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CHÀO MỪNG THẮNG LỢI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXVII ĐẢNG CỘNG SẢN
LIÊN XÔ
MỘT SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ TRỌNG ĐẠI
NGUYỄN VỊNH
Thành công của Đại hội lớn thứ XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô đem lại cho nhân dân Liên Xô,
cho cộng đồng xã hội chủ nghĩa, cho toàn thể nhân loại niềm phấn khởi lớn lao và niềm tin vững chắc
vào triển vọng phát triển mạnh mẽ, toàn diện của chủ nghĩa xã hội, vào ý chí và khả năng bảo vệ hòa
bình thế giới trong thời đại ngày nay.
Những người cộng sản và nhân dân Việt Nam, với tình cảm sâu sắc, nhiệt liệt chào mừng thành
công tốt đẹp của Đại hội.
Những luận điểm mà Đại hội lần thứ XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô nêu ra là sự phát triển sáng
tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin dựa trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Liên xô, kinh nghiệm. của các nước trên thế giới và dựa trên các thành tựu mới nhất của
các ngành khoa học hiện đại.
“Sử dụng đến mức tối đa bản chất ưu việt, khả năng to lớn của chế độ xã hội chủ nghĩa” là quan
điểm lý luận tổng quát xuyên suốt toàn bộ chiến lược đối nội và đối ngoại của Đảng Cộng sản Liên
Xô. Dựa vào việc phát huy toàn diện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội để đểy nhanh phát triển kinh tế xã hội là một luận điểm quan trọng của văn kiện Đại hội. Nó được luận chứng một cách khoa học dựa
trên những kinh nghiệm tiên tiến đã đạt được không phải chỉ nhằm tăng nhịp độ phát triển kinh tế, mà
thực chất là ở trình độ “phát triển sản xuất theo chiều sâu về mọi mặt, trên cơ sở tiến bộ khoa học, kỹ
thuật, cải tổ cơ cấu của nền kinh tế, thực hiện những hình thức quản lý kinh tế có hiệu quả, tổ chức và
khuyến khích lao động”.
Văn kiện Đại hội đã chỉ ra rằng: “Đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là chìa khóa
để giải quyết mọi vấn đề trước mắt và lâu đài, kinh tế và xã hội, chính trị và tư tưởng, đối nội và đối
ngoại. Chỉ bằng cách đó mới có thể đạt được trình độ mới về chất của xã hội Xô-viết”.
Với tinh thần phê phán cách mạng và khoa học đó, Đại hội lần thứ XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô
đã xem xét những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, theo sát đánh giá đúng mức
tình hình kinh tế và xã hội cụ thể của giai đoạn lịch sử hiện tại, vạch ra những mặt yếu kém, chỉ ra
những khả năng, những triển vọng
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mới để khắc phục những tình trạng “trì trệ”, thắng được “sức ì”, để phát huy bản chất tốt đẹp của chủ
nghĩa xã hội.
Tổng kết kinh nghiệm những năm qua, chỉ ra một cách thiết thực con đường hoàn thiện chủ nghĩa
xã hội tiến lên chủ nghĩa cộng sản, Đảng Cộng sản Liên Xô đã uốn nắn những quan niệm giản đơn,
nôn nóng, những thiên hướng đề ra những mục tiêu quá sớm, nhưng cũng chỉ rõ không được chậm trễ
trong việc giải quyết những nhiệm vụ đã chín muồi.
Đại hội đã đề ra mục tiêu đưa tiềm lực sản xuất của Liên Xô đến năm 2000 tăng gấp hai lần với
chất lượng mới. Đó là một bước phát triển kỳ diệu của chủ nghĩa xã hội. Đại hội cũng vạch ra những
điều kiện vật chất và tinh thần để biến mục tiêu đó thành hiện thực và hướng hành động đối với mọi
người xô-viết lúc này vào việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả.
Đại hội lần thứ XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô đã vạch ra nhiệm vụ đối với công tác quản lý kinh
tế hiện nay là: “Phải tiến hành một cuộc cải cách căn bản, phát huy tính chủ động và đầu óc kinh
doanh xã hội chủ nghĩa trong mỗi khâu của nền kinh tế quốc dân...”; “phát triển hơn nữa chế độ tự
quản xã hội chủ nghĩa trong kinh tế…, hướng công tác quản lý vào việc nâng cao hiệu suất và chất
lượng, đẩy nhanh tiến bộ khoa học-kỹ thuật, nâng cao sự quan tâm của công nhân viên chức đối với
kết quả lao động của mình...”; “tiêu chuẩn cao nhất để hoàn thiện công tác quản lý cũng như toàn bộ
hệ thống quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa là sự đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội, củng cố chủ
nghĩa xã hội trên thực tế”. Đại hội còn chỉ rõ, kinh nghiệm lịch sử đòi hỏi phải thanh toán những định
kiến đối với quan hệ hàng hóa - tiền tệ, không thể coi thường vai trò của chúng tới những hình thức tổ
chức và phương pháp quản lý sản xuất kinh doanh vốn tồn tại trong chủ nghĩa tư bản, khi những quan
hệ đó còn có lý do chính đáng để tồn tại, vấn đề đặt ra là phải biết cải tạo và sử dụng nó phục vụ cho
những mục tiêu kinh tế, xã hội của chế độ mới.
Chiến lược quản lý kinh tế của Đảng Cộng sản Liên Xô là những gợi ý, những kinh nghiệm rất quý
báu đối với chúng ta.
Sức mạnh vĩ đại của chủ nghĩa xã hội mà lịch sử các xã hội trước chưa từng biết tới bắt nguồn từ lý
tưởng nhân đạo cao cả “tất cả cho con người, tất cả vì hạnh phúc của con người”. Đổi với những người
cộng sản chân chính, đó không phải là lời nói suông, mà là khẩu hiệu hành động. Tạo ra một bầu
không khí trong lành cho xã hội, chăm lo tới đời sống mọi mặt của con người là trách nhiệm lớn lao
của Đảng cầm quyền.
Quyền làm chủ thực sự của nhân dân vừa là phương tiện vừa là mục đích của cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Đảng Cộng sản Liên Xô chủ trương dân chủ hóa hơn nữa xã hội, củng cố chế độ tự quản xã hội
chủ nghĩa của nhân dân. Quản lý xã hội không những vì lợi ích của nhân dân mà còn chính do nhân
dân thực hiện. Đảng Cộng sản Liên Xô chủ trương sử dụng có hiệu quả mọi hình thức dân chủ trực
tiếp như, chế độ kiểm tra, quyền chất vấn của đại biểu, thông báo công khai, hội nghị công nhân viên
chức… Điều đó đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý của các xô-viết, vai trò tích cực của
các tổ chức xã hội và tập thể lao động. Muốn vậy, phải bảo đảm khả năng thực tế để nhân dân tác động
tích cực đến các quyết định quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quyết định và nhận được thông tin cần
thiết về hoạt động của bộ máy. Nói như đồng chí Goóc-ba-chôp, “phải làm cho nhân dân biết được cái
gì đang xảy ra trong
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ngôi nhà của mình”. Chỉ có như vậy mới bảo đảm quyền làm chủ thật sự của nhân dân, mới nâng cao
được ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với xã hội.
Phát huy tính tích cực của con người dựa trên nền dân chủ và chế độ tự quản xã hội chủ nghĩa, tư
tưởng đó rất gần gũi với quan điểm của Đảng ta về chế độ làm chủ tập thể và về cơ chế Đảng lãnh đạo,
Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
Giáo dục hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nguyên tắc đạo đức cộng sản không thể chỉ dùng lời nói.
Biện pháp có hiệu quả là kết hợp các hình thức, phương pháp giáo dục tư tưởng với pháp luật và biện
pháp kinh tế. Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải giữ vững kỷ cương của xã hội, “phải thi hành mọi biện
pháp để xóa bỏ các khoản thu nhập phi lao động”, trừng trị “những kẻ ăn bám, ăn cắp của cải xã hội
chủ nghĩa”, “ăn hối lộ”, “chống lại những ai bước vào con đường xa lạ với bản chất lao động của chế
độ mới”…
Tóm lại, “phấn đấu làm trong sạch cuộc sống là phương pháp thiết thực nhất, là một phương pháp
tốt nhất để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục tư tưởng”. Đây cũng là một kinh nghiệm quý đối
với chúng ta trong cuộc đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực xã hội hiện nay.
Đại hội đã phân tích theo quan điểm lê-nin-nít tình hình thế giới hiện nay, nêu rõ các trào lưu cách
mạng đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội chống chủ nghĩa đế quốc,
đã nói rõ chủ nghĩa đế quốc tuy còn mạnh và nguy hiểm, nhưng chúng đã qua thời cực thịnh. Những
mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa đế quốc ngày càng trở nên gay gắt. Đế quốc ấy, dinh lũy của các thế
lực phản động quốc tế, dù ngoan cố đến đâu cũng không thoát khỏi sự diệt vong về mặt lịch sử.
Phân tích những mâu thuẫn và sự phát triển đa dạng về loại hình của các hệ thống xã hội-chính trị
quốc tế; mối liên hệ phức tạp và ngày càng được tăng cường giữa các quốc gia dân tộc có chế độ chính
trị khác nhau; tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật, những kết quả và hậu quả
của nó trên các loại kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tư tưởng, sinh thái; những biến đổi sâu sắc trong
cơ cấu giai cấp, nội dung của lao động, phương thức sản xuất, lợi nhuận..., Báo cáo chính trị của Đại
hội đã đi tới kết luận rằng tất cả tình hình đó “đang hình thành một thế giới có mâu thuẫn nhưng lệ
thuộc vào nhau và hoàn chỉnh về nhiều mặt”.
Hiện nay, nhân loại đang đứng trước sự đe dọa của cuộc chiến tranh hạt nhân hủy diệt. Tính chất
đặc biệt nghiêm trọng của tình hình là ở chỗ, trong khi kho vũ khí khủng khiếp này dã đủ để hủy diệt
nhân loại nhiều lần-như các nhà khoa học đã chứng minh - thì cuộc chạy đua vũ trang do đế quốc Mỹ
phát động vẫn chưa dừng lại. Đại hội lần thứ XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô đã chỉ rõ cần phải loại
trừ tư duy cũ và xây dựng tư duy mới đối với những vấn đề chính trị-quân sự trong thời đại hạt nhân;
ngày nay, chủ nghĩa đế quốc không thể hy vọng vào một hệ thống vũ khí hiện đại nào làm “lá chắn an
toàn” cho chúng nếu chúng gây ra chiến tranh thế giới; chúng không thể hy vọng thoát ra ngoài cuộc
và trở thành kẻ giàu có sau chiến tranh. Tất cả các “yếu tố kiềm chế” về quân sự và chính trị, về
nguyên tắc sẽ không còn ý nghĩa khi cuộc chạy đua vũ trang thoát khỏi sự kiểm soát của con người.
Chính vì vậy, chúng ta hoàn toàn ủng hộ lập trường của Liên Xô đã ghi trong Cương lĩnh: “Đảng Cộng
sản Liên Xô ra sức góp phần xác lập ở khắp mọi nơi nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình trong các quan
hệ quốc tế”; ủng hộ giải pháp tổng hợp “thiết lập hệ thống anh ninh
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quốc tế toàn diện”; ủng hộ tuyên bố của đồng chí M.X.Goóc-ba-chốp ngày 15-l-1986 về chương trình
đồng bộ, thực tế, loại trừ vũ khí hạt nhân vào cuối thế kỷ này nhằm củng cố vững chẳc nền hòa bình
thế giới, bảo đảm cho tất cả các quốc gia, dân tộc điều kiện cơ bản để xây dựng cuộc sống văn minh
hạnh phúc. Đại hội lần thứ XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô một lần nữa khẳng định nghị lực, quyết
tâm, tinh thần trách nhiệm to lớn, chủ nghĩa nhân đạo và tinh thần quốc tế xã hội chủ nghĩa và quốc tế
vô sản cao cả của Liên Xô với hòa bình và tiến độ xã hội trên toàn thế giới.
Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng lên ngang tầm các nhiệm vụ trọng đại đã ghi trong Cương lĩnh
là một yêu cầu và cũng là một thắng lợi to lớn của Đại hội XXVII.
Sự đổi mới về bộ máy cán bộ và phong cách làm việc trong thời gian đi tới Đại hội và trong Đại
hội đã tạo ra cao trào hoạt động cách mạng sôi động của nhân dân Liên Xô và sẽ bảo đảm vững chắc
cho việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội mà Đảng đã đề ra.
Phong cách mới là phong cách hoạt động khẩn trương, năng động, sáng tạo, sát thực tế, sát cuộc
sống, nhạy cảm với cái mới, vun trồng cho cái mới, cái tiến bộ, là hoạt động có tổ chức, có kỷ luật, có
tinh thần trách nhiệm cao, là sự đoạn tuyệt không thương tiếc và thái độ không khoan nhượng với tình
trạng bảo thủ, trì trệ, “nước chảy bèo trôi”. Phong cách mới là “dũng cảm đánh giá tình hình một cách
tỉnh táo”, là “không có ý thức là mình không bao giờ sai”, là lời nói đi đôi với việc làm, là không thể
chấp nhận tình trạng “muốn cải thiện tình hình nhưng lại không muốn thay đổi gì cả”. Phong cách mới
đòi hỏi Đảng phải hoạt động trong bầu không khí tìm tòi, đổi mới hình thức và phương pháp hoạt
động”.
Tư cách người đảng viên cộng sản xa lạ với chủ nghĩa quan liêu, với thói giả dối, phô trương, hình
thức, hời hợt, hiếu danh; là sự khẳng định tính thẳng, trung thực, chân thành trong quan hệ với con
người; là sự coi trọng tính thiết thực và hiệu quả trong công việc.
Là Đảng cầm quyền, nghĩa là Đảng có trong tay Nhà nước và hệ thống chính trị-xã hội rộng lớn.
Nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đòi hỏi phải phân biệt về mặt chức năng của các tổ chức,
đồng thời biết phát huy mạnh mẽ vai trò của cả hệ thống chính trị, xã hội. Biết chủ động phát huy các
tổ chức Nhà nước và các đoàn thể xã hội, không bao biện làm thay, như vậy Đảng sẽ tạo ra cho được
động lực mạnh mẽ, phát huy được sức mạnh to lớn của nhân dân - với tư cách à người làm chủ duy
nhất của xã hội mới.
Lấy tiêu chuẩn “phẩm chất chính trị và phẩm chất công tác tài năng và thành tích thực tế; thái độ
đối xử với con người” làm tiêu chuẩn duy nhất để đề bạt cán bộ, “kết hợp trong công tác lãnh đạo
những cán bộ có kinh nghiệm với cán bộ trẻ tuổi”, bảo đảm “tính liên tục và tính kế thừa trong lãnh
đạo và quản lý đã đem lại cho tổ chức Đảng và bộ máy Nhà nước một sức sống mới - đó là một thắng
lợi lớn của Đại hội lần thứ XXVII.
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www.ios.org

