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Ngay từ khi vừa ra đời, World Order (Trật tự thế giới) đã gây sự chú ý của nhiều độc giả, đặc biệt là các
nhà khoa học và chính khách trên thế giới.
Dưới con mắt chính trị lão luyện của Kissinger, một trật từ thế giới được lập ra bởi các cường quốc mà
không đếm xỉa đến các quốc gia nhỏ bé. Qua đây, có thể thấy rằng, mặc dù Mỹ và Trung Quốc có những quan
niệm khác nhau về vai trò của mình trong cán cân quyền lực thế giới, nhưng vì đây là hai siêu cường quốc nên đều phải kìm chế và
tránh đụng độ trực tiếp vì thiệt hại mà nó gây ra là khôn lường.
Những quan điểm Kissinger trình bày trong cuốn sách xuất phát từ cách nhìn của một chính khách Mỹ, có giá trị tham khảo cho
chúng ta về bức tranh địa chính trị thế giới và châu Á trong bối cảnh phức tạp hiện nay.
Nội dung cuốn sách bao gồm:
Giới thiệu - Câu hỏi về trật tự thế giới
Chương 6 - Hướng tới một trật tự Á châu: Đối đầu hay đối tác
Chương 1 - Châu Âu: Trật tự quốc tế đa nguyên
Chương 7 - “Đại diện cho toàn nhân loại”: Mỹ và khái niệm của
Chương 2 - Hệ thống cân bằng quyền lực ở châu Âu và kết thúc
nước này về trật tự
của nó
Chương 8 - Mỹ: Siêu cường nước đôi
Chương 3 - Hồi giáo và Trung Đông: Một thế giới hỗn loạn
Chương 9 - Công nghệ, cân bằng và ý thức con người
Chương 4 - Mỹ và Iran: Những cách tiếp cận về trật tự
Kết luận - Trật tự thế giới trong thời đại chúng ta?
Chương 5 - Sự đa dạng của châu Á

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

