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Lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay đã có những thay đổi đầy kịch tính với những
biến động khó lường. Trật tự thế giới lưỡng cực được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai sụp đổ vào năm
1991 khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu bị tan vỡ. Chiến tranh lạnh kết thúc, “trật tự thế giới mới”
được hình thành.
Bản đồ thế giới được vẽ lại với sự chia tách, ra đời của hàng loạt quốc gia mới. Mỗi nước độc lập nhưng có những mối liên hệ
với nhau trên nhiều phương diện. Không nước nào có thể tồn tại và phát triển tốt đẹp nếu đứng tách ra riêng biệt.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách tham khảo nội bộ Lịch sử quan hệ quốc tế của các tác giả
Bogaturov Aleksey Demosfenovich và Averkov Viktor Viktorovich. Do hoàn cảnh nước Nga và Việt Nam khác nhau, chúng tôi tôn
trọng chính kiến của tác giả khi phân tích, bình luận và lý giải về một số vấn đề trong quan hệ quốc tế.
Nội dung cuốn sách gồm sáu phần:
Phần một - Sự hình thành hệ thống lưỡng cực (1945-1953)
Phần hai - Những mâu thuẫn của hệ thống lưỡng cực: các chiến
lược tiến công và sự chung sống hòa bình (1953-1962)
Phần ba - Giai đoạn đầu tiên của tình trạng ổn định trong thế đối
đầu: Hòa hoãn tình hình và ổn định hệ thống thế giới (1962-1975)

Phần bốn - Giai đoạn thứ hai của tình trạng ổn định trong thế
đối đầu: Khủng hoảng hòa hoãn và sự tái lập thế đối đầu
lưỡng cực (1975-1985)
Phần năm - Sự sụp đổ của hệ thống lưỡng cực (1985-1996)
Phần sáu - Sự hình thành thế giới đơn cực (1996-2008)

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

