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Câu hỏi 

Công cuộc cải tổ ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào và kết quả cuối cùng ra sao? 

Trả  lời 

 

1. Công cuộc cải tổ ở Liên Xô được diễn ra như sau: 

- Tháng 3 - 1985, Goóc-ba-chốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng, đề ra đường lối cải tổ. 

- Nội dung công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp: 

 Về chính trị: thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị (tức nhiều đảng cùng tham 

gia công việc chính trị của đất nước), xóa bỏ chế độ một đảng (tức là Đảng Cộng 

sản) nắm vai trò lãnh đạo nhà nước, tuyên bố dân chủ và “công khai” mọi mặt. 

 Về kinh tế: tuy đề ra nhiều phương án nhưng chưa thực hiện được gì. Kinh tế đất 

nước tiếp tục suy giảm, dẫn đến những bất ổn về chính trị, xã hội. 

 Về xã hội: nhiều cuộc bãi công diễn ra, nhiều nước cộng hòa đòi li khai tách thành 

những quốc gia độc lập, các thế lực chống đối ráo riết hoạt động. 
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2. Kết quả: 

- Công cuộc cải tổ nhanh chóng lâm vào tình trạng bị động, lúng túng, đầy khó khăn. 

- Ngày 19 - 8 - 1991 một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Xô viết đã tiến hành đảo 

chính, lật đổ Tổng thống Goóc-ba-chốp. Nhưng cuộc đảo chính nhanh chóng thất bại và 

đã dần tới những hậu quả cực kì nghiêm trọng. 

- Ngày 21 - 12 - 1991, những người lãnh đạo 11 nước cộng hoà trong Liên bang Xô viết 

đã họp và kí kết hiệp định về giải tán Liên bang xô viết, thành lập Cộng đồng các quốc 

gia độc lập (thường gọi tắt là SNG). 

- Ngày 25- 12- 1991, Goóc-ba-chốp tuyên bố từ chức tổng thống. Lá cờ Liên bang Xô 

viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ 

nghĩa ở Liên bang Xô viết sau 74 năm tồn tại. 

 


