فرآیند هلسینکی و سقوط رژیمهای کمونیست در اروپا
بینش و انگیزه

در آغاز کنفرانس امنیت و همکاری اروپا ( ،)CSCEس��ال  1972در هلس��ینکی فنالند ،کسی نمیدانست نشستی
که در اصل با هدف بهبود روابط میان غرب و بلوک ش��رق ترتیب داده ش��ده به جنبشی منطقهای تبدیل میشود
و به دگردیس��ی رژیمهای کمونیس��تی به نظامهای سیاس��ی دموکرات و آزاد میانجامد 1.تا س��ه سال پس از این
نشست نمایندگان ایاالت متحده آمریکا ،کانادا ،اتحاد جماهیر شوروی و تمامی کشورهای بزرگ اروپایی همچنان
به مذاکرات امنیتی ،اقتصادی و انساندوس��تانه ادامه دادند .پس از جنگ دوم جهانی مردم اتحاد جماهیر شوروی
سیاسی سرکوبگر میزیستند .بلوک شرق درگیر
و دول دس��ت نش��اندهاش در اروپای شرقی تحت نفوذ رژیمهای
ِ
جنگ س��رد و مسابقهی تس��لیحاتی اتمی با کش��ورهای آزاد اروپای غربی و ایاالت متحده بود .نشست هلسینکی
در ابت��دای امر فرصتی برای اتحاد جماهیر ش��وروی بود که مرزهای پ��س از جنگ جهانی دوم را تثبیت کند و به
میزان مبادالت تجاری خویش بیافزاید .ایاالت متحده آمریکا امیدوار بود نشس��ت به تنشزدایی انجامیده ،فرآیند
ق بشری
کنترل تس��لیحات هستهای را تسهیل نماید .هیچیک از طرفین متوجه پیامدهای درج تضمینهای حقو 
در قطعنامهی نهایی کنفرانس نبود .آندری گرومیکو ،وزیر خارجه وقت ش��وروی ،اهمیت این مفاد را نادیده گرفت
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و اعالم کرد« :ما در خان ه خود همهکارهایم».
آنچه به فرآیند هلس��ینکی معروف ش��د مجموعه رویدادهایی اس��ت که طی پانزده سال پس از امضای قطعنامه
نهایی هلس��ینکی در س��ال  1975میالدی رقم خورد 3.بخش نخس��ت قطعنامه نهایی ش��امل تدابیری اس��ت که
امضاءکنندگان را به احترام به موازین حقوق بش��ر از جمله آزادی عقیده و بیان ،باور دینی ،و فعالیت سیاس��ی و
مدنی مقید میکند .توافقنامه هلس��ینکی اگرچه الزامآور نبود ،بر اس��اس موافقت عمومی و داوطلبانه شکل گرفته
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لئونید برژنف در کنفرانس هلسینکی 1975

بود و میزان تعهد به آن در نشس��تهای ادواری بعدی برای بازبینی ارائه میش��د .نشستهای ادواری به ترتیب در
ش��هرهای بلگراد ( ،)1977-1978مادرید ( )1983-1980و وین ( )1989-1986برگزار ش��دند .در نشست بلگراد
بررسی اجرای قطعنامه و شناسایی موارد نقض و مواخذه ناقضان آن مطرح شد .در نشست وین راهکارهای بیشتری
جهت تحقیق و تحقق اجرای مفاد حقوق بشری توافق به طرح افزوده شد.
تدابیر حقوقبش��ری مندرج در قطعنامه نهایی زمین ه توسعه و تشدید فشارهای داخلی و خارجی را بر رژیمهای
کمونیس��تی فراهم کرد .تدابیر مذکور ابزاری نیرومند در اختیار ش��هروندان کشورهای بلوک شرق قرار داد تا علیه
ق بشر حکومتها را به موضوعی مشروع در قالب
س��رکوب بسیج شوند .این تدابیر برای نخس��تین بار کارنامه حقو 
روابط بینالمللی تبدیل کرد .تا ده ه  80میالدی ،کنش��گری مدنی بیس��ابقه ،ایجاد ش��بکه فراملی هلس��ینکی ،و
فش��ارهای حقوق بش��ری آمریکا و دیگر دولتها صحنه را برای دگرگونیهای سیاسی پیشبینی نشده آماده کرد.
آناتولی دوبرینین ،س��فیر پیش��ین اتحاد ش��وروی ،بعدها اقرار کرد که پیامدهای توافق هلسینکی «کامال از تصور
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رهبران شوروی خارج بود».

اهداف و مقاصد

ی که پس از امضای قطعنامه نهایی هلسینکی در بلوک شرق ظهور کردند هدفی مشترک را دنبال
جنبشهای مدن 
میکردند که پایان بخش��یدن به سرکوب حکومتی حقوق بنیادین شهروندان بود .جنبشهای مذکور مخصوصا در
پی تحکیم مفاد بخش هفتم اعالم اصول قطعنامه نهایی هلس��ینکی بودند ،که بر مبنای آن کش��ورهای امضاکننده
متعهد میشدند تا به «حقوق بشر و آزادیهای بنیادین ،از جمله آزادی عقیده و بیان و باور دینی احترام بگذارند» و
«منطبق با اصول و مقاصد مندرج در منشور سازمان ملل متحد و بیانی ه جهانی حقوق بشر عمل نمایند» .به عالوه،
بخش هفتم بر حق برخورداری از حریم خصوصی ،آزادی اندیشه ،اخبار و اطالعات ،بیان ،و رفت و آمد افراد تاکید
میکند و مجازاتهای بیرحمانه و غیرعادی و حبس خودس��رانه را ممنوع میش��مارد .ش��هروندان اتحاد جماهیر
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ش��وروی و شهروندان دولتهای اقماری آن برای رسیدن به چنین اهدافی به برپایی کارازرهای سیاسی پرداختند
و جهت مستندس��ازی و انتشار موارد سرپیچی دولتهای خود از تعهدات هلسینکی گروههای ناظر تشکیل دادند.
با گذشت زمان این شهروندان خواهان اصالحات سیاسی در کشورهایشان شدند .دگردیسی رژیمهای کمونیستی
به نظامهای سیاسی آزاد و دموکراتیک هدف غایی بود که بدان چشم دوخته بودند.

رهبری

تقریباً بالفاصله پس از امضای
قطعنامه هلسینکی موجی فزاینده
از کنشگری مدنی در اتحاد جماهیر
شوروی و کشورهای بلوک شرق
به وجود آمد .رهبران این خیزش
مدنی سوابق گوناگونی داشتند .از
روشنفکران گرفته تا دانشمندان،
نویسندگان ،هنرمندان ،کارگران،
وکال ،و چهرههای مذهبی در
واتسالو هاول ،پراگ 1989
میانشان دیده میشد .از سرشناسترین ایشان میتوان به لخ والسا ،فعال کارگری و بنیانگذار جنبش همبستگی
در لهستان؛ واتسالو هاول ،نویسنده و پایهگذار منشور  77و فوروم مدنی چکسلواکی؛ و کاردینال لهستانی کارول
وویتیال ( )Karol Wojtylaاشاره کرد ،که بعدها در مقام رهبری کلیسای کاتولیک به پاپ ژان پل دوم معروف شد
و همگام با خیزش مدنی در بلوک شرق به حمایت از آن برخاست و حکومتها را به رعایت حقوق بشر فراخواند.
این رهبران هدفی ساده و در عین حال بسیار اساسی داشتند :وادار کردن بدنه قدرت کمونیست به رعایت مفاد
حقوقبشری مندرج در توافقنام ه هلسینکی .راهبرد آنها این بود که از «باال» با مسئولین کمونیست داخلی و از
«بیرون» با دولت های غربی ،رسانهها ،و سازمانهای غیردولتی وارد کنش شوند .رژیمهای کمونیست در پاسخ
به این جنبشهای مدنی به راهکارهایی متفاوت ،از نرمش تاکتیکی گرفته تا سرکوب وحشیانه پرداختند .با وجود
خطرات و ناامیدی از تاثیرگذاری این تالشها ،سازمانها و رهبران جدید یکی پس از دیگری سربرآوردند .به قول
یکی از فعاالن این جنبش «گاه از ما میپرسند چگونه به کار خود ادامه میدهیم ،درحالی که بسیاری از کسانی
که برای حمایت از ایشان تالش میکنیم پشت میلههای زندان به سر میبرند  ...وقتی سیاستهایی که جهت
تغییرشان تالش میکنیم روز به روز سرکوبگرانهتر میشوند .ساده بگویم ،پاسخ این است که :چطور ممکن است
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دست روی دست بگذاریم؟»

محیط مدنی

حکومتهای بلوک ش��رق فضای سیاس��ی و اجتماعی را شدیدا تحت کنترل خود داش��تند .سرکوب فراگیر بود و
کنش��گری مدنی با مخاطراتی جدی همراه بود .مخالفان ،زندانی ،تبعید و اعدام میش��دند ،از کار و معیش��ت آنها
جلوگیری به عمل میآمد و تحت مراقبتهای ش��دید پلیس مخفی قرار داش��تند .در سه سال اولیه فعالیت ،اغلب
اعضای بنیانگذار سازمان ناظر حقوق بشر موسوم به «گروه هلسینکی مسکو» بازداشت یا وادار به مهاجرت شدند.
واتسالو هاول به بیگاری محکوم شد .لخ والسا زندانی شد و مدام تحت مراقبتهای امنیتی قرار داشت .با این وجود
در دورانی که فرآیند هلس��ینکی در حال پیش��رفت بود جنبشهای مردمی مقاومت کردند و بر تعداد انجمنهای
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مستقل افزوده شد .نرمشهای مختصر دولتهای کمونیست که مشتاق برداشت منافع مذاکرات ادامهدار کنفرانس
امنیت و همکاری اروپا بودند فرصتهای بیشتری در اختیار کنشگران مردمی قرار داد .آنچه در آغاز تنها امتیازاتی
ظاهری در زمینه اصالحات حقوق بش��ری در دولت بود با گذشت زمان به دگرگونیهایی واقعی و ژرف انجامید ،و
در پایان ده ه هشتاد میالدی حکومتهای کمونیست کنترل خود را بر جامعه از دست دادند.

پیام و مخاطب

پس از امضای قطعنامه نهایی هلسینکی
جنبشه��ای مدنی گوناگون��ی در بلوک
شرق اتفاق افتاد .در سرتاسر بلوک شرق
سازمانهای متعدد مدنی بسیج شدند و
حکومتهای کمونیس��ت را برای رعایت
مفاد حقوق بشری مندرج در توافقهای
هلسینکی زیر فش��ار گذاشتند .مخاطب
اصل��ی راهبرد چانهزنی و فش��ار از باال و
جلب حمایت از بیرون س��ه دسته بودند:
مقامات کمونیست در کشورهای مذکور،
شهروندان عادی که باید به جنبش میپیوستند ،و سوم دولتهای غربی که نفوذ و قدرتشان راهگشا بود.
کنش��گران مدنی موارد نقض تدابیر حقوق بش��ری مندرج در توافقنامه هلس��ینکی را مس��تند میکردند و برای
رهبران کمونیست میفرستادند و ایشان را به رعایت تعهدات هلسینکی فرا میخواندند .در دسامبر  1975میالدی
گروهی از روشنفکران و چهرههای برجست ه لهستانی در نامهای سرگشاده به رئیس مجلس خواستار بهاجرا گذاردن
حقوق و آزادیهای مندرج در توافقنامه هلس��ینکی ش��دند .گروههای غیررسمی نیز در این یک سال به شناسایی
و گردآوری اس��ناد و ش��واهد پایمال شدن تدابیر حقوقبشری توافقنامه در سرتاسر منطقه و رساندن آن به آگاهی
وزارت امور خارجه آمریکا و وزارتخانههای مشابه در اروپا گذراندند.
ن یافتهی سیاسی – مدنی به خود گرفت .در آغاز سال
مقاومتهای پراکنده به سرعت شکل جنبشهای سازما 
 1976یوری اورلف ( ،)Yuri Orlovفیزیکدان هس��تهای ،یلینا بونر ( )Yelena Bonnerو عدهای دیگر در شوروی
«گروه ناظر هلس��ینکی مس��کو» را تش��کیل دادند که بر تصمیمات کرملین و هماهنگی آن با توافقنام ه هلسینکی
نظارت کند 6.اعضای گروه به اقصینقاط اتحاد جماهیر ش��وروی س��ر میزدند و از موارد نقض حقوق بش��ر آگاهی
یافته ش��واهد آن را برای رهبران کمونیس��ت و س��فارتخانههای عضو پیمان همکاری و امنیت اروپا میفرستادند.
گروههای مشابه در دیگر کشورهای اروپای شرقی و جمهوریهای اتحاد شوروی پا به عرص ه فعالیت مدنی نهادند.
به گفت ه یکی از کنشگران لهستانی« ،اگر دیگران در قلب امپراتوری یعنی در اتحاد جماهیر شوروی موفق به چنین
کاری شدهاند ،مطمئناً ما نیز میتوانیم در اینجا همین کار را بکنیم 7».در ژانویه  1977گروه حقوق بشری منشور
 77به رهبری واتس�لاو هاول در چکس��لواکی ش��کل گرفت .گروههای دیگر روزنامههایی زیرزمینی تشکیل دادند
و به انتش��ار شبنامههای «س��امیزدات» (نشر ش��خصی و زیرزمینی) میپرداختند .راهپیمایی ،اعتصاب ،گروههای
سخنرانی و بحث ،و انجمنهای مستقل با تمرکز بر موضوعاتی همچون حقوق بشر و آزادی بیان و اندیشه و عقیده
و آزادی رفتو آمد و حقوق اقلیتها تشکیل میدادند .رهبران دینی نیز وارد صحنه شده ،متن توافقنامهی نهایی
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پراگ 1989

هلسینکی را در کلیساها توزیع میکردند و در خطبههای مذهبی خویش رعایت حقوق بشر را ذات تعالیم مسیحی
میخواندند.
اگرچه سرکوب در ابتدا شدت یافته بود ،کنشگری مدنی در ده ه  80میالدی به تدریج به بار نشست .در 1980
اعتصابات در گدانس��ک لهس��تان به سرعت در تمام کشور گس��ترش یافت و به تشکیل اتحادیه مستقل کارگری و
جنبش «همبس��تگی» انجامید .در عرض یک س��ال تعداد اعضای جنبش همبستگی به ده میلیون نفر رسید .این
اتفاق در تمام منطقه تاثیر گذاش��ت ،زیرا نخس��تین بار بود که تشکلی فراگیر ،مهم و مستقل در بلوک شرق شکل
گرفته بود .جنبش همبستگی تنها اتحادیهای ساده نبود ،بلکه شبکهای بود که کمیسیون هلسینکی لهستان ،دفاتر
ق بشری توافقنامه هلسینکی ،انجمنهای دانشجویی و دیگر تشکلها را در
همبس��تگی نظارت بر اجرای مفاد حقو 
بر میگرفت .شعار جنبش« ،نان بدون آزادی ممکن نیست» ،بیانگر درک جنبش همبستگی است از ارتباط میان
حقوق بش��ر ،اصالحات سیاسی و رفاه اقتصادی .برنام ه همبستگی آشکارا خواهان برپایی جمهوریای بود که خود
بر سرنوشتاش حاکم باشد .یکی از درخواستهای دهگانه کارگران اعتصابی در  1980این بود که حکومت پنجاه
8
هزار نسخه از متن توافقنامه هلسینکی را چاپ و منتشر نماید.
حکومت کمونیس��ت لهستان در تالش��ی بیثمر برای فرونشاندن جنبش همبستگی از  1981تا  1983حکومت
نظامی اعالم کرد و هزاران تن از کنش��گران را به زندان انداخت .ولی جنبش��ی که پس از هلس��ینکی شکل گرفت
شکس��ت ناپذیر بود ،زیرا از ائتالف روش��نفکران و کارگران و کلیس��ا پدید آمده بود .س��ال  1989لخ والسا خود را
بر س��ر میز مذاکره اپوزیسیون و حکومت کمونیس��ت دید .این مذاکرات به پیروزی نمایندگان جنبش همبستگی
درانتخاباتی نیمهآزاد و پایان حاکمیت کمونیس��م در لهس��تان انجامید .والسا معتقد بود که شکل گیری گروههای
اپوزیسیون حقوق بشری تابع قطعنام ه نهایی هلسینکی «نقط ه عطف رسیدن به گدانسک» بود 9.حرفی که به آغاز
اعتصابات و زایش جنبش همبستگی اشاره دارد.
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ش��کلگیری و تأثیر همبستگی باعث شد
دیگ��ران نیز در بلوک ش��رق ام��کان حفظ
وضع موجود را در کشورهای خود زیر سوال
ببرند .یکی از این اف��راد میخائل گورباچف
ب��ود .نظری��ات مخالف��ان در موسس��ههای
پژوهش��ی ش��وروی وس��یعا مطالعه و بحث
گذاش��ته میشد ،و در دید بسیاری در نظام
بوروکراتیک ش��وروی موثر افتاده بود .یکی
از معتمدین حزب وض��ع را چنین توصیف
کرده اس��ت که ادبیات مخالف «گلویش را
سخت میفش��رد» 10.گورباچف و بسیاری از
پاپ ژان پُل د ّوم و لِخ والِسآ
کس��انی که وی به مس��ئولیت گمارده بود،
مانند ادوارد شواردنادزه ،وزیر امور خارجه و
الکساندر یاکوولف ،از مقامهای عالیرتبهای
بودن��د ک��ه از مدته��ا پیش تح��ت تاثیر
ادبی��ات مخالفان قرار گرفته و به صحت آن
واق��ف بودند .گورباچف پس از رس��یدن به
رهبری اتحاد جماهیر ش��وروی پرسترویکا
را در پی��ش گرفت که سیاس��ت اصالحات
س��اختاری سیاس��ی – اجتماع��ی ب��ود به
همراه گالسنوس��ت که به معنی گشودگی
(فضای باز سیاسی) بود .همینها خواسته یا
ناخواسته اتحاد جماهیر شوروی را در مسیر
گورباچف و شواردنادزه
دموکرات شدن قرار داد .الکساندر یاکوولف در سال  1987گفته بود« :خود من به این نتیجه رسیدم که جامعهای
مبتنی بر ترس و خشونت قابل اصالح نیست و کارستان تاریخی برچیدن نظام اجتماعی و سیاسی در پیش رویمان
قرار داش��ت 11».این که بخش قابلتوجهی از رهبری اتحاد جماهیر ش��وروی به این نتیجه رسید که سرکوب دیگر
نه تأثیر دارد و نه توجیه اخالقی ،مستقیما نتیج ه خیزش مدنی بود که پس از فرآیند هلسینکی آغاز شد.

فعالیتهای برونمرزی

به وجود آوردن ش��بکهای فراملی بخشی اساس��ی از راهبرد بیرونی فعاالن حقوق بشر بود .الکساندر سولژنیتسین،
نویس��نده و دگراندیش برجس��ته روس ،از غربیها مصرانه درخواس��ت کرده بود تا «جایی که ممکن است دخالت
کنید .از شما تمنا میکنیم بیایید و دخالت کنید 12».اما در ابتدای کار ایاالت متحده آمریکا به فرآیند هلسینکی به
چشم راه حلی برای تنش زدایی مینگریست ،نه اهرم فشاری برای بهبود وضعیت حقوق بشر در دولتهای بلوک
ش��رق .مقامات آمریکایی تنها زمانی به طور جدی به این اندیش��ه افتادند و در زمینه حقوق بش��ر در این کشورها
دس��ت به مداخله زدند که فعاالن مدنی بلوک ش��رق خواهان احترام حکومتهایشان به تدابیر مندرج در قطعنامه
هلسینکی ش��دند 13.نشستی میان اپوزیسیون شوروی و نمایندگان کنگر ه آمریکا به تاسیس کمیسیون هلسینکی
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سخنرانی والسا برای کارگران اعتصابی در گدانسک 1980

ای��االت متحده انجامید ،که هدفش پاس��خگو س��اختن کرملی��ن در قبال تعهدات حقوق بش��ریاش در چارچوب
قطعنام ه نهایی هلسینکی بود .پس از آن گروههای مشابهی در فرانسه ،نروژ و انگلستان و دیگر کشورها نیز تشکیل
شد .این گروهها در ارتباط مستمر با گروههای ناظر بر اجرای مفاد حقوقبشری قطعنامه هلسینکی در کشورهای
بلوک ش��رق قرار داش��تند .برای هماهنگ کردن ارتباط��ات و تالشهای گروههای ناظر در غرب و ش��رق بود که
در س��ال  1982سازمانی تحت عنوان فدراسیون
بینالمللی هلس��ینکی برای حقوق بش��ر تشکیل
شد .فعالیتهای این شبکه فراملی در تحت فشار
قرار دادن حکومتهای کمونیس��ت برای اجرای
مفاد حقوقبش��ری هلس��ینکی تأثیر به سزایی از
خود به جای گذاش��ت .هر چه گروههای فوق بر
دامنه فعالیتهای خود میافزودند و هرچه بازتاب
رسانهای آنها بیشتر میشد ،موضعگیری کنگره
آمری��کا نیز قاطعانهت��ر و رویک��رد دولت ایاالت
متحده در برابر اتحاد جماهیر ش��وروی مقابلهجویانهتر میش��د .دانته فاسل ( ،)Dante Fascellیکی از نمایندگان
کنگره ،در این زمینه به یاد میآورد که فعالیتهای کنشگران مدنی چنین رویدادی را میسر ساخت« .درخواستها
14
و مطالبات آنها بود که ما را به پاسخگویی واداشت».

نشس��تهای دورهای قطعنام�� ه هلس��ینکی در بلگراد ،مادری��د و وین ،فرصت دیگری بود ت��ا دامنه فعالیتهای
ن این بلوک توس��عه یابد .کنفرانسهای چندین ساله عرصه
کنش��گران مدنی بلوک ش��رق برای یاریخواهی از بیرو 
مهمی برای تبادل اطالعات و اخبار مربوط به وضعیت حقوق بش��ر در کش��ورهای بلوک شرق بود و فرصتی فراهم
میکرد که فش��ار بر شوروی و کشورهای بلوک شرق برای انجام تعهداتشان ادامه یابد .در نشست وین در 1986
–  1989نمایندگان کش��ورهای غربی صراحتا عادیس��ازی روابط با بلوک شرق را منوط به بهبود وضعیت حقوق
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بش��ر در ش��وروی و بلوک شرق کردند .گروههای مستقل مدنی موفق ش��دند قدرت را از چنگال نظامهای پلیسی
تمامیتخواه که به نظر غیرقابل نفوذ بودند ،بیرون بکش��ند .تا سال  1989دیوار برلین فروریخته بود ،انتخابات در
لهستان به تشکیل دولتی هماهنگ با جنبش همبستگی منجر شده بود و حکومت کمونیست چکسلواکی به شکلی
مسالمتآمیز سرنگون شده بود .دو سال پس از این وقایع اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید ،حکومتهای کمونیست
س از دیگری از بین رفتند و انتخابات آزاد در کش��ورهای بلوک ش��رق س��ابق برگزار شد .مایه این فرآیند را
یکی پ 
باید در مفاد حقوق بشری مندرج در قطعنامه نهایی هلسینکی جستجو کرد؛ توافقنامهای که زاینده خیزشی مدنی
م پیچید.
و فراگیر شد و طومار کمونیسم را در اروپای شرقی در ه 
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گاهشمار رویدادها

1972

نشست کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در هلسینکی با حضور نمایندگان  35کشور.

1975

پایان کنفرانس هلسینکی ،تصویب قطعنامه نهایی ( )Helsinki Final Actو تعهد امضاکنندگان
به محترم داشتن مفاد حقوقبشری مندرج در توافقنامه.

1976

آغاز خیزش مدنی در اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق برای فشار به حکومتهای کمونیست
برای اجرای مفاد حقوقبش��ری مندرج در توافقنامه هلس��ینکی؛ تشکیل گروه ناظر هلسینکی
مسکو در شوروی ،کمیته دفاع از حقوق کارگران در لهستان ()KOR؛ حمایت رهبران دینی در
آلمان شرقی و لهستان از خواستهای حقوقبشری کنشگران مدنی.

1976

تش��کیل کمیس��یون هلس��ینکی ایاالت متحده در آمریکا برای پیگیری وضعیت حقوق بشر در
بلوک شرق.

1977

منشور  77در چکسلواکی به ابتکار واتسالو هاول.

دهه 1980

تشدید وخامت اوضاع اقتصادی در شوروی و اقمار آن و افزایش مطالبات برای اصالحات سیاسی
و اجتماعی .تشدید فشار همزمان کشورهای غربی و مشروط کردن بهبود روابط تجاری با بلوک
شرق به وضعیت حقوق بشر در این کشورها .فشار و مداخله خارجی از یک سو ،و وخامت اوضاع
اقتصادی و فش��ار فعاالن مدنی داخلی از س��وی دیگر ،بیش از پیش حکومتهای کمونیست را
متزلزل میکند.

1980

آغاز اعتصابات در گدانس��ک لهس��تان و فراگیر ش��دن آن در تمامی کش��ور و پیدایش جنبش
همبس��تگی به رهبری والس��ا به عنوان نخس��تین اتحادیهی کارگری مس��تقل در یک کش��ور
کمونیست.

1982

تاسیس بنیاد بین المللی هلسینکی برای هماهنگ کردن فعاالن و ناظران حقوق بشری داخلی
و حامیان آنها در غرب و پیگیری اجرای مفاد حقوقبش��ری معاهده هلس��ینکی از س��وی این
گروهها.

 1990 – 1989آغاز انقالبهای اجتماعی در بلوک ش��رق و فروپاش��ی کمونیسم .اعالن آزادی رفت و آمد میان
دو آلمان ش��رقی و غربی و فروپاش��ی دیوار برلین؛ آغاز فرآیند یکپارچهش��دن آلمان؛ پیروزی
نامزدهای همبس��تگی در لهس��تان و تشکیل حکومت به دس��ت آنها؛ فروپاشی کمونیسم در
چکسلواکی ،مجارستان ،بلغارستان ،رومانی.
1991

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی.

تجربهها
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:پانوشتها

اصطالح "بلوک ش��وروی" یا بلوک شرق به اتحاد شوروی اشاره دارد و مجموعه کشورهایی که بعد از جنگ
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