HÃY CHỌN NHỮNG SỰ KIỆN TIÊU BIỂU CỦA THỜI KÌ
CHIẾN TRANH LẠNH
Câu hỏi
Hãy chọn những sự kiện tiêu biểu của thời kì Chiến tranh lạnh.
Hướng dẫn trả lời
Dựa vào sgk Lịch sử 12 bài 9 để để trả lời.
TRẢ LỜI CÂU 1 TRANG 65 SGK LỊCH SỬ LỚP 12
Những sự kiện tiêu biểu của thời kì Chiến tranh lạnh bao gồm:
- Tháng 3/1947, Tổng thống Mĩ Truman phát động cuộc chiến tranh lạnh nhằm chống
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
- Ngày 4/4/1949, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được thành lập.
- Tháng 1/1949, Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế.
- Tháng 5/1955, Liên Xô và các nước Đông Âu đã thành lập Tổ chức Vácsana.
- Sự đối đầu Đông-Tây căng thẳng đã dẫn tới nhiều cuộc đấu tranh cục bộ ác liệt. Hầu
như mọi cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới đều liên quan đến sự đối đầu giữa hai
cực Xô-Mĩ trong Chiến tranh lạnh.
- Ngày 9/11/1972 hai nước Đức - Cộng hòa Dân chủ và Cộng hòa Liên bang- đã kí kết
tại Bon Hiệp định về những cơ sở quả quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.
- Năm 1972, hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đã thỏa thuận việc hạn chế vã khí chiến
lược và kí Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) ngày 26-5,
sau đó là Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (gọi tắt là SALT-1).
- Tháng 8/1975, 33 nước châu Âu cùng hai nước Mĩ, Canada đã kí kết Định ước
Henxinki, tạo nên một cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh ở
châu lục này.
- Tháng 12/1989, trong cuộc gặp không chính thức tại đảo Manta (Địa Trung Hải), hai
nhà lãnh đạo M. Goocbachốp và Busơ (cha) đã chính thức cùng tuyên bố chấm dứt
Chiến tranh lạnh.
Chú ý:
Lựa chọn những sự kiện có ý nghĩa quan trọng mang tính bước ngoặt.
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