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ค�ำน�ำผู้แปล

.

สงครามเย็นเป็นเหตุการณ์สำ� คัญครัง้ หนึง่ ในประวัตศิ าสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่มิได้เป็นเพียงเรื่องราวความ
ขัดแย้งของอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างมหาอ�ำนาจอย่าง
สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเท่านั้น แต่ยังเป็นความขัดแย้ง
ที่ ส ่ ง ผลกระทบและโยงใยไปถึ ง การก่ อ รู ป หรื อ การปรั บ โฉม
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม “ภายใน” ของประเทศเล็ก
ประเทศน้ อ ยในแทบทุ ก พื้ น ที่ ข องโลกที่ เ ข้ า ไปสู ่ ว งโคจรของ
สงครามดังกล่าว แม้แต่ประเทศไทยเองก็ถือเป็นส่วนหนึ่งใน
สังเวียนความขัดแย้งที่ “เลือกฝักฝ่าย” อย่างชัดเจน จนมีส่วน
ก่อร่างสร้างประเทศไทยอย่างที่เราคุ้นชินในปัจจุบัน
การเรียบเรียง “มหากาพย์” แห่งความขัดแย้งครั้ง
ส�ำคัญของโลกที่กินเวลาร่วมครึ่งศตวรรษอย่างสงครามเย็นให้
กระชับและเข้าใจง่ายนั้น ถือเป็นงานระดับหินที่น้อยคนนักจะ
กระท�ำได้ มิหน�ำซ�้ำ เรื่องราวบางส่วนบางตอนของสงครามเย็น
ยังสามารถขยายให้กลายเป็นหนังสือเล่มหนาได้อีกหลายเล่ม
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กระนั้ น ก็ ต าม ศาสตราจารย์ โ รเบิ ร ์ ต แมคมาน นั ก วิ ช าการ
ผู้คร�่ำหวอดประวัติศาสตร์การต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
และประวัติศาสตร์สงครามเย็น ผู้เขียนหนังสือ สงครามเย็น:
ความรู้ฉบับพกพา เล่มนี้ก็ปฏิบัติภารกิจข้างต้นได้ลุล่วงอย่างมี
ประสิทธิภาพ
หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือที่บรรจุความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสงครามเย็นที่เนื้อหากระชับทว่าเปี่ยมความเข้มข้นอีก
เล่มหนึ่ง บทเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ โรเบิร์ต แมคมาน พาเรา
กลั บ ไปพิ นิ จ ถึ ง ต้ น ตอของสงครามเย็ น อั น มี จุ ด เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่
ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง โลกที่เคยมียุโรปเป็นผู้ก�ำกับ
และก�ำหนดทิศทางได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุด ปฐมบทแห่งการ
ขับเคีย่ วระหว่าง “มหาอ�ำนาจใหม่” อย่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพ
โซเวียตได้เริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาของความพยายามสถาปนา
สันติภาพท่ามกลางเศษซากแห่งสงคราม แม้การขับเคีย่ วทีว่ า่ นัน้
จะเริม่ ต้นทีย่ โุ รป แต่มนั ก็ขยายตัวจนครอบคลุมแทบทุกตารางนิว้
ของโลกในเวลาต่อมา
แมคมานยังน�ำพาเราไปสัมผัสกับสงครามเย็นผ่านการ
แบ่งช่วงเวลาตามจังหวะความสัมพันธ์ของมหาอ�ำนาจทั้งสอง
ประเทศ ซึง่ ในบางคราวก็เผชิญความตึงเครียดทีม่ รี ะดับแตกต่าง
กันไป ในบางจังหวะก็เริ่มผ่อนคลายท่าทีระหว่างกันลงบ้างผ่าน
การประสานไมตรีและการรื้อฟื้นความสัมพันธ์เท่าที่โอกาสจะ
อ�ำนวยแม้จะมิได้เต็มใจนักก็ตาม ในบางที บรรยากาศที่เพิ่ง
ชื่นมื่นได้ไม่นานนักก็กลับเขม็งเกลียวจนลุกลามบานปลายและ
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สุดท้ายก็ปิดฉากในตอนต้นทศวรรษ 1990 อย่างไรก็ดี หนังสือ
เล่มนี้มิได้น�ำเสนอเรื่องสงครามเย็นแต่เพียงมิติทางการทหาร
เท่านั้น ทว่ายังมีมิติอื่นที่ส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางการเมือง
ทั้งระดับระหว่างประเทศและระดับภายในประเทศ หรือมิติทาง
สังคมและวัฒนธรรมผ่านตัวละครส�ำคัญที่แตกต่างหลากหลาย
กั น ไป ซึ่ ง แมคมานน� ำ พวกเขาเหล่ า นั้ น กลั บ มาโลดแล่ น บน
หน้ากระดาษอีกครั้ง
ในปัจจุบันนี้ สหภาพโซเวียตได้หายไปจากแผนที่โลก
พร้อมการสิน้ สุดสงครามเย็น ระบบระหว่างประเทศก็เปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิมมหาศาล สหรัฐอเมริกายังคง “ยืนหนึ่ง” ในฐานะ
มหาอ�ำนาจระดับโลก ทว่าความพยายามของรัสเซียภายใต้การน�ำ
ของวลาดิมรี ์ ปูตนิ ทีต่ อ้ งการทวงบัลลังก์แห่งมหาอ�ำนาจกลับมา
น�ำไปสู่ค�ำถามส�ำคัญที่ว่า “สงครามเย็นจะเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่”
การบุกยูเครนของรัสเซียในปี 2022 ท่ามกลางเสียงประณาม
ของประชาคมระหว่างประเทศ ก็ได้น�ำไปสู่ค�ำถามอีกชุดหนึ่งว่า
“สงครามโลกครั้งใหม่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่” อย่างไรก็ดี ผู้แปล
อยากชี้ชวนให้ผู้อ่านได้ลองถอดบทเรียนจากอดีตและขบคิด
ค�ำถามข้างต้นหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบ
ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณกองบรรณาธิการส�ำนักพิมพ์
bookscape ที่มอบความไว้วางใจให้ผู้แปลท�ำหน้าที่ถ่ายทอด
หนังสือ สงครามเย็น: ความรูฉ้ บับพกพา ออกมาในภาคภาษาไทย
อีกทั้งยังอุตสาหะขัดเกลาส�ำนวนการแปลให้สละสลวย อ่านง่าย
และงดงามเป็นอย่างยิ่ง คุณความดีหรือประโยชน์อันใดในการ
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แปลครั้งนี้ ขออุทิศแด่ศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ “ครู”
ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นผู้จุดประกายความสนใจใคร่รู้และความหลงใหล
เรื่องสงครามเย็นให้แก่ผู้แปลตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2
ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากมีความผิดพลาด
ประการใดในหนังสือเล่มนี้ ผู้แปลขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
		
		

ศิวพล ชมภูพันธุ์
กลางเดือนมีนาคม 2022
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ค�ำน�ำผู้เขียน

.

การเขี ย นประวั ติ ศ าสตร์ ฉ บั บ ย่ อ เรื่ อ งความขั ด แย้ ง ที่
ครอบง�ำและก�ำหนดนิยามกิจการระหว่างประเทศเป็นเวลากว่า
ครึ่งศตวรรษถือเป็นงานที่ท้าทาย น่าตื่นเต้น และน่ากังวลใจ
ไปในคราวเดียวกัน เอกสารทีเ่ ต็มไปด้วยรายละเอียดและส่วนใหญ่
ยอดเยีย่ มและมีขนาดยาวกว่าหนังสือเล่มนี้ ซึง่ น�ำเสนอเหตุการณ์
วิกฤตการณ์ กระแสแนวโน้ม และเรื่องราวส่วนบุคคลที่ส�ำคัญ
แทบทุ ก ประเด็ น แก่ ผู้ ค นที่ ส นใจนั้ น ได้ ถู ก น� ำ มาอภิ ปรายใน
หนังสือบางเฉียบเล่มนี้ ยิ่งไปกว่านั้น การถกเถียงทางวิชาการที่
เข้มข้นและเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งก็ปลุกกระแสให้แก่ประวัติศาสตร์
สงครามเย็นในแทบทุกด้าน ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ข้อถกเถียงที่ว่า
กลับมามีชีวิตชีวาและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเนื่องด้วยการเผยแพร่เอกสาร
หลักฐานทีเ่ คยปิดเป็นความลับออกมาจากหอจดหมายเหตุ ทัง้ ใน
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ยุโรปตะวันออก จีน รวมทัง้ ทีอ่ นื่ ๆ ประกอบ
กับการน�ำเสนอมุมมองใหม่ๆ ตามกาลเวลาที่ผ่านไป ด้วยเหตุนี้
จึงไม่อาจอ้างได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นบทสรุปสุดท้ายเกี่ยวกับ
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สงครามเย็น หรือแม้แต่เป็นตัวแทนของประวัตศิ าสตร์ทคี่ รอบคลุม
เรื่องความขัดแย้งที่ซับซ้อนและมีแง่มุมหลากหลายนี้
อย่างไรก็ดี เพือ่ ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของหนังสือชุด
ความรู้ฉบับพกพา เป้าหมายของผู้เขียนคือการเสนอมุมมอง
ภาพกว้างและอาศัยการตีความซึ่งนักเรียนนักศึกษาและผู้อ่าน
ทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ หนังสือเล่มนีเ้ สนอค�ำอธิบายในภาพรวม
ของสงครามเย็นซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี 1945 จนถึงการยุติการ
เผชิญหน้าระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาในปี 1990
โดยอธิบายเหตุการณ์ กระแสแนวโน้ม และแกนเรื่องส�ำคัญๆ
ที่ดึงมาจากงานศึกษาส�ำคัญที่สุดชุดล่าสุดเกี่ยวกับสงครามเย็น
เหนือสิ่งอื่นใด ผู้เขียนพยายามมอบพื้นฐานที่จ�ำเป็นแก่ผู้อ่าน
เพื่อท�ำความเข้าใจและเข้าถึงหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทรงอิทธิพล
ในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่
ในการพูดถึงเรื่องราวความขัดแย้งที่กินเวลานานถึง
สี่ทศวรรษครึ่งและครอบคลุมโลกทั้งใบนี้ ผู้เขียนต้องตัดสินใจ
อย่างยากล�ำบากว่าจะเลือกเขียนให้ครอบคลุมสิ่งใดหรือเลือก
ตัดสิง่ ใดทิง้ บ้าง ด้วยข้อจ�ำกัดของพืน้ ทีจ่ งึ ต้องละเว้นการกล่าวถึง
เหตุการณ์สำ� คัญบางส่วนและกระชับย่อเหตุการณ์บางส่วนเท่าที่
เป็นไปได้ ผู้เขียนยังได้ตัดสินใจเขียนถึงมิติด้านการทหารของ
สงครามเย็นไว้เพียงสั้นๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีหนังสือเล่มอื่นๆ
ในชุดนี้ที่จะอธิบายเรื่องสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม
อยูแ่ ล้ว ผลลัพธ์คอื “ความรูฉ้ บับพกพา” เรือ่ งสงครามเย็นตามชือ่
หนังสือ ซึง่ เขียนขึน้ จากมุมมองระหว่างประเทศและจากวิสยั ทัศน์
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ยุคหลังสงครามเย็น ค�ำถามที่ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินเรื่อง
ได้แก่ สงครามเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อใด และด้วยเหตุผลใด
ท�ำไมสงครามเย็นจึงกินเวลานาน เหตุใดสงครามเย็นจึงเคลือ่ นตัว
จากจุดเริ่มต้นในยุโรปยุคหลังสงครามไปสู่โลกเกือบทั้งใบ ท�ำไม
จึงจบลงอย่างกะทันหันและอย่างไม่คาดคิด และมันมีผลกระทบ
อย่างไรบ้าง
ผู้เขียนขอขอบคุณโรเบิร์ต ซีเกอร์, ลอว์เรนซ์ ฟรีดแมน
และเมลวิน ลีเฟลอร์ ที่ช่วยอ่านต้นฉบับและให้ข้อคิดเห็นอันทรง
คุณค่าส�ำหรับการปรับปรุงแก้ไข ขอขอบคุณรีเบกกา โอ’คอนเนอร์
ส�ำหรับก�ำลังใจ ค�ำแนะน�ำ และการสนับสนุนตลอดมา รวมไปถึง
เจ้าหน้าทีก่ องบรรณาธิการส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด
ที่ท�ำให้การท�ำหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องน่าส�ำราญใจ

บทที่ 1

/
สงครามโลกครั้งที่สอง
กับการล่มสลายของระเบียบเก่า
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ค�ำอธิบายเรื่องการก่อตัวของสงครามเย็นต้องตั้งต้นจาก
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง สงครามโลกครัง้ ทีส่ องถือเป็นความขัดแย้ง
ทีท่ ำ� ลายล้างรุนแรงทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์มนุษยชาติ อันน�ำมาซึง่
ความตาย ความพินาศ ความยากจนข้นแค้น และความไร้ระเบียบ
อย่างไม่มีสิ่งใดเทียมเท่า
นักประวัติศาสตร์ โธมัส จี. แพเทอร์สัน (Thomas
G. Paterson) ชี้ให้เห็นว่า “หายนะในช่วงปี 1939-1945 เป็น
เรื่องที่บีบคั้น เบ็ดเสร็จ และลึกซึ้งมากเสียจนโลกกลับตาลปัตร
ใช่แต่เพียงโลกของมนุษยชาติในด้านสุขอนามัยและแรงงานที่
ท�ำการผลิต ชาวนา พ่อค้าวาณิช นักธุรกิจการเงิน และปัญญาชน
ใช่แต่เพียงโลกทีม่ นั่ คงแน่นแฟ้นในหมูว่ งศาคณาญาติและชุมชน
ใช่แต่เพียงโลกการทหารของกองทัพนาซีและกามิกาเซ่ของญีป่ นุ่
แต่คือทั้งหมดนี้รวมกันและมากไปกว่านั้น” สงครามครั้งนี้ยัง
สัน่ คลอน “โลกของการเมืองทีม่ นั่ คง ภูมปิ ญ
ั ญาทีต่ กทอด ประเพณี
สถาบัน กลุ่มพันธมิตร ความจงรักภักดี การค้า และชนชั้น” ซึ่ง
สร้างเงื่อนไขที่ท�ำให้ความขัดแย้งระหว่างมหาอ�ำนาจมีแนวโน้ม
ทวีขึ้นจนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
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โลกที่พลิกกลับ
ประมาณการกันว่าผู้คนราว 70 ล้านคนล้มตายจากสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ อง ราวสองในสามของจ�ำนวนนีม้ ไิ ด้เป็นผูก้ ระท�ำการสูร้ บ
รัฐฝ่ายอักษะผูพ้ า่ ยแพ้อย่างเยอรมนี ญีป่ นุ่ และอิตาลีสญ
ู เสียชีวติ
พลเรือนไปมากกว่า 3 ล้านคน ส่วนผู้ชนะอย่างฝ่ายสัมพันธมิตร
ประสบความเสียหายมากกว่านั้น มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย
35 ล้านคน ตัวเลขอันน่าตืน่ ตระหนกของจ�ำนวนประชากรทีล่ ม้ ตาย
ของสหภาพโซเวียต โปแลนด์ และยูโกสลาเวียคิดเป็นร้อยละ 10-20
ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด ส่วนในเยอรมนี อิตาลี ออสเตรีย
ฮังการี ญี่ปุ่น และจีน คิดเป็นร้อยละ 4-6 ของจ�ำนวนประชากร
ทั้งหมด หากตัวเลขความสูญเสียที่แท้จริงของหายนะระดับโลก
ครั้งนี้ยังคงไม่อาจสรุปแน่ชัดด้วยความแม่นย�ำทางสถิติทั้งหมด
ทั้งมวล ชีวิตมนุษย์จ�ำนวนมหาศาลที่ระบุไว้ว่าถูกสงครามครั้งนี้
ดูดกลืนไปก็ยังคงสร้างความตกตะลึงต่อไปอีกสองชั่วอายุคน
หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องได้พอๆ กับในช่วงควันหลงหลังความ
ขัดแย้ง
เมื่อสงครามสิ้นสุด ภาคพื้นทวีปยุโรปส่วนใหญ่ล้วน
ตกอยู่ในสภาพยับเยิน วินสตัน เอส. เชอร์ชิลล์ (Winston S.
Churchill) นายกรัฐมนตรีอังกฤษ พรรณนาสภาพยุโรปหลัง
สงครามด้วยลีลามีชวี ติ ชีวาเปีย่ มเอกลักษณ์ไว้วา่ เป็น “กองซากอิฐ
ซากปูน โรงเก็บศพ แหล่งเพาะพันธุโ์ รคระบาดและความเกลียดชัง”
ในถ้อยแถลงทางวิทยุของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา แฮร์รี เอส.
ทรูแมน (Harry S. Truman) บรรยายสภาพบ้านเมืองในเยอรมนี
ทีถ่ กู ท�ำลายซึง่ ตัวเขาได้ประสบในช่วงฤดูรอ้ นปี 1945 ว่าเป็นทีซ่ ง่ึ
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“ผู้หญิง เด็ก และคนเฒ่าคนแก่ต่างเดินร่อนเร่อยู่บนทางหลวง
แล้วกลับเข้าไปอาศัยในบ้านที่ถูกระเบิดท�ำลาย หรือไม่ก็อพยพ
ออกจากเมืองทีถ่ กู ระเบิดท�ำลายเพือ่ เสาะหาอาหารและทีพ่ กั พิง”
กรุงเบอร์ลินคือ “ที่รกร้างโดยสิ้นเชิง” นักข่าวผู้เฝ้าสังเกตการณ์
อย่างวิลเลียม ไชเรอร์ (William Shirer) ชี้ว่า “ผมไม่คิดว่าจะมี
การท�ำลายล้างครัง้ ใดเทียบได้กบั การท�ำลายล้างระดับนี”้ ในความ
เป็นจริงแล้ว เมืองขนาดใหญ่หลายเมืองในยุโรปกลางและยุโรป
ตะวันออกต่างถูกท�ำลายในระดับทีใ่ กล้เคียงกัน อาคารบ้านเรือน
ในเมืองโคโลญ เมืองดืสเซิลดอร์ฟ และเมืองฮัมบวร์กราวร้อยละ 90
ถูกท�ำลายจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร ใจกลางกรุงเวียนนา
ก็ได้รับความเสียหายถึงร้อยละ 70 ส่วนในกรุงวอร์ซอ จอห์น
เฮอร์ชยี ์ (John Hershey) รายงานไว้วา่ ทหารเยอรมัน “เข้าท�ำลาย
ถนนทุกสาย ตรอกซอกซอยทุกแห่ง ตลอดจนบ้านเรือนทุกหลัง
อย่างเป็นระบบ ไม่มสี งิ่ ใดหลงเหลืออยูเ่ ลยนอกจากสถาปัตยกรรม
จ�ำแลง” ในเดือนกรกฎาคม ปี 1945 อาร์เธอร์ บลิสส์ เลน (Arthur
Bliss Lane) ทูตสหรัฐอเมริกาผูเ้ ดินทางเข้าไปยังเมืองทีถ่ กู ท�ำลาย
จากสงครามได้บันทึกไว้ว่า “กลิ่นเอียนๆ ของเนื้อหนังมนุษย์ที่
ถูกเผาเป็นเรื่องเลวร้ายที่ย�้ำเตือนว่าเราก�ำลังย่างเข้าสู่นครแห่ง
ความตาย” ตึกรามบ้านช่องในฝรั่งเศสจ�ำนวนหนึ่งในห้าได้รับ
ความเสียหายหรือไม่ก็ถูกท�ำลาย ส่วนในกรีซ อาคารสถานที่ถูก
ท�ำลายไปหนึ่งในสี่ อังกฤษเองแม้จะไม่ถูกยึดครองแต่ก็ได้รับ
ความเสียหายในวงกว้างจากการทิ้งระเบิดของกองก�ำลังนาซี
มูลค่าความมั่งคั่งระดับชาติสูญไปราวหนึ่งในสี่อันเนื่องมาจาก
สงคราม ความสูญเสียของสหภาพโซเวียตนับว่าอยูใ่ นขัน้ เลวร้าย
ทีส่ ดุ มีผคู้ นล้มตายอย่างน้อย 25 ล้านคน อีก 25 ล้านคนกลายเป็น

24

T h e C o ld War

คนไร้บ้าน อาคารสถานที่ถูกท�ำลายไป 6 ล้านแห่ง อีกทั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมและพื้นที่การเกษตรของประเทศถูกปล่อยทิ้งร้าง
ทั่วทั้งยุโรป ผู้รอดจากสงครามประมาณ 50 ล้านชีวิตต้องละทิ้ง
บ้านเรือน ราว 16 ล้านชีวิตถูกเรียกอย่างสละสลวยจากฝ่าย
สัมพันธมิตรผู้ก�ำชัยด้วยค�ำว่า “ผู้พลัดถิ่น” (displaced person)
สภาพการณ์ในเอเชียภายหลังสงครามก็เลวร้าย แทบ
ทุกเมืองในญี่ปุ่นถูกท�ำลายจากการทิ้งระเบิดโดยสหรัฐอเมริกา
อย่างไร้ปรานี ร้อยละ 40 ของเขตพื้นที่เมืองถูกท�ำลายหมดสิ้น
กรุงโตเกียวซึ่งเป็นมหานครใหญ่ที่สุดถูกระเบิดเพลิงของฝ่าย
สัมพันธมิตรล้างผลาญจนอาคารบ้านเรือนกว่าครึง่ เมืองราบเป็น
หน้ากลอง เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิเผชิญความสยดสยอง
ของระเบิดปรมาณูคแู่ ฝดทีน่ ำ� พาสงครามแปซิฟกิ มาถึงจุดจบและ
กวาดล้างเมืองทั้งเมือง ชาวญี่ปุ่นประมาณ 9 ล้านคนกลายเป็น
คนไร้ถิ่นที่อยู่เมื่อผู้น�ำประเทศประกาศยอมแพ้ ในจีนซึ่งเป็น
สมรภูมิการสู้รบมานานเกินทศวรรษนั้น โรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตแมนจูเรียตกอยู่ในความสะเปะสะปะ พื้นที่เพาะปลูกอัน
อุดมสมบูรณ์แถบลุ่มแม่น�้ำเหลืองมีน�้ำเจิ่งนอง ชาวอินโดนีเซีย
ราว 4 ล้านคนล้มตายจากสงครามไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
ในปี 1943 ชาวอินเดียนับล้านคนล้มป่วยจากความอดอยาก
ในสงคราม รวมถึงผู้คนอีกนับล้านในภูมิภาคอินโดจีนก็เผชิญ
ภัยเช่นเดียวกันในอีกสองปีถัดมา แม้พื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงคราม
ดังเช่นญีป่ นุ่ จีน หมูเ่ กาะแปซิฟกิ แต่พนื้ ทีส่ ว่ นอืน่ อย่างฟิลปิ ปินส์
และพม่าก็ใช่ว่าจะโชคดีนัก ในช่วงท้ายสงคราม อาคารสถานที่
ในกรุงมะนิลากว่าร้อยละ 80 ถูกท�ำลายจากการสู้รบที่โหดร้าย
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ในลักษณะเดียวกัน จากค�ำให้การของบามอ (Ba Maw) ผูน้ ำ� พม่า
สมัยสงคราม จะเห็นได้ว่าการสู้รบในพม่า “ท�ำให้พื้นที่ขนาด
มหาศาลในประเทศพังพินาศ”
ความตายและการท� ำ ลายล้ า งระดั บ มโหฬารจาก
สงครามไม่เพียงท�ำให้ยุโรปและเอเชียตกอยู่ในสภาพยับเยิน
เท่านัน้ แต่ระเบียบระหว่างประเทศแบบเดิมก็พงั ทลายลงเช่นกัน
ดังทีด่ นี แอชีสนั (Dean Acheson) ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีตา่ งประเทศของ
สหรัฐอเมริกาแสดงความพิศวงไว้วา่ “โครงสร้างและระเบียบโลก
ทีเ่ รารับสืบทอดมาจากคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้จบลงแล้ว” อันทีจ่ ริง
ระบบระหว่างประเทศที่มียุโรปเป็นศูนย์กลางซึ่งครอบง�ำความ
เป็นไปของโลกมานาน 500 ปีนั้นมลายลงในเพียงชั่วข้ามคืน
ยักษ์ใหญ่ทางการทหารสองตนทีม่ ขี นาดเท่าทวีปทัง้ ทวีปซึง่ ได้รบั
การขนานนามว่าอภิมหาอ�ำนาจได้ก้าวขึ้นมาแทนที่ แต่ละฝ่าย
มุ่งสร้างระเบียบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการและค่านิยม
อันมีลักษณะเฉพาะของตนเอง เมื่อสงครามเข้าสู่ช่วงสุดท้าย
แม้แต่ผสู้ งั เกตการณ์การเมืองโลกระดับธรรมดาทัว่ ไปก็เห็นได้วา่
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างถือไพ่สว่ นใหญ่ทเี่ หนือกว่า
ด้านการทหาร เศรษฐกิจ และการทูต ฝ่ายที่แปรจากศัตรูมาเป็น
พันธมิตรก็ทำ� ความตกลงทีจ่ ำ� เป็นโดยมีเป้าหมายพืน้ ฐานประการ
หนึง่ คือ เพือ่ ฟืน้ ฟูภาวะทีด่ เู สมือนว่าอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละเสถียรภาพ
ยังคงสถิตอยู่ให้กลับคืนมาโดยเร็ว ซึ่งไม่ใช่เพียงในด้านที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากสงครามเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงระบบระหว่าง
ประเทศด้วย ภารกิจนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนและน่าหวาดวิตก ดังที่
โจเซฟ กรูว์ (Joseph Grew) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา กล่าวเตือนเมื่อเดือนมิถุนายน
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ปี 1945 ว่า “อาจเกิดสภาวะอนาธิปไตยอันเนื่องมาจากความ
ยากล�ำบากทางเศรษฐกิจและความวุ่นวายทางการเมืองได้”
หากกล่าวอย่างกว้างๆ ในระดับโครงสร้างแล้ว รากเหง้า
ของสงครามเย็นเกิดขึ้นในจังหวะที่โลกซึ่งอยู่ในภาวะอ่อนก�ำลัง
เนื่องจากสงคราม มาบรรจบกับองค์ประกอบแห่งความขัดแย้ง
ของระเบียบระหว่างประเทศ ซึง่ ก็คอื การทีว่ อชิงตันกับมอสโกต่าง
พยายามก�ำหนดความเป็นไปของโลกที่แตกสลายจากสงคราม
และพร้อมจะถูกยึดกุม (ดูแผนที่ 1) เมื่อใดก็ตามที่ระเบียบ
ระหว่างประเทศและระบบดุลอ�ำนาจที่ระเบียบชุดนั้นก�ำกับอยู่
เกิดพลิกกลับ ย่อมส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระดับหนึ่ง
อยูเ่ สมอ เราจึงคาดหมายได้อย่างแน่นอนว่าจะเกิดการพลิกกลับ
จากเหตุฉับพลันที่ส่งผลสะเทือนเสียหายในระดับนี้ไม่น้อยเลย
ทีเดียว ความตึงเครียด ความหวาดระแวง และการแข่งขันที่
บ่อนเซาะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต
หลังสงครามเพิง่ สิน้ สุดนัน้ แทบไม่นา่ ประหลาดใจ ทว่า ระดับ และ
ขอบเขต ของความขัดแย้งทีเ่ กิดตามมา และโดยเฉพาะ ระยะเวลา
ที่เกิดความขัดแย้งนี้ ไม่สามารถอธิบายด้วยพลังเชิงโครงสร้าง
ได้โดยล�ำพัง อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นตัวอย่าง
มากมายของมหาอ�ำนาจในเส้นทางแห่งการประนีประนอมและ
การร่วมมือ ซึ่งเลือกที่จะด�ำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างระเบียบ
ระหว่างประเทศที่ยอมรับได้ร่วมกันและตอบสนองผลประโยชน์
ขัน้ พืน้ ฐานของแต่ละฝ่ายได้ นักวิชาการใช้คำ� ว่า “อ�ำนาจปกครอง
ดินแดนร่วมกันของประเทศมหาอ�ำนาจ” (great power condominium) เพื่ออธิบายระบบดังกล่าว แม้เจ้าหน้าที่รัฐระดับน�ำ

แผนที่ 1 ภูมิภาคยุโรปกลางภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

การยึดครองโดยอ�ำนาจทั้งสี่ฝ่าย

มีการเปลี่ยนแปลงเขตแดน

ยึดครองโดยโปแลนด์

ยึดครองโดยชาติพันธมิตรตะวันตก

ยึดครองโดยสหภาพโซเวียต

การยึดครองเยอรมนีและออสเตรีย
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ทัง้ ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างหวังว่าจะเกิดสภาวะนี้
แต่นั่นก็ยังไม่อาจเกิดขึ้นได้ในเวลานี้
เหตุผลที่ต้องกล่าวถึงหัวใจของประเด็นค�ำถามอย่าง
เรื่องก�ำเนิดของสงครามเย็นนั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่าเป็นเพราะ
ความแตกต่างระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต ทั้งใน
เรือ่ งความมุง่ มาดปรารถนา ความต้องการ ประวัตศิ าสตร์ สถาบัน
การปกครอง และอุดมการณ์ ซึ่งได้แปรความตึงเครียดที่ไม่อาจ
เลี่ยงได้ไปสู่มหากาพย์การเผชิญหน้ากันตลอดสี่ทศวรรษที่เรา
เรียกว่า สงครามเย็น
วิสัยทัศน์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับระเบียบโลกภายหลัง
สงคราม
สหรัฐอเมริกาผงาดขึ้นมาจากหายนะของสงครามโลกครั้งที่สอง
โดยไม่ประสบความสูญเสียมากนัก แม้ทหารและลูกเรือของ
ประเทศราว 400,000 นายพลีชีพเพื่อต่อสู้กับฝ่ายอักษะ ซึ่งราว
สามในสี่ของจ�ำนวนนี้เสียชีวิตในสมรภูมิ แต่ตัวเลขดังกล่าวก็ยัง
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจ�ำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากสงคราม
และยังน้อยกว่าร้อยละ 2 ของความสูญเสียของสหภาพโซเวียต
ส�ำหรับพลเรือนชาวอเมริกันแล้ว ข้อแตกต่างอย่างยิ่งจากยุโรป
เอเชียตะวันออก แอฟริกาเหนือ และพื้นที่ส่วนอื่นก็คือ สงคราม
มิได้เป็นเรื่องของความทุกข์ร้อนและความขาดแคลน แต่เป็น
ความรุ่งโรจน์ หรือยิ่งกว่านั้นคือความสมบูรณ์พูนสุข ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศของสหรัฐอเมริการะหว่างปี 1941-1945 สูงขึน้
เป็นเท่าตัว ซึ่งแสดงถึงความน่าพิศวงของเศรษฐกิจที่ปริมาณ

