
A GUERRA FRÍA

1. O concepto de guerra fría
* As expresións "guerra fría" e "telón de aceiro" popularizáronse en 1947, para referirse ás 
  relacións internacionais ata a década dos noventa e á liña que ía separar os bloques 
  antagónicos do Leste e do Oeste, baixo a dirección respectiva da Unión Soviética e os 
  Estados Unidos.
* Máis alá destes bloques atopábase un conxunto de países, na súa meirande parte 
  pertencentes ao Terceiro Mundo, autoproclamados "non aliñados", mais aínda que non 
  pertencían a ningún dos bloques, as súas respostas sempre estiveron condicionadas 
  pola evolución global da guerra fría.
* Aínda que a guerra fría era un estado de tensión permanente, evitou a confrontación 
  xeralizada. Os casos de tensión externa sempre se resolveron por medio de conflitos 
  localizados, desenvolvidos en espazos máis ou menos lonxanos dos centros neurálxicos
  das dúas superpotencias. 
* Cabe diferenciar tres etapas na evolución da guerra fría: a) a "máxima tensión" abarca
  desde 1947 ata 1953, cos escenarios principais da crise de Berlín, en 1947, e a guerra 
  de Corea, entre 1950 e 1953; b) a morte de Stalin, o final do monopolio nuclear por parte
  de USA e a subida ao poder de Eisenhower abren o período da "coexistencia pacífica",
  no que hai momentos de máxima intensidade crítica, como a crise dos misís cubanos 
  de 1962 e a guerra de Vietnam, que acadou a máxima extensión entre 1968 e 1975; 
  c) a subida de Reagan ao poder en Estados Unidos trouxo consigo o último rebrote da 
  "guerra fría", mentres que o ascenso ao poder de Gorbachov na URSS e a posterior 
  disolución do bloque socialista significaron o final da guerra fría.
* Máis alá da política internacional, a guerra fría converteuse tamén nun fenómeno de 
  política interior. Os partidos comunistas da Europa occidental nunca puideron acceder ao
  goberno. En Europa oriental, a guerra fría evitou as vías nacionais cara ao socialismo e 

  de Polonia e Hungría en 1956 ou a checoslovaca de 1968.
* Calquera instrumento era válido para soster a gobernos afíns: presións políticas, axuda
  militar, asistencia técnica, subvencións económicas, ata chegar en grao último á forma
  de intervención directa, ben provocando golpes de Estado ou invasións militares.
* A guerra fría ofrece tamén unha perspectiva económica. A consolidación dos dous bloques
  estableceu uns lazos económicos que en Occidente significaron a consolidación do 
  sistema capitalista e no bloque do Leste a do socialismo estalinista.
* A guerra fría tamén se expresa na confrontación ideolóxica entre capitalismo e socialismo,
  e así, mentres os movementos pacifistas en Occidente eran vistos como urdidos desde
  Moscova, outros como a Carta 77 tras a primavera de Praga en 1968 foron considerados
  como meras expresións de operacións encubertas da CIA.

2. A guerra fría e a sicoloxía da desconfianza
*  Kennan, embaixador norteamericano en Moscova, recomendaba en 1946 unha política 
  de contención frente ás tendencias expansivas soviéticas. 
*  No campo soviético, Jdánov convertiuse no primeiro ideólogo do que deu en chamarse 
  o "campo imperialista", é dicir, a necesidade de conter as ambicións expansivas do 
  imperialismo estadounidense e os seus aliados.
* Cada un dos bloques enfrontados creou unha institución para cubrir frontes de distinta 
  natureza abertos durante a guerra fría. Trátase de aspectos como a espionaxe, a guerra
  económica, a sabotaxe, a guerra ideolóxica ou o derrocamento de gobernos non afíns. 
  Os soviéticos crearon o KGB, oficialmente, en 1954, e os norteamericanos crearan a CIA
  en 1947.
*  A base da guerra fría foi a sicoloxía da desconfianza entre a Unión Soviética e Estados
  Unidos. 
*  A coalición aliada quedou rota entre 1945 e 1947. Dúas situacións internacionais 

  axudou a consolidar a nomenklatura soviética a costa da represión de revoltas como as



  colaboraron decisivamente a esta ruptura: o asunto iraní e a guerra civil grega. A situación
  quedou agravada coa crise alemana de 1947-1948. Co bloqueo de Berlín acelerouse a 
  formación de dous estados alemáns, e deixou en punto morto a reunificación. En 1949
  proclamouse a Lei Fundamental de Bonn, creándose a RFA, e nese mesmo ano creouse
  a RDA. Ata 1991, Alemaña permaneceu dividida.
* As bases do sistema do bloque occidental en Europa foron dúas: o Plan Marshall e a
  OTAN. O Plan Marshall era un sistema de axuda económica dirixido a asegurar a 
  reconstrución de Europa occidental, e foi aprobado en 1948. Canto á OTAN, tiña carácter
  militar e foi constituída en 1949 por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Canadá, 
  Italia, Bélxica, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Noruega, Dinamarca e Islandia, aos que
  se uniron Grecia e Turquía (1952), a RFA (1954) e España (1981). Estados Unidos tamén
  promoveu grandes alianzas noutras zonas do mundo, a través da OTASE en Asia 
  sudoriental, por exemplo. 
* O bloque oriental constituíuse cunha estrutura similar, sempre partindo da maior 
  debilidade económica da URSS con respecto aos Estados Unidos. Creáronse o CAME
  ou COMECON, sistema de organización económica formado en 1949 pola Unión 
  Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Romanía, Albania e a RDA; 
  posteriormente integráronse Mongolia e Cuba, e Albania retirouse da organización. O
  militar Pacto de Varsovia creouse en 1955, e del retiraríase Albania en 1968.

3. De Corea a Vietnam
*  Corea estivera ocupada polos xaponeses durante a II Guerra Mundial, e no cumio de 
   Ialta decidiuse a creación dun comité de tutela integrado por USA, URSS, Gran Bretaña
  e China. A declaración de guerra da Unión Soviética a Xapón en agosto de 1945 
  posibilitou a entrada de tropas soviéticas no norte de Corea, desde Manchuria. O 
  desplome final xaponés supuxo a división efectiva do país en dúas zonas de ocupación, 
  separadas polo paralelo 38: ao norte os soviéticos, ao sur os estadounidenses. En 1950,
  o exército norcoreano adestrado polos soviéticos invadiu Corea do Sur. Unha resolución
  do Consello de Seguridade da ONU, do que estaba ausente a URSS -como protesta polo
  non recoñecemento da República Popular China, tras o triunfo da revolución en 1949-, 
  autorizara a Estados Unidos a comandar unha forza internacional que auxiliase ao 
  goberno de Corea do Sur. Se a primeira fase se caracterizou por un avance imparable do
  exército norcoreano, o desembarco das tropas da ONU en Inchon ao mando de 
  MacArthur cambiou o curso da guerra, e en outubro de 1950 os norteamericanos 
  avanzaron ata as proximidades do río Yalu, nas inmediacións de China, o que provocou
  a intervención desta na guerra. O armisticio de 1953 consagrou na práctica a división de
  Corea en dous Estados, sempre separados polo paralelo 38.
* A guerra de Vietnam foi o conflito máis sanguento e persistente da guerra fría. Durante
  a II Guerra Mundial, o territorio indochinés foi ocupado polos xaponeses; no momento da 
  capitulación xaponesa, o movemento de resistencia anticolonialista, o Vietminh, de 
  inspiración comunista e dirixido por Ho Chi Minh, ocupou o baleiro de poder e proclamou 
  a República Popular de Vietnam no norte do país; o sur, con capital en Saigón, foi 
  tomado polo exército británico, que cedeu o poder aos franceses como antiga potencia
  colonial. Francia deseñou o seu obxectivo de recuperar o norte e restablecer a 
  dominación colonial en toda a península de Indochina. A primeira guerra de Indochina 
  enfrontou a Francia cos guerrilleiros do Vietminh entre 1946 e 1954, e rematou coa 
  derrota do exército expedicionario francés en Dien Bien Phu, en 1954, o que significou
  a independencia da península. Os acordos de Xenebra dese ano diseñaron un territorio
  con tres Estados independentes (Vietnam, Laos e Cambodia), e a división provisional de
  Vietnam en dúas zonas, separadas polo paralelo 17, co recoñecemento do réxime 
  comunista do Norte. Pero Estados Unidos pronto se amosou contrario a tolerar un réxime
  comunista en Vietnam e iniciou unha estratexia de intervención, co obxecto de sustituir
  a Francia como potencia interesada na área. O goberno de Diem -afín a USA- no Sur
  negouse a poñer en práctica os acordos logrados respecto á convocatoria de eleccións 



  que posibilitasen a reunificación, xa que os expertos estadounidenses consideraran 
  inevitable o triunfo electoral de Ho Chi Minh. Constituida a Fronte de Liberación Nacional
  en Vietnam do Sur, a resposta estadounidense foi a ampliación da axuda militar a Saigón
  e a posterior intervención masiva, tras o derrocamento de Diem. A pesar do incremento 
  de soldados norteamericanos na rexión, en Washington foron consicientes de que a 
  guerra non se podía gañar militarmente, e a oposición ao feito bélico acadou a súa 
  máxima expresión en Estados Unidos. A conferencia sobre Vietnam celebrada en París
  entre febreiro e marzo de 1973 sentou as bases para o remate do conflito, e as tropas
  dos revolucionarios vietnamitas entraron en Saigón en abril de 1975, a pesar da 
  resistencia a aceptar os acordos que opuxo a cúpula militar survietnamita.

4. A coexistencia pacífica
*  Desde mediados dos anos cincuenta, USA e URSS tomaron conciencia de que era 

  Na guerra de Corea quedou reflectida a inviabilidade das políticas ao borde do abismo. 
  Estados Unidos perdera o monopolio nuclear, status que a URSS acadou en 1949. En 

  á cabeza da carreira espacial. A mediados dos anos cincuenta, tanto a Unión Soviética
  como Estados Unidos posuían a suficiente capacidade nuclear para chegar á destrución
  total nun conflito. Mais o nacemento da coexistencia pacífica non interrompeu a 
  carreira armamentística. 
* Estados Unidos e a Unión Soviética, así como os dous bloques, entenderon a necesidade
  de crear foros internacionais que se plantexaran algún tipo de ordenamento na carreira 
  nuclear. Deste xeito, o medo nuclear estivo na raíz das primeiras conferencias 
  internacionais sobre limitación de armamentos, conferencias que proliferaron desde
  mediados dos anos sesenta.
* A disciplina no seo dos dous bloques foi cuestionada desde mediados dos cincuenta. 
  No bloque oriental, as revoltas de Polonia e Hungría en 1956 amosaron as dificultades 
  para manter coesionado o bloque. A Primavera de Praga (Checoslovaquia, 1968) foi a 
  manifestación máis acusada destas disidencias. No mundo occidental, a Europa 
  reconstruida empezou a ser menos dependente de Estados Unidos; o boom económico 
  europeo entre 1955 e 1965 contribuiu a crear un ambiente de seguridade na zona. 
  Determinados países esixiron autonomía, sendo a Francia de De Gaulle o caso máis 
  sintomático. O nacionalismo gaullista propugnou a doutrina da terceira vía: a creación
  dunha forza disuasoria propia e o desenvolvemento dunha política exterior equidistante
  de Moscova e Washington. Francia abandoou o mando militar integrado da OTAN entre
  1965 e 1966. 
* Ata a morte de Stalin, as relacións entre China e a URSS foron moi estreitas, pero 
  definitivamente desde 1965, China ampliou a súa distancia cos soviéticos e tornouse en
  principal referente para moitos movementos de liberación en países do Terceiro Mundo.
* A aparición de novos países nos foros internacionais, como consecuencia da 
  descolonización de Asia e África, provocou o crecente cuestionamento da estrutura 
  bipolar do mundo. Xurdíu así o movemento dos países non aliñados, do que o preámbulo
  estivo na Conferencia de Bandung de 1955, e tomou corpo institucional na Conferencia 
  de Belgrado de 1961. 
* Na crise de Suez de 1956 mesturáronse a dinámica rexional e a guerra fría, xunto a 
  intereses económicos e estratéxicos. USA e URSS condearon a agresión franco-británica
  a Exipto, que nacionalizara a Canle de Suez e lesionara os intereses de Francia e Gran
  Bretaña na rexión. 
* A segunda crise de Berlín, entre 1958 e 1961, na que -debido á impoñente sangría 
  migratoria que sofría a RDA- a URSS esixiu para Berlín o estatuto de cidade libre, 
  culminou cun importante enfrontamento político e a construción do muro de Berlín en 
  agosto de 1961, feito que non motivou a intervención occidental.
* A crise dos misís en Cuba provocou maior tensión. Despois do fallido intento de invasión

  preciso convivir co inimigo e evitar confrontacións que desembocasen na guerra nuclear.

  1957 a URSS colocaba en órbita o seu Sputnik, o primeiro satélite artificial, poñéndose



  en baía Cochinos en 1961, a mediados de 1962 os soviéticos comezaron a instalar 
  coetes de alcance medio que apuntaban cara ao corazón dos Estados Unidos. Os 
  norteamericanos respostaron co bloqueo da illa; finalmente, Jruschov deu marcha atrás e
  ordeou o regreso dos boques soviéticos que se dirixían a Cuba con armamento nuclear.
* En 1963 instalouse o célebre teléfono vermello entre Washington e Moscova, un sistema
  de comunicacións directas entre os líderes de ambas superpotencias para buscar saídas
  negociadas aos momentos de máxima tensión. 
* O Tratado de Moscova de 1963 proibiu as explosións nucleares na atmosfera, e en 1968
  aprobouse o Tratado de Non Proliferación Nuclear, que tentaba impedir o acceso ás armas
  atómicas para novos países. Tamén comezaron as negociacións sobre armamento 
  nuclear estratéxico nos acordos SALT.

  materializouse en tratados coa Unión Soviética e Polonia (1970), RDA (1972) e 
  Checoslovaquia (1973). A RFA comprometíase a non utilizar a forza para alterar as 
  fronteiras xurdidas tras a II Guerra Mundial.
* En xullo de 1973 iniciouse en Helsinki a Conferencia sobre Seguridade e Cooperación
  Europea (CSCE), coa participación de todos os estados europeos salvo Albania, ademais
  de Estados Unidos e Canadá. O espírito de Helsinki procuraba crear un foro permanente
  que fomentase a cooperación e entendemento en todos os ámbitos, así como a 
  promoción dos dereitos humanos. A CSCE creou unha serie de organismos estables e 
  reunións plenarias que se celebraron en Belgrado (1977-1978), Madrid (1980-1983) e 
  Viena (1986-1989). Tamén en 1973 comezaron as reunións entre a OTAN e o Pacto de 
  Varsovia para a redución mutua e equilibrada de armamentos, negociacións que se 
  estenderon ata 1988 sen resultados relevantes.

5. Rebrote e final da guerra fría
* Entre 1977 e 1985, o mundo asistiu a un rebrote da guerra fría cimentado en novas 
  tensións e no incremento da carreira de armamentos, sobre todo na vertente nuclear. A
  estratexia soviética perseguiu acadar a hexemonia militar. En 1977, a URSS desplegou
  polo seu territorio europeo e asiático os misís SS-20, de 5.000 km de alcance, 
  ameazando directamente aos territorios de Europa occidental. Tamén medrou a súa 
  presenza no Terceiro Mundo, con intervencións en Etiopía, Angola, Mozambique e 
  Afganistán.
* Por parte norteamericana, o rebrote da guerra fría tivo como capital protagonista ao 
  presidente Ronald Reagan, que gañou as eleccións de 1981 cun programa dirixido a 
  superar as secuelas de Vietnam e restablecer a hexemonía estadounidense: o rearme
  sicolóxico, económico e militar do país. O programa de Iniciativa de Defensa Estratéxica,
  popularmente coñecido como "guerra das galaxias", tiña como obxecto crear un escudo
  espacial que protexese ao territorio norteamericano dos misís soviéticos. 
* A subida de Gorbachov ao poder na Unión Soviética en 1985 significou o punto de 
  inflexión no curso da guerra fría. Ademais das reformas internas, Gorbachov intensificou
  unha política de diálogo cos Estados Unidos. A URSS baseou a nova estratexia no 
  abandono progresivo do Terceiro Mundo, atopando o seu punto culminante en 1989, coa
  retirada de Afganistán. Normalizáronse as relacións con China. A guerra fría chegaba ao
  seu fin, conclusión que se acelerou coa desintegración do bloque soviético a finais dos 
  anos oitenta. O maior símbolo, o muro de Berlín, foi derrubado en novembro de 1989.
  En 1991 desapareceu o Pacto de Varsovia, aínda que non a OTAN, aínda vixente. O 
  final da guerra fría é froito do desplome do sistema soviético, da costosa carreira 
  armamentística nuclear e do incremento do pacifismo e antimilitarismo na opinión pública
  de ambos bloques.

* A Ostpolitik de Willy Brandt, partidario dunha apertura cara ao Leste, despois de 1969, 
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