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Cuộc đấu tranh giữa hai con đường đang diễn ra gay gắt trên phạm vi toàn thế
giới, dẫn tới sự đối lập giữa hai lối sống: lối sống tư sản ích kỷ hưởng lạc ngày một
sa đọa và lối sống xã hội chủ nghĩa, lối sống của những con người đầy niềm tin lao
động và chiến đấu vì tiến bộ và hạnh phúc của cả nhân loại và của mỗi con người.
Chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, trước họa diệt vong của nó và
trước những thành tựu của các nước xã hội chủ nghĩa, trước cao trào cách mạng
của thế giới, đã chống đối điên cuồng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng
và lối sống.
Đối lập với tư tưởng hòa bình và nhân đạo của Liên Xô và các nước xã hội chủ
nghĩa, đế quốc Mỹ và bè lũ đã tích cực chế tạo vũ khí giết người hàng loạt, luôn
luôn tuyên truyền cho chiến tranh với câu chuyện hoang đường về hiểm họa cộng
sản.
Chỉ từ năm 1945, chủ nghĩa đế quốc đã gây ra 215 cuộc chiến tranh và xung đột
vũ trang, làm hàng triệu người đổ máu, phá hủy không biết bao nhiêu giá trị vật
chất và công trình văn hóa của nhân loại. Ngày nay, đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục đổ
dầu vào cuộc chiến tranh Irắc, Irăng, châm ngòi lửa ở Nicaragoa, công khai chế tạo
bom nơtơrôn, lôi kéo các nước vào con đường chạy đua vũ trang, đem thảm họa
chiến tranh đe dọa loài người.
Sản phẩm vật chất của thế giới đáng lẽ có thể đưa đời sống của nhân loại lên
một bước rất cao thì lại bị đế quốc Mỹ và bè lũ đế quốc sử dụng cho mục đích giết
người. Năm 1979, ngân sách quân sự ở Mỹ đã lên tới 160 tỷ đôla. Trong những
năm gần đây, đế quốc Mỹ có thể đã tiêu hàng nghìn tỷ đôla cho mục đích quân sự.
Chi phí khổng lồ ấy đang làm cho mức sống của người lao động Mỹ giảm sút đi
nghiêm trọng và ảnh hưởng sâu sắc đến các việc xây
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dựng nhà ở, giao thông công cộng, phục vụ y tế - giáo dục, chăm sóc thiếu niên và
người già.
Để phục vụ cho mục tiêu phản động của nó, đế quốc Mỹ đã tổ chức bộ máy
tuyên truyền khổng lồ nhằm bưng bít và xuyên tạc sự thật, trơ trẽn quảng cáo cho
lối sống tư sản. Hoạt động tâm lý chiến của chúng đang cố gắng làm xói mòn ý
thức của nhân dân lao động các nước xã hội chủ nghĩa. Ở mỹ có hơn 200 cơ quan
nghiên cứu chống cộng, không kể 15.000 quỹ riêng cho vấn đề này. Ở Cộng hòa
Liên bang Đức có hơn 100 cơ quan như vậy. Một mạng lưới đồ sộ những đài phát
thanh (hơn 50 đài) được thành lập để chuyên làm công tác phá hoại, phát đi những
chương trình thù địch chống các nước xã hội chủ nghĩa. Dưới chiêu bài bảo vệ
quyền con người, các cơ quan tuyên truyền Mỹ đang lừa bịp nhân loại bằng những
giá trị tưởng tượng của lối sống Mỹ.
Qua một thủ đoạn tuyên truyền mệnh danh là tuyên truyền “xã hội học”, đế
quốc Mỹ đã tìm cách tấn công vào nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là
ở những tầng lớp thiếu vững vàng. “Tuyên truyền xã hội học” làm ra vẻ khách
quan, trung lập, siêu giai cấp, phi chính trị, tập trung giới thiệu đời sống vật chất
như hàng hóa Mỹ, đời sống hàng ngày của người Mỹ, việc sử dụng thời gian rỗi
của người Mỹ.
Đế quốc Mỹ ra sức gây nên một tâm lý sùng bái vật chất, lấy việc sống cho cá
nhân mình làm mục tiêu cao nhất, xô đẩy con người vào những dục vọng thấp hèn,
trục lợi, kiếm chác hiếu danh. Hiện nay, những tranh ảnh về những tòa nhà lộng
lẫy, về những chiếc ô tô bóng lộn, về những ông chủ biệt thự, về những cửa hiệu
trưng bày các loại hàng hóa mới lạ: đó là bức tranh thơ mộng mà bọn đế quốc dùng
để lừa bịp nhân dân thế giới, và che đậy mọi sự thật của một xã hội đầy dẫy bất
công và tệ nạn. Ở Pháp, thu nhập của người lao động so với các tầng lớp đặc quyền
chênh lệch tới tỷ số 1/400. Cũng ở Pháp, con cái tầng lớp trên vào học các trường
đại học nhiều hơn gấp 20 lần con cái công nhân viên chức bình thường.
Sự tàn bạo của chế quốc Mỹ trong tệ phân biệt chủng tộc đã bộc lộ rõ rệt với
con số sau đây: khi Côlông tìm ra châu Mỹ thì số dân da đỏ là 12 triệu người, ngày
nay chỉ còn 800.000 người. Trong
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số dân ít ỏi còn sống sót này thì 15% đói khổ và bệnh tật. Tuổi thọ trung bình của
người phụ nữ da đỏ ở Mỹ là 44, còn phụ nữ da trắng là 67. Trẻ con da đỏ thường
chết ngay sau khi sinh. Lương người da đỏ thường thấp hơn 2 lần so với người da
trắng.
Trong số cán bộ kỹ sư và kỹ thuật ở Mỹ, chỉ có 5,6% là người da đen. Trong
cán bộ giảng day đại học có 2,6% nhưng trong số người quét dọn và phục dịch thì
tỷ số người da đen là 38%.
Một hiện tượng nổi lên trong xã hội tư sản là tình hình tội phạm ngày một tăng.
Ở Pháp, năm 1976, những vụ đột nhập nhà băng tăng 20 lần so với năm 1967,
những vụ dùng bạo lực để cướp đoạt tài sản tăng 5 lần. Ở Niu Yoóc, mỗi ngày có
gần 2.000 vụ cướp có vũ trang. Tính chung mỗi năm ở Anh, số vụ vi phạm pháp
luật đã vượt quá con số 2 triệu. Số thanh thiếu niên phạm tội tăng nhanh hơn vài
lần so với người lớn.
Theo tài liệu thống kê chính thức, hằng năm trong các trường học ở Mỹ có 110
vụ án mạng, 90 vụ hiếp dâm, 90.000 vụ hành hung giáo viên và hơn 20.000 vụ
hành hung học sinh. Hằng tháng có 3 triệu vụ giáo viên và học sinh mất cắp. Trong
các nước tư bản, giới cầm quyền còn sử dụng ngay bọn lưu manh cao bồi đầy tội
ác để đàn áp những người chính trực trong xã hội, sát hại những người có chính
kiến khác, tạo ra tâm trạng thường xuyên bị khủng bố và theo dõi ( 1 ).
Tình trạng xã hội trên đây đang gây ra trong nhân dân các nước tư bản một tâm
lý sợ hãi và hoài nghi phổ biến. Cuộc sống luôn luôn không ổn định đã khiến cho
nhiều người có sự hoảng sợ thường xuyên, và bệnh tâm thần ở các nước tư bản đã
phát triển ở mức cao nhất. Sự thật trên đây đã bác bỏ đanh thép những lời hứa hẹn
của chủ nghĩa đế quốc về sự cải thiện xã hội, về sự thịnh vượng chung về tự do về
nhân quyền.
Lối sống trong xã hội tư sản từ mọi lĩnh vực chỉ báo hiệu sự diệt vong không
thể cứu chữa được của xã hội này.

Số liệu trên đây phần lớn dựa theo tài liệu của Tiến sĩ triết học N. M. Kridơrôp đăng
trong tập Lối sống xã hội chủ nghĩa, Nhà xuất bản Chính trị, Mátxcơva. 1980.
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