ภาคที่ 109 มิคาอิล เซรเกเยวิช กอรบาชอฟ รัฐบุรุษแหงสหภาพโซเวียต
ที่มา : วิกิพีเดีย
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มิคาอิล เซรเกเยวิช กอรบาชอฟ (รัสเซีย : Михаи́л Серге́евич Горбачёв, อังกฤษ: Mikhail
Sergeyevich Gorbachyov) รัฐบุรุษแหงสหภาพโซเวียต เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตสหภาพโซเวียตรัสเซีย (พ.ศ. 25282534) ประธานาธิบดีแหงสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (USSR) (พ.ศ. 2531-2534) ความพยายามปฏิรูปสหภาพ
ของกอรบาชอฟไดนําไปสูการยุติสงครามเย็น และการลมสลายของสหภาพโซเวียต กอรบาชอฟไดรับรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพประจําป พ.ศ. 2533
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กอรบาชอฟเกิดที่เมืองปรีวอลโนเย รัสเซีย ศึกษาวิชาดานกฎหมายที่มหาวิทยาลัยมอสโกและที่สถาบัน
เกษตรกรรมสตัฟโรโปล และเริ่มทํางานพนักงานเดินเครื่องจักรกลเมื่อป พ.ศ. 2489 และเขาเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต
ในป พ.ศ.2495 กอรบาชอฟไดทํางานกาวหนาในตําแหนงระดับสูงตาง ๆ ในเมืองสตัฟโรโปลและในองคกรพรรคประจํา
อําเภอมาเปนลําดับตั้งแตป พ.ศ. 2499-2513
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กอรบาชอฟไดรับเลือกเปนผูชวยผูบริหารสูงสุดของ "สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต" หรือ Union of
Soviet Socialist Republics (USSR)ในป พ.ศ. 2513 และเปนสมาชิกกรรมการกลางของพรรคในป พ.ศ. 2514 เปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรระหวางป พ.ศ. 2523 -2528 เปนสมาชิกโปลิตบิวโรในป พ.ศ. 2533 และเปนเลขาธิการ
พรรคคอมมิวนิสต (พ.ศ. 2528-2534) แทนเชเนนโกที่เสียชีวิต ไดเปนประธาธิบดีแหงประธานโซเวียตสูงสุด
(President of the Presidium of the Supreme Soviet) ในป พ.ศ.2533 ซึ่งเปนประธานาธิบดีคนแรกและคนสุดทายของ
ระบอบใหมกอนการลมสลายของสหภาพ
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กอรบาชอฟระหวางการหารือกับประธานาธิบดีโรนัลด เรแกนในชวงเรงนโยบาย "เปเรสตรอยกา"

ig
za
g

.c
om

ในระหวางการดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรค กอรบาชอฟไดริเริ่มโครงการปฏิรูป และปรับโครงสรางแบบหนา
มือเปนหลังมือในระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของโซเวียตที่รูจักกันในชื่อ "เปเรสตรอยกา" (Perestroika) มีการ
ใหเสรีภาพแกประชาชนมากขึ้น ยอมใหมีการวิพากษวิจารณแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ เพิ่มเสรีภาพแกสื่อและ
สิ่งพิมพ ปลอยใหมีเสรีภาพทางวัฒนธรรม ยอมไดมีการประเมินและแกไขประวัติศาสตรของประเทศภายใตนโยบาย
เปดเสรีดานขาวสารหรือ "กลาสนอสต" (Glasnost)
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ดานนโยบายการตางประเทศและกลาโหม กอรบาชอฟ ไดตัดทอนลดงบประมาณดานการทหาร ริเริ่ม
นโยบาย "หยุดยิง" (Detente) และลดอาวุธนิวเคลียรกับฝายตะวันตกพรอมกับการถอนทหารออกจากการยึดครอง
ประเทศอัฟกานิสถาน (พ.ศ. 2532) กอรบาชอฟรอดจากการรัฐประหารเมื่อเดือนสิงหาคมป 2534 มาไดในชวงเวลา
สั้นๆ แตในที่สุดก็ถูกบังคับใหลาออกหลังจากการยุบพรรคคอมมิวนิสตและการสลายตัวของสหภาพเมื่อเดือน
ธันวาคม ป พ.ศ. 2534
นับตั้งแตป พ.ศ. 2536 เปนมา กอรบาชอฟไดดํารงตําแหนงประธานมูลนิธินานาชาติ เพื่อการศึกษาดาน
เศรษฐกิจ - สังคมและการเมือง (มูลนิธิกอรบาชอฟ)
กลาสนอสต และเปเรสทรอยกา เปนภาษารัสเซีย 2 คํา มีความหมายที่พูดกันงายๆ คือการปรับและการเปด
ไมไดเปนรูปแบบการปกครองแตเปนสวนหนึ่งของนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและสังคมของสหภาพโซเวียต
ที่มิคาอิล กอรบาชอฟ ผูน ําคนสุดทายกอนการลมสลายของสหภาพโซเวียตนํามาใช
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Glasnost (กลาสนอสต) มีความหมายเปนภาษาอังกฤษวา openness คือ การเปด หรือความโปรงใส
หมายถึง นโยบายที่จะเปดระบบตางๆ ที่ถกู ปดกัน้ มานานใหมีความคลองตัว ทั้งภายในประเทศและการติดตอกับ
การตางประเทศมากขึ้น ทําใหสหภาพโซเวียตเปลีย่ นจาก ระบอบการบริหารที่ขึ้นอยูกับรัฐบาลสวนกลางซึ่งมีอํานาจ
มากและไมเปดเผยเรื่องราวตางๆ ตอประชาชนมาเปนรัฐบาลทีเ่ ปดเผยตอประชาชนมากขึ้น โดยการเปดโอกาสใหมี
สิทธิในการรับขอมูลขาวสาร เปดใหมกี ารถกเถียง การประชุมสภาคอมมิวนิสตและอนุญาตใหสื่อมวลชนเผยแพรขาวได
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Perestroika (เปเรสทรอยกา) มีความหมายเปนภาษาอังกฤษวา restructuring คือ การจัดโครงสรางใหม
ทางเศรษฐกิจในสังคมโซเวียต ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจโดยใหกลไกราคามาควบคุม ลดบทบาทของรัฐลง มี
การเปลี่ยนแปลงกลไกในการปฏิรูปและกระจายการตัดสินใจใหความอิสระและความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจแก
วิสาหกิจทั้งหลาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวหนาและยกระดับสังคมใหสูงขึ้น
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นโยบายนี้นําไปสูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของประเทศ แมการปฏิรูปทางเศรษฐกิจไมสําเร็จอยางที่
หวัง แตการปฏิรูปทางการเมืองกลับประสบความสําเร็จอยางงดงาม ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก
ทางความคิดมากขึ้น นําไปสูการเคลื่อนไหวเรียกรองเอกราชของรัฐตางๆ โดยเฉพาะ 3 รัฐบอลติก ไดแก เอสโต
เนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย ขณะเดียวกันประเทศยุโรปตะวันออกที่เปนรัฐบริวารก็เรียกรองเสรีภาพและประชาธิปไตย
ดวย จนนําไปสูการลมสลายของสหภาพโซเวียตในที่สดุ
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กลาสนอสต (Glasnost) และเปเรสตรอยกา (Perestroika)
ที่มา : จดหมายขาวราชบัณฑิตยสถาน ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑๕, มีนาคม ๒๕๓๓
นับตั้งแต นาย มิคาอิล เซรเกเยวิช กอรบาชอฟ ขึ้นดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตและผูนําของ
สหภาพโซเวียต เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ทั่วโลกก็พากันจับตามองอยางสนใจ เพราะนายกอรบาชอฟนั้นมีอายุเพียง ๕๔ ป ทั้ง
ยังมีกิตติศัพทเลือ่ งลือวาเปนผูที่มีหัวกาวหนา เพียงไมถงึ ปที่ไดขึ้นมาเปนผูนําประเทศ กอรบาชอฟก็ประกาศใหใชนโยบาย
กลาสนอสต และเปเรสตรอยกา เมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๒๙ เพื่อปฏิรปู ประเทศอยางรีบดวน นโยบายทัง้ สองนี้คือ
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อะไร และผลอันเกิดจากการนํานโยบายขึ้นมาใชเปนอยางไร ศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี ดุก ราชบัณฑิตสาขาวิชา
ประวัติศาสตรสากล ไดวิเคราะหไวดังนี้
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นโยบายกลาสนอสต คือ การ "เปด" ประเทศใหกวางขึ้น ใหเปนประชาธิปไตยมากขึ้น โดยใหประชาชน
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นของตน
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นโยบายเปเรสตรอยกา คือ การ "ปรับ" สภาพเศรษฐกิจและสังคมของสหภาพโซเวียตใหคลายจากความ
ชะงักงัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนชาวโซเวียตใหดีขึ้นกวาเดิม
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ประธานาธิบดีกอรบาชอฟ นับเปนผูนําของสหภาพโซเวียตคนแรกที่กลาเผชิญกับภาวะขั้นวิกฤตที่เปนจริง
ของสังคมโซเวียต ทั้งนี้เพราะตระหนักถึงความลมเหลวในการบริหารประเทศในดานตางๆ ของรัฐบาลคอมมิวนิสต
เปนเวลากวา ๗๐ ปแลว ในดานการเมืองชาวโซเวียตตองดํารงชีวิตภายใตการปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต
ไมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ ในดานเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลตองเผชิญกับปญหางบประมาณขาดดุลอยาง
รายแรง ชาวโซเวียตมีความเปนอยูอยางยากแคน ขาดอาหารหลักและของใชพนื้ ฐานในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้
การเกษตร อุตสาหกรรมและการพาณิชย ก็ยังลาหลังมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ เกิดความลาชาในการผลิตและ
การขาย เพราะตองรอการตัดสินใจจากผูบริหารในระดับสูงเทานั้น
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กอรบาชอฟประสบผลสําเร็จในการนํานโยบายทั้ง ๒ นี้มาใชปฏิรปู การปกครองใหเปนประชาธิปไตยมากขึ้น
มีการจัดตั้งสมัชชาผูแทนประชาชนขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ประกอบดวยสมาชิก ๒,๒๕๐ คน โดยรัฐบาลเปดโอกาสให
ประชาชนมีโอกาสไดเลือกตั้งบุคคล
ที่ตนเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถ ซึ่งกอนหนานี้จะตองเปนผูที่รัฐเปนผูกําหนดตัวไว มีการใหสิทธิเสรีภาพ
แกสื่อมวลชน ใหเสรีภาพแกประชาชนในการชุมนุมกัน และเลือกนับถือศาสนา ปลอยนักโทษการเมือง ลาสุดสมัชชา
ผูแทนประชาชนไดลงมติดวยเสียงขางมากใหกอรบาชอฟเปนประธานาธิบดีที่มีอํานาจบริหารอยางกวางขวาง เพื่อแกไข
ปญหาวิกฤติตาง ๆ ของประเทศ
แตกอรบาชอฟประสบความลมเหลวดานเศรษฐกิจและสังคม เพราะชาวโซเวียตยังคงดํารงชีวิตอยางยากแคนตอไป
อาหารและปจจัยหลักในการดํารงชีวิตยิ่งขาดแคลนมากขึ้นกวาเดิม เงินเฟอ และราคาสินคาแพงขึ้นมาก
ชาวโลกจึงพากันตั้งคําถามวา "ประธานาธิบดีกอรบาชอฟจะไปรอดหรือ" ขณะเดียวกันนโยบายกลาสนอสต
ก็ไดนําผลกระทบมาสูโซเวียตโดยปริยาย โดยประเทศคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออก ๖ ประเทศ คือ โปแลนด ฮังการี
บัลแกเรีย เชโกสโลวะเกีย โรมาเนีย และเยอรมนีตะวันออก ซึ่งไดถือโอกาสนี้ทําลายกําแพงเบอรลินดวย โดยถือ
โอกาส "เปด" และ "ปรับ" ตนเองเชนกัน ทําใหระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตในยุโรปตองลมสลายลง ทั้งยังเกิด
ปญหาเชื้อชาติในโซเวียตติดตามมา เนื่องจาก ๑๕ สาธารณรัฐอันประกอบเปนสหภาพโซเวียตนั้น ประกอบดวย
ประชาชนทีม่ ีความแตกตางกันทั้งดานเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม แตที่ตลอดเวลาสามารถอยูรวมกันไดก็ดว ย
กลไกการบริหารและควบคุมที่เครงครัดเฉียบขาดของพรรคคอมมิวนิสต ครั้นเมื่อรัฐบาลเปดโอกาสใหประชาชนแสดงออก
ได ความรูสึกเกลียดชังระหวางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมจึงปะทุขึ้นอยางเปดเผย ดังจะเห็นไดจากการปะทะ
กันระหวางชาวอาเซอรไบจาน (Azerbaidzhan) ซึ่งสวนใหญเปนชาวมุสลิม กับชาวอารเมเนีย (Armenia) ซึ่งนับถือ
ศาสนาคริสต เพื่อแยงกันถือสิทธิ์ครอบครองดินแดน นากอรโน - การาบาฮ (Nagorno-Karabakh) ซึ่งยังไมสามารถ
แกไขไดจนทุกวันนี้
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นอกจากนี้ สาธารณรัฐตางๆ บนชายฝงทะเลบอลติก ยังพากันเคลื่อนไหวเรียกรองเอกราชและขอแยกตัวเปน
อิสระจากการปกครองของโซเวียต ไดแก สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Lithuania) เอสโตเนีย (Estonia) และลัตเวีย (Latvia)
โดยเฉพาะลิทัวเนีย ไดตัดสินใจประกาศเอกราชเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๓ ทําใหลตั เวีย เอสโตเนีย ประสงคจะ
ดําเนินรอยตาม รวมทั้งรัฐยูเครน (Ukraine) จอรเจีย (Georgia) และมอลดาเวีย (Moldavia) ดวย กอรบาชอฟ จึงตอง
ตัดสินใจดําเนินการอยางเฉียบขาดโดยสงกําลังทหารไปยังเมืองหลวงของลิทัวเนีย ยึดสํานักงานหนังสือพิมพและสํานักงาน
กรมอัยการ และตัดความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดปญหารายแรงเกิดตามมา คือการลมสลายของ
สหภาพโซเวียตถาสาธารณรัฐอื่น ๆ พากันแยกตัวเปนอิสระ
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นโยบาย "เปด" และ "ปรับ" จึงเปนเสมือนดาบสองคมทําใหประธานาธิบดีกอรบาชอฟตองตกอยูในภาวะ
ลําบาก ถาตองยอมผอนตามขอเรียกรองของสาธารณรัฐตางๆ สหภาพโซเวียตคงเหลือแตมอสโกและบริเวณรอบ ๆ
เทานั้น ซึ่งเปนสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสตโซเวียตไมสามารถจะยอมได
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