
 

  سمياليانت به سوسيخ

  رباچفواشتباهات گ
  در قزاقستانیو شورش مل

  یی عمویمحمد علترجمه 
  

  )٣ ( شومینشانه ها وعده ها و
ک جانبه ياو .  نو و جسورانه درباره صلح و خلع سالح آغاز کرده بودیگورباچف با ابتکارات

اروپا نشانه رفته ان بردی را که به سوی يشات هسته ای را متوقف کرد و موشک های ميآزما
اری ي شوروی -کا يخ روابط امريگان در ژنو به آب شدن يبا مالقات ر. بودند کاهش داد

  .ديش کشي درصد را پ۵٠زان يک به مي چون کاستن سالح های استراتژیيشنهادهايپ. رساند
ب ي را نصین جهاني داد و تحسی را کاهش مین المللين حرکات تنش های بيهر چند که ا
رون از يله چند تن بيز داشت، که به وسين آزار دهنده نيري کرد، سطح زی مگورباچف

ش نگران کننده ای برای مصالحه با ي که، گورباچف گراین معنيبه ا. اد آوری شدين يکرمل
ل يش در اواين گرايا.  کردیافت نميزی دري داد، حال آن که در عوض چیکا نشان ميامر

گان به نحو موثری بودجه ي دستگاه اداری ر١٩٨١زا.  شکل تازه ای به خود گرفت١٩٨۶
نه صفر را يشنهاد خلع سالح تازه ای، معروف به گزيش داد و همزمان پي را افزاینظام

نه ياالت متحده انتظار داشت شوروی ها موشک های پرهزينه صفر، ايبنا به گز. مطرح کرد
نده در اروپا به ي شود در آاالت متحده متعهدينند و در برابر، ايمستقر در اروپا را برچ
گان به ينه صفر فقدان کامل عالقه دستگاه اداری ريدر واقع، گز. استقرار موشک نپردازد
ک جانبه بود که يشه ای ي اندینه به طور نامعقولين هزيا.  کردیخلع سالح را منعکس م

  در سالح های موجود ازیچ کاهشي کرد اما هی را از طرف شوروی طلب میکاهش واقع
ن ي برای شوروی نداشت به اینه که حاصلين گزيا.  خواستی نمیي و اروپایيکايطرف امر

  .شدي اندیگان به صلح ميان بباوراند که دستگاه اداری ري شده بود که به جهانیمنظور طراح
 دگرگون ین شوروی را به کليشيگان، مخالفت پيرت دستگاه اداری ريان حيگورباچف، در م

شنهاد، و با ي پ٢٠٠٠ه حذف کامل سالح های هسته ای را تا سال ي ژانو١۵ام ياو، در پ. کرد
 شد و مرحله ین ها محدود ميچنانچه سازش های گورباچف به هم. نه صفر موافقت کرديگز
 ی منجر میيکاي با طرف آمریيا به مصالحه هاي آمد ید مي پدیحاتي در مذاکرات تسلینينو

نه صفر، ير تاثرآور طرح گزيينه ماه پس از تغ. رد آویزی به دست ميشد، آن گاه او هم چ
گان جز يدر آن نشست ر. گان رفتيدار ريسلند به ديک در ايکاويگورباچف در نشست ر

  . خودداری کردSDI در یری جزئييزی عرضه نکرد و از تغي چی توخالیوعده ها
ه  از تعهدات شوروی نسبت بیني، گورباچف عقب نش١٩٨۶ل ي و اوا١٩٨۵ان يدر پا

 یری نظاميدرگ. م کامل در دو سال بعد انجام گرفتيافغانستان را آغاز کرد، گرچه تسل
ک خلق ي، پس از درخواست های مکرر حزب دموکرات١٩٧٩شوروی در افغانستان در

ش قدرت را قبضه کرده بود، برای کمک به عقب راندن حمالت يافغانستان، که سال پ
ن يرتري از فقیکيد ي کوشی که می، در حال١PDPA.  ا آغاز شديت سيان مورد حمايجنگجو

ن يع دوباره زميم و توزين را مدرن کند، به تقسين های کره زمين سرزميو عقب مانده تر
کاری يشتری به زنان داد، و دست به پيپرداخته بود، آزادی مذهب را رواج داد، آزادی ب

با بالفاصله، يتقر. د، زد توانستنی درصدشان خواندن نم٩٠ که یبرای با سواد کردن مردم
 رو به رو شد، که با ترور معلمان یان محليحکومت با مقاومت مسلحانه از سوی جنگجو

ان به زودی از سوی يجنگجو.  را آغاز کردندیک حرکت ضد انقالبي یيدختران روستا
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CIAش باعث مداخله شوروی شده بود، پول و يشاپي، که کمک های عمدی و هدفمندش، پ
ما «دنت کارتر بعدها گفت، ي پرزیت ملي، مشاور امنیو برژنسکيگنبیژ. ت کردندافيسالح در
 یبانين پشتيا. ميش داديمداخله خواهند کرد افزا] شوروی ها[ن احتمال را که آن ها يآگاهانه ا

CIAحکومت . ل شدي تبدیات پنهان بعد از جنگ دوم جهانين عملي، سرانجام به بزرگتر
 بر ضد یستيونالي انترناسیکو کمک به افغانستان را همبستگنيبرژنف، آندروپف، و چرن

  . دانستندیم» سمياليعوامل امپر«
 شوروی در افغانستان ی مصدر کار شد به کوشش نظام١٩٨۵ل ي که گورباچف در آوریزمان

 یر نميروزی ناپذي و پیراخالقين که او جنگ را در اساس غي از ای قطعید، نشانيشدت بخش
 از تعهدش کرد، نخست با دادن یچي گورباچف شروع به سرپ١٩٨۵ان ير پامعهذا، د. دانست
  .راستي اقدامات درباره افغانستان امکان پذین که برخير بر ايگان در ژنو داي به ریعالمت

سم را به خاطر زد و يالي که امپرین گنگره، در حاليست و هفتمي در ب١٩٨۶ه يسپس فور
رکل يآقای دب.  را ساز کردی از شکستیتازه و حاک کرد، آهنگ یخوردهای افغان سرزنش م

 کند، از آن کشور یسم تلقيالي امپرین که همچون رهبران گذشته افغانستان را قربانيبه جای ا
 در تفکر گورباچف ین همه، نقطه عطف واقعيبا ا. اد کردي» ک زخم خونباري«به عنوان 

د، آنگاه که گورباچف و  بروز نکر١٩٨۶ک در اکتبريکاويظاهرا تا پس از نشست ر
االت متحده درباره کنترل يدند که هر پاسخ مناسب از سوی ايجه رسين نتيمشاورانش به ا

به گفته سارا مندلسون، که اسناد .  شوروی از افغانستان استینيازمند عقب نشي نیحاتيتسل
 در ی از فشار همگانی نه ناشینيم به عقب نشي کرد، تصمی شوروی را مطالعه میگانيبا

ن باور يشتر ايم شوروی، بي تصمیل واقعيدل.  از شکست در جبهه جنگ بودیداخل، نه ناش
از دارد، که بهای آن ي نین الملليط بيکا به همکاری محيت پرسترويگورباچف بود که موفق

رکل اظهار ي دب١٩٨۶ نوامبر١٣ت بورو دري از نشست های پولیکيدر . ترک افغانستان بود
اگر نگرش مان را . ميسال است که ما در افغانستان در جنگ بوده ااکنون شش «داشت، 

 در حلقه یک بحث جداليپس از نوامبر . م بوديگر در آنجا خواهي سال د٣٠ -٢٠م ير ندهييتغ
ب اله، گفت که اتحاد يماه بعد، گورباچف به رهبر افغان، نج.  شوروی آغاز شدیفوقان

 ین زمان فرض مياز خواهد کرد، گرچه در ا آغ١٩٨٨ش را در ي واحدهایشوروی فراخوان
ن ها يکا و پاره ای تضمي کاهش ها در مداخالت امریشد که اقدام شوروی متقابال با برخ

ن نشست، ي پس از ایاکولف، کميبه گفته .  افغانستان همراه خواهد شدی طرفیدرباره ب
 به مقابله با یستي با پوشش ژورنالیعنیم به استفاده از گالسنوست گرفت، يگورباچف تصم

ن همه، آن گونه که يبا ا.  رهبران شوروی برخاستیان برخي در مینيمخالفان عقب نش
است ير در سييزه تغي انگی سازد، نه اخالق، نه شکست، نه فشار مردمیمندلسون روشن م

 یستيونالي انترناسیل و خواست گورباچف بود که همبستگيبلکه در عوض، تما. شوروی بود
  . کندیکا قربانيراب پرسترورا در مح

 از همان ی و خارجیاست های داخلي تازه در سیينکه نشانه های حرکت به سمت و سويبا ا
نه آشکار يشتر در پس زميش بودند بين ها نشانه هاي که ایي آغاز شد، آن خطر نها١٩٨۵زيپائ

وشن و نشانه ز ناري که گورباچف در حال ارتقاء بود، همه چ١٩٨۵در. بود تا در همان زمان
سم و کامل ساختن ينيدن دوباره به لنيات بخشين همه، او هنوز از حيبا ا. ها متناقص بودند

دئولوژی يد نظر و نه رها کردن اي گفت که نه درصدد تجدیاو م.  گفتیسم سخن مياليسوس
 ی زمانیحت.  استین جهانيات نوي است، تنها در فکر هم ساز کردن آن با مقتضیستياليسوس
قا را در عمل ي افری از کنگره ملیباني در افغانستان کرد، پشتینياشاره ای به عقب نشکه 
  .ش داديافزا

د نخست يان و همراه با ترديهر چند مرز جدا کننده حرکت گورباچف به راست به طور نما
 توانست با ی که میي عرصه هایعني رخ داد، یاست خارجياست، و سيدئولوژی، سيدر ا

ز به کار ياست اقتصادی ني آن حرکات در س١٩٨۶ن حال دريل کار کند، با ان استقاليشتريب



 

ف برنامه يشه های اقتصادی گورباچف بر تضعيز انديجنبه های سئوال برانگ. گرفته شد
 بودند که گورباچف در یين نکات آهنگ هايا.  استوار بودیت دولتيزی متمرکز و مالکير
 بنگاه ها طرفداری کرد، و گفت آن یاو از خود گردان. ن کنگره به صدا درآورديست و هفتميب

ارگان . ها در اداره و گردش امورشان براساس سود آوری به طور کامل مسئول خواهند شد
ت معامالت روز به روز خارج خواهند شد و بر برنامه يريهای اقتصادی مرکزی از مد

ق خواهند داشت محصوالت بنگاه ها ح. افتي تمرکز خواهند یزی بلند مدت و رهبری علمير
بنگاه ها مسئول صندوق دستمزدهای . گر بنگاه ها بفروشنديمازاد بر ارقام برنامه را به د
زی مرکزی، يبا کاهش نقش برنامه ر. شان است، خواهند بوديخود، که وابسته به فروش ها

ر شتر و بزرگتری دي، شهرها، و محله ها نقش بین بود که جمهوری ها، نواحيفرض بر ا
 نمودند به گورباچف فرصت یکال ميرات  که آن قدر راديين تغيا. زی داشته باشنديبرنامه ر

 گفتگوی یت بياولو« کردن یداد تا کنگره را مطمئن سازد که نوآوری ها نه به معنای قربان
، تنها »زی شدهيت برنامه ريعقب گرد از اصول هدا«و نه به معنای »  خلقیمنافع تمام

  .»روش ها «ری بود درييتغ
 بنگاه های ی و حتیردولتيت غيگورباچف در سخنانش در کنگره درها را به روی مالک

 همچنان تا مدت ها یستياليد سوسي در تولیت تعاونيمالک«او گفت که . ز گشودي نیخصوص
 بکار یجاد و رشد بنگاه های تعاوني از ایبانيت پشتيد نهايبا«و » . برخورداراستیاز امکانات

ل درست باشد، اما آشکار شد که ي های اصیف ممکن است در مورد تعاونين تعريا» .رود
ار ي بوده است، به احتمال بسیبنگاه های خصوص» یبنگاه های تعاون«مراد گورباچف از 

چ گونه يم هيد اجازه دهيما نبا«گورباچف با گفتن، . اد به آن چه شنوندگانش در ذهن داشتنديز
 ی به کاری شرافتمندانه میتد که برای کسب درآمد کمکفي بیه ای بر روی کسانيسا

با . ان داشتي موجود در اقتصاد ثانوی بی عالقه ای را به بنگاه های خصوصیحت» .پردازند
 که یکسان» درآمدهای کار نشده« محکوم کردن ین اشاره را با نوعين، گورباچف ايوجود ا

را »  بارزیاز طلبيت امتيذهن «رند، وي گی دزدند، رشوه می میستيالياز اقتصاد سوس
سم در ياليم سوسيتحک«د کرد که ياو تاک. م و معتدل ساختي دهند تا حدودی مالیگسترش م
 دو پهلو ین گونه با بکار گرفتن زبانيگورباچف بد. اصالحات باشد» ارين معيد برتريعمل با

  .د پرده افکند بودنیت خصوصيل به مالکيو مقاصد متناقص بر ابتکارات تازه ای که متما
  .افتي گورباچف از اصالحات اقتصادی همچنان ادامه یپس از کنگره، تناقص های تلق

ل ي کرد و تشکی میبانيمه بر درآمدهای کار نشده پشتي، از قانون مجازات و جریياز سو
 داد، از سوی یت قرار ميت کاال را مورد حمايفي تازه به منظور بهبود کیواحد کنترل دولت

ق يرکل مبتکر سه گام به سوی آزاد سازی اقتصادی بود که به تشويار مهمتر، دبيبسگر، و يد
ه يشتر از جمله سرمايت اقتصادی بيدر ماه اوت، فعال.  ختم شدیت اقتصادی خصوصيفعال

دی را ي تولی تعاونیدر اکتبر، نوع.  مجاز شمردی را برای موسسات دولتیگذاری خارج
در نوامبر .  بودیشکل پنهان و ناشناخته بنگاه خصوص ساخت که در واقع، درست یقانون

گوری يبه گفته گر.  دادیت اقتصادی خصوصيدان عمل مجاز فعاليگسترش مختصری به م
 و پس از آن ١٩٨٧ر کامل آن ها تا يجه بود، گرچه تاثين حرکات دارای سه نتيگروسمن، ا

اردها يلي شد که از بابت آن ملين منابع سرشاری تبديبه تام «یدات خارجيتمه. ان نشدندينما
 یعياس وسيدر مق« ها یتعاون» .افتيان ي شده به خارج از کشورجریه خصوصيدالر سرما

ت های يدر فعال» . برای کسب سود و درآمد درآمدندیری در بخش دولتي اسیبه موجود قانون
 یناهگاه اقتصاد خرد را ارتقا دهد عمدتا پیت قانونيش از آن که فعاليپ «ی قانونیخصوص

ن حرکت ها قشر خرده يا. )هياقتصاد سا (یرمجاز خصوصيت غيبود برای توسعه فعال
 و یت دولتي از مالکیيش داد، و در بخش هاي افزایبورژوای اقتصاد ثانوی را به طرز شوم

ا جز آن، يگورباچف، آگاهانه . ، برخوردار کردی را از منافع بخش خصوصیيحزب گروه ها
  .ت آن بوديه داری و تقويل به سرمايت های متمااسيزی سي ریدر کارپ



 

 رهبران حزب برای یل عموميبا تماياست های گورباچف و تقريعت تناقض  سيطب
ده شدن مخالفتش در دو سال نخست يون جناح چپ را از شنيسي اپوزیاصالحات، ناتوان

را به ون چپ يسيری اپوزي شد شکل گیطگاچف يگور ليله يری که بوسيمس.  دهدیح ميتوض
 یيرسک، جايبيبری زاده شد و در نووسي در س١٩٢٠گاچف به سال يل. ده استير کشيتصو

 یگاچف پس از آن که در مسکو مهندسيل. افتي کرد رشد یکه پدرش در کارخانه ای کار م
ماهای يرسک بازگشت و در کارخانه سازنده هواپيبيان برد، به نووسيهوانوردی را به پا

وستن به حزب يپس از پ.  به کار گرفته شد، سرگرم کار شدیهان که در جنگ دوم جیجنگ
  .دا کرديرسک ارتقاء پيبيه سي به مقام صدر ناح١٩۵٩افت و دريع ي، ترف١٩۴۴ست دريکمون

 کرد، و پس از آن یته مرکزی در مسکو کار مير کمي در دوا١٩۶۵ تا ١٩۶١در سال های 
 قرار گرفت، و به مدت هفت سال الت تومسکي ایبه تقاضای خودش در راس سازمان حزب

ز را که سال های حکومت ين نظراغراق آميگاچف که همواره ايل.  ماندیدر آن مقام باق
ش در تومسک در سال های حکومت ي کرد، از کارهایبرژنف دوران رکود بوده است، رد م

دم، و سم بوياليمن در آنجا سرگرم ساختن سوس«:  گفتیاو م.  کردیاد ميبرژنف با افتخار 
گاچف گفته ين سال های لياستپان کوهن مورخ درباره ا» .ون ها چون من در آنجا بودنديليم

اد، دارای اعتماد به نفس، پرکار و مصون از جنجال ياو که فردی طرفدار ترک اعت« : است
جاد ي اینيدی نويالت را مدرن و بنگاه های تولي بود، صنعت و کشاورزی ایهای خانوادگ
هر . ت قراردادي تومسک حفاظت و آثار هنری را مورد حمایخي تاریهای چوبکرد، از بنا

رکل آندروپف او ي، دب١٩٨٣در» . گرفتیکجا الزم بود منافع انحصاری حزب را در نظر م
ت ي از اعضای اصالح طلب پولیکي که، همچون گورباچف، یيرا به مسکو فراخواند، جا

  .بورو شد
گاچف، معرف همه جانبه ي رهبران بلند مرتبه، لیان تمامين مرحله اصالحات، از ميدر نخست

 بود، تنها پس از یبه عنوان فردی که در راس شعبه کادرحزب. سم بودينين نوع لنيتر
 به یگاچف از اعتماد عموميل. ار داشتي را در اختین مقام حزبيگورباچف، قدرتمندتر

ق افتاده و يو مدت ها بود به تعود اي که به دی کرد، اصالحاتی میبانياصالحات گورباچف پشت
گاچف ي که ظاهرا لی کرد، راهیم کرده بود زنده مي را که آندروپف ترسیمعتقد بود که راه

ک مدافع پر شوراصالحات، نتوانست نشانه يگاچف، همچون يل. همچنان به آن وفادار ماند
راتر رود،  از آن ها فی از برخیند و حتياست های گورباچف را ببيهای راست روانه س

وک ير آگانيگاچف به انتخاب سردبيبه طور مثال، ل.  که بعدها موجب تاسف او شدیحرکات
گاچف ين، ليافزون بر ا. رها شدي سردبین تمامي تریل به ضد حزبي که تبدیکمک کرد، کس

ش بردن اصالحات با گام های يزه های فشار رسانه ها را برای پيرفت که او انگيبعدها پذ
ار ي درک کرد که واگذاردن اختی بود که او به درست١٩٨۶تنها پس از. »ده بودينفهم«ع يسر

  ». بودیآشکارا خطای بزرگ«اکولف يرسانه ها به 
 زد، یا ژانوس چهره بود، هم راست و هم چپ مي، اصالحات گورباچف ١٩٨۶ان سال يدر پا

جه ير به نتي تدابیگرچه برخ.  رفتیست و به راست مي نگریا دو چهره بود، به چپ مي
 و سرنوشت یيری نهايهر چند سمت گ.  دادندیدوار کننده نشان ميه اميده بودند، بقينرس
ت بورو و توده ي پولیباني پا درهوا مانده بود، او هنوز از پشتیلياست های گورباچف خيس

 برخاست، انفجار ی دور از انتظار بحرانیسپس در ماه دسامبر از نواح. مردم برخوردار بود
بحران آشکارا .  دادینده مي جدی تر در آی حتی قزاقستان خبر از مشکالتی ملیي گرایراطاف
  . از ضعف گورباچف بودیناش

 ی او بود، بارها نسبت به منافع ملی روسیينه روستاي از زمی که بازتابیگورباچف در حرکات
او «ست، هلن دانکس مورخ گفته ا.  کرده بودیي اعتنای بیرامونيجمهوری های شوروی پ

 اعمال ١٩۵۶ را که ازی داشت و مقررات محدودکننده ملیت های ملي به حساسیزيتوجه ناچ
ت بورو سه عضو ي که در دوران برژنف، پولیدر حال» . گرفتیده مي شد خوشدالنه نادیم



 

ش بودند در خود داشت، در دوران گورباچف ي را که رهبران جمهوری های خویر روسيغ
. ن را با خود داشتي از اوکرایتسکي، شربیرروسيرهبر جمهوری غک يت بورو تنها يپول

ندگان جمهوری های مسلمان ي که در دوران برژنف اعضا و نماین، در حاليافزون بر ا
لوروس با حق رای کامل ين و بيانه، و قفقاز، گرجستان، و دو کشوراسالو و اوکرايای ميآس

ه جمهوری های مسلمان و قفقاز در يکل«ف ت بورو بودند، در دوران گورباچيدر مجلس و پول
ک از اعضای رهبری يچ ين رده، به جز شوارد نادزه، هيدر باالتر» .د شدنديت بورو ناپديپول
ن بود که يجه ايبه گفته دانکس، نت.  مرزی نداشتندی از جمهوری های تجربه قابل توجهیحت
  ».رشده استي تحقیفراموش و حت«رامون احساس کرد يپ

  
 ژرف یيشه هاياندوه های قزاق ها ر. قزاقستان، طبعا، با گورباچف آغاز نشدمشکالت 

، قزاق ها را در جمهوری خودشان به ی سال های گذشته، مهاجرت های داخلیدر ط. داشت
شرفت و پرورش رهبران ياست های پيدر اثر س.  کاهش داده بود) درصد۴٠(ت يسطح اقل

 ی زبان زندگیزبان روس. ن دور افتاده بودند بودن از اهدافشایج دو زباني و ترویمحل
ش همچون ين خوي قزاق ها خود را در سرزمیجه برخيدر نت.  مانده بودیجمهوری باق

ز خود، يله آتش زنه ای بودند، گورباچف نين اندوه ها فتياگر ا.  کردندیان احساس ميخارج
ا توان ي سرباز زد یلص جدی بودن مسئله مي ساده از تشخیلياو خ. شعله مشعل به کار برد

ست و يدر ب.  ناشنوا بودی به کلیت های مليدرک آن را نداشت و گوشش نسبت به حساس
اورد، اما ي به زبان نیت های قومي از تفاوت ها و محرومیل سال، سخنين کنگره در اوايهفتم

     که گالسنوست جوازیدر حال. اش خواند، گشود» ینييزبان آوری آ«دهان به آن چه دانکس 
ار آن يزی برای انتقاد کردن در اختي گورباچف چی داد، گشاده دستیانتقاد کردن را به مردم م

ن يش از ايته مرکزی را پيران قزاق کمي از دبیميگورباچف پس از آن که ن.  گذاشتیها م
 قزاق را با گنادی یرکل بوميف، دبين محمد کوناي د١٩٨۶کنار گذارده بود، در دسامبر

ک يا ين اقدام يا. ن کرديگزي نداشت، جاقزاقستانچ تجربه ای دريفرد روس که هک ين، يکولب
گر يده هزار دانشجو و افراد د. ک حساب شده ای با ابعاد غول آسايا تحريم بود يخطای عظ

 دادند ی سرم-»قزاقستان برای قزاق ها و فقط قزاق ها «-یستيونالي که شعارهای ناسیدر حال
. ختندي رآلماآتاابان های ي شدند، به خی و مراکزحزب حمله ور میو به ساختمان های عموم

زش در يک آميبه گفته داتکس، گورباچف از اقدام تحر. ارتش ناچار به فرو نشاندن بلوا شد
نا «ش ياموخت، و اظهارات بعديز نيچ چيخ اتحاد شوروی هي در تاریان قومين عصيبدتر
  .را آشکار ساخت» قي در فهم حقای ناتوانی، حتی او با مسئله ملی دائمیآرام

 کرد که یر مسئله داری را منعکس ميابان های آلماآتا مسيشه های شکسته در خيخرده ش
 که گورباچف از راه و روش های آندروپف فاصله یزمان. ش گرفته بودياصالحات در پ

 یقالبرات انييه و اصرار برای تغي شده ای شروع به توصیگرفت، بدون برنامه کامال بررس
 را که به دوران خروشچف و یستي رفورمیشه های حاضر و آماده سنت حزبياند. کرد

شتر روشنفکران و بخش ي که منافع بیيشه هاي گشت مورد توجه قرارداد، اندین باز ميبوخار
 ی بردند، منعکس می را که از اقتصاد ثانوی بهره میبنگاه داران و بوروکرات های حزب

 معمول یز با پوشش چرب زبانير جهت ها، و نيي، با چرخش و تغگورباچف رندانه. کرد
 و یاسيدر امور س.  کردیستيني لن-یستي مارکسیشه سنتياش، شروع به کنار نهادن اند

 بر رسانه های به ی انتقاد و انتقاد از خود، و کنترل حزبیک، از روش های سنتيدئولوژيا
در .  دور شد– یسم غربيبراليوعات ل از نوع مطبی نگرش- خود از گالسنوست یسود تلق

ز ي، و نین المللي بی و همبستگیشه مبارزه طبقاتي، شروع به فداکردن هر دو اندیامور خارج
است ي و سیشه ارزش های ابدی انسانياست های برابری و همکاری متقابل به سود انديس

 شد یای کسانشه هيدر اصالح اقتصادی سرگرم پرداختن به اند. ه کرديک سويسازش های 
 و بازار، ی بنگاهیزی متمرکز و حرکت به سوی خودگرداني از برنامه ریگردانيکه از رو



 

 از متوقف کردن اقتصاد ثانوی به ی و خصوصی به سوی بنگاه های تعاونیت دولتياز مالک
 رو یا مخالفاني هم با موانع ین، زمانيافزون بر ا.  کردندی میسوی آزاد گذاردن آن طرفدار

 یار خطرناک و بيوه بسين شيا. نشان داد» فرار به جلو«ش آزار دهنده ای به يو شد گرابه ر
 با ابعاد یي آمدهای توانست پین راه و روش ميبلوای آلماآتا نشان داد که ا. حساب و نقشه بود

 .وحشتناک داشته باشد
  
  


