
 

 سمياليانت به سوسيخ

  رباچفوگ
  آغاز درخشان

  ک رهبریان خفت باریپا
  یی عمویمحمد علترجمه 

  
   شومینشانه ها وعده ها و

 ها و گفتگوهای یسخنران.  بودیام برق گرفتگین ماه های گورباچف اين روزها و نخستينخست
  .جاد کردیخ رکود این ترک ها را بر ينگراد نخستيرو در رو  با کارگران لن

  دویویک دی                                          ما
  

کشور ما در وهله . ک تصادف نبودیخروشچف . ش رودارديحزب هنوز مبارزه ای را پ
ری از ي برای جلوگینيچه تضم. رومند استي، و جناح راست نیینخست کشوری است روستا

ک به قدرت ینده نزدی ها در آستينياد ضد استالیدنش وجود دارد؟ به احتمال زيبه قدرت رس
  .                ست ها خواهند بودينیابند، آن ها از نوع بوخاری یدست م

  مولوتف. م.                                       و
  

ن ساختن جسم و يم که در طول ده ها سال دست اندرکار آلوده و چرکیبه جای عناصر فاسد قد
 دو سال، یکیع بودند، به ناگاه، ظرف ي وسیسطحست و جامعه در يجان حزب کمون

 را که پس از یقا فاسدتر سر برآورد که حرکت سالمي به مراتب وحشتناک تر و عمییروهاين
  . آغاز شده بود خاموش و خفه کرد١٩٨۵ل یآور

  گاچفيگور لی                                      
  
سم شوروی يالي سوسی را درباره فروپاشیحيل گورباچف کانون هر توضيخائياست های ميس

 گورباچف زمام امور کشوری را در دست گرفت که با مشکالت ١٩٨۵در.  کندیاشغال م
ری بود که در کوتاه مدت یک پذی رو به رو بود و در چنان وضع حساس و تحرییرپاید

است يس توان نسبت به ین داوری که میمشفقانه تر.  در گستره نظام شدییدستخوش بحران ها
کا به هدف یپرسترو. ن است که آن ها ناکام شدند و شکست خوردندیهای گورباچف داشت ا

در عوض، اتحاد . افتي دست ن-ک، مولد، و کارآمديسم دموکراتيالي سوس- اش ییهای ادعا
زه نشاند ي کشورهای بالکانیش گروهیو به جاک کشور را نابود ساخت یشوروی به مثابه 

ت یک دهه اکثری گرفتار آمدند و تنها پس از ی قانونی و بیگارشيسم اليلتاير سلطه کاپیکه ز
 اش را داشت، به یابیآن چه گورباچف آرزوی دست . ت را به فقر مبتال کرده انديجمع

س جمهوری ياستمداری فاقد حزب، رئي خواست سیاحتماال او نم.  نبودین وضعياحتمال چن
  .م باشدسيالي بدون سوسیستياليبدون کشور، و سوس

ن گفته یا.  را به ارث برده استی گفتند که او جامعه ای بحرانیگورباچف و مدافعانش م
بت های بحران ها نشده يار متداول، غرق در مصياتحاد شوروی براساس هر مع. دروغ بود

االت یا رکود ای ١٩٢٠ آلمان در دهه ی ثباتیش به تورم و بی، مشکالت اقتصاد١٩٨۵در. بود
زتر از ي اش ناچیاسي سین، دشواری هایافزون بر ا. ده بودي نرس١٩٣٠ه متحده در ده

ت يفي ها، صف های انتظار، و کی درباره کاستییت هایشکا. ت بوديدن به بحران مقبوليرس
. ز بودي در ارتباط با خود نظام نسبتا ناچی عمومیتی وجود داشت، اما نارضایکاالهای مصرف
 کرد، گفته ینگراد خدمت مي در لن١٩٨۶ تا ١٩٧٩ که ازKGBرتبه ين، افسرعاليآولگ کالوگ



 

ر يمیل المان و والديخائيبه گفته م. است هرگز با مخالفت جدی با نظام مواجه نشده است
 مصرف ١٩٨۵ و ١٩٧۵ن سال های يب.  محصول رفورم بود نه علت آنییچ نارضایکنترو
 مردم شوروی تنها به یدگگرچه استاندارد زن. افته بودیش ی شهروندان شوروی افزایشخص

 یده بود، در آن زمان ارزش گذاری عموميکا رسی در آمریک سوم سطح زندگیک پنجم تا ی
 و یت کمتر، و سطح فرهنگیشتر، جرم و جنايت بين بود که شهروندان شوروی از امنیا

مه دهه ي در نیدانيبعالوه، مطالعات م. ای غرب برخوردارندي باالتری نسبت به دنیاخالق
زان يک می نسبت به شغلشان به ییکای آشکار ساخت که کارگران شوروی و آمر١٩٨٠
ه یت کوچک طرفدار انتقال به جامعه سرمايک اقلی، تنها ١٩٩٠در آستانه .  هستندیراض

مت طرفداری کردند، و ي درصد شهروندان از کنار گذاردن کنترل ق۴به زحمت . داری بودند
  . بودندیت خصوصيب مالکيغق و تری درصد طرفدار تشو١٨تنها 
ست که همه ي نین معنیچ وجه بدي گسترده به هییک بحران اقتصادی حاد و نارضایبت يغ
 مواجه ی، و امورخارجیاسيجامعه شوروی با مشکالت گوناگون اقتصادی، س. ز خوب بوديچ
 چون ییست هاي کمونیحت.  به پا کندی توانست بحرانیغفلت در پرداختن به آن ها م. بود
 را یوگانف، که منتقدان جدی گورباچف شدند، جدی بودن مشکالتی ژیگاچف و گناديگورلی

همچون « کرد که او یادآوری میگاچف يل.  کردندیق میکه منجر به اصالحات شد تصد
 آگاه بود که کشور به سوی ی تاب، و با ناراحتیر بييبرای تغ حزب یران محلياری از دبيبس

از به ين«اد آورد، یوگانف به ین صورت، زيبه هم.  رودیش ميپ و اقتصادی یفاجعه اجتماع
  ».اصالحات برهمگان آشکار بود

وری آندروپف، ی. ن آن ها مشکل اقتصادی بودید کننده تری، تهدی مشکالت داخلین تمامياز ب
 ١٩٨٢ نوامبر ٢٢ته مرکزی دري حزب در پلنوم کمی مربوط به خط مشین سخنرانيدر نخست

ت يفيت و کيآندروپف به برشماری کم.  از مشکالت اقتصادی به دست داددیيجمع بندی مف
ف حمل و نقل، و ين، اتالف منابع انرژی، کارکرد ضعي، کمبود کاالهای معیکاالهای مصرف

از نظر آندروپف، . شان پرداختی به هدف هایابيد آهن و فوالد در دستي بنگاه های تولیناکام
ری ي در به کارگی کرد کوتاهیگرمتصل میکدیبه ن مشکالت را ی از ایاريآن چه بس

شرفت نا مطلوب رشد بهره وری، ي در پین ضعف و کوتاهیا. اکتشافات علم و تکنولوژی بود
ن ضعف ها تا یا. افته بودید، و اقتصادی کردن منابع مواد خام انعکاس يوه های توليبهبود ش

د ي تولیدن به رکوردهای کمي رسش از حد بريدی بيزی که تاکیحدودی در آن نظام برنامه ر
د ي توانست موقتا تولید ميوه های توليدات و شيازآن رو که بهبود تول. ت بودیداشت قابل رو

  .زه حاضر و آماده برای نوآوری وجود داشتيک ضدانگیا کاهش دهد، یرا کند 
  

م را از  علویبری آکادمي شاخه سیتو اقتصاد و سازمان صنعتياست انستیان که ريآبل آگانبگ
دی گورباچف شد، مشکالت ي که مشاور اقتصادی کلی عهده دار بود، زمان١٩٨۵ تا ١٩۶٧

انگر تفکر ي کرد، بین مورد غلو میان،  گر چه در ايآگانبگ. اقتصادی متعددی را برشمرد
 یش از اندازه مي پیی از تمرکزگرایاو اغلب مشکالت اقتصادی را ناش. محفل گورباچف بود

زه برای کار، نبود قوه ابتکار، ضعف در يکالت اتالف و ناکارآمدی، فقدان انگن مشیا. دانست
در اثر .  گرفتیک را در برمیز نوآوری های تکنولوژيش بهره وری و اشاعه ناچیافزا

از يش از نيد شده بيد کننده و مصرف کننده تراکتورها و کفش های توليف توليارتباط ضع
 مصرف یینارضا. ت کمتر از تقاضای مصرف کننده بوديفيمصرف کننده بود، اما اقالم با ک

د به ی از آن ها بایل گوناگون، که برخیبه دال.  دادیاه و فساد را پرورش ميکننده بازار س
 دوم گذارده ی از جنگ جهانیروی کار ناشي ارزان و کمبود نیعيدن منابع طبيحساب ته کش

 و ١٩٧۵قتصاد در فاصله سال های گرچه ا. شود، نرخ رشد اقتصادی شروع به کاهش کرد
ه یه گذاری سرمای، سرمای، درآمد سرانه واقعی رشد داشت، نرخ رشد از نظردرآمد مل١٩٨۵



 

ان، در يبه گفته آگانبگ. افتیف يد، و بهره وری کار تخفيدی، شمار کارگران عرصه توليتول
  .، رکود اقتصادی رخ داده بود١٩٨٠ل دهه ی و اوا١٩٧٠ان دهه یپا

نده ای که شهروندان ی به سبب سهولت فزای از بابت بهبود کند استانداردهای زندگیینارضا
. افته بودی شک شدت ی ساخت بیزی با غرب قادر ميسه حسادت برانگیشوروی را به مقا

 درغرب به ی زندگیشتری از چگونگي بی، سفر، و ارتباطات آگاهییهر اندازه تشنج زاد
سم به سوی يالين که سوسی بر ای را مبنیی ادعاهای زندگ داد، شکاف استاندارد هاییدست م

ن که شکاف يهم«دی برآن بود، يفرد هال. دي کشی رود به چالش می بهتر مین زندگيتام
 ی به کلیستيت نظام اقتصادی کموني مانده مقبولی آشکار شد، آن گاه باقیاستانداردهای زندگ

  .ده شديش کشيدت پ، به شیسم غربيل، پلورالیان رفت و نظام بدياز م
دی ين همه ممکن است هالیدی در تناقص بود، با اي ها با ادعاهای غلو شده هالینظرسنج

 به کجا منجر یابنده استانداردهای زندگین که شکاف رشد یترس رهبران شوروی را از ا
  .افته بودی دریخواهد شد به درست

ز ي نیاسيا بود، مشکالت سکیه عمده ای برای پرستروياگر مشکالت اقتصادی پوشش و توج
جنگ دوم .  ژرف داشتییشه های حزب ریمشکالت درون.  آن روان بودیدرست در پ

سم و ياليان دفاع از سوسیون ها کادر فداکاری که در جريلي حزب را از وجود میجهان
سپس، خروشچف با گشودن درهای حزب به . ن مادری جان باخته بودند، محروم کرديسرزم
شتر حزب يف بي، به تضعیارهای حزبين آوردن معیيرکارگر و پايا فرد غون هيليروی م
 را به مقرری ید برژنف دارندگان پست های حزبيلئون» ت کادريتثب«ن یدکتر. دست زد

شان بر ی تر از دوران توانمندیار طوالنيت مبدل کرده، رهبران حزب را بسيران کم مسئوليبگ
ن، با یافزون بر ا. شه های نومحروم ساختیه و اندسر کار نگهداشت، و حزب را از خون تاز

نده آلوده و فاسد کرد در دوران یرشد اقتصادی ثانوی عناصری از حزب را به طور فزا
شان خود ی خوی، حت»ابعادی افسانه ای رشد کرد« به -خدانیک تاری به گفته -برژنف، فساد
ت یحما  بازی،یپارت، ییشاوندگرایخواری از عرصه ها يدر بس. ز شامل شديبرژنف را ن

 عادی، ی به صورت اقدامی های حزبییگردهما. متداول شدمفت خوری  و یچاپلوس و ییگرا
 ی درآمد، و روشنفکران، حتی صوری و قالبیدئولوژی به حالتیا. سرسری و صوری درآمد
  .شتر از جدی گرفتن آن سرباز زدندياعضای حزب هر چه ب

ش از يز سه تن از رهبران پي و مرگ در پشت مماری،يش از سالمندی، بيز بيچ چيه
ن عضو ی جوان تر-ارتقاء گورباچف . ک نبودیدئولوژی و ایاسيگورباچف نماد تصلب س

 رهبران حزب ی و از کار افتادگی بازتاب توجه همگان به فرتوتیرکلي به مقام دب-ت بورويپول
از داشتن » مردم«اشت که او بعدها اظهار د. ن نکته کامال آگاه بودیگورباچف از ا. بود
 یا سیست ياری ازاعضاء آن به مدت بين اش هفتاد بود و بسيانگي که سن مییت بورويپول

خسته شده « اقدام کنند، یفیمارتر از آن بودند که به انجام وظايسال بود در آن مقام بودند و ب
  ».اند
  

گرچه اتحاد . کرد جست وجو ید در مناسبات خارجین مشکل در صحنه اصالحات را بايسوم
 کارتر یمين فشار در دوران جیست ها آسوده نبود، ايالیشوروی هرگز از فشارهای امپر

و ١٩٨١در فاصله . شتر شديگان بیاست جمهوری رونالد ری در ری گرفت و حتیفزون
ب زدن به ي شوروی و آسیگان با هدف کاهش و انقباض نفوذ خارجی، دستگاه اداری ر١٩٨۶

. به موقع اجرا گذارد» یطانيامپراتوری ش«را به ضد » یار و کليمام عفشار ت«اقتصادش 
 در یک های ضد انقالبی در لهستان و چریت از جنبش همبستگی و حمایبانين کارزار، پشتیا

ن آوردن بهای نفت، یيله پاير طالی شوروی به وسیافغانستان، کوشش به منظور کاهش ذخا
 شوروی به تکنولوژی یک برای کاستن امکان دسترسيپلماتینده، اقدامات دی فزایغاتيتهاجم تبل

وب و تالش برای ورشکست کردن يزات معي، اختالل در اقتصاد شوروی با صدور تجهیغرب



 

ا یک یله ابتکار دفاع استراتژي به وسیکان حاضر و آماده نظاميشوروی ها با عنوان کردن پ
  . گرفتیجنگ ستارگان را در برم

 ٨االت متحده ساالنه یا.  دهدین کارزار را نشان میج ایر و نتاين تاثدايح مختصر ميچند توض
زات ي و آن را با تجه پرداختی میون لهستان، همبستگيسیون دالر به گروه اپوزيليم

 یوتر، دستگاه های فاکس و چاپ، و اطالعات محرمانه مجهز ميده، کامپيچي پیارتباط
، اتحاد شوروی را ناچار به ارائه کمک های االت متحده به ضد لهستانیم های ایتحر. ساخت

االت متحده، ی ایدستگاه اطالعات.  کردیارد دالربه آن کشورميليک تا دو میساالنه به مبلغ 
ار برای آن ي، افغان ها را آموزش داد، توپخانه و راکت های بسیسيام کيلیا، به رهبری ويس

  .به دادن کمک به آن ها واداشت ها را ینيها ارسال داشت، و مصری ها، سعودی ها، و چ
 افغانستان در برابر جنگ یت از حکومت انقالبی اتحاد شوروی برای حمایتالش های نظام

نه یارد دالر برای شوروی هزيلي م۴ تا ٣االت متحده هر سال بالغ بریت ایساالران مورد حما
  .داشت

  
ن آوردن یياندر کار پاک دست يستماتيله سعودی ها و اوپک به طور سيکا به وسیحکومت امر

 کرد و همزمان، یاالت متحده کمک می که به اقتصاد ای بود، حرکتیبهای نفت در بازار جهان
دستگاه .  آوردیل ارز، وابسته به فروش نفت بودند از پای درميشوروی ها را که برای تحص

د يتول به ازای ینگر به سعودي وموشک های استیماهای نظاميگان با فروش هواپیاداری ر
 )اوپک(  سازمان کشورهای صادر کننده نفت١٩٨٣در. شتر و بهای کمتر موافقت کردينفت ب

  .هر بشکه کاهش داد در  دالر٢٩ دالر به ٣۴االت متحده، بهای نفت را ازیر فشار ایز
ون يلي م٩ون بشکه در روز به يلي م٢د نفت خود را از کمتر ازي، سعودی ها تول١٩٨۵در

به گفته پتر .  دالر سقوط کرد١٢ ظرف پنج ماه، بهای هر بشکه نفت به .ش دادندیبشکه افزا
ک شبه ی از درآمدش، یميبا معادل نیارز مطمئن مسکو، تقرارد يلي م١٠ش ازيب«زر، یشوا

 ».دود شد
  

گان ی، ر١٩٨١در آغاز دسامبر. ز پرداختيشرفته ني پیگان به ابزار و ادوات جنگیدولت ر
در ژوئن . زات نفت و گاز به شوروی را صادرکردي حامل تجهییکای امریف کشتيدستور توق
 ١٩٨٢در نوامبر. کا به خارج بسط دادیم ها را به مجوزها و کمک های امری او تحر١٩٨٢

ک ی«م کنندگانش آن را همچون ي را، که تنظNSDD - یت مليشنهاد شورای امنيگان پیر
از جمله هدف . ، امضا کردف کردنديتوص»  به اتحاد شوروییاعالم جنگ اقتصادی مخف

ان از یيشرفته به شوروی و کاهش واردات نفت و گاز اروپايهای آن منع صدور تکنولوژی پ
ون يلي م٣٩ به شوروی تنها ییکای امرشرفتهيتکنولوژی پ، صادرات ١٩٨٣در. شوروی بود

 ن جنگ اقتصادییا. ون دالر بوديلي م٢١٩ن رقم ی ا١٩٧۵دالر ارزش داشت، حال آن که در
االت متحده در مورد یافت؛ ايان نیشرفته پاي به تکنولوژی پی شورویری از دسترسيبا جلوگ
به طور مثال، در .  کردند دست به خرابکاری زدیافت میز که شوروی ها دري نییکاالها
ن گازی به شوروی ها ي قطعات توربوبينقشه های معاالت متحده به عرضه ی، ا١٩٨۴

ن یا.  به اتحاد شوروی فروختوتريپس های ناقص کامپيچ ق واسطه هایپرداخت و از طر
  . تمام شدی ناگفتنیینه هایگونه اقدامات برای اتحاد شوروی به بهای از دست دادن زمان و هز

ک به یدئولوژیک جنگ ایگان شامل راه اندازی ی ثبات سازی ری از تالش های بیبخش
، هر دو ١٩٨۶ و١٩٨٢ در فاصله . شدیم» و آزادییراد«و » و اروپای آزادیراد«له يوس
ز شمار شنوندگانشان ي و نیشان به زبان خارجی ها و سفسطه هایستگاه، شمار سخن پراکنیا

له گالسنوست ي به وسییوین رفتن اختالالت رادي کاهش و سپس از بیدر پ. ش دادندیرا افزا
هر دو . ديه رسون نفر در مايلي م٢٢ در شوروی به یبرتيو لی، شمار شنوندگان راد١٩٨٨در 
ل يختند، بر سر فاجعه چرنوبي انگی پروراندند و برمی را میستيوناليستگاه احساسات ناسیا



 

 یق می دادند، مخالفان جنگ شوروی در افغانستان را تشویزی را جلوه ميخشم اغراق آم
 ی کردند، و اتهامات بین فراهم ميلتسیر ي برای طرفداران بازار نظیکردند، پالتفرم مقبول

گاچف، پس از مخالفتش با گورباچف، منتشر يگور لیاساس فساد نسبت به رهبر حزب، 
  .کردند

 بر اتحاد شوروی بود، یش فشار نظامیاالت متحده خواستار افزاین بخش استراتژی ایجدی تر
نه تا یواداشتن آن ها به صرف هز« آن را ییکایگران امري تحلیراهبردی که برخ

است جمهوری ین کنفرانس خبری اش در مقام ري، در نخستگانیر. دندينام» یورشکستگ
ب کاری و یدن به هدف تسلط به جهان متوسل به فرياعالم داشت اتحاد شوروی برای رس

ن و یساخت بزرگتر«گان ی پس از آن، ریاندک. خواهد شد » یتیمرتکب هر جنا«دروغ و 
 ین اقدام به معنیا. زکردآغا» کایخ امریام صلح را در تاری این مجموعه نظامیگسترده تر

 در پنج سال و برنامه های تکامل بمب افکن ون دالريلی تر۵/١مبلغ  به ینه نظامیک هزی
، Mirved، خودروهای حاصل موشک های MXهای محرمانه، ساخت صدها موشک 
شالوده . دنت بودی های تراییایردرید، و زی جدB-1موشک های کروز، و بمب افکن های 

 شد که به نحوی افسانه ای پر ی میستم دفاع موشکيک سید ی بایشار نظامن چرخ دنده فیا
گان، یدنت ری، پرز١٩٨٣ مارس ٢٣در.  باشدی کنونیل تازه ای برای موشک هاینه و بدیهز

م گرفته است دست به کار ي اعالم کرد، که او تصمی درباره دفاع ملیک سخنرانیضمن 
ارد دالر از يليم٢۶گان خواستاریو سال بعد، رد.  شودیستميشبرد ساخت چنان سيپژوهش و پ

  . سازدیک را عملیکنگره شد تا ابتکار دفاع استراتژ
ز از دست دادن امکان فروش آن ها، يگان و سقوط بهای نفت و گاز و نیاست های ريس
گر به یاردها دالر ديلياست ها مين سیا. نه داشتیاردها دالر برای اتحاد شوروی هزيليم

 و خرابکاری یافتنيز برای جبران تکنولوژی دست نيلهستان و افغانستان و نخاطر کمک به 
طرح دفاع ( SDI کارشناسان شوروی یگرچه برخ. ل کرديدر آن بر شوروی تحم

کا، یگر حرکات امریگران آن را، با توجه به دی کردند، دیک بلوف تلقی را تنها )کیاستراتژ
توی پژوهش های يس انستيف، رئیرولد ساگدابه گفته .  به حساب آوردندید واقعیک تهدی

ارد دالر در پاسخ به جنگ ستارگان يلي، اتحاد شوروی ده ها م١٩٨٣ شوروی، پس ازییفضا
ن ياوضاع بغرنج ب«ش از گورباچف، اظهار داشت، يس جمهوری پينکو، رئيچرن. نه کردیهز
اما » .ت کشور کرديمنت ایادی به سوی تقویار زير جهت منابع بسيي ما را دچار به تغیالملل

  . نبودی اش، عامل فروپاشی، با تمام گرانSDIپروژه 
ست اتحاد شوروی شد، يرکل حزب کمونيل گورباچف دبيخائي که می، زمان١٩٨۵در مارس 

 با مشکالت است و ابتکارات تازه ییارویبه سرعت نشان داد که در مقام رهبری خواستار رو
له آندروپف يم شده به وسير ترسيدر آغاز، گورباچف مسو متهورانه را به عهده خواهد گرفت 

ت ها مواجه شد و به نحو يابتکارات گورباچف با پاره ای موفق. ش گرفتيرا در پ
ست، ين داخل و خارج قرارگرفت، از جمله از جانب حزب کمونيزی مورد تحسيشورانگ

 یا به اندازه کافیش رفته است يش از حد پي گفت او بی که میی که به رغم غرولندهاییجا
ان دو سال یش از پايگورباچف، پ.  برنخاستیحرکت نکرده است، مخالفت جدی چندان

 اتخاذ ییاست هايشه آندروپف کرد و سین، شروع به دور شدن از روش و جوهر اندينخست
   .است های خروشچف بوديه سيکرد که شب

  
 ،ییواقع در کرا خانوار، ٣٠٠٠ با ی زراعییه زاده شده بود، روستایگورباچف در پری ولنو

ه ين ناحیدر ا.  از شهر ستاوروپلیلی ما١٢۴ه کشاورزی جنوب ستاوروپل، در فاصله يناح
در . الق ها و چشمه های آب گرم بودیي شد و دارای یقفقاز گندم و آفتاب گردان کشت م

 وست، که پدر بزرگ گورباچفي کردن کشاورزی پی ستاوروپل به اشتراک١٩٣٠ل دهه یاوا
ن رفتند، يشان گورباچف در آن از بیان جنگ، که هفت تن از خویدر جر.  داشتیدر آن نقش



 

از پنجره قطاری که . ران کردندی ها ستاوروپل را اشغال و بخش اعظم آن را ویآلمان
 برد، هنوز ی لومونوسف به مسکو میل در دانشگاه دولتيگورباچف را برای تحص١٩۵٠در

ن ینشان پرچم سرخ کار که گورباچف به مناسبت کار روی کمبا.  شدیده می ها دیخراب
 و ی که سنت روشنفکری غربییرش او به دانشگاه کمک کرد، جایافت کرده بود در پذیدر

ن، گورباچف ياز زمان لن. افت کردی را آموخت و مدرک رشته حقوق را دریگفتگوی عموم
ست ي به حزب کمونییبه هنگام دانشجوگورباچف، .  بودیرکل با مدرک دانشگاهين دبينخست

ن هنوز يهمچن.  گذاردین را احترام مي شناخت، لنی که او را میوست، و به گفته کسيپ
  .سا، دانشجوی فلسفه ازدواج کرديدانشجو بود که با رائ
ست سال در همان جا يل به ستاوروپل بازگشت و به مدت بيان تحصیگورباچف، پس از پا

ش گرفت ي را پی کادر حرفه ای حزبیه جای پرداختن به حقوق، زندگگورباچف ب.  ماندیباق
گری در یل مکاتبه ای مدرک دياز راه تحص. افتی و فداکاری شهرت یو به خاطرسخت کوش

ل که همچنان با او ي از دوستان اهل چک دوران تحصیکی. رشته کشت و زرع به دست آورد
ه رهبر چک، آلکساندر دوبچک، که در تماس بود گزارش داده است که گورباچف نسبت ب

  . شد، احساس همدردی و طرفداری داشت١٩۶٨اصالحاتش منجر به مداخله شوروی در
، ی و نه سالگی، در سن س١٩٧٠در . شترفت و ارتقاء او را سد نکردي پیوجود چنان نظرات

 ۴/٢ا با معادل فرماندار منطقه ای بی که تقریه ستاوروپل شد، مقامير اول ناحيگورباچف دب
سال بعد به .  انتخاب شدیت در شورای عالیدر همان زمان به عضو. ت بوديون نفر جمعيليم

ت متخصص يک شخصین پست ها به عنوان یگورباچف در ا. ته مرکزی درآمديت کمیعضو
، تا حدی در پرتو نفوذ آندروپف، ١٩٧٨در.  برخوردار بودیدر کشاورزی از احترام خاص

 یته مرکزی قرارگرفت، مقاميبود، در راس دپارتمان کشاورزی کمکه او هم اهل ستاوروپل 
، ی که جوانییت بورو درآمد، جايت پولیسال بعد، به عضو. که او را روانه مسکو کرد

  . روزانه او را بارز و برجسته کردی و کار طوالنیتوانمندی، سخت کوش
بل مالحظه ای برخوردار  از ارزش های قایرکليده شدن به مقام دبیگورباچف به هنگام برگز

. افته ای بودی مستعد و پرورش یار، سخنرانيت و انرژی بسيالت، جذابيهمراه با تحص. بود
 رهبری شوروی در سطح گسترده ای مورد توجه بود، گورباچف ی که سر زندگیدر زمان

ک، امروزی، و روشنفکر ي شیاو با زن. ت بورو را داشتين عضو پولیت جوان تریمز
  . آشکار کرده بود که طرفدار اصالحات است١٩٨٣ل یاز همان اوا. رده بودازدواج ک
 )فضای باز(ته مرکزی گالسنوست يک کمیدئولوژی از کنفرانس های ایکی، در ١٩٨۴دسامبر

گری ید که گورباچف بازي رسین همه، به نظر میبا ا. را در نظام اقتصادی مطرح کرد
 از عهده کار برآمده ینکو به خوبينگام کسالت چرنژه به هیاو بو. محتاط و قابل اعتماد است
اداره کرده » ینحو درخشان«ت بورو را به يکو، نشست های پوليبود، و به گفته آندره گروم

  .بود
تمام عناصر . رتر شدياما، گورباچف ضعف های آشکاری داشت که با گذشت زمان چشمگ

ز يانند، صعود گورباچف نگریت دی حمای به نوعیشرفت تا حدودی متکي برای پیحکومت
ش از آن که مربوط به انتخاب عرصه يارتقاء او ب.  نبودین امر مستثنیثابت کرد که از ا
  .ر آندروپف بوديک و مثبت مشوقان صاحب مقام، نظي از توجه نیکشاورزی باشد، ناش

ل الت را در استراحتگاه های ستاوروپي کشور که تعطیاری از رهبران حزبي او با بسییآشنا
ن، گورباچف، با وجود یافزون بر ا. شرفت گورباچف کمک کرديز احتماال به پي گذراندند نیم

ش از آن که يپ.  حزب شوروی داشتیزی در زندگيالت، جدا از کشاورزی، تجربه ناچيتحص
 و کانادا رفته بود تا یشتری به اروپای غربيرکل شود، به مسافرت های به مراتب بيدب

ن شوروی، فاقد هرگونه يشي اتحاد شوروی و برخالف تمام رهبران پیراموني پیجمهوری ها
، یاست خارجي، سیدر عرصه نظام. ر روس کشور بودي غیا کار در نواحی یتجربه زندگ

هر چند نقل قول مفرط .  تجربه بودیز بي نیه های صنفی، دانش، تکنولوژی و اتحادیصنعت



 

خ ی و تاریستيق از تئوری مارکسيم و درک عی داشت، فاقد آگاهین را دوست مياز لن
 یشوروی بود، دو عرصه ای که او در جهت متناسب کردنشان با مقاصد خود آن ها را به کل

 یک انسان شکاک به راحتی گفت که یخ دان درباره او مینو تاري آگوستیآنتون. ف کردیتحر
نداشت، سابقه  که هرگز با قانون سروکار یحقوقدان«د که گورباچف ی تواند به ما بگویم

 دانست، توجه ما فوق ها ی نمیزی از امور خارجي که چیممتدی در کشاورزی داشت، کس
شتر ياتش بيات و روحيه ای پرت بود، که خصوصير اول ناحيرا دبیرا جلب کرده بود، ز

  .ا شهردار الس وگاس بودینر موناکو یه پرنس ريشب
او در .  بردیل کرده رنج ميحص تیک شهرستانین، گورباچف از تضادهای یافزون بر ا
، ینين وضع به خودبیر، ايک حوضچه حقی بود در ی بزرگی ماهی از زندگیميبخش عظ
ا داران ير حالت در برابر قدرتمندان و دنييردستان، و تغیش نسبت به زي رحمیتکبر و ب
گر تجمالت یل و ذائقه ای نسبت به شراب مطبوع، غذای خوب، و دين ميهمچن. کمک کرد

 او را آشکار ینيرخدادهای چندی نخوت و خودب. جاد کردی در او ای جهان وطنیوه زندگيش
د، ی برگزیرکليت بورو، او را به نامزدی دبيکو، عضو ارشد پوليگرچه آندره گروم. کرد

ن گونه با يگورباچف به هم. گورباچف تا چهار سال در مراسم خاکسپاری او شرکت نکرد
 اما ی برتر از او بودند با لفظ خودمانیت بورو، که همگيء پولگر اعضایمخاطب قرار دادن د

 یب.  دادیاست مآبانه ای نسبت به آنان نشان می ریمهربان» تو« ارزش قلمداد کننده یب
ان شد که دستور داد منتقدش، ی کامال نمای، زمان١٩٨٧ نوامبر ١١ گورباچف دریرحم
ته يه در آنجا بستری بود، ترک، و در کمني را، که به سبب درد سیمارستانين بيلتسیس یبور
ته ياست کمی شهر مسکو، که ساعت ها او را سرزنش کرد شرکت کند و پس از آن از ریحزب

  .شهر برکنارش کرد
او، همچون آندروپف، . ش گرفتياست های آندروپف را در پيگورباچف، در آغاز، س
ت نظم و یت، و تقویری و فن آوری، بهبود مدیشرفت علميدن به پيضرورت سرعت بخش
االت متحده، ینه روابط با ايژه در زمی، به ویآندروپف در امور خارج. انظباط را مطرح کرد

ن، به یبا وجود ا. ط خصمانه ای که حاصل کار خودش نبود، در فشار بودیبه سبب شرا
ن ی به سوی اشرفتيد پيسالح هسته ای به امشرفت در خلع ياالت متحده و پیکاهش تنش با ا
کا یرشوروی در امرين، سفينیدوبر.  از خود نشان داده بودییل و انعطاف هایهدف ها تما

 مناسب تر از آن چه به ارث برده بود، ین الملليت بيک موقعیده داشت که آندروپف، در يعق
ت سالح های هسته ینه محدوديژه در زمینگتن، به ويک رشته توافق های جدی با واشیبرای «

» .رش، بوديل گورباچف، شاگرد تحت تاثيخائيه به مينه، او تا حدودی شبين زمیدرا. آماده بود
، انتقاد از یرهبری جمع: ینيارهای لني، آندروپف بازگشت به معیاسيدر برخورد با رکود س
 را که خود ییارهاي را خواستار شد، معی، شرافتمندی، و سخت کوشیخود، انضباط، فروتن
، فساد، یوقت کش حزب از ییآندروپف تازه به رها. بودش قرارداده یسرمشق برنامه ها

، و ارتقاء رهبران یدئولوژیات عالقه به ايد حیز و تجدي نسبت به همه چینيسم، بدبيفرمال
  .، گورباچف را آغاز کرده بودایگاچف و گويگور لی و پرکاری چون یف، ساعی شریمحل

راه ما « با عنوان یکل در سخنانرين بار به عنوان دبي برای نخست١٩٨۵گورباچف در مارس 
ته ي خطاب به کم١٩٨۵ل ین بار در آوري، و برای دوم» ماندی میر باقييهمچنان بدون تغ

، یدن اقتصادی و اجتماعياو سرعت بخش. مرکزی از نام و شعارهای آندروپف استمداد کرد
ت های يوقعن میشرفته تريپ«ع به ی سریابیو دست » ر توسعه فشردهيمس«انتقال اقتصاد به 

 نظام یتمام«ل يو تکم» ت انضباطیتقو«ن خواستار يهمچن. را طلب کرد» ی و فنیعلم
دی به یدر حمله شد.  دستمزدها طرفداری کردیگورباچف از حذف هم سطح. شد» تیریمد

و » درآمدهای مفت و کار نشده« اقتصاد ثانوی و فساد، مبارزه برضد یرقانونيبخش های غ
است ينه سيدر زم. گانه اند، خواستار شدي بیستيالي سوسیوه زندگيکه با ش را ییده هایه پديکل

، ی ملیی از جنبش های رهایباني شوروی چون پشتیگر بر مواضع سنتی بار دیخارج



 

ان یبر پا. د کرديتاک» اصول برابر «ز و همکاری با غرب بر اساس ي مسالمت آمیستیهمز
، یاسيدر امور س. ژه داشتیدی ويه هسته ای تاک و توقف زرادخانیحاتيدن به مسابقه تسليبخش

وه کار يق بر شي دقینظارت«ت گر حزب، ینقش رهبری و هدا» ارتقاء«و » تیتقو«
 های ییدر گردهما»  نيکمال مطلوب دروغ«سم و ادعای يدن از فرماليو دست کش» یستينيلن

نه يدر زم» غاتيتبلفضای باز و «ا یاز به گالسنوست، يگورباچف از ن. شنهاد کرديحزب را پ
  . سخن گفتیگرسازمان های عمومیکار حزب، دولت و د

است های اقتصادی ي، س١٩٨۵در. ه آندروپف بوديز چون گفتار شبيگورباچف در رفتارها ن
از راه » یعامل انسان«ن بهبود يری نخستيسمت گ.  داشتیگورباچف دو نکته و جهت اصل

رشد گسترش «ن عبارت بود از گذر از ي دومفزونتر بود،» انضباط«تازه و ارتقاء کادر 
ه گذاری ها با هدف نوسازی یاست سرماير در سيياز راه تغ» ابندهیرشد شدت «به » ابندهی

د یگورباچف بحث و گفتگو درباره راه های بهبود انضباط و تجد. ابزار و کارخانجات موجود
 ینضباط کار، مبارزه سخت، به منظور بهبود ا١٩٨۵در مه . ق کردیساختار اقتصادی را تشو

 یار جدی که سال های دراز سالمت و زندگي بسیرا برضد مصرف الکل، آن مشکل اجتماع
  .ز کاهش داده بود، آغازکردي را فرسوده و فاسد کرده و بهره وری کار را نیخانوادگ

 ديتول. ش داده بود گورباچف از آن فراتر رفتی در مالء عام را افزایآندروپف مجازات مست
ته ي پلنوم کم١٩٨۵در ژوئن . ودکا را به شدت کاهش داد و ساعت فروش آن را محدود کرد

ست و سه يجاد بی و تکنولوژی اختصاص داد، که منجر به ایمرکزی را به انقالب عمل
ن يه گذاری در ماشیش سرمایدر اکتبر، گورباچف،  به منظور افزا.  شدیمجموعه پژوهش فن

ن اقدامات را با رد یاو ا. ر دادييد، برنامه پنج ساله را تغي تولیسازی و باال بردن سطح فن
اری از شما حل يبس«گورباچف در ماه مه اظهار داشت . آشکار اصالحات بازار همراه کرد

سم های بازار يم، در توسل به مکانيزی مستقیمشکالت اقتصادی خود را، به جای برنامه ر
د یاما، رفقا، شما نبا. دی نگری مینجات دهنده زندگ از شما به بازار همچون یبرخ. ديني بیم

  ».سم استيالي همان سوسید، و کشتي باشیشه نجات بخش، بلکه در فکر کشتیدر اند
به منظورارتقاء . ر اقدامات آندروپف بود، انجام داديگر، که نظیگورباچف دو اقدام اقتصادی د

ر آن چه در يت، نظيفينترل کر کي تدابی، در نوزده بنگاه صنعتیت محصوالت صنعتيفيک
، شورای ١٩٨۶ل یدر اوا.  کردند، به کار گرفته شدی به طور موثری عمل میحاتيع تسلیصنا
د در يت توليفيم کيارات تنظي با اخت)مکایگاسپر( یت دولتيفيک ارگان کنترل کیران یوز

ورباچف بر گ. جاد کردی، اید کننده کاالهای مصرفيسات تولين موسسات، از جمله تاسیمهمتر
ک ین دستمزدهای ي را آغاز کرد، امری که تفاوت بیز هجوميهم سطح سازی دستمزدها ن

 درصد ١١٠ به ١٩۶۵ درصد در١۴۶ک کارگر متوسط را ازی و یمتخصص صنعت
 و کارگران و ین صنعتيبه موجب نظام تازه، دستمزد متخصص.  کاهش داده بود١٩٨۶در

ش از دستمزد ي بیپرورش، و خدمات درمانکارکنان عرصه پژوهش، توسعه، آموزش و 
  .افتی یش میگر کارگران افزاید

 شوروی را در هم -کا ید انجماد روابط امرياست اش کوشین سال ري نخستیگورباچف ط
 شوروی از -کا یمناسبات امر.  رو به رو شد که سخت دلسرد کننده بودیتياو با موقع. شکند
 های یالت متحده شروع به مسلح کردن ضد انقالبای ایده بود؛ وقتیي به وخامت گرا١٩٧٩

ز در پاسخ به تقاضای کمک حکومت افغانستان به فرستادن واحدهای يافغان کرد، و شوروی ن
 را یحاتيه اتحاد شوروی، مذاکرات تسليدنت کارتر، به منظور تنبیپرز.  روی آوردینظام

ک ی ید، به مدت شش سال حتاز آن به بع. م کاالهای کشاورزی کردیقطع، و اقدام به تحر
  . رتبه دو کشور رخ ندادین مقامات عاليدار بید

 یاست خارجي سی، گورباچف با دست زدن به پاره ای حرکات نو، عناصر سنت١٩٨۵در بهار
ز را به ي مسالمت آمیستیاو تعهد به صلح و همز. د قرارداديگر مورد تائیشوروی را بار د

 با کشورهای ی با غرب تکرار کرد و بر همبستگکی و استراتژیه موازنه ی نظامیپا



 

او از حکومت . د کرديدند تاکي رزمی که برای آزادی و استقالل میی و خلق هایستياليسوس
د، و ي شوروی در افغانستان را شدت بخشیکوشش های نظام.  کردیبانيکاراگوئه پشتيد نیجد
 را ANC فعاالن یام، از جمله، آموزش نظANCقا ی افریت شوروی از کنگره ملیحما
  .ش دادیافزا

 در ارتباط با ین المللي در جهت بهبود فضای بیین اقدام ها، گورباچف گام هایبه موازات ا
گان را برای نشست یدنت ریشنهاد پرزيدر ماه مه، پ.  برداشتیاالت متحده و اروپای غربیا

در سپتامبر، . م کردش های هسته ای را اعالی آزماهیک سویق يتعله، يدر ژوئ. رفتیسران پذ
گورباچف، به هنگام . شنهاد کرديک را پیحات هسته ای استراتژيکاهش پنجاه درصدی تسل

ان برد شوروی را، که اروپا را هدف قرار داده بود، يسفر به فرانسه، کاهش موشک های م
ن نشست سران را پس از سال ها در ژنو يگان نخستیدر نوامبر، گورباچف و ر. اعالم داشت

ح و دوستانه ی مبادله صریامد، نوعي به دست نیچ گونه توافق اساسيگرچه ه. رگزار کردندب
ن زمان، گورباچف امکان پاره ای مصالحه ها در مورد افغانستان را یدر ا. نظرات رخ داد

 در تنش های یف محسوسي موجب تخف١٩٨۵اقدامات گورباچف در. ان گذارديگان در میبا ر
  . شدین الملليب

، فساد، یاسي معطوف به رکود سیی تالش هاییز برداشت که گويگری نیچف گام های دگوربا
دن ياری تنها به باال کشين کارها در موارد بسیگرچه ا. بود. ش.ا.ک.ک حیدئولوژیو ضعف ا

کو، ين اقدامات، انتصاب ادوارد شواردنادزه به جای گرومیدر صدرا. طرفدارانش منجر شد
  .ریخونف، به عنوان نخست وزي تیکاليژکف به جای نیر. یا.نر خارجه، و یبه عنوان وز

وفاداری « که یگورباچف، در حال.  مسکو بودین در مقام صدر سازمان حزبيلتسیس یبور
اری جمهوری ها يرا که وجه بارز عملکرد حزب در بس» ق بازیي، و رفی، نوکرمآبیشخص

  . را جابجا کردی، بلوروسیواني، لینبود، در معرض انتقاد قرار داد، مقامات و کارمندان لتو
لرزه وارد . زستان به عمل آورديجان، و قرقی به ضد کارکنان فاسد درازبکستان، آذربایاقدامات

 و نامزدهای یش از پنجاه درصد اعضای اصليک سال بی یدر ط. شده فراتر از تصور بود
زی چهارده تن، از ته مرکيست و سه مسئول شعبه های کمياز ب. ض شدندیت بورو تعويپول

) اوبالستها( و بخش ها )کرای ها( یر اول های نواحي دب١٧۵روسای جمهوری پنج تن، و از
ران را یاری وزير مکان داد، بسييران را تغي درصد سف۴٠گورباچف . ر کردنديي تن تغ۵٠
مسئول (در وزارتخانه افزارها . ران را برکنار کردیر داد، و پنجاه هزار تن از مدييتغ
  . جا به جا شدندک هزار تنی)  کيابزار الکترونوترها و يمپکا

دئولوژی خوش آمد یژه عملکرد گورباچف را در عرصه ایست های وفادار و جدی به ويکمون
ن امر یدئولوژی آگاه بود، بلکه بر ایگورباچف نه تنها به نقش درجه اول و برجسته ا. گفتند

 محتوا و همچون یولوژی حزب خشک و بدئی سال های گذشته ایز واقف بود که در طين
ژه دو یگورباچف به و. ت فاصله گرفته بودي از آن از واقعیی و بخش ها شدهیاورادی صورت

 ین تلقین نگرش اينخست. افته بود، اصالح کردی ینگرش را که در زمان برژنف مفهوم خاص
ن ین ايت، و دوم و همه جانبه قدم نهاده اسیه داری به دوران بحران عمومیبود که سرما

ش از يپ. گام گذاشته است» افتهیسم توسعه ياليسوس«شه بود که اتحاد شوروی به دوران یاند
د چگونه است که در ي پرسیاو م. م را باز شناخته بودين مفاهیق بودن ايآن، آندروپف نادق

  . کنندی میافته زندگیسم توسعه ياليه داری گرفتار بحران، کارگران بهتر از سوسیسرما
ات به نحو تاثر يانحراف الفاظ از واقع« گفت، یزمين روح، گورباچف ني با همیدر کالم

 یم بحران عمومي آن که مفاهیاو ب» . کندی ارزش میک را بیدئولوژیآوری تالش های ا
گورباچف . ر دادييافته را کنار گذارد، معنای آن ها را تغیسم توسعه ياليسم و سوسيتاليکاپ

گر در حال یسم ديتالي کند که کاپین امر داللت نمیسم به ايتالي کاپین عموممتذکر شد که بحرا
ن یافته را با ایسم توسعه ياليشه سوسین مهم تر، او اندیاز ا. ستيرشد و مسلط بر دانش و فن ن

 است کم رنگ تر یشرفت اقتصادی واجتماعيان که تحقق آن وابسته به سرعت و شتاب پيب



 

افته در گذر زمان با رد خوش یسم توسعه ياليشه سوسیاشت که اندبعالوه، او اظهار د. کرد
ت يستند اموری که تنها به ثبت موفقيکم ن« گفت، یاو م. ر معنا داده استييرموجه تغي غیاليخ
ن یخواه ناخواه، ا.  شودیاری توجه در خور نميابند، حال آن که به مسائل مبرم بسی یل ميتقل
امروز که حزب .  و کندی در حل مشکالت بازماندهیتنبلژه ای است برای یه ويوه توجيش
 کند، یب مي را اعالم کرده و آن را تعقی اجتماع-دن به توسعه اقتصادی ياست سرعت بخشيس
  ».ستي نیرفتنیگر پذین برخورد دیا

او . ز آندروپف بودين و ني داد که ظاهرا ملهم از لنی میا فرهنگیوه يگورباچف خبر از آغازش
ن با مشکالت آن ين، برخورد لنيشه های لنین، ارتباط با اندي به لنیبرپا داشتن پل «حزب را به

 یح، رک، گستاخ و بیوه سخن گفتن صري شیاو نوع. فراخواند» ل عصر مایسال ها و مسا
 داد ی، به همگان اجازه می های حزبییدر گردهما. ش گرفتيتعارف درباره مشکالت را پ

ش از رهبران یز هر کس را، که برخالف معمول گذشته و ستاز و ايکه سخن گفتن از هر چ
، ییبه ضد خود نما«ر يگيست ها را به مبارزه ای منظم پياو کمون. ن کنندیبود، تجربه و تمر
از ناشران . فرا خواند» یسي و کاسه لی، و چاپلوسییش و ثناگوی، ستاینينخوت و خود ب

ست ها خواست ياز کمون. ان دهندیپا» ی شخصییخودستا«روزنامه ها و مجالت خواست به 
رو يگورباچف، پ.  بمانندی شوند نه صرفا به عنوان کارکنان و کارمندان باقیاسيرهبران س

، یدار کارگران مزارع اشتراکیش، به سراسر کشور سفر کرد و به دی خویه هايتوص
انه ها را به ندگان رسی، و نمایروشنفکران، چهره های فرهنگ. کارخانه ها، و بازارها رفت

دارهای ی همراه با همسرش، دیظهور و حضورش در اجتماعات عموم. ن دعوت کرديکرمل
 از ی نشانی، مصاحبه با ناشران و خبرنگاران خارجی با سران کشورهای خارجیررسميغ
ک یما. ری داشتير رس و نفس گیار دي بسیوه های باز، مثبت، و مدرن بود که تازگيش
ن روزها و ينخست«: دی گویم بود، مي، که در مسکو مقییکایست امريد، خبرنگار کمونیوید

ش با ی ها و گفتگوهای رو در رویسخنران.  بودیماه های گورباچف همچون برق گرفتگ
  ».جاد کردیخ رکود این ترک ها را در ينگراد نخستيکارگران لن

  
  
  
  


