Xã hội học số 1 - 1985

Xã hội học ra số Tết

N

ăm nay Xã hội học ra số Tết.

Không phải để đua đòi với những số Tết của đồng nghiệp ở các ngành nghệ
thuật và các đoàn thể nhân dân.

Chỉ vì, Xã hội học không muốn đến với độc giả trong buổi đầu Xuân với chỉ màu xám của
lý luận.
*

*

*

Thực ra, lý luận phải đâu chỉ có màu xám một màu.
Nhà thi hào Gớt nói như thế thôi, Văn thơ của ông, những trang sâu sắc nhất về lý luận,
những trang đi vào chiều sâu thẳm của tâm hồn, những trang chứa đựng những vấn đề lớn
nhất của nhân loại lại là những trang bát ngát màu xanh.
*

*

*

Đối với Xã hội học, màu xanh của cuộc sống là điều kiện tồn tại và phát triển của nó.
Nhưng cuộc sống không phải chỉa có màu xanh! Đó là bức tranh muôn màu mà Xã hội học
là tấm gương trung thực.
*

*

*

Tết đang về giữa muôn sắc thắm của loài hoa, giữa muôn vẻ đẹp của con người, giữa nét
phong phú của mùa xuân. Trong không khí dạt dào hy vọng, tình thương và hạnh phúc. Xã
hội học đến với các bạn, mong các bạn có thêm một món quà Tết, như thêm một bông hoa,
một bức tranh, một cuốn lịch…
*

*

*

Tết không thể là đối tượng quan trọng của Xã hội học. Trong cả một năm, có những ngày
nào mà ý nghĩa xã hội tràn đầy như những ngày Tết!
Xã hội học có thể tìm ở đây những nét đặc sắc nhất của xã hội Việt Nam suốt mấy ngàn
năm lịch sử.
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Xã hội học ra số Tết

Xã hội học có thể hái ở đây những bông hoa đẹp nhất của tâm hồn Việt Nam, những yêu
thương và giận ghét, những băn khoăn và ước mơ…
Những bông hoa ấy đang từ mỗi trái tim Việt Nam hướng về Đảng ta và chế độ ta, hướng
về tương lai rực sáng mà chúng ta đang quết tâm giành lấy với cùng một niềm tin, một ý chí,
một nhiệt tình.
*

*

*

Tết là một dịp từ giã cái cũ và đón chào cái mới. Tết là một dịp để kiểm tra lại những
công việc của năm qua và để chuẩn bị trí tuệ và tài năng bước vào những công việc của năm
mới.
Xã hội học lấy truyền thống ấy của dân tộc làm truyền thống của dân tộc làm truyền
thống của bản thân mình. Đánh giá lại những việc đã làm và những việc chưa làm được
trong năm qua. Xã hội học xác định cho mình những nhiệm vụ thiết yếu của năm 1985, mong
áp dụng những đòi hỏi của Đảng trước những vấn đề thực tế đang được dật ra cho xã hội ta.
*

*

*

Với truyền thống của ngày Tết, Tạp chí Xã hội học xin gửi tới chúc mừng tốt đẹp nhất
đến đông đảo độc giả và cộng tác viên yêu quí của mình.
Một năm mới đạt thắng lợi hãy đến với đất nước ta, hãy đến với các bạn và đến với Tạp
chí của chúng ta.
TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC
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TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC

C

BƯỚC VÀO NĂM MỚI

hào mừng năm 1985.
Chào mừng những ngày vẻ vang của đất nước mà nhân dân ta sẽ kỷ niệm năm
nay.
Chào mừng chặng đường rực rỡ nhất của lịch sử dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chào mừng những thành tựu của Độc lập, Tự do và Chủ nghĩa xã hội sao 40 năm Cách
mạng Tháng Tám và sau 10 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Trong không khí tưng bừng của cả nước, Tạp chí Xã hội học xin gửi những lời chúc
mừng chân thành và tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Nhìn lại hai năm hoạt động của mình, Tạp chí Xã hội học đã bám học sát các đường lối
và chính sách của Đảng. Đối với các Hội nghị Trung ương, Tạp chí Xã hội học chỉ một tháng
đã ra ngay một chuyên san góp phần phổ biến Nghị quyết và thực hiện Nghị quyết.
Tạp chí số 4 nêu lên những chuyển biến và triển vọng của gia đình trong chế độ làm chủ
tập thể. Các bài viết đã được rút ra từ những công trình điều tra và nghiên cứu dưới ánh sáng
bài nói chuyện của đồng chí Tổng bí Lê Duẩn tại Hội nghị Phụ nữ toàn quốc năm 1974.
Tạp chí số 5 phục vụ kịp thời Hội nghị khoa học kỷ niệm 40 năm Đề cương văn hóa, giới
thiệu những thành tựu văn hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Trong trường hợp này, Tạp chí
đã đăng nhiều bài nghiên cứu về cách mạng tư tưởng văn hóa, đặc biệt là trích bài diễn văn
quan trọng của đồng chí Trường Chinh trong dịp này.
Tạp chí số 6 chuyên khảo về nông thôn Việt Nam, nêu lên những thành quả tốt đẹp và cả
những điều chưa thực hiện được sau Chỉ thị số 100 của Trung ương về chính sách khoán.
Tạp chí đã giới thiệu những công trình nghiên cứu và điều tra nông thôn dưới ánh sáng bài
viết của đồng chính Lê Đức Thọ trên báo Nhân dân ngày 4 tháng 9 năm 1982.
Tạp chí số 7 đã kịp thời xuất bản nhân dịp 30 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội. Ngoài bài
viết của đồng chí Lê Văn Lương, Bí thư Thành ủy Hà Nội, và của đồng chí Nguyễn Văn
Linh, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Xã hội học đã
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Xã luận

đã đăng bài phản ánh tình hình các thành phố của ta hiện nay, giới thiệu lịch sử hình thành
các đô thị và những kinh nghiệm xây dựng và quản lý đô thị ở trong nước và trên thế giới.
Tạp chí số 8 kịp thời phát hành sai Hội nghị Khoa giáo toàn quốc lần thứ 2, đã xác định
trách nhiệm của khoa học xã hội trên trận địa khoa học và giáo dục của Đảng. Tạp chí đã nêu
lên nhiều vấn đề lý luận và thực nghiệm về nghiên cứu và dự báo khoa học, về điều tra và
phản ánh các mặt của đời sống kinh tế - xã hội từ góc độ các khoa học xã hội, nhất là xã hội
học.
Trong quá trình bám sát sách và nắm vững thực tế, Tạp chí Xã hội học nhận rõ thiếu sót
của mình là chưa đề cập kịp thời và đầy đủ đến nhiều vấn đề cấp bách mà Đảng và Nhà nước
ta đang đặt ra như: vấn đề kế hoạch hóa dân số, vấn đề chuyển biến tâm lý trong các tầng lớp
nhân dân, vấn đề nếp sống mới xã hội chủ nghĩa, vấn đề đấu tranh chống những hiện tượng
tiêu cực ngoài xã hội. Tạp chí Xã hội học kiên quyết khắc phục những thiếu sót ấy trong năm
1985 và sẽ đi sâu vào những vấn đề trên qua những tập chuyên san của mình.
* * *
Tạp chí Xã hội học xin gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt đến các đồng chí phụ trách
các ngành, các cấp đã hết lòng giúp đỡ cho các cán bộ xã hội học và Tạp chí Xã hội học làm
tròn nhiệm vụ trong phạm vi lãnh đạo của các đồng chí ấy.
Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ở các tỉnh Hà Bắc, Thái Bình, hà Sơn Bình,
Hà Nam Ninh, Quảng Nam – Đà Nẵng, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các huyện và xã thuộc
các tỉnh trên đã tạo điều kiện cho Viện Xã hội học và tạp chí Xã hội học đi sâu tìm hiểu tình
hình cụ thể về xây dựng nông thôn mới, về quan hệ giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp, về
những biến đổi trong gia đình và ở người phụ nữ, về thanh niên và lối sống, về dân số và
sinh đẻ có kế hoạch…
Tạp chí Xã hội học cùng trân trọng cảm ơn Bộ Lao động, Bộ Văn hóa, Bộ Thương binh
xã hội. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam… đã hớp tác chặt chẽ với Viện Xã hội học và Tạp chí Xã hội học để cùng
nghiên cứu nhiều vấn đề trên đây.
Tạp chí trân trọng cảm ơn đông đảo cộng tác viên ở khắp mọi nơi đã gửi thư cổ vũ Tạp
chí, phê bình những điểm còn thiếu sót của Tạp chí, viết bài cho Tạp chí và phối hợp với Tạp
chí cùng nghiên cứu nhiều vấn đề.
Tạp chí Xã hội học cũng cảm ơn nhiều bạn đồng nghiệp ở ngoài nước đã viết bài cho Tạp
chí Xã hội học khiến cho các số Tạp chí Xã hội học đều có phản ánh nhiều vấn đề xã hội và
xã hội học của thế giới.
* * *
Bước sang năm mới, dưới ánh sáng của Nghị quyết 6 và 7 của Trung ương Đảng, thực
hiện Nghị quyết của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa VII, toàn thể nhân dân ta sẽ phát huy hơn
nữa tinh thần làm chủ tập thể,, ý thức tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm
lần thứ V của Đảng đề ra, trong đó mục tiên số 1 là ổn định, tiến lên cải thiện một bước đời
sống nhân dân.
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Xã hội học xác định trách nhiệm của mình là, thông qua lý luận và thực tiễn, góp phần
thực hiện những nhiệm vụ trên, đặc biệt là nhiệm vụ phấn đấu đạt được năng suất, chất lượng
và hiệu quả cao trên mọi lĩnh vực sản xuất vật chát và tinh thần. Thông qua những công trình
điều tra về nông thôn và đô thị, về gia đình và nông nghiệp, Xã hội học sẽ tập trung phân tích
tình hình lao động trong công nghiệp và nông nghiệp, trong sản xuất và tiêu dùng, trong các
hoạt động dịch vụ, sáng tác nghệ thuật và nghiên cứu khoa học…
Năm 1985, Xã hội học sẽ đi sâu tìm hiểu về đặc điểm và nguyên nhân xã hội của các tệ
nạn đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả cùng những hành vi tham ô, sa đọa, ăn cắp, trây lười,
nhằm quét sạch những hiện tượng tiêu cực ấy ra khỏi đời sống của chúng ta.
Góp phần đấu tranh tư tưởng trên phạm vi thế giới, Xã hội học sẽ nghiên cứu và phân tích
tình hình xã hội ở các loại nước khác nhau, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của bè lũ phản động,
đập tan các hoạt động tâm lý của kẻ địch.
Trên trận địa xã hội học, Tạp chí sẽ tiếp tục phê phán những mặt hạn chế và phản động
của xã hội học tư sản đang phản ánh xuyên tạc về đời sống xã hội và xu thế của thời đại
chúng ta.
Trên lĩnh vực nghiệp vụ, Tạp chí Xã hội học sẽ tiếp tục giới thiệu những nguyên lý cơ
bản và những phương pháp khoa học của hoạt động xã hội học.
*

*

*

Bước vào năm mới, Tạp chí Xã hội học nguyện nổ lực hơn nữa nhằm nâng cao nội dung,
cải tiến hình thức nhằm góp phần nhỏ của mình trong những nhiệm vụ lớn lao mà Đảng ta và
Nhà nước đã đặt ra cho năm 1985 đầy triển vọng này.
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