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Chiến lược diễn biến hòa bình đã được người xưa sử dụng và đang được
người đương thời vận dụng một cách khéo léo, tinh vi và có hiệu quả ở mức độ cao
hơn, thông qua các phương sách quân sự, khuất phục được đối thủ của mình.

Để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ Đảng, chúng ta cần
luôn cảnh giác với chiến lược diễn biến hòa bình, với các biện pháp “mềm”, kiên quyết chống lại mọi âm
mưu, thủ đoạn, mọi sách lược, mọi sức ép, cho dù tới từ bất cứ hướng nào.
Nhằm mục đích đó, Tổng cục II - Bộ Quốc phòng đã trích dịch tám trong mười lăm bài viết trong cuốn
Diễn biến hòa bình và chống diễn biến hòa bình, do Nhà xuất bản xã hội Trung Quốc xuất bản.
Cuốn sách nêu lên quá trình hình thành, phát triển và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của Mỹ và
phương Tây, những luận cứ của Lê-nin, quan điểm của Mao Trạch Đông trong đấu tranh cảnh giác, ngăn
chặn chống diễn biến hòa bình.
Nội dung cuốn sách gồm các bài viết về: Một tấm gương của lịch sử - nghiên cứu chiến lược không
đánh mà thắng của Quản Trọng; “Diễn biến hòa bình” của phương Tây và “Tự do hóa” ở Trung Quốc;
Diễn biến hòa bình” vẫn là nguy cơ hiện thực đối với các nước XHCN; Về tự do hóa tư sản; Đa nguyên
hóa và tự do hóa. Tại sao nước Trung Quốc XHCN không thể thực hiện “Chế độ đa đảng”; Nguồn gốc và
bản chất của chủ nghĩa xã hội; Hai quan điểm nhân quyền cơ bản đối lập nhau; Dùng 4 nguyên tắc cơ
bản để chỉ đạo và quy phạm cái cách mở cửa.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

