
 

  سمياليانت به سوسيخ

  تينقش شخص
   اتحاد شوروییدر فروپاش
  ی توماس کن-رانيروجرک
  یی عمویمحمد علترجمه 

  
شان و ناکارآمد خروشچف و اکراه برژنف از پرداختن به مشکالت، یاست های پريبه رغم س

 اقتصاد شوروی با ١٩۵٠در دهه .  دادیشتری نشان مي بیاقتصاد شوروی همچنان سر زندگ
و ١٩۵٠در فاصله سال های . ش رفتين کشورها پیشترفته ترير برابرنرخ رشد پرشدی د
 بار ٧٧/۶ با  ) براساس آمار شوروی( بار٨۵/٩ شوروی یدات صنعتي شاخص تول١٩٧۵

 ۶٢/٢االت متحده ی ایدات صنعتي که شاخص تولیافت، در حالیش یافزا )ايبه موجب آمار س(
نشمندان جهان را به خدمت گرفت، و پرتاب ک چهارم دایاتحاد شوروی . افتیش یافزا
وسته باال ي به طور پیمزد و استانداردهای زندگ.  اش بودینک نماد دستاوردهای علمياسپوت
  و پنج ساعتیسشتر مشاغل ساعت کار چهل ساعت و برای کارهای سخت يبرای ب. رفت

 به طور یصرف میکاالها.  به وجود آمدی همگانید، نظام بازنشستگیدر هفته مقرر گرد
نه سطح ياالت متحده در زمین اتحاد شوروی و ايشکاف ب«نده قابل دسترس شد، و یفزا
 ١٩٨٠ان دهه يدر م» .ن رفتن بودي به سرعت در حال از بیشرفت اقتصادی و اجتماعيپ

 درصد ۴شتر ازيار بي کرد، بسید مي جهان را تولی درصد کاالهای صنعت٢٠اتحاد شوروی 
د نفت، گاز، فلزات ي کمتر جهان در زمان انقالب اتحاد شوروی در تولد به مراتبيکل تول

ر، ي، شینيب زمي، کفش، چغندرقند، سی ها، تراکتور، بتن آرمه، پارچه های پشمی، کانیآهن
، ییايمي، محصوالت شید برق آبيتول. گر محصوالت در راس قرار گرفتیتخم مرغ و د

نرخ رشد ساالنه بهره وری . تحده در مقام دوم بوداالت میمان و پنبه پس از اين آالت، سيماش
 - ٧۵ درصد در۶ و به ١٩۶۵ -٧٠ درصد در٨/۵ به ١٩۶٠ - ۶۵ درصد در٧/۴ ازیصنعت
  .دي رس١٩٧٠

ع ی و صنایعيه گذاری متمرکز منابع طبیادی ثمره سرمایزان زيدستاوردهای اقتصادی، به م
 از ین رشد ناشید، ای تردیب. فته شدن بکار گريله استالين بار به وسين بود، که نخستيسنگ

 فراوان و ارزان، چون نفت، گاز، زغال سنگ، و سنگ آهن یعي به منابع طبیامکان دسترس
، هر دو، وضع ی و ذهنیني مشکالت ع١٩٧٠ن همه، در سال های دهه یبا ا. ز بودين

فتن ل رينخست تحل:  سر برآورده بودینيسه مشکل ع.  کردیاقتصادی را دستخوش فرسودگ
 یتيامدهای جمعي، که استخراج گاز، نفت و ذغال را گرانتر کرد، دوم، پیعي منابع طبینسب

 یروی کار را کاهش داده بود، سوم، چالش ناشي شمار نیمي که به نحو وخیجنگ دوم جهان
 که یوتری ناقصيپس های کامپيژه در مورد چیوتر، به وين کامپیرفتن تکنولوژی نویاز پذ

ن ی مهمتر از ای حتیمشکالت ذهن. ه عمد به اتحاد شوروی فروخته بوداالت متحده بیا
ه گذاری از یژه انتقال سرمایاست گذاری، به وي از سیمشکالت ناش:  بودینيمشکالت ع

 به مسائل ی؛ هم سطح سازی دستمزدها؛ وفقدان توجه کافین به کاالهای مصرفيع سنگیصنا
 که نرخ رشد یجه، در حاليدر نت. برژنفن سال های یزه ها در آخريزی وانگیبرنامه ر
 و به موجب ( ماند ی همچنان مثبت باق١٩٨۵ و ١٩٧٣ن سال های ي بید صنعتيساالنه تول

 ) درصد٣/٢اس با ي در صد در ق۶/۴االت متحده یشتر از نرخ رشد اي بی منابع، حتیبرخ
 ۴٠ بالغ برینعتد کاالی صي تول١٩٧٩ -٨٢در فاصله سال های . ان شدینشانه های دردسر نما
شاخص «. دي نرس١٩٧٨ن دوره به سطح یمحصوالت کشاورزی در ا. درصد کاهش داشت

، از استخراج نفت در ١٩٧٨ -٨۵در دوران » . فرو کاستید اجتماعي در تولییهای کارآ



 

کل يولگا کاسته شد، همان گونه که استخراج زغال در معادل زغال دن، الوار در اورال، و ن
  .شرفت باز مانديز از پي نی استاندارد زندگیبه گفته برخ. والره کیدر شبه جز

در . انه روی او بودي منعکس کننده موضع میاست و رفتار برژنف در مورد مسئله مليس
برژنف ساخت و آبادی .  دادی اساس چهره ای از نوع خروشچف بروز میمواردی برژنف ب

او .  کردیش میرا ستا» شوراها کشور یهن دوستيم«ق یجمهوری های واپس مانده و تشو
رکل، به وضوح يدب» .ش از هر زمان متحدنديملت های شوروی اکنون ب«: اعالم داشت

اری از جمهوری ها را اتخاذ کرد، چنانکه اجازه داد فساد و يروش عاری از برخورد با بس
ز به طور مثال، در ازبکستان، رهبر حزب چهارده تن ا. ابدیان ی به وفور جریینپ گرا

ع ينقض فج« و ی عدالتی، بیی بکار گرفته و رشوه، خود رایشانش را در دستگاه حزبیخو
  .ع بودیشا» قانون

د با ین به برخورد شدين واستاليل لنیه به تمايگر، برخورد برژنف شبیدر مواردی د
سم تالش ياليگر ملل به سوسی دیابي که برای دستیست های واپس گرا بود، در حاليوناليناس
 و یستيونالين و گرجستان را که احساسات ناسیبه طور مثال، برژنف رهبران اوکرا. د شیم

است يس «یژاک برودنین آن چه را که اياو همچن. ر داديي زدند تغی را دامن میضد روس
ن ی ای که برخیدر حال. ار کردي اختی روسیست هايوناليده در مورد ناسينام» های شمول

گر ی دانستند، دیه بزرگ ميسم روسي در جهت شوونی زشتیتسيرمارکسياست را ابزار غيس
 روشنفکران ی برخیبانيل پشتي دانستند برای تحصی میمتفکران آن را کوشش به حق

 و رفورم های بازار، و یسم خروشچفيبراليه نفرت مشترکشان از لی برپایست روسيوناليناس
برای گسترده و ژرف کردن ن ي بود که استالیه کوششين ابتکار شبیا. دخالت نفوذ غرب

رد ي گیجه مي نتیبرودن.  به کار بردی روسیهن دوستي از جنگ از راه توسل به میبانيپشت
را او یت ماندگاری را فراهم کند زیاست ادغام و اشتمال برژنف سرانجام نتوانست حمايکه س
 ست، مختصريوناليناس  روشنفکران)کیدئولوژی ا( یق اصلیبدون ارضای عال«د يکوش
ج آن انبان ی برژنف و نتایاست های مليب، سين ترتیبد» . مادی در نظام به آن ها بدهدیتیمز

ست يونالي را برای پرداختن به ناسیلین حالت، تمایج، در بهترین نتایا.  از کار درآمدیمخلوط
ست يوناليا تالش برای جذب روشنفکران ناسی واپس گرا یها، اعم از مبارزه با احساسات مل

  .ن، خروشچف و بعدها گورباچف فاقد آن بودندیزی که بوخاري چ- داد ی، نشان میروس
 آشکاری که در یوب، هرگز به جنگ قومياست های برژنف، هر چند معيافزون بر آن، س

  .زمان گورباچف رخ داد، منجر نشد
ک یدئولوژی و ایاسي، سی دوران برژنف، مشکالت اقتصادی، اجتماعیانیدر سال های پا

 یین صورت که در سویم اوضاع به اين همه، ترسیبا ا. ی بر روی هم انباشته شده بوداريبس
» محافظه کاران«گر سو یدند و در دي فهمیدند و می دیاصالح طلبان بودند که مشکالت را م

 برای مشکالت یکسانیگرچه همگان وزن . دند، خطا و گمراه کننده استي فهمیبرژنف که نم
 وجود داشت یک توافق همگانیرون ين رهبران حزب و کارشناسان بيبقائل نبودند، اما در 

رهبری .  استیرفتند بهروری و رشد اقتصادی موضوعات مورد توجه عمومی پذیکه م
  .ن مسائل را مطرح کردی ا١٩٧٩ن برنامه پنج ساله دريان دهمیبرژنف در پا

گر سو البته دو ی از در راه حل آن هايح منشاء و تدبيک سو و توضی مشکالت از یبازشناس
ل مشکالت يتحل. ست ها بر سر آن توافق نداشتندي که کمونیمطلب کامال متفاوتند، مطالب

ک به یدئولوژیوندی اي با پیاردوگاه: م شدي تقسی، به دو اردوگاه سنتیاقتصادی، به طور کل
 یلاو. نين و استاليک به لنیدئولوژی اییوندهاي با پین و خروشچف و اردوگاهیبوخار

، استفاده یین رو راه حل را تمرکز زداید و از ای دی از افراط در تمرکز میمشکالت را ناش
  . دانستی می از بنگاه های خصوصینيسم های بازار، و مجاز شناختن اشکال معياز مکان
شه های ضد یقت که چقدر اندين حقیکشف ا«:  گفت١٩٧۵ن در نوشته اش دریموشه لو

رفته شد، سخت ی پذیست های کنونيله رفورمي بوس١٩٢٨ -٢٩نامه ن در بری بوخارینياستال



 

ت يک اقلیدند در شوروی تنها يشی اندین گونه می که ایاقتصاددانان» .ز استيرت انگيح
 از اقتصاددانان برجسته یکی. ک تسلط داشتنديز بودند، اما بر سه چهارم موسسات آکادميناچ
  . گورباچف شدی مشاور اصلان بود، که بعدهاين اردوگاه آبل آگانبگیا

به . ده داشتنديزی متمرکزعقیزه کردن نظام برنامه رياکثر اقتصاددانان به اصالح و مدرن
ت با یریزی ومدیوه های برنامه ري شینظرآن ها مشکل رشد و بهروری از عدم همخوان

از  یدر مواردی مشکالت نه از بابت تمرکز، که ناش.  شدی میدی ناشيروهای توليشرفت نيپ
زان مرکزی فاقد ین علت که برنامه ریبرای مثال، در حوزه ساختمان به ا.  بودیتمرکز ناکاف

ل پروژه ي موجود پاسخگوی زمان تکمی بودند و منابع ناکافیاقتدارالزم نسبت به مقامات محل
 یشتری مياز به زمان بيافتن هر پروژه نیان ی آمد و پایش مينبود، وفور پروژه های ناتمام پ

زاتمام پروژه ها را به ين، کارخانجات و سازندگان نين مهندسي بیعدم همکاری کاف. فتای
  . انداختیر ميتاخ

 یبرخ. دی دیب ميت و نظام پرداخت کهنه و منسوخ آسیریوه های مديبهره وری به سبب ش
.  بودندیزه های مادي برای باال بردن بهره وری خواستار استفاده ازانگیاقتصاددان های اصل
 ی پردازند و ما وانمود می کنند به ما میآن ها وانمود م«ج شوروی یه رایاز نظر آنها، کنا

 توانستند ین، که در آن کارگران مولد ميزه ای استاليحاصل نظام انگ» مي کنیم کار ميکن
. ر بودي از هم سطح سازی دستمزدهای اخیشتری داشته باشند نبود، بلکه ناشيافت های بیدر
 شوروی را درباره راه یگر بحث های اقتصاددانان اصلیتور و الن پرول دکی و١٩٨٠در

اد آوری که اتحاد ین یبرادران پرول، پس از ا. ح دادنديد و بهره وری توضيش تولیهای افزا
 یشوروی بالفاصله پس از خروشچف با افت بهره وری و غلبه بر آن مواجه شده بود، م

ان ی، بحث های گسترده ای در اتحاد شوروی جر١٩۶٠ ل دههیگر، همچون اوایبار د«: ندیگو
زی یت و برنامه ریریوه های مديجاد بهبود در شیشتر و ايون بيراسيدارد که متوجه مدرن

اروی اقتصاد ین باور است که مشکالت روی بر ای منطقیليتجربه گذشته دل... اقتصادی است
  ».شوروی حل خواهد شد

  
 ی عالین مشکالت از فرصتی برای پرداختن به اپس از درگذشت برژنف اتحاد شوروی

ات يآندروپف خصوص. ش بود.ا.ک. حیرکليوری آندروپف به دبیبرخوردار شد و آن انتخاب 
 در ی، تجربه غنیستيني لن-یستي مارکسیه ای مستحکم در تئوریز، پاين برانگي تحسیشخص

. اره اصالحات داشت استوار دربی، اشراف کامل به مشکالت شوروی، و نظراتیامور رهبر
سه ماه پس از در دست گرفتن زمام امور . آن چه آندروپف نداشت فرصت و زمان بود

سال «ن حال، یبا ا. وی شد، و پس از پانزده ماه درگذشتيگرفتار مشکالت جدی کل
بت بار منتخب يان ساخت که با راه مصی را نماید بخشي امی راه اصالح١٩٨٣» آندروپف

  .فاوت بود متیگورباچف به کل
آندروپف در . پدرش کارگر راه آهن بود.  در ستاوروپل زاده شد١٩١۴آندروپف به سال 

او . ق ران ولگا به کار پرداختی و قای مدرسه را ترک کرد و بعنوان تلگرافچیشانزده سالگ
 در آن سازمان احراز کرد تا آن ییج پست هایت کومسومل درآمد بتدری به عضو١٩٣۶که در

. ش در مرز فنالند انتخاب شديني کومسومل در جمهوری خود مختار کارلو فیاولريکه به دب
ه آن ها به جنبش يا را اشغال کردند، و آندوپف بر عليان آلمان کارليان جنگ، نظامیدر جر
 برای کار در ١٩۵١در. ا شديست کارلير دوم حزب کمونيپس از جنگ، دب. وستي پیزانيپارت
ر ي سف١٩۵۴زن سفارت در مجارستان و دری، را١٩۵٣در. ته مرکزی به مسکو رفتيکم

ته مرکزی يت دپارتمان امور خارجه کميمسئول١٩۶٢ تا ١٩۵٧از. شوروی در آن کشور شد
 ١٩۶٢در .  کردیدا مي سر و کار پیستيگر کشورهای کمونی که با دیرا به عهده داشت، پست

ت پانزده سال داشت، بر  که به مدی، پستKGB است ی به ر١٩۶٧در. ته مرکزی شديرکميدب
  .ده شدیگز



 

آندروپف، . زتر از خالصه باالستي سوابق آندروپف به مراتب احساس برانگیليوصف تفص
در سال های اقامت در . ش کار کرد.ا.ک.رارتقاء با سه چهره برجسته و مهم حيدر مس

 از یکین ينيکوس. افتی رشد یمیک قدین، بالشوينير نظر اتوکوسیش زيني ف-جمهوری کارلو
ست يراول حزب کمونيست فنالند و دبيانگذار حزب کموني، بن١٩٠۵ن از سال يهمرزمان لن

ن، که تا لحظه مرگش در ينيکوس.  آندروپف در آن حزب بودیردوميا همزمان با دبيکارل
ان ساختن توانمندی ید به نمای تردی ماند، بیش باق.ا.ک. از چهره های برجسته حیکی ١٩۶۴

ر نظر مولوتف، یر مجارستان زيآندروپف، در پست سف.  موثری کردهای آندروپف کمک
به هنگام تصدی سفارت مجارستان رابطه .  بودیمیک قدیر امور خارجه، و بالشویوز

سابقه .  او شد، برقرار کردین مربينيل سوسلف، که پس از کوسيخائيز با مي نیتنگاتنگ
 یوسته بود، برميت های جوان پسي که به کمونی، زمان١٩١٨ت سوسلف در حزب به يفعال
ه پرداز ممتازحزب در زمان یسم و نظريني لن-سم يسوسلف پژوهنده سخت کوش مارکس. گشت
ده داشتند که آندروپف او را مدل خود ي مفسران عقیبرخ. ن، خروشچف و برژنف بودياستال

ادی یت ز، روشنفکری واخالق کاری آندروپف شباهی افراطیستیرا ساده زیقرار داده بود، ز
 درگذشت، آندروپف به ١٩٨٢ که سوسلف در یزمان. ر داشتيات سوسلف پين خصوصیبه ا

  .ن او شدي حزب جانشیه پردازاصلیعنوان نظر
  

 وعاری از احساسات مورد ی که شجاعت، خونسردی، و توان فکر منطقییت هايدر موقع
نخست تجربه . رفت گی مورد توجه قرارمیاز بود، سابقه کاری آندروپف با درخشش خاصين

البته اقدامات . زان و پس از آن سابقه سفارتش در مجارستان بوديک پارتی او به عنوان یجنگ
ن حال یبا ا. گران اغلب متناقص استی دیاو در مجارستان تا حدودی ناروشن و به گواه
ده ت کریت هداي را با موفقیپلماسینه دي، سفیروشن است که او در آن آب های به شدت توفان

ت عمدتا يسم را در کشوری با جمعياليد سوسي کوشیست مجارستان ميحزب کمون. است
 و متحد یستيکتاتوری فاشیست و پنج سال دي از بیک بنا سازد که به تازگي و کاتولییروستا

 ١٩۵۴به هنگام ورود آندروپف در.  سر برآورده بودیآلمان نازی در جنگ دوم جهان
 ی های همگانی و ناآرامی پر شماری، از جمله، تفرقه داخلستهای مجاری با مشکالتيکمون

 دار و یان مردم مجار رخ داد و در آن آشفتگي طغ١٩۵۶ان اکتبریدر پا. رو در رو بودند
نچ ي دست به کشتار، ضرب و جرح و لی عمومیی از نارضاییريست با بهره گيدسته های فاش

ان شوروی در يان گرفت که نظامیع پایجان فی ایتنها زمان. ست ها وهوادارانشان زدنديکمون
  .ل نوامبر مداخله کردندیاوا

 یندگان اعزامیدر اوج بحران، آندروپف از سفارتخانه شوروی در بوداپست، همراه با نما
 یورگين سه مرد، همراه با مارشال گیا. ان و سوسلف وارد عمل شدندیکويمسکو، آناستاس م

ت واحدهای یستهای مجار و سرانجام هدايمون کییژوکوف، عکس العمل شوروی، راهنما
ان بحران، از آن رو که جناح بندی ها، وحدت یدر جر.  شوروی را به دست گرفتندینظام

م فشار جناح راست ينده ای تسلی به طور فزایمرناگیر این برده بود نخست وزيحزب را از ب
رش رهبری حزب یست سرشناس را به پذيانوش کادار، کمونی شد، آندروپف، ظاهرا، یم

انوش کادار در دو دهه پس از آن به صورت اصالح ی. ست مجارستان قانع کرديکمون
م شدن در سود و مزارع ي، سهییاو تمرکز زدا.  درآمدی شرقین رهبر در اروپایگراتر
گراعتماد ی را مجاز دانست و بار دی را رواج داد، انواع گوناگون بنگاه های خصوصیتعاون
ن مسئله که آندروپف، که مجارستان را در یا. به حزب برقرار ساخت را نسبت یعموم

 کرد، به صورت راز ی میابی ترک گفت، اصالحات مجارستان را چگونه ارز١٩۵٧مارس 
ت از کادار در گرماگرم ین همه، ذکاوت آندروپف، در حمایبا ا.  مانده استی باقییو معما

  .دي بخشین سوسلف را فزونير آن آتش، ظاهرا تحسیش در زیبحران و خونسرد



 

 به ١٩۶٣در . گری پرداختیت های دشوار دیآندروپف پس از مجارستان به انجام مامور
دن به يان بخشی ناموفق برای پایوست که در کوششياست سوسلف پی ای به ریندگیئت نمايه

سپس، به .  دادی را انجام مین و شوروی مذاکرات سخت و پرتنشين احزاب چير بيشکاف اخ
ن را به يتسي، همچون سولژنیت مقابله با روشنفکران ناراضي، مسئولKGBس ينوان رئع

ن اقدامات و مقاومت و مقابله با مفسران یل آندروپف به دفاع آشکار از ایتما. عهده گرفت
ن که آندروپف از آن ی است بر ایل محکميوشنکو دلی یوگنی چون ی و روشنفکرانیغرب

 یز مي پرهیستياليچرخش رسانه ها به سوی ضد سوس بر یخطای بزرگ گورباچف مبن
ری فساد در مقامات باال جرات و يگي و پی با بازرسKGBن، او در مقام صدريهمچن. کرد

وم حزب و حکومت یدی پرزی، تمامKGBده بان یجه گزارش ديدر نت. اعتقادش را نشان داد
، ١٩٨١بعالوه، در. دندجان به سبب فساد، رشوه، اختالس و دزدی از کار برکنار شیآذربا
» )نیري شیزندگ ( Dilce Vitaاه به نام يغارتگران بازار س«ندگان آندروپف گروه های ینما

ب و ي تعقیحت.  شد، کشف و بازداشت کردندیز شامل ميرا که دختر و داماد برژنف را ن
  .ر کل مانع از بروز شجاعت آندروپف نشدي جرم خانواده دبیبازرس

ز ين برانگين اندازه اثر گذار و تحسيگری به همی دیت شخصايآندروپف از خصوص
نکس و يبی ری آندروپف از گذراندن دوره مدرسه فنیالت رسميگرچه تحص. برخورداربود
 بود که با مطالعه ی درجه اولید دارای توان ذهنی تردی رفت، بی فراتر نمی حزبیمدرسه عال

مجارستان زبان   هنگام سفارتش دربه.  همه جانبه پربار شده بودیع و ذوق فرهنگيوس
ری يخ و فرهنگ مجارستان پرداخت، کارهای چشمگیل تاريمجاری را فراگرفت و به تحص

شه مشهور ينا، که همسر هنرپیریهرچند دخترش ا. ز کردیزبانانش سخت عزيکه او را نزد م
بود،  یقيک مجله موسیه یریگرش عضو تحریپف بود و دختر ديليتئاتر مسکو، آلکساندر ف

 را فرا گرفت، یسياو زبان انگل. گران ارتباط داشتیباز ای هنرمندان وي با دنآندروپف، خود
س را یویلز دیلر و ماي خواند و گلن می را مییکای امریها داستان روزنامه ها، مجالت و

 داد، آندروپف یح مي که گورباچف غرب را ترجیدرعرصه سفر، در حال. دوست داشت
، ی، مغولستان خارجیتنام، کره شمالی مجارستان، و- یستياليش را به کشورهای سوسیدارهاید
ن یدر قلمرو عادات و رفتار، آندروپف اعتماد آفر.  منحصر کردین و آلباني، چیوگسالوی

ن، در دوران یافزون بر ا.  بودیميار صميآرام، خوش سخن، نسبتا ساکت، خوددار و بس. بود
ن يرا در ب» یستينيارهای لنيمع «ی حالی و بی و سستی، ناتوانیل که کهن سایبرژنف، زمان

» فته کاريش« فروتنانه ای داشت و به یاری از سران کشور فرسوده بود، آندروپف زندگيبس
  .افته بودیشهرت 

  
 ی او و تحقق قطعیست ها به محول شدن حل مشکالت به آندروپف، به نظرات اصالحيکمون
اصالح طلب « بر آن بود که آندروپف ییکاین کوهن، دانشمند امراستف. د بستنديرات امييتغ
ست های ارتدوکس برای پرداختن يت بوروی برژنف بود که کمونيگانه عضو پولیو » نیتر

آندروپف از آن «: گاچف گفتيگورلی. ارانه، به او اعتماد داشتندي عاقالنه و هشیبه اصالحات
 مشخص ی به زبان کاربردیف کلیه وظا رهبری برخوردار بود کیقيموهبت نادر و حق

از چشم انداز تحوالت کشور » ید روشنید«گاچف بر آن بود که آندروپف يل» . گرداندیبرم
ن يدر هم» .زار بودي بی کردن و کارهای اتفاقیاز سرهم بند«داشت و برخالف گورباچف 

 ی را طراحسمياليق، نوسازی سوسي و عمیفيرات کييبا درک ضرورت پاره ای تغ«حال، او 
  ».کرد
 که یشنهادی او در سه سخنرانياست پيل های آندروپف از مشکالت اتحاد شوروی و سيتحل

راد کرد و در مقاله ای یته مرکزی اي در برابر کم١٩٨٣ و ژوئن ١٩٨٢در نوامبر و دسامبر
ر درآورد انعکاس ی به رشته تحر١٩٨٣ن سال درگذشت مارکس در يکصدمیکه به مناسبت 

 نه تنها ١٩٨٢سال . افته بودی آور نبود که آندروپف بر مسائل اقتصادی تمرکز یتشگف. افتی



 

 به ثبت رساند، که یخ شوروین شاخص بهره وری کار و رشد اقتصادی را در تاریبدتر
آندروپف در . ش گذاشتی را به نمای کاهش در محصوالت کشاورزیاپين سال پيچهارم
 را ارائه داد که یته مرکزی، طرح اصالحاتي به کمرکل، خطابياناتش به عنوان دبيتن بينخس
هر چه بهتر کار «سخنان او با عنوان .  بودیش میست راهنمای دوران کوتاه تصدی بایم
مشکالت عمده ای را که در برابر کشوربود به اختصار مطرح » ستیم زيم، بهتر خواهيکن

 کار، رشد کند در ف، فقدان انضباط دريعات، بهره وری ضعیناکار آمدی، ضا: ساخت
 به - و خدمات ی کاالهای مصرفی برخیفي و کی بودن کمی، و ناکافیشاخص های زندگ

 اش را از ی تلقیف مشکل مواد مصرفیاو در تعر. یژه مسکن، غذا و مراقبت های بهداشتیو
 به رقابت ید داشت که استانداردهای زندگيآندروپف تاک. ز ساختینگرش خروشچف متما

بلکه شاخص .  شوندیشتر خالصه نميای مادی بيدر درآمد های باالتر و اشساده با غرب 
 و سطح یرشد آگاه«:  به مراتب فراتر از آن داردی مفهومیستيالي سوسیستیهای ز
ت، و استفاده يفي با کی، خدمات عموم» عاقالنهییم غذایرژ«، »مصرف معقول«، »یفرهنگ

  ».یبا شناختیم ز و هیمناسب از اوقات فراغت، هم از نظر اخالق
ری ي در بکارگی و منسوخ، کوتاهیمیت قدیریف، مديزی ضعیبه باور آندروپف برنامه ر

د يوه تولي تا شExtensiveد گسترده يوه های توليشتر بر شيه بي، تکی و فنینوآوری های علم
.  و کمبودهای اقتصادی شدیی، و فقدان انضبات در کار موجب نارساIntenciveفشرده 
»  و فناورییشرفت علمي پ) Uskorenieه ي اوسکرن(دن يشتاب بخش« همه را به آندروپف
وتر به دست يری تکنولوژی کامپيد از راه به کارگيون توليزاسيری از مدرنیتصو. فرا خواند

ح يشنهاد کرد تا به تصحي را برای انرژی پیون های موظف و ثابتيسين، کمیدر کنار ا. داد
  .اقدام کنند» عراقتصادی منابياستفاده غ«

زی و یکال برنامه ریبهبود راد«ن از هجوم به مشکالت اقتصادی از راه يآندروپف همچن
ن یيزه ها در سطوح پايدر سطوح باالی جامعه شوروی و بهبود انظباط وانگ» تیریمد

  .ت کوچکتر و ساده تر شودیریاری، ضرورت داشت مديدر موارد بس.  کردیجانبداری م
ر ي را به تاخیک طرح صنعتی توانست تحقق ید نو ميوه های توليب شاز آنجا که انتخا

 ییری وکارآيت جاری، اغلب، بکارگیریزی و مدیص داد که برنامه رياندازد، آندروپف تشخ
وه های يش«ری درييتغ.  سازدیر را مختل میوترها، روبوت ها، و تکنولوژی انعطاف پذيکامپ

 که جسورانه ییآنها«ن کند يست تضمیبا یم» زه های مادیيانگ«و » زییبرنامه ر
آندروپف متوجه شد که » .ابنديرند خود را متضرر ني گین را به خدمت میتکنولوژی نو

ش از حد رخ داده است و ي کارشناسان برآنند که مشکالت اقتصادی به سبب تمرکز بیبعض
  . کردیلب م را طی و دولتیشتر به بنگاه ها، مزارع اشتراکيحل آن ها اعطای استقالل ب
 دانست که ی دوران خروشچف و کادار، میی در مورد تمرکززدایاو بر اساس تجربه شخص

آندروپف . و نابرابری منجر شود] ی محلینيخود ب[  توانست به تنگ نظری ین کار میا
 با یعنیش گرفت، ي کرد، اما روندی را که بعدا گورباچف در پی را رد نمییاساس تمرکززدا
اط عمل يبا احت« گفت الزم بود یآندروپف م.  مخالف بودییده در تمرکززداغرق شدن شتابز

شود، در صورت لزوم امتحان شود، و تجربه کشورهای برادر مورد توجه قرار گرفته، 
ت يمسئول«د با ین و سبک شود، از همه مهمتر، هرگونه بسط و گسترش استقالل بايسنگ
  .ب باشدي ترکهمراه و»  خلقیشتر و توجه به منافع تماميب

ت کاالها و خدمات، انضباط و يفيت و کيآندروپف به منظور بهبود بهره وری و کم
بت و يه، غیکاری را به ضد کار کم مايژه، پیاو، بو. شنهاد داديشتر را پيزاننده های بيبرانگ

 یمین جراي که مرتکب چنیکسان.  به اجرا گذاردیتي مسئولی، قاچاق و بیفرار از کار، مست
نه آن یهز» یژ اخالقيپرست«ست با از دست دادن مزد، تنزل مقام، و کاهش ی بایدند م شیم

] شکار متخلفان[» ات تراوليعمل«، در ١٩٨٣سال . بپردازند» م و سختي مستقیبصورت«را 
ب در محل کار را در فروشگاه ها، بارها و حمام های بخار یمقامات مسئول، کارگران غا



 

وستند، و آندروپف شخصا به يشتر پيکار برای نظم و انظباط بيبه پرسانه ها . ر کردنديغافلگ
 در یآندروپف، برای مست. ن آالت مسکو پرداختيک فروشگاه ماشیکاردر ين پیاجرای ا

ه يا حمام ها، تنبی چون ترک کار و رفتن به فروشگاه ها یی و خالف هایمکان های عموم
نه کاهش يژه در زمیالش های آندروپف، بوبه گفته ژورس مدودوف، ت. شنهاد کردي را پییها

 مزارع ییمطبوعات انتقاد آشکار و ناکارآ. به بارآورد» ريفوری وچشمگ«ج یاتالف مواد، نتا
  . را شروع کردندییع غذای در صنایاقتي لیو ب

آندروپف با هم سطح سازی دستمزد، آن گونه که در زمان خروشچف رخ داد، همچون نقض 
ده ياو عق. به شدت مخالفت کرد» به هرکس به اندازه کارش «یستيالين سوسیادي بنیاصل

 ی شود که نمی را موجب مییش بهره وری، تقاضایداشت که دستمزدهای باال، بدون افزا
د یاه را پدي، چون بازار س»عوارض زشت«گریب کمبودها و دين ترتیابد و بدیتواند تحقق 

 توانستند کار ساز شوند؛ یش از پاداش ميها بزه يجاد انگی برآن بود که ایبه درست.  آوردیم
 ی خلق می و تمامیت ها و طرح های جمعيوندی فعالي و هم پیفيزاننده کار کيآن ها برانگ

  .شوند
ک ی های یاز دهي ها و امتینيانه ای با آن نوع عقب نشيچ مي، آندروپف هیدر امور خارج

 یستیاست هم زي آندروپف س. گورباچف بود، نداشتیاست خارجيطرفه ای، که مشخصه س
 اصل ین المللير و بي کرد، اما بر تداوم فراگید ميز از جنگ را تائيز و پرهيمسالمت آم

ست ها با عنوان يالی بارها هشدارداد که امپر١٩٧٠در دهه .  فشردی پای میمبارزه طبقات
و ید و رادو اروپای آزایش برنامه های رادیو افزا» حقوق بشر«و » انيناراض«کردن مسئله 

. ده انديک به ضد اتحاد شوروی را شدت بخشیکولوژیک و سایدئولوژیآزادی عمال کارزار ا
 اتحاد یاست خارجيرکل اعالم داشت که سي اش در مقام دبین سخنرانيآندروپف در نخست

در آن زمان، افغانستان نقطه .  خواهد ماندیباق» درست به همان گونه که بود«شوروی 
ش از يماه ها پ.  نداشتین موضوع، آندروپف تزلزلی بود، و در این الملليمرکزی مبارزه ب

 خود وفاداراست و برای یستيوناليفه انترناسيش به وظ.ا.ک.رکل شدن، اعالم داشت که حيدب
هر آن چه بتواند انجام »  اشی و همکاری با برادران هم طبقه خارجیهمبستگ«ت یتقو

س جمهور پاکستان اخطار ي، آندروپف به رئیرکليه دبدر روزهای انتخاب شدن ب. خواهد داد
ست دست بردارد و ياالت متحده نین که در جنگ به ضد افغانستان همکار ایداد از تظاهر به ا

  ». خواهد ماندی در کنار افغانستان باقیاتحاد شورو«نان داد که يبه او اطم
 برای یبخشد، اما جای چنداناالت متحده را بهبود ید تا چشم انداز صلح با ايآندروپف کوش

 بر سر یکا، زمانی آمر-ن حد روابط شوروی ین تریياو در پا. ابتکارات تازه منظور نکرد
د، ينام» نیجنگ سرد نو«ن آن را ينی دوبریکا، آناتولیر شوروی در امريکار آمد که سف

وروی را گان اتحاد شیپس از آن که ر. گان بدتر شدیامری که با کارتر آغاز و در زمان ر
ک اعالم کرد، مناسبات ی را برای ابتکار دفاع استراتژیید و طرح هاينام» امپراطوری شر«

 یتلق. دياش نام»  سابقهی بییرودررو«د که آندروپف ي رسیکا به حالتی امر-شوروی 
ست يالی تواند با تکدی از امپریصلح نم«ن باورشکل داد که یاالت متحده را ایآندروپف از ا
 تواند برپا یروهای مسلح شوروی ميرنیه بر قدرت شکست ناپذيتنها با تک. دیها بدست آ

نه ای، یگان را رد کرد، گزیر» نه صفریگز« تناسب یشنهاد بيجه، آندروپف پيدر نت» .شود
ه موشک های با برد متوسط مستقر در اروپا را يکه به موجب آن هر گاه اتحاد شوروی کل

 کرد، یقرارموشک های با برد متوسط در اروپا خودداری ماالت متحده از استید، اي چیبرم
که بعدها گورباچف به آن تن در ( ماند ی می باقیاما موشک های با برد متوسط اروپای غرب

آندروپف . انه ای نداشتيچ مي دانست هیک طرفه اش می آندروپف به آن چه مصالحه )داد
 به یابيد دستي توان به امینم«ست که اتحاد شوروی نشان داده ا» اتي تجربیتمام«:  گفتیم

شنهادات خلع يدر مقابل، آندروپف پ» .ست ها رفتيالیصلح، کاله در دست به سوی امپر



 

ق ارائه داد، و کامال روشن ساخت که اتحاد شوروی به يسالح متعددی براساس برابری دق
  .ز کمتر از آن تن نخواهد داديچ چيه

االت متحده انعطاف و ابتکار ی اش، در برخورد با اآندروپف، در همان دوره کوتاه رهبری
ک به دو سال قطع مذاکرات، او آغاز دوباره مذاکرات با ی نزدیدر پ.  نشان دادیمناسب

دار کرد و ین دينین بار با دوبريگان نخستی که ریزمان. ب داديواشنگتن در سطوح باال را ترت
کا در یته کستال را که در سفارت امرزای خروج برای پنی اش، تقاضای ویگانه مسئله اصلی

مسکو پناهنده شده بود، مطرح کرد، آندروپف موافقت کرد و اجازه داد پنته کستال شوروی را 
 به فکر ی و حتی برتری نظامیگان در پین باور بود که ریبا آن که آندروپف بر ا. ترک کند

ه کرد که ي اش توصیمن ضربه هسته ای است، رهبر شوروی به مذاکره کنندگان نظاينخست
 محرمانه ای را که از ید به ترک مذاکرات دست بکشند، و خود کانال های ارتباطیاز تهد

ه کرد نسبت به هر ين توصينین به دوربريهمچن. دوران کارتر مسدود شده بود از نو گشود
 تالش ان،یدر پا. ار باشدين بهبود مناسبات گوش به زنگ و هشیگان بر ایل رینشانه ای از تما

  .دي نرسیجه چندانياالت متحده، به نتیهای آندروپف برای گشودن باب مذاکره با ا
مای مسافربری کره يک هواپیمای شوروی به اشتباه يک هواپی که ی، زمان١٩٨٣در سپتامبر

 پر سروصدا واکنش نشان داد، هرگونه شانس یگان با جنجالیای را ساقط کرد و سخنگوی ر
  . رفتنيبهبود مناسبات از ب

، پرسنل، یارهای حزبيل مربوط به معیآندروپف در دوران تصدی کوتاه مدتش به مسا
او برای همگان روشن ساخت که حزب . ز پرداختي نیدئولوژی، و مسئله ملی، ایدموکراس

. د کرديتاک» یستينيارهای لنيمع «ینیبر باز آفر. ا اختالس را تحمل نخواهد کردیفساد، رشوه 
کار روزانه مختصر هر کس به کار روزانه بلند « آندروپف یرکلي پس از دبگاچف،يبه گفته ل

ی برژنف را لغو کرد و »ثبات کادرها«است ين، سياو، همچن» .ل شدیمدت تر تبد
 را به کار ید و کارآمد حزبیق ها را از کار برکنار و کارمندان جدیسالخوردگان و ناال

 بود، که منشاء موانع مبرم اقتصاد یر ترابریض وزین اقدامات او تعوي از نخستیکی. گمارد
 به ی های حزبیی گردهمایسم افراطي، آندروپوف بر فرمالیبرای بهبود دموکراس. شده بود

او خواهان رفع موانع .  آن ها شدیدن به خصلت قالبيان بخشیشدت تاخت و خواستار پا
 یری جلسات بحثهای مقدماتبرگزا«گاچف يشنهاد کرد، و به گفته ليت ها در کارگاه را پيخالق

در ژوئن . ج کردیرا» وهايمات حزب و دولت را در کارخانه ها و کلکتيدر مورد تصم
  .ک اختصاص دادیدئولوژیته مرکزی را به بحث درباره بهبود کاراي اجالس پلنوم کم١٩٨٣

 جدی را به یافت و اصالحاتیش را در.ا.ک.د، آندروپف مشکالت اتحاد شوروی و حی تردیب
 کردند، اما در واقع، آن ها یبرال پنهان معرفيک لی در غرب او را یسندگانینو. ده گرفتعه

ن نشان از یا اقدامات آندروپف کمتریک ازگفته ها یچ يه. ن سازندين چنیآرزو داشتند او را ا
ن، يکار او جز نقل از مارکس و لن. ش گرفت نداشتي در پ١٩٨٧ که گورباچف پس ازیراه
 انتظار یچ رهبر حزبيزی کمتر از آن از هيحزب هم چ.  حزب نبودیشروی ازخط ميو پ

 دهد خود ی نشان م١٩٨٣ و ١٩۶۴ن سال های يش بی هایآندروپف، چنان که سخنران. نداشت
ل روز، دفاع جسورانه ی برای مسایستيني لن- یستيشه های مارکسیری خالق انديرا با بکارگ

ان ینه و قدرتمند انتقادات غرب مشخص و نمااراي رد هشییاست های دشوار و تواناياز س
 گذارد، یش مین تزلزل را به نمایشتري که گورباچف بییقا در آن عرصه هايدق. کرد

  . دادین استواری را نشان میآندروپف توانمند تر
، یستيالي سوسیسه با گورباچف نسبت به دموکراسیب، آندروپف در مقاين ترتيبه هم
 و یستيالياو نقض قانون سوس. کردی روشن و با ثبات داشتیوی روسم و اقتصاد ثانيوناليناس

 کرد، اما حق انقالب و ین را در کارنامه اش منظور مي توسط استالی حزبیدموکراس
چ صورت عالقه ای به يآندروپف به ه. ضرورت دفاع با قدرت از خود را اعالم داشت

،  »مال اندوزی«ش از يشوروی ب یک از وجوه زندگیچ يه. ز نداشتيمظاهر اقتصاد ثانوی ن



 

انتقاد » یثروت شخص« به منظور یت های اجتماعيو استفاده از موقع» غارت ثروت مردم«
ا یسم مهار يالي توانست به سود سوسیآزمندی وطمع کاری نم. ختيانگيراد آندوپف را برنیو ا
ست ی بایسم ميالي بود که سوسیی از ارزش های بورژوایصه بازتابين خصیا. ق شودیتشو

ل یتبد«: دی گوین کارش بود، آندروپف میدر مقاله ای که احتماال آخر.  رفتیفراتر از آن م
 یحت. د ساده انگاشته شودی است که نبایروندی بلند مدت و چند وجه... »مال من به مال ما«

 همچنان عادت های یافت کسانی استقرار ی به طور قطعیستيالي که مناسبات سوسیزمان
نه جامعه یگران و به حساب و هزینه دی، تالش برا  ثروتمند کردن خود با هزیستيوالدیویاند

  .د خواهند کردي بازتولیرا حفظ و حت
رکل های ي و آسوده خاطری دبینيه ای متفاوت از خوش بی، آندروپف رویدر قلمرو مسئله مل

ن یسم اياليه سوسن تصور کیاو بر کنار از ا.  بعدی گورباچف اتخاذ کردی تفاوتین و بيشيپ
 یش تر از تفاوت های طبقاتي به مراتب پیزات ملید کرد که تمايل را حل کرده است، تاکیمسا

 یاو م. افته استیش ی عمال افزای و فرهنگیشرفت اقتصادي با پی ملیدوام آورده و خود آگاه
مل سم تکاياليل مورد بحث و در دستور کار سوسیهنوز از جمله مسا «یل ملیگفت که مسا

 یت های ملي شد که در گذشته و حال به حساسییاست هايح سياوخواستار تصح» .افته استی
آندروپف به . دی اصرار ورزی ملینيب رساند اما بر عدم تحمل تعصب، غرور و خودبيآس
 یدر تمام» ت هايه مليندگان کلیسته نماین حضور شايتضم«برای » اقدام مثبت «یژه نوعیو

ست ممکن است يک رهبر کمونی توسط ین فراخوانيچن.  طلب کردارکان حزب و دولت را
 گورباچف یاقتي لی و بیجين فراخوان در نقطه مقابل گیکامال عادی به نظر رسد، اما ا

ان دهه ي که در میستيوناليقت، فوران احساسات ناسيدر حق.  قرار داشتیدرباره مسائل مل
 یینايدروپف را نشان داد نشانگر نابت آنیزان که دانش و دراي رخ داد به همان م١٩٨٠

  .گورباچف بود
 توانست کارآمد ی آندروپف از اصالحات مین فکر وجود دارد که تلقی ایاری برايل بسیدال
ار داشت بجز يشبرد نظراتش در اختيز را برای پيست همه چيک رهبر کمونیاو بعنوان . باشد
 بر آن بودند که دوران آندروپف )مورخ(تری ولکوگونف يمی چون دیین هايبدب.  تنیسالمت

ار ين همه، آندروپف در آن پانزده ماه زمامداری اش کار بسیبا ا» .رگذارنبوديتاث«چندان 
 بود تا اصالحات را در سراسر جامعه به ثمر یانجام داد، که به هر حال فرصت کوتاه

مارستان يروانه ب از دوران زمامداری اش یميماری، او را در نينکه بیبا توجه به ا. رساند
 بود که آن یتين او فاقد توان و ظرفيار موثر بود و جانشيش در مجموع بسیکرد دست آوردها

ن يرکل بعدی، کنستانتيولکوگونف اذعان دارد که دب. چه آندروپف آغاز کرد ادامه دهد
ک رهبر حزب و ید الزم برای یل کرده، فاقد دي متوسط، نه چندان تحصیتيشخص«نکو يچرن
  .بود» دولت

گر ی دیشه های اصالحیافت، اما اندیات اقتصادی آندروپف پس از او ادامه يپاره ای از تجرب
اکثر آنان در . ش گذاردندي به پیز به ندرت گاميگران نید.  ماندیز باقياو همچنان بر روی م

اری مشکالت اقتصادی، يجه بسيدر نت. وس شدندینکو منفعل و مايزمامداری دو ساله چرن
آن گاه .  که در دوران برژنف بدتر شده بود، همچنان پا برجا ماندی، و مناسبات خارجیحزب

 دانستند او هوادار یست ها ميگر کمونی، د١٩٨۵ را به عهده گرفت یرکليکه گورباچف دب
ر ياد برای شخص دبی به احتمال زید، حتی گزی که گورباچف برمیاصالحات است اما راه

  .ز مبهم مانديد نیکل جد
  
 

 


