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สหภาพสังคมนิยมโซเวียต
Union of Soviet Socialist Republics : U.S.S.R.
การตัดสินใจเขาร่วมสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ของกษัตริยซ์ าร์นิโคลัสที่ 2 นัน้ นามาซึง่ ความ
สูญเสียอย่างมากทัง้ ชีวติ ของทหารและชาวรัสเซียนับล้านทีเ่ มือ่ รัสเซียเป็ นฝา่ ยพ่ายแพ้ การจลาจนเกิดขึน้
ทัวเมื
่ องในทีส่ ุดปี ค.ศ. 1917 จึงเกิดการปฏิวตั ลิ ม้ ล้างระบบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทาให้
กษัตริยน์ ิโคลัสที่ 2 สละราชสมบัติ มีการจัดตัง้ คณะรัฐบาลเฉพาะกิจเคอเรนสกีขน้ึ บริหารประเทศ แต่
พรรคบอลเชวิค(Bolshevik) นาโดยวลาดีมรี ์ เลนิน(Vladimir Lenin) ก็ทาการปฏิวตั ยิ ดึ อานาจการบริหาร
ประเทศไว้ได้ โดยการเปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศไปสู่การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ในปี ค.ศ.
1917 พร้อมทัง้ ประกาศให้ประเทศเป็ น สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต(Union of Soviet Socialist
Republics หรือ U.S.S.R.)
ปี ค.ศ. 1918 ย้ายเมืองหลวงและฐานอานาจกลับสู่เมืองมอสโก กระนัน้ ก็ยงั มีผไู้ ม่พอใจกับ
สภาพแร้นแค้น การขาดสิทธิเสรีภาพ จึงทาให้เกิดสงครามกลางเมืองขึน้ หลายต่อหลายครัง้ เลนินถึงแก่
อสัญกรรมในปี ค.ศ. 1924 ต่อมาโจเซฟ สตาลิน (ค.ศ.1924-1953) ขึน้ บริหารประเทศแทนด้วยความ
เผด็จการ และกวาดล้างทุกคนผูท้ ม่ี คี วามคิดต่อต้าน เขาเปิดการพัฒนาประเทศสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่
จนเทียบในสมัยนี้ประเทศโซเวียตถือได้ว่ามีความก้าวหน้าเทียบเคียงกับสหรัฐอเมริกา แต่กย็ งั ประสบ
ปญั หาความอดยาก ทีเ่ รือ้ รังมานานอยู่ และสถานการณ์ยงิ่ เลวร้ายเมือ่ ฮิตเลอร์สงล้
ั ่ อมกรุงมอสโกไว้ โดย
เฉพาะทีน่ ครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ (St. Petersburg) หรืออีกชื่อในชื่อ เลนินกราด(Leningrad) ถูกปิดล้อมไว้
นานถึง 900 วันในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทีช่ าวรัสเซียเรียกสงครามครัง้ นัน้ ว่า The Great Patriotic
War แต่กระนัน้ สตาลินก็มบี ทบาทในการพิชติ นาซีเยอรมันในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 (ค.ศ. 1941-1945) นี้
ไว้ได้
สมัยโจเสฟ สตาลินสหภาพโซเวียตได้แผ่อทิ ธิพลไปถึงจีน คิวบา และอัฟกานิสถาน เพิม่
ความเครียดไปทัวโลก
่
หลังจากสมัยสมัยสตาลินโซเวียตได้ผนู้ าคนใหม่ คือ นิกติ า ครุชชอฟ(Nikita Khrushchev)
ผูด้ ารงตาแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ในปี ค.ศ. 1953 สภาพการณ์จากความเครียดไปทัวโลก
่
ในช่วงนโยบายของสมัยสตาลินทาให้ในยุคของครุชชอฟ ต้องการทีจ่ ะสร้างบรรยากาศการผ่อนคลาย
ความตึงเครียด ระหว่างโลกเสรีกบั โลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ลง โดยมีแนวคิดในการบริหารประเทศที่
เน้นการอยู่รว่ มกัน เขาจึงนานโยบายต่างประเทศทีร่ จู้ กั กันอย่างกว้างขวางในชื่อ นโยบายการผ่อนคลาย
ความตึงเครียด หรือทีร่ จู้ กั กันในชื่อ นโยบายเดตองต์ (Detente) มาใช้ ปี ค.ศ. 1955 นอกจากนี้ยงั มีการ
ก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างขนาดใหญ่ให้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของประชาชนผ่อนคลายความเข้มงวดให้น้อยกว่าสมัยส
ตาลิน รวมถึงเปิดพระราชวังเครมลินเป็นพิพธิ ภัณฑ์ให้ประชาชนได้เข้าชมอีกด้วย
ในปี ค.ศ. 1964 ครุชชอฟลาออกจากตาแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ และ เลโอนิด
เบรจเนฟ (Leonid Brezhnev) ดารงตาแหน่งผูน้ าของโซเวียต และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ในเวลา
ต่อมา
ปี ค.ศ. 1985 มีฮาอิล กอร์บาชอฟขึน้ ดารงตาแหน่งเลขาธิการพรรคคอมิวนิสต์ และขึน้ เป็ น
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ประธานาธิบดีแทนนายอังเดร โกรมิโกรทีล่ าออกในปี 1988 เขาเป็นผูน้ าการปฏิรปู โครงสร้างการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมทีเ่ รียกว่า เปเรสตรอยกา (Perestroyka) โดยนาพาประเทศเข้าสู่ระบบทุนนิยม มีการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาฝีมอื แรงงานรวมถึงเสนอนโยบายเปิดกว้างกลาสนอสต์ (Glasnost)
คือให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน มีการติดต่อด้านการค้า
กับตะวันตก รวมถึงถอนกาลังออกจากยุโรปตะวันออกและอัฟกานิสถานและยังได้เข้าร่วมกับองค์การนา
โต หรือองค์การสนธิสญ
ั ญาแอตแลนติกเหนือ ในปี ค.ศ. 1990 กอร์บาชอฟได้รบั รางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพ รวมถึงได้รบั ยกย่องจากนิตยสารไทม์เป็นบุรุษแห่งศตวรรษ (Man of the Decade) กระนัน้
ปญั หาขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค และความล้าหลังทางการผลิตทีส่ งสมมานานก็
ั่
ทาให้นโยบายเป
เรสตรอยกาล้มเหลว ความนิยมในกอร์บาชอฟเริม่ ตกลง ต่อมาเกิดรัฐประหารขึน้ ในเดือนสิงหาคม 1991
โดยกลุ่มคอมมิวนิสต์หวั เก่าทีไ่ ม่ตอ้ งการการเปลีย่ นแปลงสู่ตลาดเสรี แต่บอริส เยลต์ซนิ ก็สามารถกู้
สถานการณ์เอาไว้ได้ กอร์บาชอฟจึงสิน้ คะแนนนิยมอย่างแท้จริง เขาประกาศลาออกจากตาแหน่ง รวมถึง
ประกาศยกเลิกพรรคคอมมิวนิสต์ต่อหน้ามหาชน พร้อมด้วยการก้าวขึน้ เป็นผูน้ าของเยลต์ชนิ สหภาพโซ
เวียตจึงล่มสลาย สาธารณรัฐต่าง ๆ ทัง้ 15 สาธารณรัฐแยกตัวเป็นอิสระ รวมทัง้ สาธารณรัฐรัสเซีย
(Russian SFSR) ภายใต้ช่อื ใหม่ว่า สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)

