
 

 سمياليانت به سوسيخ
  سم ياليحمله به سوس

  نيک به استاليبا شل
  در شوروی آغاز شد

  یی عمویمحمد علترجمه 
  

  )٢ ( شومینشانه ها وعده ها و
ست، يدر غرب، احزاب کمون. با همگان مواجه شدید تقريه گورباچف با تائيابتکارهای اول
و را به تفکر نو درباره صلح  دعوت ایبرال و شهروندان معمولياستمداران ليجنبش صلح، س
تفکر «االت متحده، از یست ايگاس هال، صدر حزب کمون. اق استقبال کردنديبا شور و اشت

 ، کم شدن تنش های )سميتی سوویآنت(زی يف شوروی ستيرهبر شوروی به خاطر تخف» نینو
ه، در خود کشور مردم به وجد آمد. ش کردی، و فروکش کردن خطر جنگ هسته ای ستایجهان
، شهروندان ١٩٨۵در.  کردندین ميدهای گورباچف از بازار و کارگاه ها را تحسیبازد

ن ارسال کردند، که ي نامه به کرمل٠٠٠/۶٠ ی، و سال بعد ماه٠٠٠/۴٠شوروی هر ماه 
هرچند گورباچف .  کرده بودندیبانيشتر آن ها از آن چه گورباچف گفته و انجام داده بود پشتيب
 از او همچنان یبانيشان در حزب و وزارتخانه ها برکنار کرد، پشتیهااری را از مقام يبس

ر پاره ای فشارها و مخالفت ی با تقاضاهای تازه، ناگزییدر رو در رو. محکم و پا برجا بود
گاچف و يگور لی یحت. افته خبری نبودیش آمد، اما از مخالفان سازمان يها در دستگاه اداری پ

 گورباچف در جناح چپ و راست شدند، به طور کامل از یاصلن ین، که منتقديلتسیس یبور
 کرد او ی، آنگاه که به مخالفان اصالحات اشاره م١٩٨٧ش ازيپ.  کردندیبانيکا پشتیپرسترو

  .ید واقعی داشت تا پاسخ به هرگونه تهدیش دستيک پیشتر نظر به يب
 گذارد که از یانگشت م یاو بر مشکالت.  گسترده از گورباچف کامال قابل فهم بودیبانيپشت

، و زنان و مردان کوچه و بازار یک، کارشناسان حرفه ای حزبيسوی پژوهشگران آکادم
حرکات او برای خلع سالح آغازی بود .  شدی نظام شوروی درک میهمچون مشکالت کانون
 کادرها، افشای فساد، و دعوت به ییجا به جا. یحاتي مسابقه تسلیبه سوی حذف منابع مال

  . که آن قدر گسترده شده بودیاسي بود بر رکود سیورشیشتر يد و فضای باز بانتقا
ه بود، اما يش گرفت که به راه آندروپف شبي را در پیگورباچف در ابتدا اصالحاتهر چند 

ست، ترک يف حزب کموني، تضعیت خصوصيرش راه حل های بازار و مالکیسرانجام با پذ
گری را یه با غرب راه متفاوت و دیک سویای ، و انجام سازش هین المللي بیهمبستگ

. ستيک ازآن ها آسان نیچ ي پاسخ به هر داد؟يي و چرا گورباچف راهش را تغیک .موديپ
 یاست های عمليرا سخنوری ها و سیف آغاز آن حرکت دشوار است زیص و تعريتشخ

چنانکه ن همه، یبا ا.  متضاد داشتندییک زمان سمت و سوهایدرباره اصالحات اغلب در 
سم در طول دو سال نخست زمامداری يالي نشانه های حرکت به ضدسوسید، برخیم ديخواه

پاسخ به .  وجه مسلط نشده بود١٩٨٧ه ین حالت تا پس از ژانویان شد، گرچه ایگورباچف نما
زه های ي بردن به عمق انگیرا پیز سخت است زير کرد نيين پرسش که چرا گورباچف تغیا

ک یم ارائه يم صورت دهي توانین کاری که میجه بهتريدر نت. ده استيچيافراد دشوار و پ
  .ح موجه خواهد بوديتوض

ن رخداد ی اییه را درباره چرايد سه فرضیر، بگذاريين نشانه های تغيح نخستيش از توضيپ
ن يوبند، و تنها سومين ناقص و معيه نخستيم کرد که دو فرضيما استدالل خواه. ميمطرح کن

  .  ارائه دهدیرفتنی پذیحيواند توض تیه ميفرض



 

ق ی با عالیستيا کمونیال دموکرات يک سوسیشه يه آن است که گورباچف همي فرضنينخست
ک یه آندروپف گونه اش تنها ياست های اوليان آوری ها و سی بوده است که زیستيتاليکاپ

 قدرت و فرصت ن کهي بوده است تا تعادل مخالفانش را به هم زند و همیاسيبازی ماهرانه س
  .ش بردي خود را پیافت برنامه واقعی

ف کننده ی حزب بازارگرا يه آن است که گورباچف از آن رو به اصالحات تضعي فرضنيدوم
گر سخن، یبه د. ش را به اثبات رساندیرو آورد که اصالحات نوع آندروپف ناکار آمد

که ثابت شد بهبود اقتصاد در  روی آورد یستيتاليشه اقتصادی کاپین رو به اندیگورباچف از ا
را یف حزب آغاز کرد، زيپس به تضع. ار دشوار بوديسم شوروی بسياليچارچوب سوس

  . است بر سر راه اصالحات اقتصادی پردامنهیمتوجه شد که حزب مانع
ن نوشته مورد نظراست، آن است که گورباچف بدان سبب روی یه و آن چه در اي فرضنيسوم

داری و یسم رفت که فاقد فهم و قدرت اراده برای پايتاليو به سوی کاپسم برگرفت يالياز سوس
  . بود که در روند اصالحات آزاد و رها شده بودیستياليمقاومت در برابر آن منافع ضدسوس

ت اقتصادی ي از جامعه و حزب که آلوده به شبکه فعالیی سال ها در بخش هاین منافع طیا
ش آرام يری اصالحات کم و بيافت، اما تا هنگام اوج گی بودند توسعه یر قانوني و غیخصوص

د، وفاداری و ياقتصاد ثانوی مشکالت مزمن جامعه شوروی را حدت بخش. و مسکوت ماندند
 قابل توجه، مطمئن، و یست را فرسود، و شالوده اجتماعيسم و حزب کمونيالياعتماد به سوس

، اقتصاد ثانوی ١٩٨۵ش ازي پیب، حتيترتن یبد. ه داران بالقوه خلق کردیبالنده ای برای سرما
ه داری به یش سرماي و پیستيالياست های ضد سوسيشه ها و سیط مساعدی برای اندیشرا

ت يو مقبول» آزادی«ن بخش را برای یه گورباچف مطالبات اياصالحات اول. وجود آورده بود
و جاه طلب ر، یک پذیف در تئوری، تحري تجربه، ضعیگورباچف ب. ک کردیبرجسته و تحر

 درد و زحمت، و در کوتاه یع، بیت سرياق او به موفقياشت. م شديدچار تزلزل و سپس تسل
 از آن، او را به قرار گرفتن در ی ناشیاسيت سي ها و امنیز به خاطر چاپلوسيمدت، و ن

ان روشنفکران يابنده بوروکرات ها و خرده کارفرماها و مدافعان آن ها در میصف قشر رشد 
  .ت کردیرتباط با اقتصاد ثانوی بودند، هداکه در ا
 که به یز برخيسم متنفرند، و نيالياری که از گورباچف به خاطر اضمحالک سوسيکسان بس
ن، يقیبه . ابندی ی کننده میه نخست را راضي کنند، فرضین مين کارش او را تحسیخاطر ا
رکل شود يش از آن که دبي پی کنند که گورباچف حتیت میشه حماین اندی چند از ایینشانه ها

ش يبه عنوان مثال، دو تن از دوستانش که پ. ک بوده استيال دموکراتيق سوسیدارای عال
ال ين عناصر سوسی تریاکولف و ادوارد شواردنادزه بودند که از افراطی آلکساندر ١٩٨۵از

چف هدف ن امر دارد که گوربایگر داللت بر اینشانه د. دموکرات در دستگاه اداری او بودند
ز ياکولف گفته است که از همان پائی.  اش داشته استی و رای نظرات عمومی خصوصییها

 کرد اما یست به دوپاره در پنهان هواداری ميم حزب کمونيشه تقسی، گورباچف از اند١٩٨۵
ن نظر ی و مسلم ایان قطعي بیدانسته های کنون.  نارس استین حرکتي داد که چنیهشدار م

 یسم اعالم ميالين و سوسي که، مثال، صداقت و وفاداری خود را به لنیزمانرا که گورباچف 
ز ممکن است يشتر ني اطالعات بیحت.  سازدیرممکن ميا کار نبوده است غیکرد، دو رو و ر

شه های گورباچف را برمال نکند، امری که دانستن آن در مورد هر کس همواره یافکار و اند
  .دشوار است

ال يرکل شدن دارای نظرات سوسيش از دبين که گورباچف پی شدن به ان همه، معتقدیبا ا
ت های يژه نه چندان ساده و واقعیسم بوده است با پرسش های ويتاليا موافق کاپیک يدموکرات

رفته ی نپذیرکلين نظرات را پس از دبیچنانچه گورباچف ا.  شودیسخت و خشن مواجه م
شه ها را ین اندی ایست؟ چگونه ممکن بود کسرفته ای آن ها را پذیاست، پس در چه زمان

رد؟  گورباچف شخصا هرگز ادعا يآنقدر ماهرانه پنهان دارد و با حفظ آن ها در راس قرار گ
ست و استقرار يب حزب کمونینکرده است که طرح منسجم و حساب شده ای را برای تخر



 

ک یگران که از نزدیگاچف و دين، لیافزون برا.  داشته استیت خصوصيبازار آزاد و مالک
د نظر طلبانه اش یشه های پنهان و تجدی کردند نسبت به احتمال اندیبا رهبر شوروی کار م

 چون آندرس آسالند اقتصاددان ظاهر یی هاین نظر در نوشته های خارجیا. مظنون نبودند
درباره اصالح » یده روشنیا «١٩٨۴ل ی کرد گورباچف از همان اواید ميشد، که تاک
ن یش از ايزی بي اسناد چیق گواهي دقین، بررسیبا وجود ا.  بازارگرا داشته استاقتصادی

 ی طرفداری میشه اصالح طلبانه مخلوط و التقاتیک اندیکه گورباچف در آن سال ها از 
نده را که به ینه ها و رقابت فزای چون حسابداری هزییشه هایاو اند. کرده است، نشان نداد

شه یرفت، اما او به طور عمده اندی داد پذی بعدی او از بازار مشکل مبهم خبر از استقبال
است ير سيي چون تغییشه هایشگام آن ها بود، اندي کرد که آندروپف پیشنهاد مي را پییها

ت انضباط و ضربه ید برای تقویر جدين و تدابیه گذاری به منظور ارتقاء تکنولوژی نویسرما
 کنند که یاد آوری میچ، آن گاه که ی المان و کنتروو چونیکسان. زدن بر درآمدهای کار نشده

 نه تنها فقدان برنامه که عدم انسجام آن ١٩٨٢ -٨۴مقاالت اقتصادی گورباچف در سال های 
  .ک تر از آسالند هستندیز آشکار کرد، نسبت به موضوع، نزديرا ن
القمند به رعادی عينه و تجربه گورباچف او را به طوری غيشين بود که پیقت امر ايحق

ن ینکته مهم ا. ه گرا ساخته بودیشه های سرمایاقتصاد ثانوی و حساس و مستعد نسبت به اند
افته، همراه یار رشد ي بسیا خصوصی او، دارای اقتصاد ثانوی یکه، ستاوروپل، بستر پرورش

گر رهبران یش از دين، او بیافزون بر ا.  ساکنانش بودییت و طرز تفکرخرده بورژوايبا ذهن
، ییايتالیسم اي به غرب کرده بود، و کامال ممکن بوده است اورو کمونیسافرت های فراوانم

ن ینکته سوم ا. ر نهاده باشدين افکند، بر او تاثيکه افکارشان بعدها در سخنان گورباچف طن
ال ي افکند که دارای افکار سوسیکه گورباچف، از همان آغاز، خود را در محاصره مشاوران

ا یانا زاسالوسکاي چون تاتییبه طور مثال، به روشنفکران بازارگرا. ان بودندیماک نيدموکرات
ست يلسوف ضدمارکسيپکو، في آلکساندر تس١٩٨۶در. ه داشتيان اعتماد و تکيو آبل آگانبگ

پکو بعدها ادعا کرد که يتس. را، که معترف به موضع اش بود، به عنوان مشاور استخدام کرد
 را گورباچف از او گرفته یبر ارزش های طبقات» ی عام انسانارزش های«شه برتری یاند

 شد که شوارد نادزه در گرجستان، جمهوری ای با یراه گورباچف به زودی همان راه. است
ده بود يشواردنادزه کوش.  کردی، دنبال م»ن اقتصاد ثانوی در اتحاد شوروییگسترده تر«
  .ندیانوی را برگزاقتصاد ث» یاز راه بازارگرا ساختن اقتصاد رسم«
سم شوروی و ياليب سوسی برای تخری پنهانین گمان که گورباچف از همان آغاز طرحیا

 توان گفت ین حالت میدر بهتر.  استی داشت سخن گزافی غربیحرکت به سوی مدل اروپا
  .نه اش ممکن است او را مستعد حرکت به آن سمت و سو کرده باشنديشيکه عناصری در پ
 - که فاقد هرگونه برنامه بود-ز به لرزه درآمد، و گورباچف يه همه چيی اولپس از رفورم ها

 ی و ضعف شخصی تجربگیرا بینه مستعد شد و راه آندروپوف را ترک کرد، زيم آن زميتسل
را یرات، رها شده بودند ناکار آمد کرد، زيي تغی که در پییروهاياش او را برای پرداختن به ن

 به دست یداری کند و منابعیاالت متحده، زمان خریبه فشارهای ام شدن يد داشت با تسليام
 کرد که ی را کسب مییرفعال آن هاي غیبانين عملکردی پشتيآورد، و از همه مهمتر، با چن

 که ی فعال قشر بالنده معامله گران و کارکنان فاسد حزبیبانيانه ای با نظام نداشتند و از پشتيم
  . شدی برخوردار موند داشتنديبا اقتصاد ثانوی پ

  .سم داشته استياليشه در خود سوسیرد که مشکالت اقتصاد شوروی ری پذین گمانه ميدوم
زی مرکزی، اقتصاد ی و برنامه ریت اشتراکي کند که با حفظ و ابقای مالکین نظر فرض میا
 به ابند چگونه اوی خواهد که دریبانان گورباچف ميه از پشتين فرضیا. ابدی توانست بهبود ینم

 و ی افراطیز حزب، به نحو رقت باری به راهيری نظام اقتصادی و نیرناپذييعلت تغ
م يعقل سل.  کندیم را طلب مين عقل سليه همچنين فرضیا. سرانجام فاجعه بار رانده شده است

ده ي بخشیات و سرزندگيد حیه گورباچف به اقتصاد تجدي گفت که هرگاه کوشش های اولیم



 

ا به سبب موانع یه او ين کوشش های اولیبنابرا. ازمند نبوده استيتری نیوبود، او به داروی ق
 افرادی از حزب که مخالف اصالحات بوده اند به یا به علت کارشکنی و ی نظام اقتصادیذات
خ یقت تاري کند، و حقیروی نميم پيخ همواره از منطق عقل سلین همه، تاریبا ا. ديجه نرسينت

  . به دست دهدی تواند پاسخی میخ واقعیتنها آزمون تار.  استیاغلب ضد ادراکات حس
سم را آغاز کرد، بر يتالين که در چه زمان و چرا گورباچف چرخش به راست، به سوی کاپیا

  : پاسخ به سه پرسش محوری استوار است
  
ج،  یا نتای؛ آیعنینه اصالح اقتصادی چه بود؟ يه گورباچف در زميج کوشش های اولی  نتا-١

  م را آشکار ساخت؟ی بود، و ناممکن بودن اصالحات معتدل و مالی ناکامشکست و
  ا حزب در برابر اصالحات مقاومت کرد؟ی  پاسخ حزب به مشکالت اقتصادی چه بود؟ آ-٢
  ن چرخش به راست گورباچف شامل اقتصاد بود؟يا نخستی  آ-٣
  

ل شکست خورد، که  نشان دهد که اصالحات معتدین پرسش ها به روشنیتنها اگر پاسخ به ا
ن چرخش گورباچف به راست ين که نخستیحزب در برابر اصالحات مقاومت کرد، و ا

قت به يدر هر سه عرصه، حق. ح باشدي توانست صحیه دوم ميمربوط به اقتصاد بود فرض
  .ن بودی جز ایکل

را اصالحات اقتصادی به ثمر ید زي است گورباچف به راست چرخیه ای که مدعيفرض
 توانست درست باشد که اصالحات اقتصادی با شکست رو به رو ی میها در صورتننشست تن
ه گورباچف ياست های اوليرات اقتصادی که با سييآن تغ. قت نداشتين امر حقیاما ا. شده بود

 و ١٩٨۵در.  از بهبود را به دست دادیني نبود، اما نشانه های معی نقصیت بيفراهم آمد موفق
 ٢ تا ١ه يرشد اقتصادی در دوران اصالحات اول. افتندیش یرف افزاد و هم مصي هم تول١٩٨۶

، تنها در ١٩٨۶در. افتیش ی درصد افزا۵/۴ درصد به ٣ -٢بهره وری از. درصد باال رفت
ش یش از آن افزاي پنج سال پیش از تمامي درصد ب٣٠ه گذاری ین سازی، سرمايع ماشیصنا
ست سال، طول عمر را ي عرصه ها پس از بگری و دیبهبودها در مراقبت های بهداشت. داشت
  .ر کودکان را کاهش داديش و مرگ و میافزا

 کرد، ی که عجوالنه اقدام میژه زمانیز، به وي های قابل مالحظه نیگورباچف پاره ای ناکام
د و فروش الکل را يگورباچف تول. ن امر در مبارزه با الکل رخ دادیا. در کارنامه اش داشت

ر يد غيتول. ع کردی الکل را شاید و داد و ستد معمولياست قاچاق تولين سیامحدود کرد، اما 
 ی بودجه دولتیارد روبليلي میاتيل درآمد های مالي، و سی ودکا انبارهای شکر را خالیقانون

گر نقاط جهان استوار ساخته یات ديش را بر تجربیاست هاياگر گورباچف س. را خشک کرد
 خواهد شد، یرقانونيد و فروش آن به طورغي الکل منجر به تولديد که کاهش تولي فهمیبود م

ات برمصرف، آموزش، يکاری براساس ماليپ. ن شدياالت متحده چنیت در ايچنانکه ممنوع
گورباچف به فاصله دو .  داشتیشتری را در برميت بيمشاوره، و بازپروری شانس موفق
د تنها به يدن به توليست سرعت بخشايب، سين ترتيبه هم. سال کارزار ضد الکل را ترک کرد

 یک نظام بازرسان دولتی که گورباچف با یزمان. ت منجر شديفي کید کاالهای بيش تولیافزا
ان آور بود که یر استاندارد بودن چنان زی کرد، مقدار کاالهای مردود به سبب زیعمل م

 گورباچف ناچار به .افته است به آسمان رفتیافتند درآمدشان کاهش ی که دریاد کارگرانیفر
ری را در ي ها تدابین ناکامیا. ترک بازرسان شد همان گونه که کارزار ضد الکل را رها کرد

ن اقدامات یا.  شدیش برده ميع با اعمال فشار به پی سری گرفت که با هدف ثمربخشیبرم
  . هم به بارآورد، نبودندیج مثبتین سال، که نتاينده اصالحات اقتصادی نخستینما
گر رهبران حزب با هرگونه ید که دين رو به راست چرخیه که گورباچف از اي فرضنیا

 در برابر یفرض مقاومت رهبران حزب. ز نادرست استياصالحات اقتصادی مخالف بودند ن
چ، که یالمان و کنترو. دادهاستیت روي دور از واقعیتالش برای بهبود اقتصادی به کل



 

فراد داخل شوروی نهاده بودند، اظهار داشتنه اند که گفتگو ه گفتگو با ایمطالعات خود را برپا
درست عکس آن صحت » . بر مقاومت در برابراصالحات به دست ندادندیليچگونه دليه«ها 

ست و خودش هم ی ری در مسکو م١٩٨٠اقتصاددان معروف آسالند، که در دهه . داشت
د شوروی خواستار یران جد رهبیتمام«ق کرده است که یطرفدار اصالحات بازار بود، تصد

مو خامد ین، ديکتور گروشیف، ويدر علي ح–ت بورو يست های پولي برژنفیحت» .رندييتغ
ش بردن اقصاد شوروی به سوی ي برای پ-خونفي تیکالي و نیتسکير شربيمیف، والدیکونا

افزون .  کردندی میبانيرات اقتصادی پشتيي از تغ) (GDRک آلمان يمدل جمهوری دموکرات
اد کرده ین رهبران شوروی يگر در بیان اصالح طلبانه اقتصادی دین، آسالند از سه جریابر 

 ی و خصوصییست ها، اما هنوز به دور از بازارگراي فراتر از موضع برژنفیاست که بس
ر یک گروه نخست وزیدر راس . ش گرفتنديسازی بعدی است که گروه گورباچف در پ

. دی دید ميد تولیشتر و تشدي بییت اقتصادی را در کارآژکف بود که راه حل مشکالیکالی رين
ه ی در سرماینیاست نوي، سیری بهتر دستاوردهای علميری چون به کارگين گروه از تدابیا

 بنگاه های اقتصادی ی مالی خود گردانیشین سازی و تجربه آزمايگذاری که متمرکز بر ماش
ته ير کمي دب١٩٨۵ه يف بود، که در ژوئکیگر به رهبری لوزایگروه د.  کردیبود طرفداری م

است گذاری با هدف ي در سیراتيين گروه از تغیا.  شدی نظام- یمرکزی در مجموعه صنعت
 که خواستار ی کرد، در حالی میباني و تکنولوژی پشتیشرفت علمين سازی و پيق ماشیتشو

فت کاری يردن شت تفاوت دستمزدها، و باال بیت، رعايفيری چون کنترل کياستفاده از تداب
ا ی بود ی مالیژکف در مورد خودگردانین گروه کم حرارت تر از گروه رین همه، ایبا ا. بود

  . از بازار و رقابت داشتییهر آن چه بو
 خود را بر بهبود انضباط گذارده ید اساسيگاچف، مقام دوم حزب، تاکيگروه سوم به رهبری ل

، اقتصاد ثانوی و فساد ییضد مصرف گراگاچف از کارزار ضد الکل، و اقدامات يل. بود
زی و یت و عادی سازی برنامه ریت تفاوت دستمزد، تقویگاچف از رعايل.  کردی میبانيپشت
به طور مثال او از تجربه .  کردیت هر بنگاه مشخص طرفداری مي و مسئولییش کارآیافزا
 کرد، اما به ی میباني پشتیمانکاری جمعي، حسابداری بهتر، و پی مالی خود گردانیشیآزما

 و اقتصاد بازار یت خصوصيری های جدی به سوی مالکيشدت و با استحکام تمام با جهت گ
  .مخالف بود

 صحه ١٩٨۵ ژوئن ی و فنیم شده در کنفرانش علميرات اقتصادی ترسييگاچف بر تغيل
اه بدون هرگونه انحراف ممکن، در جهت اقتصاد بازار و بنگ«رات ييگذارد، اما افزود که تغ

  ». رخ خواهد دادیسم علميالي فقط در چارچوب سوسیهای خصوص
رش اصالحات اقتصادی که از سوی رهبران حزب از زمان آندروپف آغاز شد و با یپذ

ه ای به طورگسترده ي و ناحیش اقتصادی محلیافت در آزماینکو و گورباچف ادامه يچرن
، آن چه را که ١٩٨٣ن دررایته مرکزی و شورای وزيبه طور مثال، کم. افتیبازتاب 

ری نظام های يس های برنامه و به کارگید و شامل کاستن از اندينام» تجربه اقتصادی کالن«
 دردها نبود، اما ین تجربه داروی تمامیا. زه بود در پنج وزارت خانه آغاز کردیپاداش و جا
ن تجربه در یام اسرانج. روی کار منجر شديشتر نيط ارائه کاالها و کارآمدی بیبه بهبود شرا

.  را در برگرفتید صنعتي از تولیمي ن١٩٨۶ک وزارتخانه و دریست و ي ب١٩٨۵سال 
 - VAZ در کارگاه یکی:  آغاز شدی مالینه خودگرداني در زمیشیوه آزماي دو ش١٩٨۵در

ن، ی در مجتمع فرونزه در اوکرایگریه ولگا، و دي در حاشیاتيمجتمع خودرو سازی تول
ن يش شامل ساده سازی مبادالت پرداخت بین آزمایا. یعيزات گاز طبيکارخانه ساخت تجه

ش یجاد رابطه متقابل افزایساده برمبنای سود، و ا» اتيمال«موسسات و دولت به صورت 
 بصورت سود و بهره وری یج شگفتین دو تجربه نتایش بهره وری بود ایدستمزد با افزا

  .ز در راه بودياورزی ن و کشیع خدماتیگری در صنایش های دیآزما. داشت



 

 برای اصالحات ی استقبال گسترده و بزرگ١٩٨۶ تا ١٩٨۴ان ذکراست که در دوران یشا
ن گونه بحث ها و یا.  شدیاری اجرا مياقتصادی وجود داشت و آزمون های اقتصادی بس

 که گورباچف یسم در دست انجام بود و زمانياليش های گوناگون در چارچوب سوسیآزما
  .ده بودنديانجامي نیچ وجه به ناکامي تر کرد، به هیشه های افراطیشروع به عنوان کردن اند

ون اطراف یاز نظر اقتصاد[ «:  دهدیح مين گونه توضین پارادوکس را ایاقتصاددان آسالند ا
  نبود، حال آن کهیز چندانيچ] یشین تجربه های آزمایا[ اقتصادی یج عملینتا] گورباچف

 یعنی[ل نظام ي برای تکمیشیات آزماياری از تجربيبس. ز بوديضربه اثر گذارآن ها همه چ
 ی شوروی و اردوی گورباچف در پی شد، اما اقتصاددانان اصلیطرح م] رفع نواقص آن

 اقتصاددانان و مشاوران یگر سخن، برخیبه د» . آن با نظام بازارگراتر بودندینیگزیجا
 سازی دست زده بودند، یان به اجرای اصالحات بازار و خصوصاردوی گورباچف تا آن زم

 گرفتند که ی را در چارچوب نظام موجود عمدتا از آن رو به کار میشیوه های آزمايو ش
ن اصالحات ي مخالفان عمده نخست١٩٨٧در. زنديشروی برانگي را به منظور پییبحث ها

رامون گورباچف سر ين پاقتصادی نه از درون رهبری حزب، که از سوی اقتصاددانا
  . بودندیت خصوصيشتر برای گستردن بازارها و مالکيآن ها که مشتاق فشار ب. برآوردند

  
ه و ي اصالحات اولی از ناکامیه ای که چرخش به راست گورباچف را ناشين فرضيسوم

ن حرکات گورباچف به ينخست. ه استی پایه نخست بي داند همچون دو فرضیمخالفت حزب م
 یاست خارجيدئولوژی، و سیاست، ايشتر، در سيآن ها، ب. امديد نی قلمرو اقتصاد پدراست در
  .ن بودیاست های گورباچف به همان اندازه مسئله آفرين عرصه ها هم سیدر ا. رخ دادند

ه روند ينشانه های اول.  برگزار شد١٩٨۶ه یکه در فور. ش.ا.ک.ن کنگره حيست و هفتميب
ن یا.  بردیش مي نو و ناآزموده پییگورباچف در سمت و سواصالحات را به دست داد که 

  .دئولوژی تازه ای بود درباره خود اصالحاتی تازه باشد ایاستيش از آن که سينشانه ها ب
گورباچف به جای ادامه روند گذشته، با اشاره به سال های زمامداری برژنف به مثابه دوران 

 و یاو اظهار داشت در دو مورد امور داخل. ددن از گذشته را آغاز کرید بر بريرکود، تاک
او . ضروری است» ی واقعیرانقالبييتغ«اند و » ن کنندهيي تعینقطه ا«، تحوالت در یخارج

متعلق به آندروپف را با » کی و تکنولوژیرات علمييدن به تغيسرعت بخش«اصطالح 
ه اقتصادی و دن به توسعيسرعت بخش«ن تر یاصطالح مبهم، فراخ، و بالقوه دردسر آفر

 ید ميگورباچف تاک.  شدی مفهوم درک نمییطوری که جابه جا. ن کردیگزیجا» یاجتماع
وه های کار يرات را در شيي کند، بلکه تغیر را به عرصه اقتصادی محدود نمييکرد که او تغ
 ینیگزین زمان، گورباچف به جایدر ا. ردي گیک در نظر میدئولوژی و ایاسيو نهادهای س
گالسنوست   و)بازسازی (کای پرسترو  با واژه های)دنيسرعت بخش(ه يورنواژه اوسک

ل گورباچف یدر ماه آور. م آغاز کردی تازه برای اصطالحات قدی و القای معان)فضای باز(
ن واژه به یدر ژوئن گفت ا. ر کامل و همه جانبه استييکا به معنای تغیاظهار داشت پرسترو

ن کشدار کردن یا. ه گفت به معنای انقالب استير ژوئد.  جامعه استیر تماميي تعیمعنا
  .ز در خود داشتي را نید، اما خطری واقعيج بخشيکا به مفهوم آن، جاذبه ای مهیپرسترو

 را که اصالحات در زمان ینولوژی، آن هدف های روشنيرات در ترميين تغین معنا که ایبد
د، بازسازی به یزی حشو و زايچکا به صورت یمعنای پرسترو. آندروپف داشت، از آن زدود

  .ر درآمديير به خاطر تغييخاطر بازسازی درآمد؛ هدف اصالحات به صورت دور باطل، تغ
 کند، یرات را رهبری ميي شد تغیرات شالوده وحدت و قصد حزب را که تصور ميين تغیا

 یی از هدف نهایرهای گوناگونيرون و درون حزب درها به روی تفسيدر ب. سست کرد
 ماند، اما برای یسم باقياليل سوسي، هدف همچنان تکمیبرای برخ. حات گشوده مانداصال
سم بازار، يالي، سوسیال دموکراسي، سوسی ملییگر هدف عبارت بود از جدای دیبرخ
 . ی ثروتمندی شخصیا به سادگیسم يتاليکاپ



 

نتقاد  حزب و عملکرد ای که نقش سنتین، معنای گالسنوست را به صورتيگورباچف، همچن
ن سال زمامداری، گورباچف يدر نخست. ر داديي تغیرکی کرد با زیز مياز خود را ناچ

شتر در حزب، يت بيگالسنوست را به همان گونه آندروپف، به معنای فضای باز و شفاف
 به کار یشتر فساد و ناکارآمديز افشای بي، و نیگر سازمان های عمومیحکومت، دولت، و د

شتر به ي گورباچف خواستار ارائه اطالعات اداری ب١٩٨۵ل یر آوربه طور مثال، د. گرفت
گر ارگان یت عملکرد حزب و دياما، به زودی، معنای گالسنوست را از شفاف. عموم مردم شد

داری با یرکل در ديدر ماه ژوئن، دب: ر دادييخ آن تغیها به انتقاد آشکار از حزب و تار
» ژه، و سازندهیح، ویصر« با انجام انتقادات مسئوالن رسانه ها مصرانه از آنان خواست

پا مسئول يا راسیتسکای بعد، روزنامه ساویکم.  کنندیاني ها، از اصالحات پشتیدرباره کاست
س یو سپس، متحد مفروض خود، بور. ن را به باد انتقاد گرفتيشیکتور گری مسکو، ویحزب
  .ن را به جای او گمارديلتسی

ن یبا ا.  آشکار نشده بود١٩٨٧ گورباچف از گالسنوست تا یلق از تیابعاد کامل مشکالت ناش
به طور . خته شدی ر١٩٨۵ز ين مشکالت در همان اقدامات گورباچف در پائیهمه، شالوده ا
 داد، هم ی که گورباچف نقش و اقتدار حزب را نسبت به رسانه ها کاهش میخالصه، در حال
در واقع، .  پرداختیخ آن می از حزب و تارق روشنفکران و رسانه ها به انتقادیزمان به تشو

 واگذار یاو نه تنها نظارت حزب بر رسانه ها را کاهش داد، که در عمل رسانه ها را به کسان
 اقدامات در راستای یهر چند زمان انجام برخ. سم بودندياليکرد که دشمن حزب و سوس

بود و به طور گسترده ای ده يات و فرهنگ فرا رسیم تر با نشریزی و برخورد ماليکاهش مم
از داشت ي نیفین همه مرحله گذار به چنان برخورد ظریبا ا حزب برخورداربود، یبانياز پشت

اری يبرخورد گورباچف با موضوع گالسنوست، همچون بس.  منجر نشودی ثباتیکه به ب
 یت تهور و بی قرار بود و سرانجام ثابت کرد که در نهای و بیگر، تهاجمیموضوعات د

  .رانگربوده استی، نه تنها برای حزب، که برای کل جامعه ویشگیدان
  

گالسنوست چارچوبش را در هم «اکارانه ادعا کرده است، یگورباچف در خاطراتش ر
م فراتر رفت و روندی شد که یش فراهم آوریم برایده بوديشکست و از محدوده ای که کوش

ورباچف در کالم و عمل، شخصا گ. ستيق نين گفته دقیا» .خارج از کنترل هر کس بود
فته رسانه ها و روشنفکران ياو ش. رش شده بود، پرورش دادي درگی را که با درماندگیافراط

ه کرد تا يد آنان بود، بارها و بارها با آن ها مالقات کرد، به آن ها تکیياری و تای یبود، در پ
خت تا حزب و يا را برانگش بسازند، با اصرار آن هیرون از حزب براي بیتیشالوده ای حما

ه به هر شکل ممکن يا تنبیرند، و سپس از هرگونه ممانعت يخ حزب را به باد انتقاد بگیتار
 حد و ین کنگره حزب درها را به روی انتقاد بيست و هفتميگورباچف، در ب. خودداری کرد
 و دنائت ی و پستیده است تا خوش خدمتي و هنری فرا رسیزمان انتقاد ادب«. مرز باز گذارد

ماه بعد، گورباچف » . استیفه اجتماعيک وظیاد آورد که انتقاد یو به ... را به لرزه درآورد
 مالقات کردند، و گورباچف اظهار داشت که یندگان رسانه های همگانیگاچف با نمايو ل
 ی آن را به سختیني بدون عقب نشیستیسم است، و مطبوعات باي بوروکراتیدشمن اصل«

رکل، که رهبر يدب. رعادی به وجود آمديک وضع واقعا غیب، ين ترتیبد» .سرزنش کنند
رون به جوهر يحزب بود و قدرت اصالح حزب و حکومت را داشت، در کار القای حمله از ب

ت مسئول آن ی که در نهایک تماشاگر است، نه کسی او صرفا ییگووجودی خود آن بود، 
  .است

ن ین حالت، ایدر کمتر.  بودیستيده در رفتار کموند نظری عمیوه به طور مسلم تجدين شیا
ق انتقاد ی پرداختن به ضعف های حزب و حکومت از طری ساخت که راه سنتیرفتار مدلل م

گورباچف به .  دوباره به حزب بوده استی بخشی و انتقاد از خود فاقد قدرت زندگیجمع
 از کوشش و یچ نشانيه. وردن آن روی آیشتر از آخرين چاره بي همچون نخستیرونيمنتقدان ب



 

ون قابل يسیا مقابله او با هرگونه اپوزیت انتقاد از حزب، ي گورباچف برای قبول مسئولیناکام
سندگان اظهار ی از نوی، گورباچف به گروه١٩٨۶معهذا، در ژوئن . مالحظه وجود نداشت

 یین بود که گون گفتار چنایا. عمل کنند» ون وفاداريسیاپوز« همچون یستیداشت که آن ها با
 و - یبرال دموکراسيانه نقش رسانه ها در لیرهبر شوروی از آن تصور کهن و پندارگرا

  . استمداد جسته است- یستياليک راهنمای اصالحات سوسینک به عنوان یا
م؟ يم خود را کنترل کني خواهیپس چگونه م. میمخالف ندار] حزب[ما «:  گفتیگورباچف م

 روشنگرتر از یحت» .تقاد از خود؛ اما از همه مهم تر از راه گالسنوستتنها از راه انتقاد و ان
ون يسیک اپوزیختن ي که در کار برانگیگورباچف در حال. ن واژها رفتار گورباچف بودیا

 داد آن را در ی را کاهش میک کنترل حزب بر رسانه های همگانيستماتيبود، به طور س
  . دادیست ها قرار مياليدستان ضد سوس

ته ي کم)ت پروپیآژ(غ يج و تبليشعبه ته.  کنترل داشتندی ارگان بر رسانه های همگاندو
 یت، ارگانيگری گالولید.  کردی را بر مطبوعات اعمال میی اقتدار نها١٩٢٠مرکزی، که از

 ها را به عهده یه انتشارات و سخن پراکنيد کلیيزی و تاي به وجود آمد، مم١٩٢٢که در
اکولف، در ی. ت پروپ گذاردیاکولف را در راس آژیآلکساندر  ١٩٨۵گورباچف در. داشت

ر را ين تاثیان بارترین قدرت و زیشترين مشاور گورباچف، بیکترین پست و به عنوان نزدیا
  . روند اصالحات داشتیگر در تمامیش از هر  کس ديب
 ی م خدمتییایروی دري در نی که در دوران جنگ دوم جهانی، زمان١٩٢٣اکولف، متولد دری

ت شرکت کرد و يم و تربيتو تعليک انستیپس از جنگ در . وستيست پيکرد به حزب کمون
 ١٩۶٠ تا ١٩۵۶اکولف، ازی. اروسالول درآمدیسپس به صورت کارمند تمام وقت حزب در 

 را به ١٩۵٨ -١٩۵٩ک يافت و سال آکادمیته مرکزی حضور ي کمی علوم اجتماعیدر آکادم
پس از آن در شعبه . ورک گذراندیويا در ني در دانشگاه کلمبليعنوان دانشجوی فارغ التحص

ون یزیو و تلویس بخش رادي رئ١٩۶٠انه دهه يته مرکزی به کار پرداخت، و در ميغات کميتبل
ش آمد افشا يک پی که ی، زمان١٩٧٣ که تا یغات شد، پستي معاون اول شعبه تبل١٩۶۵در. شد

  .ش شد، حفظ کردیکننده منجر به برکنار
ان به اصطالح باز شدن فضای روشنفکری که در زمامداری خروشچف رخ داد، یردر ج
 که در دوران برژنف یانیافت، جری قبول عام یژه در محافل ادبی، به ویسم روسيوناليناس

 ١٩٧٣در. اکولف سهم برجسته ای در آن داشتیمجادله ای را در درون حزب سبب شد، و 
 انتقاد ی به اندازه کافیسم روسيونالي که از ناس را بدان سببیک روزنامه حزبیاکولف ی

سم يوناليسم را در برابر خطر ناسي بود مارکسیاو مدع. خ کردينکرده بود سرزنش و توب
ه يشتر به افکار اوليله او بي به وسی کند، اما در عمل، انکار خشک خواست های ملیمطرح م
 اش به غرب را آشکار یفتگي آهنگ شاکولفیبه عالوه، استدالل . نيه بود تا لنين شبیبوخار

 گفت ی تواند جدا از غرب باشد، میه نمي که بر آن بود توسعه روسیاو در حال.  ساختیم
  . کندیه می با غرب را تغذی دشمنیسم روسيوناليکه ناس

  
ن موجب انتقال او به ير سئوال برد و همیاکولف رهبری برژنف را زیان، نظرات ين میدر ا

 زبان بود و سفارت کانادا به او یسيک کشور انگلی در یاو خواستار پست. دخارج از کشور ش
ت يش از هر عضو پولي که پین پست خدمت کرد، پستیاکولف ده سال در ای. ض شدیتفو

داری از کانادا به عمل ی، گورباچف د١٩٨٣در. ب او کرديای غرب را نصيات دنيبورو تجرب
ن سفر نگذشته بود که با کمک یک ماه از ایز هنو. اکولف گذراندیک هفته با یآورد و 

 در IMEMO ی و اقتصاد جهانین الملليار معتبر روابط بيتوی بسيت انستیریگورباچف به مد
  .مسکو منصوب شد
 علوم ی، عضو وابسته آکادم١٩٨۴در. افتیاکولف سرعت چون شهاب یپس از آن، ارتقاء 

ته مرکزی ي کم)ت پروتیآژ( اتغياست شعبه تبلی، گورباچف او را به ر١٩٨۵در. شد



 

اکولف نه تنها بر ین پس، یاز ا. افتیغات ارتقاء يری تبليسال بعد به پست دب. منصوب کرد
ز ي نیاست خارجيار در سي کرد، که از نفوذ بسی اعمال نظر میرسانه ها و امور فرهنگ

  .برخوردار بود
وه ها و يکل کامل در شر شييجاد تغیت پروت، به منظور ایاکولف، به عنوان مسئول آژی

ه خالق یبا اصرار از اتحاد.  کردیکارمندان سطح باال در جبهه های متعددی کار م
رند، و شماری از ی در فرهنگ را بپذیبراليلم سازان خواست تا نگرش ليسندگان و فینو

 دسامبر ییبه طور مثال، در گردهما. ديهواداران گورباچف را به پست های رهبری برکش
فتوشنکوی شاعر را به خاطر درخواست ی یوگنیه يسندگان جمهوری روسیه نویحاد ات١٩٨۵

، در ١٩٨۶ل یدر آور. ق کردیت انتشار کتاب های ممنوع تشویاو برای سست کردن محدود
 کرد، و یرکليموف را نامزد دبي از متحدانش، الم کلیکیلم سازان شخصا يه فیکنگره اتحاد

ه کارکنان تئاتر یل الورف به عنوان مسئول اتحادیتخاب کرن از انيهمچن. موف انتخاب شديکل
ه ناکام يسندگان روسیه نویاکولف برای نامزد اتحادیکوشش مشابه (. ت کردیت حمايبا موفق
در اواخر . ت کمک کرديرات عمده در گالولييجاد تغید به ای تردیاکولف بین، ي همچن).ماند

ت از حق يت بورو، گالولي در پولیعلن، بدون هرگونه بحث ١٩٨۶ل یا اوای ١٩٨۵سال 
ن قدرت به دست ناشران و خانه های ی کرد، و ای خود بر انتشارات چشم پوشینظارت سنت

افتند، یات ین که ناشران اقتدار تازه ای برمحتوای نشريهم. انتشارات و روزنامه ها افتاد
 که هوادار یهنگها، مجالت و کارکنان فر د روزنامهیران جدياکولف به انتصاب سر دبی
رهای نوی يرات شامل سردبيين تغیا. ا مخالف حزب بودند، آغاز کردیع و منتقد یرات سرييتغ
ه يوک، رونامه مسکوسکيراژ آگانيا، هفته نامه پر تي مجله زنام)ی ادبیماهنامه اصل(ر يم

 در وری وارونف رایاو .  بودیتراتورني لیا کولتورا، و واپرسیتسکای، روزنامه ساوینووست
وری ی. ر فرهنگ کردی زاخارف را وزیليته مرکزی گمارد و واسيراس دپارتمان فرهنگ کم

 ی دولتیخیوهای تارين شد، مسئول آرشيلتسیس یزی نگذشت هوادار بوريف، که چيآفاناس
ر ين و حزب و اتخاذ تدابيت کننده انتقاد از استالین افراد به زودی نقش هدایا. مسکو شد
  .ش گرفتندي را در پیاطع و افری سریاصالح

اقدامات و گاه . م داشتنديری گالسنوست شرکت مستقين جهت گييدر تع اکولفیگورباچف و 
 ی کردند ناشران و روشنفکران گالسنوست می داد که آن ها فکر میسخنان آن ها نشان م

ن و يار کوشش های اصالحات باشند و مخالفان بالقوه را با حمله به استالین یتوانستند بهتر
، چاپ ١٩٨۵اکولف، از همان اواخری.  قرار دهندیانتقاد از حکومت و حزب در موضع دفاع

ن را ياست های سال های جنگ استاليش از سیان و انتقادهایکويو انتشارخاطرات آناستاس م
 در کراسنودار، که از برنامه ی ضمن سخنران١٩٨۶گورباچف در سپتامبر. رفته بودیپذ

او . ش شد، از دعوت به حمله به حکومت و حزب پا فراتر گذاشتون پخیزیسراسری تلو
 در وزارتخانه ها و محافظه کاری در حزب را به عنوان دشمن اصالحات یبوروکراس

چ گونه ي آن مستلزم هیتیریحزب در خدمت مردم است و نقش مد«او گفت که .  کردیمعرف
  ». کنمی میادآوریه اند آن را ن نکته را فراموش کردیاکنون به آن ها که ا. ستي نیتیمز

 ین سخنرانی، اروی مدودفبه گفته . را عنوان کرد» ونيزاسيدموکرات«ن باريبرای نخست
  .ن را گشوديژه انتقاد از استالیل انتقاد، به ويچه های سبیخت و دريرا برانگ» یاحساس«

ن و يلن بود برای حمله به یاغلب پوشش نيانتقاد از استالای غرب، يهمچون رفتار دن
  .سمياليسوس
ل يف. ن پرداخته بودند به بازار آمدندي که به انتقاد از استالیف شده قبلي آثار توق١٩٨۶در
، برای جمع محدودی در ی درباره اختناق دهه س١٩٨۴ز ابوالدزه دري از چنگ)توبه(ه يانیپاکا

گورباچف بود، لم، که مورد عالقه ين فیش ایبه گفته روی مدودف، نما. ش درآمدیمسکو به نما
شنامه ضد ین نمايهمچن.  آمدی به حساب میاسي سی، که چرخشی نه صرفا فرهنگینقطه عطف

 در تئاتر )کتاتوری وجدانید (یکتاتور اساوتسی د ل شاتروف به ناميخائي میستينياستال



 

گاچف، گورباچف شخصا يبه رغم مخالفت ل. ش درآمدیسک کامسومول در مسکو به نماينيلن
با وجود مخالفت صدر . د کرديباکف را تائی ریر کتاب فرزندان آربات، اثر آناتولچاپ و انتشا

س یواگو، اثر بوری چاپ و انتشار دکتر ژ١٩٨٧ر اعالم کرد که دريسندگان، نوی میه نویاتحاد
 ید داخليگر، گورباچف شخصا به تبعی دینیدر اقدام نماد. پاسترناک را آغاز خواهد کرد

ن یش ایاری درغرب به ستاي که بسیدر حال. ان دادیساخاروف پا معروف، آندره یناراض
م مسکو با يمق] ییکایامر[ست يدو، روزنامه نگار کمونیویک دیاقدامات برخاسته بودند، ما

 یخ سابقه نداشته است که حزب حاکم رسانه های همگانیهرگزدر تار«تاسف اظهار داشت، 
ب خود حزب و دولت منتخب آن یصمم به تخر قرار دهد که مییروهايار نيرا در عمل در اخت

 ».انجام داده اند. ش.ا.ک.هستند، کاری که رهبران ح
ر ييز تغينه اصالح حزب را نين کنگره، گورباچف راه آندروپف در زميست و هفتميپس از ب

 ها رخ یز نخست در لفاظير نيين تغیهمان گونه که در مورد گالسنوست عمل کرد، ا. داد
ل، در داخل و یم ژیبه گفته مورخ معروف گر.  آشکار نشد١٩٨٧کامل آن تا نمود، و اجرای 

 یالت، مانند فساد در برخي جدی درتشکی بر وجود مشکالتیخارج از حزب اتفاق نظری مبن
، و تحت یگیه وفاداری به شخص، دون مایاست های مربوط به کادرها برپايجمهوری ها و س

روی ازآندروپف، در ابتدا حزب را به دقت و يگورباچف، به پ.  وجود داشتیگیالحما
ن فضای بازتر، ي را برای تامینیکنگره مقررات نو. ت، و انضباط فرا خواندي، شفافیدرست

معهذا، گورباچف در . ب کردی تصویی، و جمع گرایت حسابرسيانتقاد و انتقاد از خود، قابل
 با فراخواندن حزب ١٩٨۶پتامبرم ها ناکام ماند، اما به جای آن، در سين تصمیری ايبه کارگ

 که کنگره بازسازی جامعه یدر حال. ری تازه ای روی آورديبه جهت گ» بازسازی خود«به 
زه يدموکرات«رات را به بازسازی و ييت حزب را طلب کرده بود، گورباچف کانون تغیو تقو
 رخ ن مرحلهی در رهبری حزب در ایین غرولندهای نارضاينخست. حزب منتقل کرد» کردن
  .داد
 گذشت، گورباچف شروع ی میاسيدئولوژی و امور سیان، به موازات آن چه بر اين میدر ا

گر عرصه ها، ین عرصه، همچون دیدر ا.  کردیاست خارجي مشکوک در سیبه حرکات
 شوروی از یبانيط پشتیرتر در شرای دیا حتی ١٩٨٧ و تندی تا یچگونه گسست ناگهانيه

ن عرصه، یدر ا. ن سو انجام گرفتی در اینداد، اما حرکات رخ ی بخش ملییمبارزات رها
ن یري ها و شیری به صورت لفاظير در سمت گيين نشانه تغيگر عرصه ها، نخستیهمچون د

ژه اصل ین، به ویاديسم راست را فدا کردن اصول بنين جوهر اپورتونيلن. ان شدی ها نمایزبان
ر ضرور با دشمن ينجام سازش های غز اي، و نی، به خاطر دستاوردی آنیمبارزه طبقات

ف ین تعریا. ف کرده بودیسم تعرياليع به سوی سوسی آسان و سریافتن راهید به ي با امیطبقات
ش از آن يگورباچف پ. مودن کرده بودي داشت که گورباچف آغاز به پیادی با راهیمشابهت ز

 و ین الملليردن تشنجات بسم را به خاطر به وجود آويالی، امپر١٩٨۵ل یر کند، در آورييکه تغ
ان ین، با پایبا وجود ا.  سرزنش کرده بودیستياليتوطئه های براندازی به ضد کشورهای سوس

 در گفته های ی ملیی، و رهایستيتاليسم، کشورهای کاپيالیافتن سال، واژه های امپری
اش در  یدر سخنران. گورباچف آغاز به محو شدن کردند، هر چند از جهان حذف نشده بودند

سرانجام، . ده شديک بار، در اشاره به افغانستان، شنیسم تنها يالین کنگره، امپريست و هفتميب
 است، ی در امور خارجییدئولوژی زدایازمند اين» نیتفکرنو«گورباچف استدالل کرد که 

شه های یت اندی درباره اولوییشه های بر طبقات با اندیشه های مبتنی اندیی، جا به جایعنی
 ی و دقت خاصین زبانیرير سمت با شيين تغیان، اين میدر ا. ی صلح و همکاریی و انسانابد

  .  ان ساختیاست نمايخود را در س
  
  


