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Lời tòa soạn: Hội nghị lần thứ Tám các phó chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội
của các nước Xã hội chủ nghĩa đã họp tại Hà Nội từ ngày 26/10/1988 đến ngày
28/10/1988.
Đồng chí Trần Xuân Bách đã đến dự buổi khai mạc hội nghị và đã đọc một bài phát
biểu quan trọng về công tác khoa học xã hội. Chúng tôi xin tràn trọng giới thiệu với độc
giả.
KHOA HỌC XÃ HỘI đang trong tình hình thế giới có những vấn đề mới và ở mỗi nước chúng ta cũng
có những vấn đề mới đòi hỏi nghiên cứu sàu sắc và tìm ra những phương thức hợp tác có hiệu quả.
Trí tuệ khoa học, thành tựu khoa học là kho của báu chung của loài ngườì. Khoa học vốn là một trong
những động lực thúc đẩy lịch sử tiến lên, là một động lực của cách mạng như Các Mác đã từng quan niêm.
Chủ nghĩa xã hội là thành quả khoa học và cách mạng của loài người đang trong quá trình phát triển và
hoàn thiện. Chủ nghĩa xã hội sẽ không có sức sống nếu thiếu trí tuệ khoa học và thiếu phong trào của quần
chúng lao động hành động sáng tạo vì tiến bộ xã hội.
Khoa xã hội với sứ mạng của nó là từ thực tiễn cuộc sống mà phân tích, rút ra những quy luật, dự báo
chiều hướng phát triển mọi mặt của kinh tế, chính trị, tư tưởng văn hóa xã hội và của con người, phát hiện
những khả năng làm cơ sở cho đường lối và các chính sách của Đảng. Thực tiễn vô cùng phong phú và là
môi trường sống cho tư duy lý luận vả sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin.
Chủ nghĩa Mác - Lênin là kết quả của sự khái quát những thành tựu khoa học của loài người, tổng kết
thững kinh nghiệm của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế vả phân tích sâu sắc thực tiễn của tiến
trình lịch sử nhân loại. Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, chúng ta giữ vững và phát huy bản chất
cách mạng và khoa học của học thuyết ấy, có trách nhiệm bổ sung, đổi mới và phát triển, làm cho chủ nghĩa
Mác - Lênin dồi dào sức sống, luôn luôn là lý luận tiên phong của phong trào cộng sản và công nhân quốc
tế. Sự nghiệp ấy của chúng ta nhất thiết phải dựa vào và thu hút tinh hoa của những tri thức mới về tự nhiên,
về xã hội, về con người và về thời đại tử các nguồn tri thức khoa học, trong đó có khoa học xã hội.
Khoa học xã hội Việt Nam đứng trước những đòi hỏi nghiêm ngặt của công cuộc đổi mới, đổi mới là
đòi hỏi cấp bách của đất nước chúng tôi, là một tất yếu khách quan, là quy luật phát triển của hiện thực.
Đổi mới trong xã hội cũng là một tất yếu khách quan nhưng lại có sự tác động rất mạnh của các nhân tố
chủ quan, của con người và ý thức của con người. Để cho quá trình đổi mới diễn ra một cách thuận lợi và
thành công thì không thể thiếu những kết quả nghiên cứu khoa học. Bản thân khoa học xã hội phải tự đổi
mới cách xem xét những vấn đề cơ bản và những vấn đề cấp bách do thực tế cuộc sống đặt ra. Đại hội VI
của Đảng ehúng tôi xác định rằng: “Khoa học xã hội phải trở thành công cụ sắc bén trong việc đổi mới
nhận thức, đổi mới phương pháp tư duy, xây dựng ý thức xã hội và nhân cách xã hội chủ nghĩa.”
Đại hội Đảng cũng đã trao nhiệm vụ chủ yếu cho các ngành khoa học xã hội trong những năm trước
mắt là tham gia đắc lực vào công tác lý luận của Đảng góp phần xây dựng cương lĩnh cách mạng xã hội
chủ nghĩa ở Vỉa Nam trong thời kỳ quá độ làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, đặc biệt là trong lĩnh vực
quản lý kinh tế, quản lý xã hội trên cơ sở tồng kết kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam và nắm bắt nhanh
nhạy những thành tựu lý luận của các nước anh em. Chúng tôi cũng xác định mỗi phương án phát triển
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kinh tế đều phải xét đến tát cả các mặt kinh tế, kỹ thuật, xã hội, môi trường. Đó cũng là một cách làm đề
kết hợp một cách hữu cơ khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật.
Phát huy yếu tố con người, phục vụ con người, thúc đẩy tiến bộ xã hội là mục tiêu của khoa học xã hội.
Khoa học xã hội Việt Nam trải qua hai cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất Tổ quốc đã có
những cống hiến trong sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trong việc giáo dục tinh thần yêu
nước vả chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đã khai thác, đúc kết những giá trị nhân văn vô cùng quý báu của
dân tộc và đặc biệt có công trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin.
Đại hội VI của Đảng chúng tôi vừa rất tràn trọng những đóng góp của khoa học xã hội đối với đất
nưởc, vừa chỉ ra rằng khoa học xã hội còn quá chậm trễ so với sự phát triển của thực tiễn lịch sử, dẫn đến
tình trạng lạc hậu về lý luận và nhận thức lý luận, về chủ nghĩa xã hội và về thời kỳ quá độ, về những quy
luật phát triển kinh tế - xã hội ở một nước đang phát triển, về những vấn đề cơ bản của thời đại trong điều
kiện lịch sử mới. Một số ngành cơ bản khoa họe xã hội Việt Nam chưa có bề dày truyền thống.
Như mọi người đều biết, thắng lợi của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên và sự ra đời của hệ
thống xã hội chủ nghĩa đã không diễn ra ở những nước tư bản phát triển, ở đó lực lượng sản xuất đã xã hội
hoá cao. Vì vậy, chủ nghĩa xã hội được Các Mác dự báo có những điểm không hoàn toan khớp với hiện
thực 70 năm qua. Khoa học xã hội chưa phân tích đầy đủ hiện tượng ấy, ít vạch ra sự không ăn khớp đó mà
chủ yếu là bảo vệ, biện luận những tư tưởng kinh điển rốt cuộc là trong nhiều trường hợp rơi vào giáo điều
cả trong lý luận lẫn trong thực tiễn; những mô hình chủ nghĩa xã hội vì vậy tỏ ra thiếu sức sống, ít thuyết
phục và kém hấp dẫn. Chẳng hạn chúng ta đã thành kiến phi lý với những cái vốn có trong nền kinh tế tư
bản chủ nghĩa mà đáng lý ra chủ nghĩa xã hội phải kế thừa và phát triển như sản xuất hàng hóa quan hệ
hàng - tiền, cách tổ chức và quản lý năng động, có hiệu quả. Quá say mê với những thắng lợi ban đầu
chủng ta đã đốt cháy giai đoạn, muốn sớm có một thứ chủ nghĩa xã hội “thuần khiết” tẩy sạch mọi “tàn dư
tư sản”; kết quả là chủ nghĩa xã hội hiện thực thiếu một cơ sở vật chất - kỹ thuật cần thiết mà đáng lý ra
trong thời kỳ quá độ bắt buộc phải xây dựng được.
Cùng với sự yếu kém về cơ sở vật chát - kỹ thuật, về công nghệ, còn một vấn đề nữa là tính ưu việt của
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa không được phát huy đúng mức. Rõ ràng là mô hình chủ nghĩa xã hội sẽ giảm
tính thuyết phục, giảm sức hấp dẫn nếu năng suất lao động thấp hơn chủ nghĩa tư bản, nếu mọi công dân
không thật sự cỏ quyên tự do dàn chủ. Những biểu hiện dân chủ hình thức chỉ làm nảy sinh sự thờ ơ, bàng
quan, làm giảm lòng tin. Do đó, để nâng cao tính tích cực sáng tạo của quần chúng, để phát huy mọi tiềm
năng của mỗi con người vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhiệm vụ hàng đầu là dân chủ hóa xã
hội. Đó là đổi mới, đó là sáng tạo đó cũng là nguồn lực dự trữ của cách mạng. Khoa học xã hội có nhiệm vụ
làm cho mọi người ý thức đầy đủ quyền tự do dân chủ của họ, giúp họ thực hiện quyền đó, đồng thời góp
phần phá bỏ chủ nghĩa quan liêu đang làm mất uy tín và sức sống của chủ nghĩa xã hội. Nền dân chủ xã hội
chủ nghĩa phải lả bà đỡ của chế độ xã hội chủ nghĩa thật sự ưu việt; đó cũng chính là khả năng tự hoàn thiện
của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Các nhà khoa học xã hội Việt Nam cũng cần sử dụng đúng dân quyền dân chủ và tự do sáng tạo của
mình để nghiên cứu sâu sắc hơn, đề xuất với Đảng những ý kiến mới và cụ thể hơn về những vấn đề liên
quan đến thời kỳ quá độ và những nhiệm vụ cần giải quyết trong thời kỳ quá độ. Việt Nam đi lên chủ nghĩa
xã hội với những hình thức và những bước quá độ ra sao, chịu sự tác động của những quy luật gì, vấn đề
công nghiệp hóa và phát triền lực lượng sản xuất trong điều kiện cách mạng khoa học - kỹ thuật ngày nay,
sản xuất hàng hóa và quy luật giả trị, quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của
lực lượng sản xuất trong phạm vi nhà nước và từng vùng lãnh thổ, v.v... Những đóng góp đó sẽ đem lại cho
mô hình chủ nghĩa xã hội có thêm sức sống mới phù hợp với những điều kiện lịch sử cụ thể và đó cũng là
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sự tham gia thiết thực vào việc soạn thảo “Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội” của đất nước.
Nhận thức đúng thời kỳ quá độ không tách rời nhận thức đúng chủ nghĩa xã hội trong thê giới hiện đại.
Chủ nghĩa tư bản hiện đại vừa thích ứng với thời đại cách mạng khoa học - kỹ thuật, đẩy nhanh phát
triển kinh tế theo chiều sâu, tạo ra một lưc lượng sản xuất đồ sộ, giành lợi nhuận kếch sù, lại vừa phải
chống đỡ với nhiều biểu hiện gay gắt, sâu rộng của mâu thuẫn vốn có của xã hội tư bản chủ nghĩa. Sự tồn
tại của chủ nghĩa tư bản chứa đựng những mầm mống vả những tiền đề vật chất - kỹ thuật cho xã hội mới.
Phàn tích kỹ thực tế đó sẽ soi sáng thêm vê những quá trình khách quan mà lịch sử nhất thiết phải trải qua,
những tính quy luật khách quan nào phải dược tôn trọng, những quá trình nào có thể bỏ qua, nhờ đó có thể
giảm bớt những sai sót chủ quan, duy ý chí và cũng để ngăn ngừa những khuynh hướng bi quan thoái chí.
Cùng tồn tại và tác động lẫn nhau giữa hai hệ thống xã hội là một đặc điểm nồi bật của thời đại chúng
ta. Do vậy, cần đánh giá một cách thực tế vai trò của mỗi hệ thống xã hội trong bối cảnh quốc tế hiện nay;
thấy rõ hơn, chính xác hơn những mục tiêu cơ bản của thời đại gắn liền với nhiệm vụ quốc tế hàng đầu là
bảo vệ hòa bình, một nền hòa bình bền vững, trong đó các dàn tộc được sống độc lập, tự do.
Những vấn đề toàn cầu của thời đại đòi hỏi khoa học xã hội phân tích theo một tinh thần mới. Tính cấp
bách của việc giải quyết những vấn đề chung như sự tồn tại của loài người trong thế kỷ hạt nhân, nạn ô
nhiễm môi trường, sự tăng dán số quá khả năng có thể nuôi sống, sự lan truyền những bệnh tật của thời đại
văn minh, những món nợ chồng chất mà các nước đang phát trên phải gánh chịu, v.v... đòi hỏi sự hợp tác
của các nước có chế độ xã hội khác nhau. Cuộc đấu tranh chung của loài người nhằm ngăn chặn nguy cơ
chiến tranh hạt nhàn hủy diệt loài người và cuộc đấu tranh của từng dân tộc vì quyền dân tộc, dân chủ, dân
sinh và tiến bộ xã hội phản ánh mối quan hệ biện chứng giữa hòa bình và cách mạng, nguyên vọng thiết tha
của tất cả các dân tộc và cũng là xu thế của thời đại. Vận mệnh của sự sống loài người đòi hỏi phải có cách
nhìn mới về đấu tranh trong cùng tồn tại hòa bình giữa hai hệ thống xã hội trên hành tinh chúng ta; ở đó,
loài người có những yêu cầu phi hạt nhân hóa và phi thực dân hóa. Đó cũng là cơ sở cho sự hiểu biết lẫn
nhau và sự hợp tác vì những lợi ích chung trong .một thế giới đầy mâu thuẫn. Khoa học xã hội cần làm
sáng tỏ sự thống nhất trong màu thuẫn của thế giới hiện đại.
Vấn đề trên đây liên quan trực tiếp đến hoạt động đầy trách nhiệm của Hội đồng đề tài “Các vấn đề hòa
bình và giải trừ quân bị” tại hội nghị này.
Những nhiệm vụ dặt ra trước các nhà khoa học xã hội Việt Nam trong giai đoạn đổi mới này như vậy là
rát nặng nề; có nhiều nhiệm vụ chỉ có thể giải quyết tốt nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà khoa học xã
hội với các nhà khoa học tự nhiên vả khoa học kỹ thuật, giữa giới khoa học xã hội Việt Nam và các nhà
khoa học xã hội các nước anh em. Kinh nghiệm của một nước có phong phú bao nhiêu cũng cần được bồ
sung bằng kinh nghiệm quý báu của các nước và càng không thể giải quyết hết những vấn đề của nước
khác.
Ngày nay, thực tiễn lịch sử đã phát triển đến mức cần phải được tổng kết, khái quát và thực tiễn đó
đang rất cần có lý luận soi đường.
Ý kiến của V.I. Lênin “Không có lí luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng” càng đúng hơn
lúc nào hết.
Chúng tôi hy vọng rằng Hội nghị về khoa học xã hội tầm cỡ lởn này được tồ chức ở Việt Nam lần đầu
tiên, sự có mặt của các đồng chí đại diện các viện Hàn lâm khoa học các nước xã hội chủ nghĩa anh em sẽ
tạo ra bước phát triển mới trong nghiên cứu khoa học xã hội của chúng tôi. Nhân đây, chúng tôi bày tỏ lòng
chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiều mặt của các nước anh em trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cung
cấp tài liệu, phương tiện vả kinh nghiệm cho khoa học xã hội Việt Nam. Giới khoa học xã hội Việt Nam tin
rằng sẽ tìếp tục nhận được sự giúp đỡ và sự hợp tác quốc tế có hiệu quả.
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