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Tóm tắt:
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản - bản Cương lĩnh vĩ đại của phong trào cộng sản và công nhân quốc
tế - phản ánh học thuyết đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, những nguyên lý của chủ nghĩa xã
hội khoa học mà trước hết là về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân. Ngày nay, do khoa
học công nghệ phát triển, nền kinh tế tri thức ngày càng giữ vai trò to lớn ở tất cả các nước trên thế giới,
kéo theo chất lượng, cơ cấu công nhân cũng thay đổi nhưng số lượng công nhân không giảm xuống, “teo
đi”, mà có xu hướng ngày càng tăng lên. Vì vậy việc việc nghiên cứu làm sáng tỏ tư tưởng về sứ mệnh lịch
sử của giai cấp công nhân trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản là nhiệm vụ rất cần thiết trong giai đoạn
hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
1. Đặt vấn đề
Là một trong những phạm trù cơ bản nhất
của chủ nghĩa xã hội khoa học, việc phát hiện ra sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong
những cống hiến vĩ đại nhất của chủ nghĩa Mác Lênin, những nhận định và lý luận của C.Mác, Ph.
Ăngghen về giai cấp công nhân có tác dụng và ý
nghĩa to lớn đối với cách mạng nước ta hiện nay.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng
cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ ý nghĩa, nội dung căn
bản, sứ mệnh lịch sử cụ thể của giai cấp công nhân
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là: Lợi ích giai
cấp công nhân thống nhất với lợi ích của toàn dân
tộc trong mục tiêu chung là độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh. Nội dung chủ yếu
của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay là
thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện
đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong tình hình chính trị và tư tưởng diễn
biễn phức tạp, cuộc cách mạng của giai cấp công
nhân đang đứng trước những thử thách to lớn, thì
hàng triệu người cộng sản, những người mác xít
trên toàn thế giới, trong đó có những người cộng sản
Việt Nam chúng ta, vẫn kiên quyết bảo vệ chân lý
của chủ nghĩa Mác - Lênin, kiên trì những nguyên
lý cơ bản của Tuyên ngôn của Đảng cộng sản,
nghiêm túc tìm hiểu nguyên nhân thất bại của chủ
nghĩa xã hội và đang từng bước phát triển Tuyên
ngôn theo sự phát triển của đặc điểm thời đại trong
giai đoạn hiện nay.
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2. Nội dung
2.1. Tư tưởng về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân trong “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”
Trong lời tựa viết cho lần xuất bản tiếng Đức
năm 1890, Ph. Ăng ghen đã chỉ rõ: lịch sử Tuyên
ngôn đã phản ánh được một mức độ nào đó lịch sử
phong trào công nhân hiện đại từ năm 1848 đến nay.
Hiện nay, hiển nhiên đó là tác phẩm phổ biến hơn
cả, có tính quốc tế hơn cả trong tất cả các văn phẩm
xã hội chủ nghĩa, đó là Cương lĩnh chung của hàng
triệu công nhân từ Xibia đến Cali phooc nia. [1- 98].
V.I.Lênin - người thầy vĩ đại của giai cấp
công nhân quốc tế, người kế tục sự nghiệp, bổ sung,
phát triển sáng tạo học thuyết Mác trong điều kiện
mới - đã khẳng định: “Tác phẩm này đã trình bày
một cách hết sức sáng sủa và rõ ràng thế giới quan
mới, chủ nghĩa duy vật triệt để - chủ nghĩa duy vật
này bao quát cả lĩnh vực sinh hoạt xã hội - phép biện
chứng với tư cách là học thuyết toàn diện nhất và
sâu sắc nhất về sự phát triển lý luận đấu tranh giai
cấp và vai trò cách mạng - trong lịch sử toàn thế giới
- của giai cấp vô sản tức là giai cấp sáng tạo ra một
xã hội mới, xã hội cộng sản”, [7 - 57].
Những tư tưởng về sứ mệnh lịch sử thế giới
của giai cấp công nhân được C. Mác và Ph. Ăng
ghen trình bày cụ thể như sau:
Một là về: Sự ra đời của giai cấp tư sản và
giai cấp vô sản
Từ việc phân tích cơ cấu xã hội - giai cấp
trong xã hội tư bản gắn với quá trình phát triển của
đại công nghiệp, C. Mác và Ph. Ăng ghen đã làm
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sáng tỏ sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp
công nhân như một tất yếu khách quan. Đó là giai
cấp có sứ mệnh lịch sử thủ tiêu chủ nghĩa tư bản,
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi từng nước
và trên toàn thế giới.
Khi phân tích xã hội tư sản và các quan hệ
giai cấp gắn với quá trình phát triển đại công nghiệp,
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản không phủ nhận vai
trò của giai cấp tư sản một cách máy móc, duy ý
chí. Bằng luận chứng khoa học, C. Mác và Ph. Ăng
ghen đã chỉ rõ rằng: “bản thân giai cấp tư sản hiện
đại cũng là sản phẩm của một quá trình phát triển
lâu dài, của một loạt những cuộc cách mạng trong
phương thức sản xuất và trao đổi”. Mặt khác, các
ông đã đánh giá cao địa vị của giai cấp tư sản với tư
cách là lực lượng tiên tiến chống lại các thế lực lạc
hậu của chế độ phong kiến trung cổ, đã từng là lực
lượng thúc đẩy “xã hội tư sản hiện đại sinh ra trong
long xã hội phong kiến đã bị diệt vong”. Bản Tuyên
ngôn của Đảng cộng sản đã khẳng định: ‘Giai cấp
tư sản đã đóng một vai trò hết sức cách mạng trong
lịch sử” [2 - 599], và “là giai cấp đầu tiên đã cho
chúng ta thấy hoạt động của loài người có khả năng
làm được những gì”, bởi vì giai cấp ấy “trong quá
trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế kỷ, đã tạo
ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn
lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước cộng
lại” [2- 603].
Hai là về: Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản
với giai cấp vô sản và người thực hiện sứ mệnh
lịch sử.
Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất
ấy, mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất tư
bản chủ nghĩa cũng đã nảy sinh gay gắt: mâu thuẫn
giữa lực lượng sản xuất đồ sộ, xã hội hoá rộng lớn
với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa mà nền tảng
của nó là chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa.
Ma lực của lợi nhuận đã khiến các nhà tư
bản chạy đua “bóp nặn thị trường”, bằng mọi cách
bóc lột giai cấp công nhân, dẫn đến kết cục là “giai
cấp tư sản không những đã rèn đúc ra những vũ khí
sẽ giết mình; mà còn tạo ra những người sử dụng vũ
khí ấy chống lại nó, đó là những công nhân hiện đại
những người vô sản” [2 - 605). Biện chứng của lịch
sử, tri thức khoa học và kết quả nghiên cứu, tổng kết
phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân đã giúp
Mác và Ăng ghen có được kết luận: “Trong tất cả
các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì
chỉ có giai cấp vô sản là giai cấp thực sự cách mạng
nhất” [2 - 610].
Giai cấp công nhân hay giai cấp vô sản
(những từ đồng nghĩa được C.Mác và Ph. Ăng ghen
sử dụng nhiều trong Tuyên ngôn) với tư cách là
“sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp”, đến
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lượt nó, là đại diện cho một lực lượng tiến bộ nhất
của xã hội. Phong trào vô sản là phong trào của khối
đại đa số, mưu lợi ích cho khối đại đa số.
Ba là về: Những điều kiện khách quan quy
định sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công
nhân.
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
không phải là ý muốn chủ quan, một sự áp đặt khiên
cưỡng mà do những điều kiện khách quan quy định.
Địa vị kinh tế - xã hội do nền đại công nghiệp tạo
ra, là giai cấp đem lại sự giàu có cho xã hội bởi
sản phẩm thặng dư mà họ làm cho giai cấp tư sản,
nhưng cũng lại là giai cấp bị bóc lột giá trị thặng
dư nhiều nhất, nên họ có mâu thuẫn trực tiếp với
giai cấp tư sản và mong muốn xoá bỏ nó. Hơn nữa,
những đặc điểm vốn có (tính tổ chức, tính kỷ luật,
tinh thần cách mạng triệt để, nguồn gốc xã hội được
“tuyển mộ trong tất cả các giai cấp của dân cư”…),
lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân đối lập với lợi
ích cơ bản của giai cấp tư sản, nhờ vậy giai cấp công
nhân vừa đại diện cho lợi ích của giai cấp mình vừa
đại diện cho lợi ích của nhân dân lao động và của cả
dân tộc, tự mình trở thành dân tộc. Cho nên họ làm
cách mạng không chỉ để giải phóng mình mà còn
giải phóng cả xã hội.
Mặt khác, do tính chất của lao động công
nghiệp, quá trình xã hội hoá ngày càng rộng lớn của
sản xuất đại công nghiệp, đã tạo nên bản chất quốc
tế của giai cấp công nhân. Khẩu hiệu “Vô sản tất
cả các nước đoàn kết lại” vang lên lần đầu tiên tại
Đại hội I Liên đoàn những người cộng sản đã được
ghi vào Tuyên ngôn của Đảng cộng sản như một
phương châm hành động để thực hiện sứ mệnh lịch
sử có tích chất toàn thế giới của giai cấp công nhân.
Sứ mệnh giải phóng giai cấp gắn liền với giải phóng
nhân loại khỏi ách áp bức bất công.
Bốn là về: Những điều kiện chủ quan quy
định sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công
nhân
Cùng với việc luận giải những điều kiện
khách quan quy định sứ mệnh lịch sử thế giới của
giai cấp công nhân, Tuyên ngôn của Đảng cộng sản
cũng đã làm sáng tỏ những nhân tố chủ quan bảo
đảm cho giai cấp công nhân thực hiện và hoàn thành
sứ mệnh lịch sử của mình. Trong đó, nhân tố chủ
quan quan trọng hàng đầu là vai trò lãnh đạo của
Đảng cộng sản. Trong tác phẩm này, Mác và Ăng
ghen đã luận giải một cách khoa học và thực tiễn
mối quan hệ giữa Đảng cộng sản và giai cấp công
nhân: “về mặt thực tiễn, những người cộng sản là bộ
phận kiên quyết nhất trong các đảng công nhân ở tất
cả các nước, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong
trào tiến lên về mặt lý luận, họ hơn bộ phận còn lại
của giai cấp vô sản là ở chỗ họ hiểu rõ những điều
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kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô
sản” [2, 614-615].
Với tư cách là đội tiền phong, là người lãnh
đạo phong trào công nhân, Đảng cộng sản có vai trò
to lớn, quyết định việc thực hiện và hoàn thành sứ
mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân.
Với luận chứng khoa học về sứ mệnh lịch sử
gủa giai cấp công nhân - Tuyên ngôn của Đảng cộng
sản đã có tầm vóc lịch sử to lớn và giá trị bền vững
đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
2.2. Ý nghĩa thời đại hiện nay
2.2.1. Ý nghĩa thời đại về sứ mệnh lịch sử thế giới
của giai câp công nhân
Những năm gần đây, nhất là khi chế độ xã
hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, phong
trào cộng sản và công nhân quốc tế lâm vào tình
trạng thoái trào, đời sống chính trị - xã hội hết sức
phức tạp. Nhân cơ hội đó, các thế lực thù địch của
chủ nghĩa xã hội, những kẻ cơ hội chính trị đang
ra sức xuyên tạc, phủ nhận học thuyết Mác - Lê
nin, phủ nhận sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai
cấp công nhân - phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học. Hàng loạt luận điệu cho rằng,
ngày nay bản chất của chủ nghĩa tư bản đã thay đổi,
không còn mâu thuẫn đối kháng giữa giai cấp công
nhân và giai cấp tư sản, sự phát triển của nền kinh tế
tri thức đang làm cho số lượng giai cấp công nhân
“ngày càng ít đi”, sứ mệnh lịch sử thế giới không
còn thuộc về giai cấp công nhân nữa v.v…
Về cả phương diện lý luận và thực tiễn, đều
có thể khẳng định giá trị khoa học của phạm trù sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân từ những điểm
sau:
Một là: Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của
giai cấp công nhân bắt nguồn từ những điều kiện
khách quan sẽ không thể mất đi dù phong trào cộng
sản và công nhân đang tạm thời thoái trào.
Lịch sử thế giới đã từng chứng kiến phong
trào công nhân bị đàn áp, bị khủng bố sau Cách
mạng tháng Hai và Tháng Sáu năm 1848 ở Đức,
Pháp, Bỉ, Áo, Hung… Phong trào công nhân cũng
đã từng chịu cuộc tắm đẫm máu trả thù tàn khốc của
các thế lực tư sản phản động quốc tế sau Công xã
Pa ri (1871).
Sau những thất bại đó, đổ vỡ, phong trào
công nhân đã khôi phục, tiếp tục khẳng định vị thế
của mình. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
đã được chứng minh hùng hồn bằng thắng lợi của
cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm
1917, cùng với phong trào cộng sản và công nhân
quốc tế trong và sau Đại chiến thế giới lần thứ hai.
Hai là: Chủ nghĩa tư bản hiện đại đã có
những thay đổi lớn so với thời kỳ C.Mác và Ph. Ăng
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ghen viết Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, song xét
về bản chất giai cấp, mâu thuẫn cơ bản về giai cấp
và lợi ích giai cấp vẫn không hề thay đổi.
Việc xã hội hoá một phần tư liệu sản xuất,
việc cổ phần hoá các công ty, việc bán cổ phiếu và
một số công nhân có cổ phần, việc tăng quỹ phúc
lợi công cộng và phát triển các dịch vụ xã hội ở một
số nước tư bản là thành quả đấu tranh của giai cấp
công nhân chứ không pải xuất phát từ “lòng bác
ái”, nhân đạo của các nhà tư sản. Mặt khác, ở nhiều
nước tư bản, những sự điều chỉnh kể trên vẫn không
đưa xã hội vượt qua khỏi khuôn khổ quan hệ sản
xuất tư bản chủ nghĩa mà chế độ chiếm hữu tư nhân
tư bản vẫn là nền tảng, giữ vai trò thống trị xã hội.
Xét về phương diện giai cấp thì lợi ích cơ bản của
giai cấp công nhân vẫn đối lập với lợi ích cơ bản
của giai cấp tư sản, dù không còn là vô sản (theo
nghĩa đen) nhưng giai cấp công nhân vẫn là người
làm thuê, vẫn bị bóc lột giá trị thặng dư. Khoảng
cách thu nhập giữa tư sản và công nhân vẫn là một
trời, một vực.
Mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp
giữa công nhân và tư sản vẫn tiếp tục diễn ra ở các
nước tư bản phat triển ngày nay.
Ba là: Ngày nay, do khoa học, công nghệ
phát triển, nền kinh tế tri thức ngày càng giữ vai
trò to lớn ở những nước tư ban phát triển, kéo theo
chất lượng, cơ cấu công nhân cũng thay đổi nhưng
số lượng công nhân không giảm xuống, mà có xu
hướng tăng lên không ngừng. (Theo số liệu thống
kê của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và Ngân
hàng thế giới (WB) cho thấy: vào năm 1900 có 80
triệu công nhân trên thế giới, năm 1990 có tới 615
triệu công nhân, đến năm 1998 đã có hơn 800 triệu
công nhân, đến nay đã có hơn 1 tỷ công nhân, và có
hơn 100 nước đang công nghiệp hoá.
Các quá trình “trí thức hoá công nhân” và
“công nhân hoá trí thức” càng làm tăng thêm chất
lượng của giai cấp công nhân trong điều kiện lịch
sử mới.
Bốn là: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân gắn liền với vai trò lãnh đạo của các Đảng
cộng sản, Đảng của giai cấp công nhân - Đảng mác
xít chân chính. Thành công và thất bại của phong
trào cộng sản và công nhân quốc tế càng chứng
minh tầm quan trọng có ý nghĩa quyết định của việc
phải thường xuyên xây dựng chỉnh đốn Đảng trên
tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức và
đạo đức, lối sống của người đảng viên. Chỉ có Đảng
nào biết vận dụng sáng tạo, phát triển sáng tạo chủ
nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của từng
quốc gia, dân tộc mới phát huy được vai trò lãnh
đạo để giai cấp công nhân thực hiện và hoàn thành
sứ mệnh lịch sử của mình.
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2.2.2. Ý nghĩa sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân
Việt Nam
Nghị quyết Hội nghị TW6, khoá X của Đảng
đã xã định: Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực
lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những
người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng
lương trong các loại hình doanh nghiệp sản xuất và
dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và
dịch vụ có tính chất công nghiệp.
Giai cấp công nhân Việt Nam ngoài sứ mệnh
lịch sử cùng với giai cấp công nhân thế giới xóa
bỏ chủ nghĩa tư bản và các chế độ áp bức bóc lột
giải phóng mình và nhân dân lao động trên toàn thế
giới, thì giai cấp công nhân Việt Nam có sứ mệnh
lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt
Nam thông qua đội tiên phong là Đảng cộng sản
việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản
xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp
xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,
dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên
minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và
đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Giai cấp công nhân Việt Nam, sản phẩm trực
tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân
Pháp, lần thứ nhất (1897 -1914) và thực sự trở thành
giai cấp công nhân Việt Nam từ lần khai thác thuộc
địa thứ hai của thực dân Pháp (1924 -1929). Cùng
với quá trình phát triển của cách mạng, giai cấp
công nhân Việt Nam sớm trở thành bộ phận của đội
ngũ giai cấp công nhân quốc tế. Ngoài những đặc
điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế, giai cấp
công nhân Việt Nam còn có những đặc điểm riêng.
Thứ nhất, sinh ra và lớn lên từ một đất nước
vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, có truyền thống
yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, dù còn non trẻ,
nhỏ bé, song giai cấp công nhân Việt Nam đã sớm
trở thành giai cấp duy nhất được lịch sử, dân tộc
thừa nhận và giao phó cho trọng trách sứ mệnh lãnh
đạo cách mạng Việt Nam từ sau các phong trào cứu
nước theo lập trường Cần Vương, lập trường tư sản
và tiểu tư sản thất bại.
Thứ hai, ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc,
vừa mới lớn lên, đã tiếp cận và tiếp thu chủ nghia
Mác - Lênin, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân
quốc tế, nhanh chóng trở thành lực lượng chính trị
tự giác và thống nhất, được Chủ tịch Hồ Chí Minh
giáo dục, đã sớm giác ngộ mục tiêu, lý tưởng, chân
lý của thời đại: độc lập dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội, giai cấp công nhân Việt Nam luôn có
tinh thần và bản chất cách mạng triệt để.
Thứ ba, do xuất thân từ giai cấp nông dân
lao động, bị thực dân phong kiên bóc lột, bần cùng
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hoá nên giai cấp công nhân nước ta có mối quan hệ
gắn bó máu thịt với giai cấp nông dân và các tầng
lớp lao động khác. Qua thử thách của cách mạng,
liên minh giai cấp đã trở thành động lực và là cơ sở
vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thứ tư, từ khi trở thành giai cấp cầm quyền,
giai cấp công nhân Việt Nam luôn phát huy bản chất
cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn
là lực lượng đi đầu và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới,
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng
và phát triển nền kinh tế công nghiệp và nền kinh tế
tri thức hiện đại.
Thứ năm, quá trình “trí thức hoá” giai cấp
công nhân Việt Nam diễn ra mạnh mẽ, từng bước
hình thành giai cấp công nhâ trí thức Việt Nam.
Việc hình thành giai cấp công nhân trí thức
không có nghĩa đơn thuần chỉ là sự bổ sung vào lực
lượng giai cấp công nhân những công nhân có trình
độ cao mà là giai cấp công nhân được nâng cao về
trình độ và có sự thay đổi về tính chất lao động, lao
động điều khiển những công nghệ tự động hoá của
nền kinh tế tri thức. Đất nước ta đang tiếp tục đổi
mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể thực
hiện thắng lợi khi gắn liền vai trò lãnh đạo của Đảng
với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt
Nam trong điều kiện mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh
kính yêu của chúng ta đã từng khẳng định vai rò,
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam:
“Chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách
mạng nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế
quốc thực dân. Với lý luận cách mạng tiên phong và
kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp
công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng
và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam” [6 - 9].
Văn kiện Đại hội X của Đảng cộng sản Việt
Nam đã xác định: “Đối với giai cấp công nhân, phát
triển về số lượng, chất lượng và tổ chức; nâng cao
giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và
nghề nghiệp, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”
[4 - 118].
3. Kết luận
Giai cấp công nhân là sản phẩm của lịch sử.
Nó ra đời và phát triển cùng với sự xuất hiện và phát
triển của nền công nghiệp hiện đại. C.Mác và Ph.
Ăng ghen sau đó là V.I.Lê nin, những nhà tư tưởng
vĩ đại của nhân loại đã để lại những công trình
nghiên cứu về vai trò lịch sử của giai cấp công nhân
với tư cách là giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản,
và là người cuối cùng sẽ xoá bỏ chủ nghĩa tư bản
đưa loài người đến một phương thức sản xuất tiến
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bộ hơn - phương thức xản xuất xã hội chủ nghĩa,
một xã hội không còn giai cấp, không có áp bức,
bóc lột, một xã hội văn minh mình vì mọi người,
mọi người vì mình.
Tiếp thu tư tưởng các nhà kinh điển của chủ
nghĩa Mác - Lê nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận
thấy và khẳng định: sứ mệnh lịch sử của giai cấp
công nhân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân
tộc và trong công cuộc xây dựng đất nước đi lên chủ
nghĩa xã hội, điều đó đã được chứng minh trong lịch
sử dân tộc Việt Nam.
Giai cấp công nhân với những công lao to
lớn của mình đã xứng đáng được gọi là lực lượng đi
tiên phong trong mọi phong trào cách mạng, là lực
lượng lãnh đạo quần chúng nhân dân, bởi đây là lực
lượng cách mạng triệt để nhất, là lực lượng tiến bộ
nhất. Chính vì vậy, mà Đảng và Nhà nước ta ngày
càng phải phát huy được vai trò sức mạnh của giai
cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh
chung của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

toàn thế giới vì hoà bình, tiến bộ xã hội và phát triển
bền vững vì tình hữu nghị giữa các dân tộc chống
chủ nghĩ tư bản lũng đoạn độc quyền thế giới. Có
như vậy mới tạo được sức mạnh tổng hợp góp phần
đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng của công
cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Công cuộc đổi mới đất nước Việt Nam đang
bước vào chiều sâu, càng đòi hỏi chúng ta phải
thấu hiểu triệt để các nguyên lý về chủ nghĩa xã
hội khoa học, về sứ mệnh lịch sử thế giới của giai
cấp công nhân và vai trò lãnh đạo của Đảng cộng
sản để từng bước đưa cách mạng Việt Nam đi đến
thắng lợi trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước. Tiến tới xây dựng một xã hội thực sự
công bằng, dân chủ, văn minh. Qua các tư tưởng
của C. Mác và Ph. Ăng ghen về sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân trong tác phẩm Tuyên ngôn của
Đảng cộng sản, giúp chúng ta nhìn nhận con đường
phát triển đất nước một cách đầy đủ và rõ ràng hơn.
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THOUGHT ABOUT THE WORKING MISSION OF THE WORKING CLASS
IN THE WORK “DECLARATION OF THE COMMUNIST PARTY”.
THE MEANING OF THE PRESEN DAY
Abstract:
Communist Partys declaration – the great version of the communist movement and international
worker – reflects the revolutionary doctrine of the working class, the principles of scienti fic socialism, first
of all is about the wordwide historic mission of the working class. Right now, due to the deve lopment of
science and techonology, the know ledge economy is increasingly holding a huge role in all countries of
the world, with the quality and structure of workers changing but the number of workers is not decrease
“shrink”, wich tends to increase. There fore, the study and clarification of the ideology of the working class
in the Declaration of the Communist Paty is an essential tast in the cusrent period.
Keywords: Thought about the historical mission of the working class.
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