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Thành công của cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng to lớn đối với
cách mạng thế giới, trong đó có Việt Nam. Ảnh hưởng của cuộc cách mạng này
đến Việt Nam thông qua vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Sau
bao năm bôn ba tìm đường cứu nước, cuối năm 1917, Người trở lại Pháp hoạt
động. Như tiếng sấm mùa xuân, cách mạng Tháng Mười Nga đã thức tỉnh giai cấp
công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới vừng dậy
đấu tranh, giải phóng dân tộc và gây sự chú ý đối với Nguyễn Ái Quốc!
Cách mạng Tháng Mười như tiếng sét đã đánh thức nhân dân châu Á tỉnh
giấc mơ hàng thế kỷ, trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có
ý nghĩa lớn và sâu xa như thế. Đồng thời, Người cũng chỉ ra: Cách mạng Tháng
Mười như một mẫu mực tuyệt vời về khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền; về
phương pháp cách mạng - phương pháp dùng bạo lực cách mạng đánh đổ giai cấp
tư sản và chế độ phong kiến địa chủ, xây dựng một xã hội hoàn toàn mới - xã hội
không còn người bóc lột người... Ngọn lửa cách mạng Tháng Mười Nga thắp sáng;
vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn Việt Nam, một chính đảng
của giai cấp công nhân Việt Nam ra đời. Với đường lối đúng đắn ngay từ đầu,
Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cả dân tộc Việt Nam đứng lên giải phóng
dân tộc khỏi ách thống trị của chế độ phát xít, thực dân và phong kiến tay sai gần
thế kỷ, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà năm 1945, giành thắng lợi
trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược
năm 1954-1975. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sức công phá của dòng
thác cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới do Cách mạng Tháng Mười
Nga mở ra đã làm hệ thống thuộc địa do chủ nghĩa thực dân đế quốc thiết lập trong
suốt 5 thế kỷ (từ 1492) đã bị sụp đổ hoàn toàn trong vòng chưa đầy 5 thập kỷ. Lịch
sử thế giới hiện đại không thể không khắc ghi công lao và ý nghĩa thời đại của
Cách mạng Tháng Mười Nga! Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, cũng như CNXH được xây
dựng dựa trên học thuyết cách mạng và khoa học ấy không chết! Sức mạnh “chiếu
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sáng” và khả năng “thức tỉnh” của Cách mạng Tháng Mười Nga sống mãi, là động
lực cho CNXH hôm nay vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tiếp tục phát triển đi
lên và cho cả nhân loại đấu tranh loại bỏ mọi áp bức, bất công, đi đến tương lai
hạnh phúc. Hiện thực sinh động đã chứng minh giá trị to lớn của Cách mạng
Tháng Mười Nga. Đồng thời, là thực tế “thép” bác bỏ mưu đồ xuyên tạc, chống
phá, nhằm phủ nhận giá trị của cuộc cách mạng đó và thành tựu của CNXH hiện
thực. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã có sức ảnh hưởng to lớn, tạo
động lực tinh thần, định hướng con đường phát triển của Việt Nam và các dân tộc
trên thế giới. Từ năm 1930, cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận khăng
khít của phong trào cách mạng thế giới. Với tư duy chính trị phải có "con đường
cứu nước khác", trên cơ sở phân tích những con đường mà các bậc tiền bối đã tìm
kiếm, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - ra nước ngoài, đến phương Tây để nghiên
cứu các cuộc cách mạng trên thế giới xem có thể học tập được không. Tính chất
"không đến nơi" của các cuộc cách mạng Pháp, Mỹ không được Người tiếp nhận;
bởi nó chưa thực sự đem lại độc lập, tự do cho dân tộc và giải phóng nhân dân lao
động thoát khỏi "kiếp ngựa trâu". Đến với Cách mạng Tháng Mười Nga, Nguyễn
Ái Quốc - Hồ Chí Minh - đi đến quyết định lịch sử: “Muốn cứu nước và giải phóng
dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Cách mạng
Tháng Mười Nga - con đường độc lập dân tộc gắn với CNXH - là con đường cách
mạng tất yếu của mọi dân tộc bị áp bức, muốn đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự
do thật sự và hạnh phúc cho nhân dân. Hơn tám thập kỷ qua, theo ngọn cờ của
Cách mạng Tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,
cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, hoàn thành cách mạng
dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, cả nước quá độ đi lên CNXH. Tiếp
thu tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin và bài học kinh nghiệm từ Cách mạng tháng
Mười Nga: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, Nguyễn Ái Quốc cho rằng
cần vận động tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân Việt Nam đang bị mất nước.
Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất, để huy động sức mạnh của đại đoàn kết
toàn dân. Công nông là gốc, liên minh với các giai tầng khác phải chú ý đến lợi ích
của giai cấp công - nông và của dân tộc. Chủ trương tập hợp lực lượng của Nguyễn
Ái Quốc phản ánh tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Người. Năm 1942, Người chủ
trương già, trẻ, gái, trai, dân, lính đều tham gia đánh giặc. Năm 1944, Người viết:
“Cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến toàn dân, vũ trang toàn dân”. Thực
hiện đường lối đoàn kết dân tộc với việc thành lập Mặt trận dân tộc mà thời kì
trước đó đã tiến hành với nội dung hình thức thích hợp, Nguyễn Ái Quốc đã đóng
góp lớn vào việc quyết định và thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh
2

(gọi tắt là Việt Minh) thay cho “Mặt trận dân tộc thống nhất Phản đế Đông
Dương”, nhằm đoàn kết và phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, đánh
đuổi Pháp, Nhật. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VIII và lời Kính cáo
đồng bào của Nguyễn Ái Quốc, ngày 6.6.1941, đã làm dấy lên phong trào cách
mạng trong cả nước. Mọi người ra sức thực hiện Nghị quyết của Đảng và lời kêu
gọi của Người: “Giờ giải phóng đã đến. Hãy phất cao cờ độc lập, lãnh đạo toàn dân
đánh tan thù chung. Tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đương vang dội bên tai các
đồng chí! Máu nóng các bậc anh hùng đương sục sôi trong lòng các đồng chí! Chí
phấn đấu của quốc dân đương chờ đợi sự lãnh đạo của các đồng chí!” (Hồ Chí
Minh Toàn tập, NXBCTQG, Hà Nội, 1995, T 3, tr198).
Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính và khát vọng giải phóng dân tộc thoát
khỏi ách xâm lược của thực dân, Hồ Chí Minh đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu
nước.Trải qua hành trình bôn ba khắp các châu lục vừa tìm hiểu vừa khảo nghiệm
từ thực tiễn của các cuộc cách mạng tư sản phương tây, đặc biệt là sự tìm hiều về
tình hình kinh tế- xã hội ba nước tư bản là Pháp, Mỹ, Anh, Hồ Chí Minh đã nhận
thấy sự bất ổn trong lòng xã hội tư bản và tính chất không triệt để của các cuọc
cách mạng tư sản. Giữa lúc đang trăn trở để tìm một con đường đi mới, thì cách
mạng Tháng Mười Nga thành công và sau đó Luận cương của Lênin về dân tộc và
vấn đề thuộc địa đến với Người. Từ những trải nghiệm thực tiễn và nhạy cảm
chính trị cùng với những nhận định và cách nhìn biện chứng trên cơ sở phân tích
đánh giá khoa học, Hồ Chí Minh đã quyết định lựa chọn đưa dân tộc Việt Nam đi
theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lê nin, con
đường cách mạng vô sản. Đây là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn cho dân tộc Việt
Nam và phù hợp với quy luật phát triển của xã hội loài người, mang lại độc lập cho
dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân, đưa đất nước phát triển theo con đường XHCN
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ , công bằng, văn minh. Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi. Dưới sự
lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn dân ta đang tiếp
tục chiến đấu để bảo vệ, xây dựng và phát huy những thành quả tốt đẹp và vô cùng
quý báu do Cách mạng Tháng 10 và Tháng 8 mang lại. Đường đi tuy vẫn còn
không ít chông gai nhưng không có gì có thể cản lại sự phát triển tất yếu của chủ
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có nhiều sự kiện lịch sử, khoa học,
có nhiều dấu hiệu cho thấy Chủ nghĩa Xã hội nhân đạo, ưu việt sẽ chiến thắng.
Cách mạng nước ta đã chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, và đã đạt được những thành tựu rất
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quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa đó
là minh chứng con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể dân tộc ta
đồng tâm lựa chọn. Đây cũng là cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc
hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười, của
Lê-nin vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.
Gần một thế kỷ đã qua kể từ khi cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga thắng
lợi, nhân loại đã chứng kiến biết bao biến cố thăng trầm, phức tạp. Nhưng Cách
mạng Tháng Mười vẫn là một trong những sự kiện trọng đại nhất của lịch sử thế
giới hiện đại. Lý tưởng và con đường Cách mạng Tháng Mười vẫn tiếp tục toả
sáng, soi rọi cuộc đấu tranh tự giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân lao
động, tiếp thêm nguồn sinh lực cho phong trào xã hội chủ nghĩa.
Mục tiêu và nhiệm vụ lớn lao của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là lãnh
đạo đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh, đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Lý tưởng và mục tiêu
cao cả đó xuyên suốt toàn bộ hoạt động thực tiễn của Đảng và nhân dân ta. Phải
thực hiện tốt nhất lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng ta là Đảng cách mạng,
là Đảng lãnh đạo, “mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách
mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong
sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân
dân” [Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12. NXB CTQG Hà Nội -1996, tr. 512-518].
Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn,
nhất là thực tiễn của công cuộc đổi mới, để tiếp tục làm sáng tỏ hơn nhận thức về
CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Cần tổng kết sâu sắc và nhận thức
rõ hơn những đặc điểm của đất nước và bối cảnh quốc tế trong thời kỳ mới, chỉ rõ
những chặng đường, bước đi, hình thức tổ chức kinh tế, xã hội của thời kỳ quá độ,
những đặc trưng của XHCN mà nhân dân ta xây dựng; mục tiêu tổng quát phải đạt
tới khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta và mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH ở
Việt Nam... Đó là những vấn đề cơ bản và quan trọng về lý luận và thực tiễn để
đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững sang một thời kỳ lịch sử mới.
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của
cách mạng Việt Nam. Hiện nay, bên cạnh những cơ hội lớn, chúng ta cũng đang
phải đối mặt với những thách thức gay gắt. Vì vậy, xây dựng Đảng vững mạnh thật
sự là nhiệm vụ quan trọng, là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách
mạng của nhân dân ta. Tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong
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của Đảng, chúng ta quyết tâm xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về
chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí, gắn bó mật thiết với nhân dân, có
phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và
năng lực, xứng đáng là người lãnh đạo và là người đầy tớ thật trung thành của nhân
dân, theo đúng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn CM Tháng
Mười Nga chứng minh rằng, bất cứ một chế độ nào đi ngược lại lợi ích chân chính
của dân tộc, của nhân dân, cản trở tiến bộ xã hội tất yếu bị đào thải, thay thế bởi
một chế độ xã hội khác tốt đẹp hơn. Rõ ràng, xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là
khi Đảng cầm quyền trong điều kiện mới chẳng những cần thiết mà còn phải
thường xuyên, lâu dài, phải được đặt lên hàng đầu. Nó quyết định sức sống, sức
chiến đấu của Đảng. Nội dung xây dựng Đảng về đạo đức cần được nhận thức và
thực hiện ra sao? Bằng cách nào?... Hàng loạt vấn đề đặt ra trong công tác xây
dựng, chỉnh đốn đối với Đảng ta hiện nay đòi hỏi các tổ chức Đảng ở mọi cấp
không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu để sớm đưa
đường lối, quan điểm, nghị quyết, định hướng phát triển KT-XH giai đoạn 20152020 của Đảng vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải kiên quyết và sớm khắc
phục hạn chế, yếu kém; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng và lợi
ích chính đáng, giải quyết các vụ việc gây bức xúc trong nhân dân; tôn trọng và
phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngay từ cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền, các đoàn thể phải luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh
thần trách nhiệm, chăm lo tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tận
tâm, tận lực, tận tụy với công việc để tạo và củng cố niềm tin cho nhân dân... Bám
sát thực tiễn cơ sở, nắm và dự báo tâm trạng, tư tưởng của nhân dân, của xã hội để
kịp thời định hướng dư luận cho phù hợp; tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của cán bộ, đảng viên về xây dựng, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với
nhân dân trong giai đoạn mới.
Ý nghĩa Cách mạng Tháng Mười Nga đến nay đối với chúng ta vẫn còn
nguyên giá trị, vận dụng những giá trị thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười trong
điều kiện mới ở nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định và phát triển sáng tạo
chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, thường
xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những
vấn đề do yêu cầu phát triển của đất nước. học thuyết Mác-Lênin và dấu ấn lịch sử
của cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga vẫn luôn toả sáng soi đường, dẫn lối
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cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách
thức, đẩy mạnh công cuộc CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, phấn đấu thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên xây dựng CNXH, con
đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn và kiên định./.
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