
  
 

Lịch sử lớp 12 - Chương 5. quan hệ quốc tế (1945 – 2000) 

HÃY NÊU VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG SỰ KIỆN DẪN TỚI TÌNH TRẠNG 

CHIẾN TRANH LẠNH GIỮA HAI PHE - TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VÀ XÃ 

HỘI CHỦ NGHĨA 

Câu hỏi 

Hãy nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới tình trạng Chiến tranh lạnh giữa hai phe - 

tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa? 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 58, 59 để trả lời 

TRẢ LỜI CÂU  HỎI THẢO LUẬN TRANG 59 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

- Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc. 

+ Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình và an ninh thế giới, đẩy mạnh phong trào cách 

mạng thế giới. 

+ Mĩ ra sức chống phá Liên Xô, đẩy lùi phong trào cách mạng thế giới nhằm mưu đồ 

bá chủ thế giới. 

- Ngày 12/3/1947, tổng thống Mĩ đưa ra một thông điệp: “Sự tồn tại của Liên Xô là 

nguy cơ lớn đối với Mĩ và đề nghị viện trợ khẩn cấp cho hai nước Hi Lạp và Thổ Nhĩ 

Kì”. Đây là sự kiện khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô, gây nên cuộc Chiến tranh 

lạnh. 

- Ngày 4/4/1949, Tổ chức hiệp Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời. Đây là liên minh 

quân sự lớn nhất của các nước phương Tây do Mĩ đứng đầu. 

- Tháng 1/1949, Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế. 

- Tháng 5/1955, Các nước thuộc khối XHCN thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsava, 

liên minh chính trị-quân sự mang tính chất phòng thủ của các nước XHCN. 

⟹ Sự ra đời của NATO và tổ chức SEV đã đánh dấu sự xác lập của hai phe, chiến 

tranh lạnh bao trùm cả thế giới.  
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