
 

  سمياليانت به سوسيخ

  ی سرگردانیها سال
  ريافتن مسی یبرا

  یاصالحات در اتحاد شورو
  ی توماس کن-رانيروجرک
  یی عمویمحمد علترجمه 

  
ته يک نشست کمي، و ١٩۵٧ ژوئن ١٨ -٢١، ت برويپولک اجالس چهار روزه يان يدر جر
ن يننده بن کيي و تعی قطعیيک رو در روي  آن برگزار شد،ی که بالفاصله در پیمرکز

 خروشچف از مقام ی برکناری برایش درآمديبعنوان پ. ون رخ داديسيخروشچف و اپوز
شه ي و اندی کشاورزیاست هايژه سيو او، بی اقتصادیاست هايون به سيسي، اپوزیرکليدب

  . هجوم بردی دولتیزي از برنامه ریيتمرکز زدا
 شتاب ،یکشاورز به یاز صنعت یه گذاري سرمایت هايراولوييگر مخالفان با تغيمولوتف و د

 بکر، ین هاي زمیري به کارگ،ی مصرفیکاالهانه يدن به غرب در زمي رسیده براينسنج
  . مخالفت کردندی اقتصادیريم گي در تصمیيتمرکز زدا، و یسست کردن ساختار کشاورز

 ی می اقتصادی خروشچف در اساس نادرست بود و به نابودیاست هايبه نظرآن ها س
خواند و اظهار داشت که آن » یيماجراجو«ک ي بکر را ین هايمولوتف برنامه زم. ديانجام

ش يد پيمالنکف استدالل کرد که هدف با.  سازدی کردن دور میبرنامه منابع را از صنعت
ما «: و افزود. ی مصرفی و نفت باشد، نه کاالهاتادن از غرب در فوالد، آهن، زغالاف

انحراف «او برنامه خروشچف را » مي کردن آغاز کنیم با صنعتيست ها عادت داريمارکس
 را نسبت به یدانست که مردم شورو» یستياپورتون«ک حرکت ي  و» به راستیدهقان
  . کندیکم توجه م ع کشوري کردن سریصنعت
وم را به يديت پرزي اکثر)ی خنثیک راي با (سه  برابر  دریون توانست با هفت رايسياپوز

کرد، اعضاء  رون درزي خروشچف به بی فوریموضوع برکنارن که ياما، هم. دست آورد
 ت برويپولافته بودند يله خروشچف ارتقاء ي از آنان به وسیاري  که بسیته مرکزي کمیمسکو

 که یته مرکزيکم  ازینشست.  شدندیته مرکزيل جلسه کميتشک ان گرفتند و خواستاريم در را
اخراج   از خروشچف ویبانيافت با پشتي ادامه به مدت شش روز ب داده شد ويعجوالنه ترت

  .ان گرفتي پات برويپول  ویته مرکزيکم چ ازيکاگانو مولوتف، مالنکف و
چگونه يد، بدون هي نامیم» یضد حزب«ون يسيپوز آن چه ای اخراج قهرخروشچف، پس از

ن مدت ي ایط  خروشچف دریاز کارها. حکومت کرد گري به مدت هفت سال دیمقاومت جد
، خروشچف ی جزئیجهت ها رييتغ ها و  نوسانینخست، به رغم برخ. رجسته بودب زيچ دو
 ینه هايکاهش هز عمده آن عبارت بودند از ب کرد که عناصريداخل تعق  را دریاستيس

 ن وي ماشیستگاه هايدن اي، برچیزيبرنامه ر  دریيزدا ن، تمرکزي، حمله به استالینظام
 یج کاالهاي بکر، ترویها ني، کشت زمیيکاي امری کشاورزیوه هايق شي، تزریراکتور دولت

 یدهايحذف تاک ، وی فرهنگیها تيرفع محدود  وی روشنفکری های آزادی، برخیمصرف
است يتمام س. شاهنگيحزب پ ، ویياي پرولتاریکتاتوري، دیک درباره مبارزه طبقاتيدئولوژيا
نامه يه گفته زندگب. شکست خورد ج مورد نظريل نتايتحص  خروشچف دری عمده داخلیها
  ». کردی بدترمیاغلب موارد اوضاع بد را حت خروشچف در«ام تابمن، يليس او، وينو
 هرچه تمام به حمالتش به یبا شدت گريد ، خروشچف بار١٩۶١ن کنگره، يدوم ست ويب در

.  رفتار گورباچف بودیش الگويشاپيسم خروشچف پينيضد استال جنبه از دو. ن بازگشتياستال
دوم، نکوهش . ناقص بود  وهيک سويز، ين، اغراق آمياستال  خروشچف ازیقنخست، تل



 

 خروشچف نسبت به یف هايدرباره تحر.  بودی جناحیاسي سیخدمت هدف ها ن درياستال
ن ي بود که استالیحا مدعيمثال، خروشچف تلو به طور.  توان گفتی میادين مطالب زياستال

 یسابقه انقالب ن ازيقت، استاليحق که درشد، حال آن  صحنه ظاهر  در١٩٢۴ناگهان در
ن کارگران راه آهن يب  او دریاسيس خ آن به دوران کاريبود که تار  برخورداریاستوار

خشونت  آن از ن را که دريت نامه معروف لنيخروشچف وص. دي رسی م١٨٩٨گرجستان در
برجسته  ک رهبريوان ن را به عنين از استالين لنين انتقاد شده است، نقل کرد، اما تحسياستال
 ه کرد وين تکياتهام رهبران حزب توسط استال خروشچف بر١٩۵۶سال  در. ده گرفتيناد
ته ي درصد اعضاء کم٧٠ن کنگره حزب وي هفدهمیندگي نمایئت هايه  ازیمي شد که نیمدع
: سدي نوی میريجه گينت ن، کن کامرون، دريس استالينامه نويزندگ.  کشته شدندیمرکز

 یوهايآرش پژوهندگان، با استفاده از(» .ح انديم که ارقام خروشچف صحيريبپذمشکل است «
 ٧٩٩و ۴۵۵ا  ر١٩۵٣ تا ١٩٢١ ی ها سالیهاکل اعدام  شده است یرا علني که اخیشورو
 ی که روبرت کنکوست، رویيون هايليم از  به مراتب کمتریشمارش کرده اند، رقم نفر

 ین، خروشچف مدارک خرابکاري همچن).ه اندن زدي تخمین ضد شورويقيگرمحقيد مدودف و
 ی نظامیاستراتژ ن را به خاطرياستال او. ده گرفتيبود ناد  فشاریل ظاهريرا که اساس دال

دو با  ن هري سرزنش کرد، که ایجنگ دوم جهان مآبانه اش در کتاتوري دیرهبر نادرست و
مهمتر، خروشچف همه  از.  در تناقص اندی ژوکف، مارشال برجسته شورویگئورگ نظر
 را از عوض، او اما، در. اوردي به عمل نین دعوتي متعادل با استالی و برخوردی بررسیبرا
 خروشچف، جه،ينت در. ش متوقف شديب کم و بحث درباره نقش او  حذف کرد ویخ شورويتار
  .»، به جا گذاشتیره فراوانيخ را با نقاط تيتار«گاچف، يگورليان ايبه ب

 یخدمت هدف ها خ، دريمقام تار ش دري هاین، افزون برکاستياستالحمالت خروشچف به 
ح ي را که به تقبین، کسانيخته از استاليو درهم ر والواري هیريبا تصو او. زش بوديتعصب آم

ن ي خروشچف حمله به استال١٩۶١در. وسته بودند متهم کردي نپیني استالیوه هايزنده کردن ش
 مولوتف، ی به رهبریگروه باند باز«آن ها را را آشکارا به مخالفانش وصل کرد و

 کنند و ینو مقاومت م زيچ هر برابر در« شد که آن ها یمدع» .ديچ، و مالنکف ناميکاگانو
» .ت معمول بود، زنده کننديش شخصيدوران ک  را که دریانباري زیوه هاي دارند شیسع

ن مخالفت ي با استالهيک سويبرخورد   خروشچف ویاست هايگران با سيد گرچه مولوتف و
ست يدرست همان گونه که ضد کمون.  نبودندیني استالیبازگشت به فشارها  کردند، جانبداریم

ز، گرچه نه با ي کنند، خروشچف نیاستفاده م» سمينياستال« ها از ستي حمله به کمونیها برا
  . بردیشه را بکارمين اندي اعتبارکردن مخالفانش ای بین واژه، برايا

 توانست یگورباچف م.  گورباچف بودی براینه مناسبين زميروشچف با استالبرخورد خ
 مانده یبابت برخورد نا تمام خروشچف باق خ که ازي تاریکردن آن نقاط خال ل به پري تمایرو

 ن دري به استالیشتريه بيک سويبعالوه، گورباچف به چنان حمالت .  کندیبود، بهره بردار
سلفش،  ريت، گورباچف، نظينها در. روشچف رخ نداده بوددوران خ  دری گشود که حتیم

 کردن ی خالیبرا زين وسته بودند وينپ  تاختن به آن ها که به گروه اوین را برايحمله به استال
 ، در١٩٨٨در .  گرفتیم  او بودند ماهرانه بکاریاست هاي آن ها که مخالف سیپا ريز
ل يبه تما،  گورباچف با متهم ساختن مخالفانش )۵ د به فصلي نگاه کن(وا يآند نايان مسئله نيجر

  .  کردی خروشچف را تداعیستيني استالیوه هاي شاتيد حيبه تجد
 اعتقاد یعنيسم، ياليدرباره ساختمان سوس نگرش او ش ازي خروشچف پیده هايا ک ازيچ يه

 یزي ری را پیياست هاين باور سيا. ات او نبوديآسان، معرف روح ع ويبه وجود راه حل سر
 نيکارزار زم. مرج قرارداد ک دهه در آستانه هرج وي ی را طی شورویکرد که کشاورز

 شخم ید برايکه ده سال به درازا کش ن کارزاريا. ن ابتکارها بودي ایمحوراصل  بکریها
انگلستان، مستلزم  ، وی فرانسه، آلمان غربین هايبا معادل سطح مجموع سرزمي تقریمساحت
ن ين سال اينخست در. داوطلب بود نفر صدها هزار ن ويکمبا و تراکتور ن ده ها هزاريتام



 

  ازیش عمدتا ناشين افزايون تن داشت، اما ايلي م١٠ معادل یشيد غالت افزايکارزار، تول
 د دريتول  رخ داد ویک خشک ساليسال بعد .  بکربودیها نيزم از ري غیمحصول مناطق

 ل آمد، چرا که دري نای درخشانیروزيزار به پ، کار١٩۵۶گر، يسال د. ديب ديهمه جا آس
 خت وير کردن و  برداشت، انباری برایزات ناکافي بکر، با آن که به سبب تجهیها نيزم

 غله سراسر  ازیمين رفت، با عرضه نيب  ازمحصول ازیادينقل، بخش ز  حمل ویپاش ها
ول به اندازه سال  بعد محصیها سال ک ازيچ يه در. د شدي تولی استثنائی، محصولیشورو
 هشت درصد ١٩۵٨، در ١٩۵۶از  درصد کمتر۴٠ محصول ١٩۵٧سال  در.  نبود١٩۵۶
ک ي که وضع برداشت ١٩۶۴ و ١٩۶٣شد، تا سال   بعد همچنان کمتریسال ها در کمتر، و

د که ي گویم  بکریها نيزم  راجع به کارزاریرساله ا ر دريجرالدما.  تام بودیورشکستگ
 یابي ارزیط جويست خورد که خروشچف درباره مناسب بودن شراشک ن رويا کارزاراز
 بکر، به یها نيزم کارزار.  کرده بودینيي دست پایابينه آن ارزيدرباره هز و زياغراق آم

  .ک فاجعه بوديواقع  است، دريک سيعنوان 
 ابتکار ن سه، دويا از. آورد  به باریمطلوبج ناي نتازيخروشچف ن گري دیکشاورز سه ابتکار

د را يآسان تول ع ويش سريات غرب، افزايق تجربيتزر داشت که جذب و ن باوريا شه درير
 یرويشه استواربود که با پين انديا  پروژه ذرت بری اجرایمبارزه برا.  خواهد داشتیپ در
د دام به سرعت يآن، تول انبارکردن ساقه سبز ع ذرت به منظوري کشت وسیيکايتجربه امر از
 ی بجایيايمي شیکودها ق استفاده ازيرنده تشويش دربرگيبه ضد آ کاريپ. ابدي یش ميافزا

ت يکار، واقعيدو پ ن هريا. ش درآوردن بودين را به حالت آيا زمي سال به سال یکشت نوبت
 درمان یبه آن دارو هرگز ده گرفتند وي نادیشورو اتحاد ط را دريشرا گريد  ویعي طبیها

  .ک هم نشدندي نزدیبود، حتهمه دردها، که مورد نظرخروشچف 
 استش، انحالل ويتمام دوران ر  خروشچف درین کارهاي تری ازافراطیکي ن ابتکار، ويسوم
 ازين آالت مورد نيماش و  بود که تراکتوریتراکتوردولت ن وي ماشیها ستگاهياده کردن ايپ

بودند به   تراکتوریها ستگاهي به این مزارع که متکيا.  کردی را عرضه میمزارع اشتراک
ن حرکت خروشچف، به لحاظ يا. زات مزارع خود شدندي تجهید و نگهداريبه خر ناگاه ناچار

ن گفته ياستال.  بودین درباره اقتصاد شوروين اظهارات استاليآخر انکار ک، رد ويدئولوژيا
نه ( یشرفت بخش دولتي پیبه سو شتريد بي بای توسعه و تکامل شورویريبود که سمت گ

چنان سطح  در رييتغ. د آورديپد یگريعمل، فاجعه د در زياست نين سيا. باشد )کلخوزها
 یحت. د شدنديناپد  ترکتوریها ستگاهيا  سه ماه اکثریط  اتفاق افتاد که دریگسترده ا

 ی را به طورجدی کشاورزیاست، بهره ورين باور بودند که آن سيا هواداران خروشچف بر
  .شده است  منجر کاملیک ناکاميبه  ل کرده ويتصاد تحماق  بریب بلند مدتيکاهش داده، آس
رو بود، اما به  در  روی جدی با مسائلیهمچون کشاورز زيعرصه صنعت ن خروشچف در

 عمده، حجم و  به طوری مرکزیها سم طرحياليسوس در. متوسل شد  مشکل سازیها راه حل
 را دفع یستيتالي بازار کاپیدکسا کل رونق وي سیزيبرنامه ر.  کنندین مييد را تعيعت توليطب

 ده تريچيپ و اندازه اقتصاد بزرگتر هر.  خاص خودش را داشتیها چالش زيکرد، اما آن ن
تعداد   و٠٠٠/٢٠٠ به ی صنعتیبنگاه ها  شمار١٩۵٣در. شد  دشوارتریزيشد، برنامه ر

 در ٢۵٠٠ و١٩٣٠ل دهه يوا آ در٣٠٠ ازیعني. دي رس۵٠٠٠ به یزي برنامه ریها هدف
 ادعا کرد که یيايتانيس داب اقتصاددان برين زمان موريا در. ديروئ ن رقم فراي به ا١٩۴٠

، اتالف منابع، تنگنا ی فنینوآور و ابتکار ت دريجاد محدوديتمرکز، موجب ا  دریاده رويز
 فه شناس ويه موسسات وظيتنب  نا کارآمد ویعرصه محصول، پرداخت پاداش به بنگاه ها در
جهت اقتصاد به  رييبا تغ. برنامه ها بود در» یتحقق صرفا کم«تقدم به قائل شدن   ویجد
الک . ردک ده تريچي را پیزيبرنامه ر  موجود دری، خروشچف دشواری مصرفی کاالهایسو

 یت حتيماه  ازیستد، همگ ، داد وی مصرفی، کاالهایمسکن، کشاورز«کرد که  نوه اظهار
  که بریرا نظاميشد، ز ده تريچي پیزي برنامه رفهيب وظين ترتيبد. شدند ت برخوردارياولو



 

 بود، ی غربیه اقتصاد جنگين جهت شبيازا  شد، ویزيه ري پایدي کلیت هاي اولویاندک شمار
  . کارکندی توانست به نحو موثری شدند، نمیم ا چند برابريف يها تضع هدف اگر

 کال وي رادیي زداتمرکز را در  متمرکزیزيمشکالت برنامه ر خروشچف راه برون رفت از
ماه مه  در.  کردیجو م  چون رقابت بازار جست ویستيتالي کاپیشه هاي اندیريبه کارگ
 ی محلی اقتصادیکصد شوراي بالغ بر  را منحل ویزيبرنامه ر  مرکزی خروشچف س١٩۵٧

 از  دشوارتریعرضه حت د وي تولیهماهنگ.  بودینيش بيتجه، قابل پين. ن آن ها کرديگزيجا
مدودف ها که ظاهرا .  شدی ملیها ن هدفي جانشیمنافع محل  وود شدآن ب ش ازيآن چه پ

 ی، موازی، دوباره کار»یآنارش« او یياعالم داشتند که تمرکززداهوادار خروشچف بودند 
 را یزيشد برنامه ر ، خروشچف ناچار١٩۶١در. وجود آوردت بيپنهان ماندن مسئول ، ویکار
  تمرکزیان هاين اقدام زي ایحت. م کنديتحک  ویروه بند گیهفده منطقه بزرگ اقتصاد در
مه اول ين  ازی با نرخ کندتر١٩۵٠مه دوم دهه ين  دریاقتصاد شورو.  نکردینث را خیيزدا

 کنار پس از.  بود١٩۵٠دهه  از  کندتر١٩۶٠مه اول دهه ين نرخ رشد آن در افت، ويگسترش 
  به وجود آورد ویزيه برنامه رست وزارتخانينو ب ، حزب از١٩۶۴گذاردن خروشچف در

  .حوزه کارشان برپا دارد  دریشتريارات بي کرد آن ها را با اختیسع
 ی افراطید او در واکنشيشا.  کاشتی را میمشکالت بعد  خروشچف اغلب بذریاست هايس

 یيسم بورژوايوناليش نسبت به ناسي هایريمورد سهل گ ن دريشي پینسبت به انتقادها
 گذارد، چنان که پس یش مي به نمایستيونالي ناسیت هاي به حساسیزيوش تن، اغلب گياوکرا
م تمام يو تحک اط، تمرکزياحت به دوراز  پروا وی بیانه، به نحوي میايآس  ازیداريد از

، اعالم یافراط  کمتریاد داشتي در او. شنهاد دادي پیک جمهوري  را دریياي آسی هایجمهور
را هدف » ی شورویت مليهو«ک ي به یابي دست را حل کرده ویداشت که کشورمسئله مل

 ی گوناگون اتحاد شورویملت ها  شده وی کنونی ملیها تين هويگزيداده است که جا قرار
ج ين حال، ترويبا ا.  دهدیسوق م» وحدت کامل «یگربه سويکديکتر کردنشان به يرا با نزد

راث ي آن ها که به میک احساسات مليده، با تحري پسندیده آلي، به مثابه ایرو شویت مليهو
دگاه يخ دان، دي تاریژاک برودنيبه گفته ا.  معکوس داشتیري نهادند، تاثی خود ارزش میمل

ان ملت يم ، هم دریبه باال گرفتن احساسات مل قل داد وي موجود را صیخروشچف مسائل مل
  .کمک کرد ن روشنفکران روس مرکزيب هم در  وینراموي پیروس نواح ري غیها
ش درآمد يبه صورت پ کرد و زيروشنفکران سخت عز نظر  که خروشچف را دریاستيس

خروشچف » خيآب شدن «گرچه . بود سانسور  دریريگالسنوست گورباچف درآورد سهل گ
 هنر ها ولم ي فی برایشتريب  بازی به فضایاست مدتين سيگاه به گاه بود، هم  ثبات ویب

خ ها بود که ي ذوب شدن یفضا در. شد  منجری منتقد گذشته شورویو داستان ها مدرن، شعر
 از ک روزي«تسف و يدودن. د.از و» تنها با نان، نه«ن، چون يشي ممنوع پی رمان هاانتشار
اجتناب   فضا بسترین گشودگيا. ن رخ داديتسيسولژن. یا.از آ» چيسويوان دني ایزندگ
 فراهم یک شورويمحافل آکادم  دریي بورژوای اقتصادیشه هاياند  انتشاریبرا را یريناپذ
 شروع به رسوخ یرات غربيتاث «١٩۵٣ -۵۴ یها همان سال به گفته مدودوف ها، از. آورد
  ». کردی اقتصادیعرصه ها  ازیاريبس در
  

 ، حزب، حکومت وین الملليجمله مناسبات ب ، ازیاري بسیموضوع ها خروشچف در
ن يب  دریزيست بعدها موجب جدال و د که آن زمان ويش کشي را پیيشه هايسم انديکمون
شه ها ين انديا اين باره که آي در ایداور.  شدیتحاد شورو خارج از  داخل ویها ستيکمون

  خطا ازید نظرهايا تجدين بود يسم با اوضاع و احوال نويني لن- سميانطباق خالق مارکس
ن است ين همه، آن چه واضح بود ايبا ا. عرصه نوشته حاضراست از ن، فراتريادياصول بن
ال يش به سوسيوسته گرايپ ن موضوع ها به طوري خروشچف درباره ایشه هايکه اند



 

 یاست هايس  نظرات وی برایسابقه ا  کاشت، وی را میمسائل بعد  داشت، بذریدموکراس
  . کردیگورباچف خلق م  تری افراطیحت
او استدالل . د داشتيتاک زي مسالمت آمیستيهمر ، خروشچف بریلمللن اي بیمناسبات ها در
ت که مبارزه روها چنان جا به جا شده اسي، موازنه نیستيالي کرد که با رشد جهان سوسیم

 گذار«ن که يا سم، ويتاليکاپ سم ويالين سوسيب» زيرقابت مسالمت آم«عمده عبارت است از 
ل به ين نظرات تبديبا آن که ا. راستيسم امکان پذياليوسسم به سيتاليکاپ از زيصلح آم و» آرام

ست شد، يونيزين نسبت به خروشچف به عنوان روي چی هایيبدگو  اتهامات وینقطه مرکز
 اوج جنگ ن نظرات درينخست، ا. آن گفته شود دفاع از  توانست دری میاري بسینکته ها

 در رومند ترين اري بسی متحده ااالتيه ايناح  ازیشورو  که اتحادیعنوان شدند، زمانسرد 
 و به تجاوز  ذاتا توسعه طلب کمر)یاتحاد شورو (ن ادعا کهيبا ا ن کشوريا محاصره بود و

 و ی جنگ افروزانه ضد شورویاست خارجيک سيجهان بسته است،  سراسر  دریبرانداز
 یمندقدرت نه، نظرات خروشچف پاسخ متناسب وين زميا در.  کردیه مي را توجیضد انقالب

 را که تدارک جنگ به ضد اتحاد یيروهايت نيآن نظرات موقع. سميالي امپریبود به ادعاها
دوم، نظرات . دي صلح را قوت بخشین الملليجنبش ب ف کرد ويدند، تضعي دی را میشورو

چند  مرگش، در ش ازين، پياستال.  نبودی تازه اینه فتح باب به کلين زميا خروشچف در
 یر بودن جنگ را نفياجتناب ناپذ د ويتاک زي صلح آمیستياست همزيس مصاحبه شخصا بر

کشور   از خارجسم درياليسوس نه دفاع ازيزم عمل، در سوم، خروشچف، در. کرده بود
 مداخله کرد ١٩۵۶سال  مجارستان در  دریک حرکت ضد انقالبي برابر در او.  نکردیکوتاه

واقع،  در. آن کشورمستقر ساخت  در١٩۶٢سال   را دریيکوبا موشک ها  دفاع ازیبرا و
 حساس یموازنه ا  که سرنوشت انقالب کوبا دری کوبا، زمانیاوج بحران موشک درست در

عدم   بریکا مبني بر تعهد امری شورویها رون بردن موشکيب ش ازيبود، خروشچف پ
گسترش کمک  بسط و از ن، خروشچف هرگزيافزون برا. ره اصرار داشتيتهاجم به آن جز

 ی انتخاب راه خود میسم برايالي که به رغم امپریي با کشورهای فنی های و همکاری مادیها
. غ نکرديهند در و   مصر)قطع روابط ش ازي پ(ن ي چون چیيجمله کشورها دند، ازيرزم
 را ١٩۵٧و١٩۵٣ یها ن سالين بي به چی شورویخ دان، کمک هاي، تاریربيام کيليو
 .دينام» خ جهانیتار  درین انتقال تکنولوژیبزرگتر«

ت بود، احتماال ين موافقيخروشچف به جا و قر زي مسالمت آمیستياست همزيکه س همان قدر
دن به جنگ سرد يان بخشي پایاالت متحده برايا س جمهوريرئ زنهاوريل آيبه تما اعتماد او

وشچف ک جانبه خرينه متقابال به اقدام  االت متحده هرگزيا. حد الزم بود از شتريب اريبس
جنگ  ماندن از  به کناریلينه تما بودجه آن پاسخ گفت و  وی نظامیروهايکاهش ن  بریمبن
قدرت بزرگ  سران چهار ش از نشست مقرريبعالوه بعدها، درست پ. تنام نشان داديو
  به پروازی شورویيقلمرو هوا  را درU-2 ی جاسوسیمايک هواپياالت متحده ي، ا١٩۶٠در
ما را ي پاورز، خلبان آن هواپی هاگریکرد تا آن که شورو م را انکارآورد و سپس آن اقدا در

 زش به جد نقص وي صلح آمیشه همکاريآن زمان خروشچف اذعان کرد که اند. فرود آوردند
  یستيالي اهداف امپریپ کا دري کردند امریآن ها که احساس م«: ف شده است و افزوديتضع

  ».گواه الزم را به دست آوردندن مسئله است، ي مهمتریقدرت نظام است و
ست اتحاد يکه حزب کمون ن نظريا: دولت مطرح کرد تازه درباره حزب و خروشچف دو نظر

 گريد کرده است، و رييتغ» تمام خلق«ه دار يشگام زحمتکشان به طالي پصورت  ازیشورو
  ازیاحلمر البته در. درآمده است» یدولت همه خلق«ا به صورت ي پرولتاریکتاتوريه دن کيا
اما مسئله . به قاعده است  مطمئنا درست وینين چني ای گذارهایسم برخياليحوالت سوس تريس
ن نظرات يآن بود که ا ده بود؟  بهمن آزاد بري به آن مرحله رسیا اتحاد شوروين بود که آيا

 یي را درباره ماورایرا توهماتيمدت به بارآورد ز دراز  دریتباه کننده ا نده وياثرات فرسا
 یها  چون بورکراتیني معی اجتماعیها قابل اعتماد بودن گروه  ویبودن مبارزه طبقات



 

ده يمنافع جداگانه طبقات زحمتکش را ناد د بريد آن نظرات تاکي تردیب.  به وجود آوردیدولت
ن نظرات يخدمت منافع زحمتکشان بود، ا سم دريالين بود که سوسيآنجا که فرض ا از. گرفت

ن ين، ايا افزون بر. ره کنديت سم را مبهم وياليشرفت سوسيپ مهم رشد و اري معکي توانست یم
 کاستن تفاوت یعنيزدها،  دستمی، چون هم ترازیگريد سردرد  پریاست هاينظرات با س
 مناسب یيها ین هم ترازي، چنیستياليتکامل سوس  ازینيمرحله مع در.  همراه بوددستمزدها

 ی را بیبهره ور زه وي رفت که انگی میان داد، آن هم ترازاست، اما آن گونه که اوضاع نش
  .رمق کند

 ق وي آن را رقی زد که نقش رهبریراتييکرد حزب دست به تغ  کاریچگونگ خروشچف در
 ی حزب را به روی درها١٩۵٧سال  ن، درياوکرا ن دريشي پیها همچون سال. کم رنگ کرد

  ازین اقدام ناشيا. ت موجب شديعضو  را دریگسترده ا اريش بسيافزا انبوه توده ها گشود و
شهروندان » مي عظاريت بسياکثر«راه محو شدن است و   دریزات طبقاتيبود که تما ن نظريا

 را وضع کرد که به موجب ین مقرراتيهمچن» .شندي اندیها م ستيهمچون کمون «یشورو
 یت زمانيه محدودي شبیکنند، اقدام رييست تغيانتخابات با هر ک سوم کارمندان حزب دريآن 
 ی، نوعیصنعت  وین، حزب را به دو بخش کشاورزيرکل همچنيدب. شوراها  دریندگينما

 دوره یها تي چون ثبت نام انبوه، محدودین تحرکاتيک چني. م کردي، تقسیي ابتداینظام حزب
به گرفته شد  ات بخش به حزب به کاريم حزب، گر چه با هدف ظاهرا حيتقس ، ویندگينما

 پس از.  را به وجود آوردیارين بسيمخالف ف کرد وي گوناگون حزب را ضعطرق
 یبعدها، گورباچف نظرات مشابه.  دلخواه را کنار گذاشتیشه هاين انديخروشچف، حزب ا

  .انحالل کامل آن مورد توجه قرارداد ف ويم به تضعيتصم ش ازيره کردن حزب، پدوپاچون 
 کرد، دوران او به یبه بازنشستگ  را ناچار خروشچفی جمعی، آن گاه که رهبر١٩۶۴در
 که یاسيون سيزاسي و دموکراتیون اقتصاديزاسيبرالين، نظرات ليبا وجود ا. ديان رسيپا

 آن چه جان افتند تا دريآن نظرات ادامه . افتيان نيپا خروشچف نماد آن شده بود با رفتن او
ن ي ا١٩٧٠و ١٩۶٠ یدهه ها در. ابدي ی نامد تجلیاش م» ليسنت بد«خدان ينگ تاريگود

  و اقتصادیر، آلکساندتواردوسکي میه نووينشر ريوجود سردب ل قهرمانانش را دريسنت بد
ن، يکي چون شوبیسانيشنامه نوينما خدانان ويک دان ها، تاريزيدانان، جامعه شناسان، ف

انا يتن، تاين تورچي مدودف، آندره ساخاروف، والنتیرمن، رويب  پتراکف، آلکساندریکالين
ن ين بخش ايشتريب ن روشنفکران، دريا. ان ساختيل شاتروف نمايخائيم ا، ويزاسالوسکا
سم ياليهمچنان به سوس  کردند، ویش مين را ستاي ماندند، لنیست باقيحزب کمون دوران، در

وجود بازار،   کردند که ملهم ازی می طرفداریسمياليسوس همان حال، از داشتند، اما در باور
دن ي رسی، برای حمله به نظام جاریبه جا.  بودیه داري سرمایاسي سیها ونيرماست فيريمد

 که سرانجام با آمدن یده داشتند، کوششيبه جلب توجه رهبران عق شتريشان، بيها به هدف
  .ديجه رسيگورباچف به نت

  
 ١٩٨٢تا  شد و  ظاهریرتبه شورويعال مقام رهبر  دریدبرژنف به زوديان لئونين ميا در
  همه خطاهایبال هوادارانش، برژنف سپر  گورباچف ویبرا.  ماندیآن مقام باق نان درهمچ
 ینيو خودب نه، غروري پرهزیقه هاي شکننده، ذوق و سلیآن ها سالمت.  شدیاتحاد شورو در

فساد  برژنف به صورت نماد رکود و.  او را به مسخره گرفتندیاسيضعف س ، ویشخص
به .  اساس نبودیتعادل بود، اما البته ب  ازیبه برژنف عار نسبت ین داوريگرچه ا. درآمد

صلح و «خواستار  زيچ هر ش ازي ولکوگونف، برژنف بیتريمي دیخ دان شورويگفته تار
است ياو س» .رفورم وحشت داشت از«برژنف » . بودیريفقدان درگ آرامش، صفا و

 برابر  دریرد، او حتن کيگزيجا» ثبات کادرها«است يخروشچف را با س  بودن دفتریچرخش
 که یکنگره حزب چهار ک ازي هر برژنف در.  کردی مقاومت میپرسنل دفتر  دریراتييتغ
  جسورانه ویبرابر راه حل ها  ها معترف بود، اما دریاست آن را به عهده داشت به کاستير



 

 او یناتوان  سن باال و ازیاري او بسیدوران رهبر ن، دريا افزون بر.  کردیقاطع مقاومت م
مارش ي به علت وضع ب١٩٧٠شخص برژنف، که پس از ش ازيچ کس بيه.  بردندیرنج م

 شد، ی جدی، متحمل ضربه ا١٩٧۶در.  ساختیان نميها را نما ن ضعفيناتوان شده بود، ا
 در.  را تحمل کردیشتريضربات ب  متعدد وی، حمالت قلب١٩٨٢آن زمان تا مرگش در از و

 دولت و  دریچ گونه شرکت فعالي حال بود که هیو ب ماري بیان عمرش به قدريپنج ساله پا
دن يبدون جو عمرش بدون داشتن متن نوشته و  آخریها سال او در.  نداشتیات حزبيح

  .دي توانست سخن بگویواژها نم
ن ين انتقادات ايسته اوست، اما ايشا و برژنف شده است سزاوار  که ازیشترانتقاداتيچند ب هر
دوران  شه دريدوران برژنف ر  دریمشکالت اتحاد شورو  ازیاري بسقت ساده را کهيحق

 یچندان ن، گرچه برژنف کاريا افزون بر.  داردین ما پنهیرگيت خروشچف داشته است در
 تجاوز ا محکوم کردن نقض ويها  تي ملین نسبت به برخي استالیح بدرفتاريجهت تصح در
خروشچف را به واقع   تری افراطیاست هايس  ازی انجام نداد، برخیستياليت سوسيقانون از

 یجا» ثبات کادرها«. گربه اجرا گذارده شدي دبار مرکز  دریزيبرنامه ر. لغو ساخت
م ين تقسيگزي جایمتحد حزب ک سازمان واحد وي. را گرفت» یندگي دوره نمایها تيمحدود«

ثبت نام ن يرش عضو جانشيپذ  تری جدیارهايمع.  شدیکشاورز  ویحزب به اشکال صنعت
 یي ماند، اما مفهوم و معنایهمچنان باق»  خلقیحزب تمام«و » یدولت همه خلق«. انبوه شد
خصلت «ش .ا.ک.ست که حي معنا ننيط به اين شرايح داد که ايپراودا توض. افتيمتفاوت 
  حزب طبقات زحمتکش بوده است و)شتريب(ش .ا.ک.ح...  دست داده است  اش را ازیطبقات

 را به ی برژنف تعهد استواریاست هايشتر، سين بيا از» . ماندی میباقبه همان صورت 
به  االت متحده برسد وي با ای نظامیاو توانست به برابر.  نشان دادیستيونالي انترناسیهمبستگ
کاراگوئه، آنگوال، ي، نیمبارزات انقالب کوبا و  وی شرقی اروپایستيالي سوسیکشورها

  . کمک کندی جنوبیقايافر د دريبش ضد آپارتاجن نقاط، و گري د افغانستان و
 یاسي سیها شي با گراین دو قطب سنتي را بیانه ايک راه ميدئولوژيبرژنف، به لحاظ ا

 هم از ن وياستال سنده، برژنف هم ازي نویبه گفته فدوربورالتسک. ش گرفتي درپیشورو
انات يسط جرو را در ن شکل اويهم زيکوهن ن. استفن ف. گرفته بود» وام«خروشچف 

  : دهدیدرون حزب قرارم ريدرگ
ست شکل يدرون حزب کمون ان دري، دست کم سه جر١٩۶۴ خروشچف دریتا زمان سرنگون

شتر جامعه ي هر چه بیي به رهایابي که خواستار دستیني ضد استالیک گروه حزبي: گرفته بود
ف يبه تضع خروشچف را یاست هاي که سیستينيان نئو استاليک جرياز کنترل ها بود؛ 

 محافظه یک گروه حزبيات آن بود، و يد حي کرد و خواستار تجدیخطرناک دولت متهم م
ا به عقب، خود را به طور عمده ي جلو یشتر چه به سويرات عمده بيي از تغیکار با خوددار

ست سال بعد ي بی طیکار درون حزبين پيا. ن کرده بوديت حاکم پس از استاليوقف موقع
ت محافظه کار به ياکثر. ان بودي در جرینير زمي سروصدا و زیگوناگون بعمدتا به اشکال 

ست ها به مدت دو دهه بر اتحاد يني سازش ها با نئو استالی برژنف همراه با برخیرهبر
 با ١٩٨۵ داد، اما دری نشان می به زحمت خودیجنبش اصالح.  حکومت کردیشورو

  .ديگورباچف به قدرت رس
 
 


