارچوب بنگاه اقتصادش را در
تنها يک حکومت .  سامان دهد)هايی محدودبه اضافه بازار (دولتی برنامه ريزی متمرکز

: با يک اقتصاد برنامه ريزی شده می توانست به آماج های سوسياليسم مرکزی مقتدر
بيرونی،  برابر خطر دشمنان درونی و انقالب در ن مالکيت، محافظت ازاجتماعی کرد

 صنعتی کردن، ارتقاء آموزش، سالمتی، مسکن برای همه، و دستيابی سريع به برق رسانی و
برنامه  هيچ گونه نسخه و. دست يابد محروم ترين مناطق کشور توسعه عقب مانده ترين و

. دست نبود ی برای عملی شدن اين همه درهيچ تضمين پيش فراهم شده ای، و از کار
تاريخ اتحاد شوروی شامل تجربه کردن دائمی انواع گوناگون مکانيسم های برنامه  سراسر

درجه  سرمايه گذاری، و ريزی، سياست های متفاوت درباره قيمت ها، دستمزدها، و
 اين گفته که .برنامه ريزی مرکزی بود متن مالکيت دولتی و آن در دوری از تمرکزگرايی و
رو بوده اند  در دايم با مشکالتی رو طورارتباط با برنامه ريزی مرکزی ب شوروی ها در

 آن ها به کرات کوشيدند نقش شايسته ای برای تصميم سازی غيرمتمرکز. مسلما حقيقت دارد
با اين همه، اين گفته که مشکل به سادگی . متن اقتصاد با برنامه ريزی مرکزی را بيابند در

اتفاقا، . بود شبيه آن است که گفته شود مشکل سوسياليسم همان سوسياليسم است خود تمرکز
درست با اتخاذ يک چنين موضعی است که گورباچف کارش را به پايان برد، آن گاه که 

 های خصوصی باز برنامه مرکزی را به سرعت به کناری نهاد و درها را به روی بنگاه
ه که تمرکزگرايی موجب مشکالت بوده است حقيقتی است به سخن ديگر، اين گفت. کرد

می  انکارسوسياليسم منجر روشن، اما اين که خود تمرکزگرايی يک مشکل است به رد و
  .شود

چنانچه اتحاد . دست دارند طرفداران نظريه نبود دموکراسی معتقدند يک کارت برنده در
منافع   بود که به واقع آرزو ومی يک دموکراسی سوسياليستی سرزنده برخوردار شوروی از
 زب کمونيست به واقع معرف پيشاهنگ طبقه کارگر حاگر را بيان می داشت، و طبقه کارگر

برابر سرنگونی حزب کمونيست،  جمله خود کمونيست ها، در می بود، آن گاه کارگران، از
 اين به موجب. بازگشت سرمايه داری مقاومت می کردند بی خاصيت کردن سوسياليسم ، و

دموکراسی  آنجا که نه طبقه کارگر، نه کمونيست ها مقاومت کردند، چيزی در نظر، از



 

همان . استاين دام منطقی مبر تاريخ واقعی فروپاشی شوروی از. شوروی غايب بوده است
اين که چرا اين . به واقع اتفاق افتاد  نشان داديم، مقاومت طبقه کارگر۶بخش  گونه که در

گسترده نبود تا فرود سوسياليسم را متوقف کند، البته، معمای  دازه بزرگ ومقاومت به آن ان
عمل، حقيقت معما را دست کم  با اين همه نظريه نبود دموکراسی تا حدودی، در. بزرگی است
آن گاه که يک اقليت کوچک ثروت همگانی را به دارايی خصوصی خويش . گرفته است

جامعه ای را به پيش مدرنيته  برای نخستين بار  وساخت، تبديل کرد، بقيه جمعيت را فقير
تن دادن . مردم اين جامعه صنعتی پيش رفته منفعالنه تسليم شدند کشاند، اکثريت بزرگی از

 است، هدهند مردم به سياست هايی که به نحو بارزی به سودشان نيست پديده ای عميقا آزار
آن چه دوست داريم  از يار عادی ترکشورهای کاپيتاليستی و بس پديده ای شناخته شده در

نوعی  از به گذار نياورد که قادر اين که سوسياليسم شوروی شهروندانی به بار. کنيم تصور
 اکثر سکون، بی خبری عمدی، و رفتارهای همواره سوداگرانه ای باشند که اغلب مردم را در

اين . يد ما را حيرت زده کندمی دارند ممکن است نوميد کننده باشند اما نبا جنبش باز مواقع از
حالت همان اندازه اعالم جرمی به ضد ليبرال دموکراسی است که به ضد دموکراسی 

  .سوسياليستی
  

اين، نهادن مسئوليت حالت انفعالی مردم شوروی به دوش نهادهای سياسی  افزون بر
  - اشکال سياسی سنتی شوروی بسياری از. سوسياليستی مشکل ديگری را پيش می آورد

 اين رو، در از.  تحليل رفتند١٩٨۵ پس از-حزب کمونيست خود روزنامه ها، شوراها، و
حالی که اکثريت مردم شوروی همچنان نسبت به خصوصی سازی مالکيت و دارايی ها، 

تکه پاره شدن اتحاد شوروی مخالف باقی ماندند، اشکال  حذف کنترل های قيمت، تجزيه و
به عالوه، نهادهای . محو شدن بودند دود شدن و کار سی درسنتی شيوه های بيان نظرات سيا

اعمال چنان خواست های همگانی  تازه ای چون کنگره نمايندگان خلق ناکارآمدی خود را در
بازسازی کاپيتاليسم  اين روند، همه گونه تضعيف نهادهای سنتی و صدر در. به اثبات رساند

لوای اين اطمينان به پيش برده می شد که  رهبران کمونيست در ديگر به وسيله گورباچف و
  .بازگشت به لنين هستند و به سوی سوسياليسم بهتری پيش می روند کار گويا در

زمانی  اين رو بود که درست در به ديگرسخن، احتمال دارد که بخشی ازانفعال کارگران از
م، امنيت زندگی مرد رهبران کمونيست سرگرم فرسايش استاندار و ديگر که گورباچف و

آن ها  می دادند و خود سوسياليسم بودند، به کارگران وعده يک سوسياليسم بهتر اقتصادی، و
می داشتند، محروم می  راه آن ها نظراتشان را ابراز آن از همان نهادهايی که پيش از را از
  .ساختند

به . تگورباچف بوده اس عمده ناشی از آخرين نظريه اين است که فروپاشی شوروی به طور
اما . کامال طبيعی، تقريبا تمام ارزيابی ها وزن بزرگی را به نقش گورباچف می دهند طور

اساس گفته آرکی  بر. ديگران برای او می شناسند از برخی ارزيابی ها مسئوليتی فراتر
به طورعمده  ، و»عامل گورباچف«براون، مورخ بريتانيايی، کليد انحالل جامعه شوروی 

نظام را ] ارتداد[نظر براون، اين ترک راست آئينی  از. نيسم ارتدوکسی بودکمو از دوری او
های نامريی ضعيف کرد، اما، به رغم اين امر، گورباچف نقش يک قهرمان غربی  هار از

ديگران نيز، که گورباچف را همچون عامل . امروزی را بازی کرد کبير سازی، يک پطر
می  جری هوگ فکر. می کنند از براون برای او باز رتعيين کننده می بينند، حتی حسابی فرات

يوگنی نويکف و پاتريک باچيو برآنند که . آزاد بود بازار کند که گورباچف يک هوادار
اين عقيده است که  آنتونی داگوستينو بر. گورباچف يک اوروکمونيست گرامشی گراست

مرتبه  حفظ قدرت در  کسب وقياس با گورباچف يک ماکياولين بود، که برای او انديشه ها در
  .دوم اند

  



 

چند ما با عنصرمشترک اين نظرات، که انحراف های ايدئولوژيک گورباچف نقشی  هر
ديگر آن نظرات  عين حال با شماری از عناصر کليدی ايفا کرده است، موافق هستيم، در

  .رست نيستجايی که براون مثبت می بيند ما منفی می بينيم، د اين که، در. موافقت نداريم
گورباچف می گذارند اين نکته را  اين است که گزارش هايی که تاکيدی افراطی بر درست تر
اجتماعی عمل می  يک متن تاريخی و نامعلوم می سازند که او تنها نبود، بلکه در تيره و
آندروپف فاصله گرفت، انديشه هايی را نمايندگی  از زمانی که گورباچف نخستين بار. کرد

نظرات  جمله در جنبش کمونيستی سابقه داشت، از  که، با وجود اين همه، درمی کرد
انديشه . رخی افراد جامعه شوروی پديد آمده است انديشه هايی که در روشچف، و بوخارين و

دولت، حقانيت بخشيدن به مالکيت  هايی چون ضعيف کردن قدرت مرکزی حزب و
 توانمندی هايی برخوردار  از١٩٨٠دهه  به بازارها در اجازه آزادی بيشتر خصوصی، و

  وابسته به معامالت غير)چند انگلی هر( محسوسی منافع بخش فعال زيرا به طور. بودند
تنها » عامل«به اين ترتيب گورباچف نه يک . خصوصی را منعکس می کردند قانونی و

 .محصول زمان خويش بود هم فرزند و تاريخ ساز، که هم وارث سنتی معين و
 

 پيش طراحی شده و گورباچف به ديدن يک نقشه از پاره ای نوشته ها، تاکيد بر عالوه، دربه 
 حجم مدارک و می رسد وزن و با وجود اين، به نظر. می شود اقداماتش منجر جا افتاده در
 برانگيخته و تناقض، و شتاب زده، پر رهبری کم مايه داللت دارند که تند و بر شواهد بيشتر
تسليم به  گرچه سياست های گورباچف طرح نمونه واری از. فی عمل می کردکا بدون تفکر

و فشارهای امپرياليستی به دست می  درون کشور منافع خرده بورژوازی ليبرال و فاسد در
پيش طراحی شده يا  آن که يک نقشه از بيش از. نبود آشکار اين وضع ازهمان آغاز. دهد

او را تعيين  و کردار اشد اپورتونيسم بود که گفتارب هدف مشخص، هدايت کننده گام های او
  .می کرد

  
 پايان، داستان فروپاشی شوروی به صحنه آمدن تراژدی ناگزيری نبود که ريشه در در

نبود که ناشی از مخالفت مردمی يا دشمنان  شکستی نيز. ناممکن بودن سوسياليسم داشته باشد
انطباق برخی نظرات  وسياليسم شوروی درنتيجه ناکامی س همچنين در. خارجی بوده باشد

داستان خيانت آگاهانه يک . نبود يک اقتصاد مختلط نيز سوسياليسم با ليبرال دموکراسی و
درون خود انقالب بود  داستان پيروزی گرايش معينی درهمه،  واقع بيش از در. نبود مرد نيز

اقتصاد ثانوی  نخست، و دروهله  در طبيعت دهقانی کشور ناشی از گرايشی بود که ريشه در
طرف اقتصاد  مرتبه بعد داشت، بخشی که به سبب ارضا نشدن تقاضاهای مصرفی از در

عدم وضع  آن و درک خطر پنهان در به سبب ناتوانی مقام های مسئول در نيز دولتی و
گورباچف  ين عامل، گرايشی بود که پيش ازا. شکوفا شد قوانينی برای مقابله با آن، بسيار

اين، گرايشی بود که اعتقاد داشت سعادت، . خروشچف نشان داده بود بوخارين و د را درخو
بدون اقتدارمرکزی  سوسياليسم مورد نظرش بدون فداکاری، بدون مبارزه، و دموکراسی و

سازش با  اين گرايش به مصالحه و. آسان به دست آيد نيرومند می توانست سريع و
طرفداران اين  برخی از. داشت باور بازار  خصوصی وامپرياليسم، ليبراليسم، مالکيت

گرايش عقيده داشتند که آن ها سوسياليست های حقيقی هستند، گرچه با کسانی متحد بودند که 
آمدن گورباچف بود  تنها با روی کار. ثروت خصوصی بود عاليق واقعی شان پول سازی و

به سرانجام منطقی اش  جرا درآمد وانقالب نفوذ کامل يافت و به ا که اين گرايش موجود در
تنها با گورباچف بود که نابخردی همه جانبه اين جريان درک شد، آن زمان که نه به . رسيد

  .نوع تازه ای از سوسياليسم، که به نوع تازه ای ازبربريت منجر شد
  



 

ی بدبخت اوديسه هومر، شيوه ای را که انسان های فانی خدايان را به خاطر آغاز زئوس، در
آن ها خود، با شيوه های نامناسب خويش، «هايشان سرزنش می کنند، تقبيح می کنند، زيرا 

  ».سهم مقدرشان درد می کشند از بيشتر
  
انهدام تروا تا فروپاشی اتحاد شوروی راه بس درازی است، اما وسوسه ی انسان ها برای  از

 در. همچنان باقی استنيروهای قدرتمند بيرون  سرزنش کردن خدايان، طبيعت، يا ديگر
 نه با شايستگی کمتر و تر مورد اتحاد شوروی، فيدل کاسترو اين وسوسه را با کلماتی روان

آن واقعه يک خودکشی : سوسياليسم به علل طبيعی نمرد «:کاسترو گفت. تقبيح کرد هومر از
شتری بررسی بي بحث و برآوردهای ما ارزش ماندگاری داشته باشد، آن ارزش در اگر» .بود
  .هم شکست است که نخستين دولت سوسياليستی را در» شيوه های نامناسبی«  از
  
  


