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A la mort de Mikhaïl Gorbatxov
Ha mort Mikhaïl Gorbatxov, que 

va ser l’últim dirigent de l’URSS 
i un dels protagonistes de la seva dis-
solució. Després de la seva mort, as-
sistim a una paradoxa: Els mitjans de 
comunicació occidentals saluden gai-
rebé unànimement la seva memòria, 
mentre que la immensa majoria de la 
població dels països que al seu dia van 
formar part de l’URSS que ell va diri-
gir mostra un clar rebuig cap a ell, la 
seva política i el balanç.

Elogis dels defensors del capital
No és casualitat. Pels mitjans al servei del ca-
pital, l’obra de Gorbatxov, que va portar a l’es-
clat i la destrucció del primer Estat obrer de la 
història, basat en l’expropiació del capital, 
mereix tot l’elogi. Ja ho va expressar de mane-
ra solemne una de les seves institucions més 
prestigioses, el Comitè del Nobel de la Pau, 
que li va atorgar aquest premi el 1990.

Pel New York Times, “els primers cinc 
anys de Gorbatxov al poder van ser marcats 
per èxits significatius i fins i tot extraordinaris”

El president dels EUA, Joe Biden, va reac-
cionar a la notícia de la seva mort amb grans 
elogis pel “coratge” i “la imaginació” que va 
demostrar durant el seu mandat i molts anys 
després. El president de França, Emmanuel 
Macron, expressava “els meus condols per la 
mort de Mikhaïl Gorbatxov, un home de pau 
quines eleccions van obrir un camí cap a la 
llibertat per als russos. El seu compromís amb 
la pau a Europa va canviar la nostra història 
comuna”. Pedro Sánchez ha destacat que va 
contribuir amb les seves decisions “de manera 
decisiva a acabar amb la Guerra Freda i fer 
d’Europa, i del món, un lloc amb més pau i 
llibertat”, mentre que Núñez Feijóo, ha dit que 
“la pau i la llibertat sempre estaran en deute”.

Tot i això, el govern de la Federació Russa 
ha decidit no organitzar un funeral d’Estat, 
atesa la controvèrsia que això podria originar, 
en un moment en què s’acumula el desconten-
tament per la guerra.

Un home de la Nomenklatura
Gorbatxov va ser tota la seva vida un home de 
la Nomenklatura, la burocràcia que va usurpar 
el poder després de la mort de Lenin i que se 
n’aprofitava per poder obtenir enormes bene-
ficis materials. Burocràcia l’ascens de la qual 
al poder va suposar la destrucció del partit 
bolxevic, que va dirigir la revolució d’octubre 
de 1917, i la liquidació física dels seus princi-

pals quadres.
El 1955, amb 22 anys, va iniciar la seva 

carrera en aquest aparell burocràtic. Entre 1955 
i 1962, va ser primer secretari del comitè del 
Komsomol de Stávropol. El 1970, va ser as-
cendit a cap del departament del comitè terri-
torial del PCUS de Stávropol. El 1966 va as-
cendir al càrrec de primer secretari del comitè 
del Partit d’aquesta localitat. El 1968, va ser 
elegit segon secretari del comitè territorial del 
PCUS i el 1970 va passar a ocupar la primera 
secretaria d’aquest comitè.

El 1971, va arribar al Comitè Central del 
PCUS. El 1978, el van elegir secretari d’Agri-
cultura al Comitè Central del Partit Comunista. 
El 1980, es va incorporar al Politburó del 
Comitè Central, convertint-se en el seu mem-
bre més jove (als quaranta-nou anys). Feia 17 
anys que era en aquest comitè central quan va 
ser nomenat màxim dirigent.

La seva política va portar a la 
desintegració de la URSS

El règim de l’URSS, dominada per la burocrà-
cia, travessava una crisi profunda, que en últi-
ma instància expressava la contradicció irreso-
luble entre el caràcter social de la propietat, 
que exigia una gestió democràtica de l’econo-
mia per part de la classe treballadora, i la usur-
pació del poder per part de la burocràcia para-
sitària. Una contradicció que, el 1938, expres-
sava així Lev Trotski: “El pronòstic polític té 
un caràcter alternatiu: o la burocràcia es trans-
forma cada cop més en òrgan de la burgesia 
mundial dins de l’Estat obrer, enderroca les 
noves formes de propietat i torna el país al 
capitalisme; o la classe obrera aixafa la buro-
cràcia i obre el camí cap al socialisme”.

Quan Gorbatxov va assumir el càrrec de 
secretari general del PCUS i, per tant, principal 
representant de la burocràcia dominant, la cri-
si del sistema era imparable. La gota que va 
desbordar el got va ser la vaga general dels 
miners, iniciada ajuliol de 1989 pels de la regió 
del Donbass, i que es va estendre com la pól-
vora a través del Kuzbass siberià, la ciutat àr-
tica de Vorkuta, el Karagandy del Kazakhstan 
i tot el país. Una vaga que, en algunes de les 
seves reivindicacions, posava en qüestió el po-
der mateix de la burocràcia. La vaga adquireix 
a alguns llocs un caràcter insurreccional. Els 
comitès de vaga es van fer càrrec del funcio-
nament de les ciutats. La venda de licors va ser 
prohibida i s’hi van establir organitzacions per 
mantenir l’ordre públic. En algunes ciutats, els 
caps de Policia van haver de retre comptes en 

reunions massives sobre ordre públic organit-
zades pels vaguistes.

Aterroritzada per la perspectiva de la mo-
bilització obrera, la burocràcia, sota el coman-
dament de Gorbatxov, es llença a un programa 
de reformes econòmiques i polítiques. 
Declararia més tard que s’havia vist obligat a 
aplicar polítiques “perilloses” per evitar que 
esclatés “una revolució més sagnant que la 
d’octubre”. Polítiques que van portar a la des-
trucció de la propietat col·lectiva i la desinte-
gració de l’URSS.

En el terreny econòmic, es produeix l’apro-
piació de la propietat col·lectiva per part dels 
anomenats “oligarques”, que normalment eren 
els membres de la pròpia burocràcia que ad-
ministraven el corresponent sector econòmic i 
que se n’apropien. Els antics dirigents del 
PCUS esdevenen governants dels nous estats 
sorgits de l’esclat de l’URSS.Boris Ieltsin, en-
terrador de l’URSS, era membre del Buró 
Polític del PC. Gaidar, organitzador de les pri-
vatitzacions, va ser durant anys cronista econò-
mic de Pravda. Kravchuck, que va separar 
Ucraïna de l’URSS, era el secretari d’Ideologia 
del PC d’Ucraïna. Schevarnazde, primer pre-
sident de la Geòrgia burgesa, era membre del 
Buró Polític del PCUS.

Com assenyala Xabier Arrizabalo , 
“L’oligarquia russa s’insereix al mercat mun-
dial a partir de la seva condició de propietària 
de les grans riqueses del país, que són espe-
cialment els recursos naturals després de la 
destrucció industrial patida des d’abans de 
1991 i després (entre 1989 i 1996 el PIB per 
càpita va caure un 45%)”.

Hi ha qui pretén que Putin, valent-se de 
l’antic KGB i el monstruós aparell repressiu/
administratiu, podria ser de tota manera el con-
tinuador de l’URSS. Però la realitat mostra el 
contrari, la seva funció com a saquejador i 
destructor de la propietat social, el seu paper 
al mercat mundial com a exportador de ma-
tèries primeres i la seva política militarista 
brutalment agressiva (com veiem en la invasió 
d’Ucraïna) per “defensar” el seu lloc al mercat 
mundial, mostra el seu caràcter estrictament 
reaccionari, per més que intenti fer-se costat 
de la defensa de les poblacions de parla russa. 
Putin, criat com Gorbatxov al si de la 
Nomenklatura, no és hereu de l’URSS, sinó de 
la burocràcia que la va destruir, i, en particular, 
del KGB que va aniquilar milers de revolucio-
naris bolxevics, la generació que va fer la re-
volució d’octubre. Recordem el discurs que 
justifica l’agressió a Ucraïna acusant els bolxe-
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vics d’haver creat artificialment aquest país. 
La política de Putin confirma el paper de la 
burocràcia estalinista com a agent de l’impe-
rialisme a l’antic Estat obrer.

Conseqüències de la destrucció de la 
URSS

Aquest procés va suposar una formidable des-
trucció de forces productives, no conegut fins 
aleshores per la Humanitat fora de períodes de 
guerra. El PIB de Rússia va caure un 45%, els 
salaris es van reduir a la meitat, la pobresa va 
passar de 2,2 milions el 1987 a 72 milions el 
1995, els serveis públics van ser destruïts. Un 
terç de la població va caure a la misèria per la 
privatització: el consum de carn va caure un 

23%; el de llet, un 28%. L’esperança de vida, 
que era de 71 anys abans de la caiguda de 
l’URSS, va caure a 65 el 2007. La població va 
disminuir en 3 milions.

El balanç polític de Gorbatxov és la des-
trucció de l’URSS i la liquidació de la propie-
tat col·lectiva i de les conquestes de la revolu-
ció d’octubre del 1917, substituïts pel poder 
dels oligarques mafiosos, avui sota el control 
del sector més dur de l’antiga burocràcia: el 
KGB. El seu balanç econòmic ha estat la 
misèria de la immensa majoria de la població, 
mentre un grup de multimilionaris mafiosos, 
sorgit d’aquesta burocràcia, ha amassat enor-
mes fortunes.

Avui la població russa, especialment els 

treballadors, pateix les conseqüències de la 
guerra. La Duma va aprovar ràpidament lleis 
repressives per impedir les manifestacions 
contra la guerra.

Però tothom és conscient que el proletariat 
rus i les masses més àmplies, com van fer en 
el passat, tornaran a la resistència oberta i la 
mobilització. Rússia ha conegut les més grans 
revolucions en aquesta època des de 1905 i en 
particular el 1917.

Més tard o més d’hora, en un moviment 
que es nodrirà de les vagues que s’inicien a 
Europa des d’Alemanya, la Gran Bretanya o 
Grècia, el proletariat rus reprendrà el paper en 
la lluita d’emancipació contra la guerra, l’ex-
plotació i l’opressió.

Els militants de la IV Internacional estem compromesos a impulsar la premsa obrera 
independent a través d’Informació Obrera, tribuna lliure de la lluita de classes.  
T’animem a col·laborar en el seu finançament adquirint i difonent el calendari de 2023. 
Sol·licita-ho a través de la web, correu electrònic o els distribuïdors.
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