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BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN 
TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949) 

1. Hội nghị Ianta và những thỏa thuận của ba cường quốc 

1.1. Bối cảnh 

- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nhiều vấn đề 
quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh: 

 Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít. 

 Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. 

 Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận. 

⇒ Một hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11- 2- 1945, 
với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc là I. Xtalin (Liên Xô), Ph. Rudove (Mĩ) và U. 
Sơcxin (Anh). 

 

Hình 1: Thủ tướng Anh- U. Sớcsin, Tổng thống Mĩ- Ph. Ru dơ ven, Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng Liên Xô- I. Xtalin (từ trái qua phải) tại Hội nghị Ianta 

1.2. Nội dung hội nghị 

- Mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật 
Bản; trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến 
chống Nhật ở châu Á. 

- Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 

- Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít , phân chia 
phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. 

+ Ở châu Âu 

 Liên Xô chiếm đóng miền Đông nước Đức, Đông Beclin và các nước Đông Âu; Vùng 
Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liêm xô. 

 Mĩ, Anh và Pháp chiếm đóng miền Tây nước Đức, Tây Beclin và các nước Tây Âu; 
vùng Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ. 

 Hai nước Áo và Phần Lan trở thành những nước trung lập. 

+ Ở châu Á 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 2 

 

 Hội nghị chấp nhận những điều kiện để Liên Xô tham chiến chống Nhật: 1. Giữ nguyên 
trạng Mông Cổ; 2. Khôi phục quyền lợi của nước Nga đã bị mất do cuộc chiến tranh 
Nga – Nhật năm 1904: trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin; Liên Xô chiếm 4 
đảo thuộc quần đảo Curin. 

 Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản. Ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm 
đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới. 

 Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38: Trung Quốc cần trở 
thành một quốc gia thống nhất và dân chủ; các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam 
Á, Nam Á, Tây Á) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. 

1.3. Hệ quả 

- Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường 
quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là trật tự hai cực Ianta 

 

Hình 2: Sự phân chia khu vực ảnh hưởng trên thế giới theo khuân khổ của trật tự 

hai cực Ianta 

2. Sự hình thành liên hợp quốc 

2.1. Sự thành lập 

- Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc → nhân dân thế giới có nguyện 
vọng chung sống, giữ gìn hòa bình. 

- Tại Hội nghị Ianta, các cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã thống nhất thành lập 1 tổ chức 
quốc tế mang tên Liên hợp quốc để giữ gìn hòa bình, an ninh thế giới. 

- Hội nghị Xan Phranxico (tháng 4 đến tháng 6/1945) đã thông qua bản Hiến chương và 
tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc. 
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Hình 3: Lễ kí Hiến chương Liên hợp quốc tại Xan Phranxico (Mĩ) 

2.2. Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động 

a. Mục tiêu 

- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

- Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc. 

- Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và 
quyền tự quyết của các dân tộc. 

b. Nguyên tắc hoạt động 

Liên hợp quốc hoạt động theo 5 nguyên tắc sau: 

- Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết 

- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. 

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. 

- Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 

- Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung 
Quốc). 

2.3. Cơ cấu tổ chức 

Gồm 6 cơ quan chính:  

- Đại hội đồng  

- Hội đồng Bảo an  

- Hội đồng kinh tế và xã hội  

- Hội đồng Quản thác  

- Tòa án quốc tế và Ban thư kí 
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Hình 4: Trụ sở chính của Liên hợp quốc tại Niu Ooc 

2.4. Vai trò  

- Là diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 

- Có nhiều cố gắng trong việc giải quyết các vụ tranh chấp, xung đột ở nhiều khu vực. 

- Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, .... 

- Hiện nay, Liên hiệp quốc có 192 thành viên, Việt Nam (thành viên 149) gia nhập Liên hiệp 
quốc tháng 9/1977. 

- Các tổ chức chuyên môn của Liên Hiệp Quốc hoạt động ở Việt Nam: 

 UNICEF: Quỹ Nhi Đồng LHQ. 

 UNESCO: Tổ chức Văn hóa- Khoa Học – Giáo dục LHQ. 

 WHO: Tổ chức Y tế thế giới. 

 FAO: Tổ chức Lương – Nông. 

 IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế. 

 IL O: Lao động quốc tế. 

 UPU: Bưu chính. 

 ICAO: Hàng không 

 IMO: Hàng hải. 

3. Sự hình thành hai hệ thống đối lập 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng với xu hướng hình thành 
hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa: 

- Sự hình thành của hai nhà nước ở Đức với hai chế độ chính trị khác nhau vào năm 1949. 

 Tháng 9/1949, Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập – đi theo con đường TBCN. 

 Tháng 10/1949, Cộng hòa dân chủ Đức ra đời – đi theo con đường XHCN. 

- Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu và mối quan hệ giữa Liên Xô – các 
nước Đông Âu ngày càng được củng cố 

→ Hệ thống XHCN được hình thành. 

- Mĩ thực hiện kế hoạch Mác-san nhằm mục đích lôi kéo, khống chế các nước Tây Âu vào 
khối liên minh chống Liên Xô và phong trào cách mạng thế giới. 
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⇒ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, ở châu Âu đã xuất hiện sự đối lập về kinh tế và chính trị 
giữa hai khối nước: Tây Âu TBCN và Đông Âu XHCN. 

4. Luyện tập 

Câu 1: Hãy nêu những quyết định quan trọng của hội nghị Ianta (2/1945) 

Gợi ý giải 

- Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân 
phiệt Nhật Bản. 

- Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 

- Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia 
phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á. 

Câu 2: Nêu mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc 

Gợi ý giải 

-  Mục đích hoạt động của Liên hợp quốc: 

 Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

 Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa 
các nước lớn trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các 
dân tộc. 

- Nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc: 

 Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết giữa các dân tộc. 

 Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước 

 Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào 

 Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình 

Câu 3: Hai nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa dân chủ Đức được hình thành 
như thế nào? 

Gợi ý giải 

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Đức là nước bại trận, tương lai của nước Đức trở 
này trung tâm của nhiều cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh. 

- Sau hội nghị Pốtxđam, cả ba cường quốc Mỹ, Anh, Pháp đã đi ngược với quyết định của 
hội nghị Pốtxđam. Mỹ, Anh, Pháp đã tiến hành riêng rẽ việc hợp nhất các khu vực chiếm 
đóng ở Đức và lập ra nước Cộng hòa Liên bang Đức (9/1949). 

- Được sự giúp đỡ của Liên Xô, các lực lượng dân chủ ở Đông Đức đã thành lập nước 
Cộng hòa dân chủ Đức. 

5. Kết luận 

Kết thúc bài học, các em cần ghi nhớ: 

- Nội dung Hội nghị Ianta 

- Sự thành lập Liên hợp quốc 

- Sự thành lập hai hệ thống đối lập 
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