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Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ bao giờ cũng coi sự tồn tại của
chủ nghĩa xã hội và các nước XHCN là sự uy hiếp sống còn đối với chủ nghĩa tư
bản. “Diễn biến hòa bình” được đề ra, từ là một phương thức, một thủ đoạn từng
bước hoàn chỉnh thành một chiến lược, hòng lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa, phủ
nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phủ định hình thái ý thức của chủ nghĩa
Mác - Lênin, duy trì thế giới thống nhất theo chủ nghĩa tư bản.
Cuốn sách tập trung làm rõ bản chất chống cộng triệt để của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản
động quốc tế; quá trình hình thành và hoàn chỉnh chiến lược “diễn biến hòa bình”; từ đó rút ra bài học sau
sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu; mô hình và những vấn đề trọng yếu
trong thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Nhà nước Việt Nam XHCN.
Nội dung cuốn sách gồm bốn phần:
Phần thứ nhất: Đường lối chống cộng - chiến lược ngăn chặn của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ, và
quá trình hình thành của chiến lược diễn biến hòa bình chống chủ nghĩa xã hội và chống các nước xã hội
chủ nghĩa
Phần thứ hai: Chiến lược toán cầu “Vượt biên ngăn chặn” và sự hình thành chiến lược “Diễn biến hòa
bình” - Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình’ ở các nước Đông Âu và Liên Xô
Phần thứ ba: Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam
Phần thứ tư: Đánh bại chiến lược diễn biến hòa bình chống Việt Nam XHCN
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

