
  
 

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

HÃY NÊU VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG SỰ KIỆN CHỨNG TỎ XU THẾ HÒA HOÃN 

GIỮA HAI PHE - TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Câu hỏi 

Hãy nêu và phân tích những sự kiện chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa hai phe – tư bản 

chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 62 để trả lời. 

TRẢ LỜI CÂU  HỎI THẢO LUẬN TRANG 64 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

- Từ đầu thập kỉ 70, xu thế hòa hoãn Đông – Tây xuất hiện. 

- Ngày 9/11/1972, CHDC Đức và CHLB Đức đã kí kết hiệp ước công nhận lẫn nhau, 

thừa nhận đường biên giới sau chiến tranh, thiết lập quan hệ láng giềng thân thiện. 

Tình hình căng thẳng ở châu Âu giảm đi rõ rệt. 

- Năm 1972, hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đã kí Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống 

phòng chống tên lửa (ABM), sau đó là Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược 

(gọi tắt là SALT-1). 

- Tháng 8/1975, 33 nước ở châu Âu (cả Đông và Tây Âu) cùng Mĩ và Canada đã kí 

kết Định ước Henxinki về an ninh, hợp tác châu Âu. Định ước tạo nên một cơ chế giải 

quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh ở châu lục này. 

- Nửa sau những năm 80, hai nước Xô - Mĩ đã tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp cao, 

kí kết các hiệp ước về kinh tế, khoa học - kĩ thuật, đặc biệt là Hiệp ước thủ tiêu tên lửa 

tầm trung (1987), cắt giảm vũ khí chiến lược (1991). 

- Tháng 12/1989, tại cuộc gặp cấp cao không chính thức trên đảo Manta, hai nước Xô-

Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh kéo dài hơn 40 năm. 
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