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शीतयुद्ध: MPSC जागततक इततहासासाठी नोट्स 
• शीतयुद्ध हा दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोव्हिएत युतनयन आणि त्याची उपग्रह राजे्य (पूर्व युरोपीय देश) आणि युनायटेड 

से्टट्स आणि त्याचे सहयोगी (पणिम युरोपीय देश) यांच्यातील भू-राजकीय तिार्ाचा काळ (1945-1991) होता. 

दुसऱ्या महायुद्धानंतर, जग दोन महासत्ांचे र्चवस्व असलेल्या दोन शक्ती गटांमधे्य णर्भागले गेले उदा. सोव्हिएत 

युणनयन आणि अमेररका. 

• या लेखात, आपि शीत युद्धाबद्दल थोडक्यात माणहती णमळरू् शकता. आंतरराष्ट्र ीय घडामोडीमंधे्य हा एक महत्त्वाचा 

शब्द आहे आणि आजपयंत जागणतक राजकारिार्र त्याचा प्रभार् पडतो, जरी दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथम शीतयुद्ध 

सुरू झाले. एमपीएससी परीके्षत या णर्षयार्रून प्रश्न णर्चारले जाऊ शकतात. 

शीतयुद्ध (What is Cold War?) 

• दोन महासत्ा प्रामुख्याने भांडर्लशाही यूएसए आणि कमु्यणनस्ट सोव्हिएत युणनयन यांच्यात रै्चाररक युद्धात गंुतल्या 

होत्या. "कोल्ड" हा शब्द र्ापरला जातो कारि दोन्ही बाजंूमधे्य थेट मोठ्या प्रमािार्र लढाई झाली नाही. शीतयुद्ध 

णमत्र राष्ट्र े (यूके, फ्रान्स इ. ज्यांचे नेतृत्व अमेररका करत होते) आणि सोव्हिएत युणनयन यांच्यात होते. 

• सोव्हिएत युणनयन, अणिकृतपिे सोव्हिएत समाजर्ादी प्रजासत्ाक संघ (USSR) म्हिून ओळखले जाते. 1922 मधे्य 

स्थापन झालेले हे जगातील पणहले कमु्यणनस्ट राज्य आहे. 

शीतयुद्धाची कारणे (Reasons of Cold War) 

महायुद्धादरम्यान णमत्र राष्ट्र े (यूएस, यूके आणि फ्रान्स) आणि सोव्हिएत युणनयन अक्ष शक्तीणंर्रुद्ध (नाझी जमवनी, जपान, 

ऑव्हस्टर या) एकत्र लढले. तथाणप, ही युद्धकाळातील युती दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक कारिांमुळे कसरत करू शकली नाही. 

पॉट्सडॅम पररषद 

1. बणलवन येथे 1945 मधे्य यूएस, यूके आणि सोव्हिएत युणनयनमधे्य चचाव करण्यासाठी पॉट्सडॅम पररषद आयोणजत 

करण्यात आली होती:  

2. पराभूत जमवनीचे तात्काळ प्रशासन. 

3. पोलंडच्या सीमेचे सीमांकन. 

4. ऑव्हस्टर याचा ताबा. 

5. पूर्व युरोपमिील सोव्हिएत युणनयनची भूणमका. 

• सोव्हिएत युणनयनला पोलंडचा काही भाग (सोव्हिएत युणनयनच्या सीमेर्र) बफर झोन म्हिून राखला जार्ा अशी इच्छा 

होती. मात्र, यूएसए आणि यूकेने ही मागिी मान्य केली नाही. 

• तसेच, यूएसएने सोव्हिएत युणनयनला जपानर्र टाकलेल्या अिुबॉम्बच्या नेमक्या स्वरूपाची माणहती णदली नाही. 

यामुळे सोव्हिएत युणनयनमधे्य पाणिमात्य देशांच्या हेतंूबद्दल संशय णनमावि झाला, युतीची कटुता. त्यामुळे सोव्हिएत 

नेतृत्वार्र संशय णनमावि झाला. 

Truman's Doctrine 

टु्रमन णसद्धांताची घोषिा 12 माचव 1947 रोजी अमेररकेचे अध्यक्ष हॅरी एस. टु्रमन यांनी केली होती. 

• टु्रमन णसद्धांत हे इतर देशांना आणथवक मदत देण्यासारख्या णर्णर्ि मागांनी सोव्हिएत युणनयनचे साम्यर्ादी आणि 

साम्राज्यर्ादी प्रयत्न थांबर्ण्याचे अमेररकेचे िोरि होते. 

• उदाहरिाथव, यूएसने ग्रीस आणि तुकीच्या अथवव्यर्स्था आणि सैन्यांना समथवन देण्यासाठी आणथवक मदत णर्णनयुक्त 

केली. 

• या णसद्धांताच्या घोषिेमुळे शीतयुद्धाची अणिकृत घोषिा झाल्याचे इणतहासकारांचे मत आहे. 
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आयनन कटनन (Iron Curtain) 

आयनव कटवन हा राजकीय, लष्करी आणि रै्चाररक अडथळा आहे जो सोव्हिएत युणनयनने दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतः ला आणि 

त्याच्या आणित पूर्व आणि मध्य युरोपीय णमत्रांना पणिम आणि इतर गैर-कमु्यणनस्ट के्षत्रांशी मुक्त संपकावपासून दूर ठेर्ण्यासाठी 

उभारला होता. लोखंडी पडद्याच्या पूरे्कडे सोव्हिएत युणनयनशी जोडलेले णकंर्ा प्रभाणर्त झालेले देश होते, तर पणिमेकडे 

अमेररका, णिटनचे णमत्रपक्ष णकंर्ा नाममात्र तटस्थ देश होते. 

शीतयुद्धातील महत्त्वाच्या घटना (Important Events of the Cold War) 

बतलनन नाकेबंदी 1948 (Berlin Blockade 1948) 

• सोव्हिएत युतनयन आणि तमत्र राष््टांमधील तिार् र्ाढत असताना, सोव्हिएत युतनयनने 1948 मधे्य बणलवन 

नाकेबंदी लागू केली. 

• बणलवन नाकेबंदी हा सोव्हिएत युणनयनचा त्यांच्या बणलवनच्या सेक्टरमधे्य प्रर्ास करण्याची णमत्र राष्ट्र ांची क्षमता मयावणदत 

करण्याचा प्रयत्न होता. 

• पुढे, 13 ऑगस्ट 1961 रोजी, जमवन लोकशाही प्रजासत्ाकच्या कमु्यणनस्ट सरकारने पूर्व आणि पणिम बणलवन दरम्यान 

काटेरी तार आणि कााँक्रीटची णभंत (बतलनन वॉल) बांधण्यास सुरुवात केली. 

• याने प्रामुख्याने पूर्व बणलवन ते पणिम बणलवनमधे्य मोठ्या प्रमािार्र स्थलांतर रोखण्याचे उणद्दष्ट् पूिव केले. 

• णर्शेष पररव्हस्थती र्गळता, पूर्व आणि पणिम बणलवनमिील प्रर्ाशांना सीमेपलीकडे क्वणचतच परर्ानगी होती. 

• ही बणलवन णभंत 1989 मधे्य पडेपयंत शीतयुद्धाचे (यूएस आणि सोव्हिएत युणनयन) प्रतीक म्हिून काम करत होती. 

द माशनल पॅ्लन तव द कॉतमनफॉमन (The Marshall Plan vs The Cominform) 

माशनल योजना (The Marshall Plan) 

• 1947 मधे्य, अमेररकेचे परराष्ट्र  सणचर् जॉजव माशवल यांनी युरोणपयन ररकिरी प्रोग्राम (ERP) चे अनार्रि केले, ज्याने 

आर्श्यक तेथे आणथवक आणि आणथवक मदत णदली. 

• ERP चे एक उणद्दष्ट् युरोपच्या आणथवक पुनप्रावप्तीला चालना देिे हे होते. तथाणप, हा टु्रमन णसद्धांताचा आणथवक णर्स्तार 

होता. 

कॉतमनफॉमन  (The Cominform) 

• सोव्हिएत युणनयनने माशवल पॅ्लनच्या संपूिव कल्पनेचा 'डॉलर साम्राज्यर्ाद' म्हिून णनषेि केला. 

• म्हिून, कॉणमनफॉमव (कमु्यणनस्ट माणहती बु्यरो) - माशवल योजनेला सोव्हिएत प्रणतसाद म्हिून 1947 मधे्य सुरू केले 

गेले. 

• प्रामुख्याने पूर्व युरोपातील देश एकत्र आििारी ही संघटना होती. 

नाटो तव वॉसान करार (NATO vs Warsaw Pact) 

नाटो (उत्तर अटलांतटक करार संघटना)  

• बणलवन नाकेबंदीने पणिमेकडील लष्करी तयारी दशवणर्ली आणि त्यांना णनणित तयारी करण्यास घाबरर्ले. 

• म्हिून, 1948 मधे्य, प्रामुख्याने पणिम युरोपच्या देशांनी िुसेल्स संरक्षि करारार्र स्वाक्षरी केली, युद्धाच्या बाबतीत 

लष्करी सहकायावचे आश्वासन णदले. 

• नंतर िुसेल्स संरक्षि करारात यूएसए, कॅनडा, पोतुवगाल, डेन्माकव , आइसलाँड, इटली आणि नॉरे् सामील झाले. यामुळे 

एणप्रल 1949 मधे्य नॉथव अटलांणटक टर ीटी ऑगवनायझेशन (NATO) ची स्थापना झाली. 

• नाटो देशांनी त्यांच्यापैकी कोित्याही एकार्र हल्ला केल्यास त्या सर्ांर्र हल्ला मानण्यास आणि त्यांच्या संरक्षि 

दलांना संयुक्त कमांडखाली ठेर्ण्याचे मान्य केले. 
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वॉसान करार  

• र्ॉसाव करार (1955 ) पणिम जमवनी नाटोमधे्य दाखल झाल्यानंतर लगेचच रणशया आणि णतच्या उपग्रह राज्यांमधे्य 

स्वाक्षरी करण्यात आली. 

• हा करार हा परस्पर संरक्षि करार होता, ज्याला पािात्य देशांनी पणिम जमवनीच्या नाटोच्या सदस्यत्वाणर्रुद्ध प्रणतणक्रया 

म्हिून समजले. 

से्पस रेस (Space Race) 

• शीतयुद्ध स्पिेसाठी अर्काश संशोिन हे आिखी एक नाट्यमय के्षत्र म्हिून काम केले. 

• 1957 मधे्य, सोव्हिएत युणनयनने सु्पतणनक I लााँच केले, हा जगातील पणहला कृणत्रम उपग्रह आणि पृथ्वीच्या कके्षत 

ठेर्ला जािारा पणहला मानर्णनणमवत ऑबे्जक्ट आहे. 

• 1958 मधे्य, अमेररकेने एक्सप्लोरर I नार्ाचा स्वतः चा उपग्रह प्रके्षणपत केला. 

• तथाणप, ही अंतराळ शयवत अमेररकेने णजंकली, जेिा ते यशस्वीररत्या उतरले तेिा १९६९ मधे्य चंद्राच्या पृष्ठभागार्र 

पणहला मनुष्य (नील आमवस्टर ााँग) होता. 

शस्त्रास्त्र स्पधान (Arms Race) 

• अमेररकेच्या प्रणतबंिक िोरिाने युनायटेड से्टट्समधे्य अभूतपूर्व शस्त्रासे्त्र तयार करण्याचे कारि णदले, ज्याला 

सोव्हिएत युणनयनने प्रणतसाद णदला. 

• अण्वस्त्रांचा णर्कास मोठ्या प्रमािार्र झाला आणि जगाने अण्वस्त्रयुगात प्ररे्श केला. 

कू्यबन तमसाईल्स क्रायतसस, १९६२ 

• 1961 मधे्य अमेररकेने कु्यबासोबतचे राजनैणतक संबंि तोडले तेिा कू्यबा शीतयुद्धात अडकला आणि सोव्हिएत 

युणनयनने कु्यबाला आणथवक मदत र्ाढर्ली. 

• युणनयनचा पाणठंबा असलेल्या कू्यबन राज्याचे प्रमुख (णफडेल कॅस्टर ो) उलथून टाकण्याच्या उदे्दशाने यूएसएने कु्यबार्र 

बे ऑफ णपग्सच्या आक्रमिाची योजना आखली . मात्र, ऑपरेशन अयशस्वी झाले. 

• त्यानंतर णफडेल कॅस्टर ो यांनी सोव्हिएत युणनयनला लष्करी मदतीसाठी आर्ाहन केले, ज्यार्र सोव्हिएत युणनयनने 

यूएसएच्या उदे्दशाने कु्यबामधे्य आव्हण्वक के्षपिास्त्र प्रके्षपक स्थाणपत करण्याचा णनिवय घेतला. 

• कु्यबन णमसाईल क्रायणससने दोन महासत्ांना आव्हण्वक युद्धाच्या उंबरठ्यार्र आिले. मात्र, मुत्सदे्दणगरीने हे संकट 

टळले. 

शीतयुद्धाचा अंत (End of the Cold War) 

• 1991 मधे्य, एक महासत्ा कमकुर्त झाल्यामुळे, शीतयुद्धाच्या समाप्तीच्या णचन्हांणकत केलेल्या अनेक घटकांमुळे 

सोव्हिएत युणनयन कोसळले. 

सोव्हिएत युतनयनच्या पतनाची कारणे (Reasons of the collapse of the Soviet Union) 

लष्करी कारणे  

• अंतराळ शयवत आणि शस्त्रास्त्रांच्या शयवतीमुळे लष्करी गरजांसाठी सोव्हिएत युणनयनच्या संसािनांचा बराचसा भाग 

र्ाया गेला. 

तमखाईल गोबानचेिची धोरणे 

• मॉररबंड सोव्हिएत अथवव्यर्स्थेला सुरुर्ात करण्यासाठी, गोबावचेिने ग्लासनोस्ट 

("मोकळेपणा") आणि पेरेस््टोइका ("पुनरनचना") धोरणे स्थातपत केली.  

• ग्लासनोस्टचा हेतू राजकीय पररदृश्याच्या उदारीकरिासाठी होता. 

• पेरेस्टर ोइका सरकारी उद्योगांच्या जागी अिव-मुक्त बाजार िोरिे सादर करण्याचा हेतू आहे. 
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• याने णर्णर्ि मंत्रालयांकडून अणिक स्वतंत्र कृती करण्यास परर्ानगी णदली आणि अनेक बाजारासारख्या सुिारिांची 

ओळख करून णदली. 

• कमु्यणनस्ट णर्चारात नर्जागरि होण्याऐर्जी, या पार्लांनी संपूिव सोव्हिएत यंत्रिेर्र टीकेचे दरर्ाजे उघडले. 

• राज्याने माध्यमे आणि सार्वजणनक के्षत्र या दोन्हीरं्रचे णनयंत्रि गमार्ले आणि संपूिव सोव्हिएत युणनयनमधे्य लोकशाही 

सुिारिा चळर्ळीनंा र्ार् णमळाला. 

• तसेच, घसरलेली अथवव्यर्स्था, गररबी, बेरोजगारी इत्यादीमुंळे लोकांमधे्य असंतोष र्ाढत होता. त्यामुळे सोव्हिएत 

युणनयनमिील लोक पािात्य णर्चारसरिीकडे आणि जीर्नशैलीकडे आकणषवत झाले. 

अफगातणस्तान युद्ध  

• सोव्हिएत-अफगाि (1979-89) हा सोव्हिएत युणनयनच्या तुटण्याचा आिखी एक महत्त्वाचा घटक होता, कारि 

त्यामुळे सोव्हिएत युणनयनची आणथवक आणि लष्करी संसािने नष्ट् झाली. 

तनष्कषन 

शीतयुद्धाच्या समाप्तीमुळे अमेररकेचा णर्जय झाला आणि णिधु्रर्ीय जागणतक व्यर्स्था एकधु्रर्ीय बनली. 

• तथाणप, गेल्या दशकात, जगातील सर्ावत शव्हक्तशाली राज्य म्हिून अमेररकेची व्हस्थती अणिकाणिक अव्हस्थर झाली आहे. 

अफगाणिस्तान आणि इराकर्रील अमेररकेचे आक्रमि, अपारंपररक सुरक्षा िोके, जागणतक आणथवक अव्हस्थरता, 

िाणमवक कट्टरतार्ादाचा उघड प्रसार आणि उदयोनु्मख आणथवक शक्तीचंा उदय (जसे की जपान, ऑस्टर ेणलया, भारत, 

चीन इ.) यांनी जगाचे लक्ष रे्िून घेतले आहे. अणिक बहुधु्रर्ीय आणि अनेकांना पतिमेचा ऱ्हास आतण उवनररत 

उदयाचा अंदाज लावला आहे. 
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