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VẤN ĐỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Hoàng Thị Thúy - Học viện Chính trị Công an Nhân dân
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Abstract: On the basis of the theory of Marxism - Leninism of class origin, class struggle is
indispensable in class society; forces and class struggle process in society. The article studies and
points out some methodological implications in solving the current class problem and class
struggle in Vietnam today.
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1. Mở đầu
Lí luận của chủ nghĩa Mác - Lênin đã khẳng định:
Mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp là biểu hiện
xã hội của mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan
hệ sản xuất. Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp là
vấn đề tất yếu, có tính quy luật của phát triển xã hội;
mặc dù, trong mỗi thời kì lịch sử, mỗi giai đoạn phát
triển, cuộc đấu tranh này có những biểu hiện khác
nhau, nhưng chưa bao giờ hết ý nghĩa thời sự. Vì vậy,
kiên định với lập trường giai cấp của chủ nghĩa Mác Lênin; nhận diện khách quan những đặc điểm trong
cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay có ý nghĩa quan trọng
đối với sự thành công của các mạng nước ta.
Bài viết tập trung bàn về vấn đề giai cấp và đấu
tranh giai cấp trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội
ở nước ta hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Đôi nét về giai cấp và đấu tranh giai cấp
Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp là “sợi chỉ
đỏ” xuyên suốt học thuyết Mác - Lênin, là cơ sở để
phân biệt những người Mác xít với những kẻ giả danh,
xét lại và chủ nghĩa cơ hội. Trước xu thế hòa bình hợp tác, toàn cầu hóa, khu vực hóa và trong quá trình
hội nhập quốc tế sâu rộng, nhiều người dường như
lãng quên vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp. Nếu
ai đó có đề cập vấn đề giai cấp liền bị quy là “bảo thủ”
“giáo điều”; ai nhắc nhở phải cảnh giác với âm mưu
“diễn biến hòa bình” thì cho là “thiếu thức thời”, “tư
duy cũ”… Nhất là sau sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ
nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô (trước đây),
một lần nữa, nhiều nhân vật “chống Cộng” và không
ít kẻ “ăn theo” càng được thể lu loa đủ điều, hí hửng
rằng: chủ nghĩa xã hội đã chết, lí tưởng Cộng sản đã
hết thời; chủ nghĩa Mác - Lênin đã cáo chung!... Họ
cố tình đồng nhất việc Liên Xô (trước đây) đổ vỡ với
việc chấm dứt chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác -

Lênin; xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác - Lênin,
trong đó có vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì
vậy, việc đánh giá, phân tích vấn đề giai cấp và đấu
tranh giai cấp trên cơ sở khoa học, từ đó khẳng định
tính quy luật của nó và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn
nước ta trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là
việc làm cần thiết.
Những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin đã có
nhiều cống hiến to lớn vào lí luận giai cấp và đấu tranh
giai cấp. Lí luận về giai cấp được C.Mác và
Ph.Ăngghen diễn đạt rất đơn giản nhưng rõ ràng nhất
trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, là: “Lịch sử tất
cả các xã hội tồn tại từ trước tới ngày nay chỉ là lịch
sử đấu tranh giai cấp” [1; tr 605]. Theo quan điểm
mác xít, sự phát triển của lực lượng sản xuất dẫn tới
sự phân công lao động xã hội; sự phân công lao động
xã hội, làm cho năng suất lao động được nâng cao. Các
quá trình này tác động qua lại với nhau đã tạo ra của
cải vật chất dư thừa tương đối và chính số của cải dư
thừa có giới hạn này đã tạo ra chế độ tư hữu làm cơ sở
cho sự phân hóa xã hội thành các giai cấp đối kháng
và sự mâu thuẫn lợi ích giai cấp không thể điều hòa
được làm nảy sinh đấu tranh giai cấp.
2.2. Thực tế vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp
hiện nay
Hiện nay cũng như trước đây, vì lợi ích của bản
thân, giai cấp tư sản luôn dùng mọi thủ đoạn để loại
bỏ công cụ soi sáng các biến cố của xã hội có giai cấp
đó là: lợi ích giai cấp và đấu tranh giai cấp. Quan hệ
giai cấp là yếu tố quan trọng nhất để phân biệt một
cách khoa học mâu thuẫn và sự vận động, phát triển
của xã hội có giai cấp. Thực tế cho thấy, cuộc đấu
tranh giai cấp vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng quy luật
phát triển của xã hội loài người; vẫn là cuộc đấu tranh
“ai thắng ai” trên bình diện quốc tế, cũng như trong
điều kiện cụ thể của từng nước. Với tầm nhìn chiến
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lược toàn diện và lâu dài về cuộc đấu tranh giai cấp, bài
học về sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước
Đông Âu và Liên Xô trước đây vẫn luôn mới đối với
người cách mạng. Bất kì ở đâu, bất kể thời điểm nào,
khi cố tình coi nhẹ hoặc không đếm xỉa đến tính phức
tạp của cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng,
trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. tư tưởng và
văn hóa, thì chính lúc đó cách mạng sẽ phải trả giá đắt.
Trên thế giới có nhiều mâu thuẫn, diễn biến phức
tạp, mau lẹ, chứa đựng những bất trắc khó lường, xu
hướng vừa hợp tác vừa đấu tranh trong cùng tồn tại
hòa bình đang tác động đến cuộc đấu tranh giai cấp ở
nước ta hiện nay. Đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân
tộc, xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố vẫn tiếp tục
diễn ra gay gắt dưới nhiều hình thức mới; nguy cơ
xung đột vũ trang giữa các quốc gia, trong từng khu
vực vẫn tiềm ẩn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào làm ảnh
hưởng xấu tới hòa bình và an ninh của các quốc gia,
dân tộc. Cùng với đó là sự phát triển của cách mạng
khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đai đã ảnh hưởng
sâu sắc tới tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, sự
quốc tế hóa lực lượng sản xuất kéo theo sự quốc tế hóa
quan hệ sản xuất, các nước trên thế giới ngày càng có
mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau.
Thực tế cho thấy, giai cấp công nhân, giai cấp tư
sản và các tầng lớp khác đều có sự biến đổi to lớn do
sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ.
Khoa học - kĩ thuật - công nghệ đã trở thành động lực
thúc đẩy mạnh mẽ nền sản xuất phát triển, làm chuyển
dịch nền sản xuất công nghiệp sang nền sản xuất trí
thức, đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa, phụ thuộc lẫn
nhau, đưa nhân loại từng bước sang một trình độ văn
minh mới. Vì vậy, con người phải nâng cao trình độ
mọi mặt, nhất là chuyên môn nghiệp vụ. Và đây cũng
chính là thời cơ cho sự ra đời rất nhiều luận điểm phản
kích lại chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt là lí luận về
giai cấp và đấu tranh giai cấp. Cuộc đấu tranh chống
lại âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế
lực thù địch với cách mạng nước ta càng trở nên gay
go và phức tạp hơn bao giờ hết. Do đó, đấu tranh lí
luận phải hết sức nhạy bén, có nhận thức sâu sắc về
mọi mặt, bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng tư duy
lí luận tốt, nắm bắt quy luật vận động, khả năng phân
tích đánh giá tình hình, củng cố lập trường giai cấp
công nhân, có niềm tin khoa học, kịp thời giải quyết,
giải đáp các vấn đề nảy sinh cả về lí luận và thực tiễn;
kiên quyết và sáng suốt, đấu tranh chống lại các quan
điểm sai trái của các thế lực thù địch…

2.3. Những đặc điểm cơ bản của vấn đề đấu tranh
giai cấp ở nước ta hiện nay
2.3.1. Đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay nảy sinh
từ yêu cầu khách quan của sự phát triển kinh tế
Mâu thuẫn cơ bản (xét đến cùng) quyết định sự vận
động, phát triển của xã hội đó là mâu thuẫn giữa lực
lượng sản xuất với tính chất quốc tế hóa ngày càng cao
với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Xét về mặt xu
hướng, quan hệ sản xuất cũ sẽ trở thành xiềng xích,
trói buộc lực lượng sản xuất, muốn có phương thức
sản xuất mới buộc phải xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ.
C.Mác khẳng định: Tất cả các cuộc đấu tranh chính trị
đều là đấu tranh giai cấp và tất cả các cuộc đấu tranh
giải phóng giai cấp, dù dưới hình thức chính trị tất yếu
của chúng thế nào đi nữa - vì bất cứ cuộc đấu tranh
giai cấp nào cũng đều là đấu tranh chính trị - xét đến
cùng, đều xoay quanh vấn đề giải phóng về kinh tế.
Cho nên, mục tiêu đấu tranh giai cấp là giải quyết lợi
ích kinh tế, nếu không giải quyết được lợi ích kinh tế
thì quyền lực chính trị cũng dần dần mất đi và động
lực của sự phát triển xã hội nằm ngay trong chính
phương thức sản xuất với việc giải quyết mâu thuẫn
giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
Trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước
ta phải nhận thức rõ tính tất yếu của đấu tranh giai
cấp. Đó là khi giai cấp vô sản giành được chính
quyền nhưng mới chỉ thắng giai cấp tư sản về mặt
chính trị, trong khi giai cấp tư sản vẫn còn lực lượng,
vẫn tìm mọi cách giành lại địa vị đã mất. Vì vậy, giai
cấp vô sản phải tiếp tục đấu tranh để củng cố thắng
lợi, xây dựng xã hội mới và đó là sứ mệnh lịch sử của
giai cấp vô sản. Và để thực hiện được sứ mệnh lịch
sử này đòi hỏi phải tăng cường vai trò lãnh đạo và
chất lượng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,
phát huy cao độ tinh thần cách mạng của quần chúng
nhân dân. Đảng phải phát huy sức mạnh tổng hợp của
mọi giai tầng trong xã hội vì mục tiêu phát triển kinh
tế, chuyển từ nền kinh tế lạc hậu sang nền kinh tế
hiện đại theo hướng CNH, HĐH. Để thực hiện mục
tiêu phát triển kinh tế, Đảng ta đã chủ trương phát
triển mạnh mẽ nền kinh tế nhiều thành phần vận động
theo cơ chế thị trường, có sự quản lí của Nhà nước nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Chính điều đó dẫn đến cơ cấu xã hội - giai cấp biến
đổi; do đó, đấu tranh giai cấp trong nền kinh tế nhiều
thành phần mang tính tất yếu khách quan, vì nó tồn
tại những xu hướng, lợi ích vừa thống nhất, vừa đối
lập, đấu tranh với nhau.
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Tuy nhiên, trong xã hội có giai cấp thì đấu tranh
giai cấp không phải là động lực duy nhất để thúc đẩy
xã hội phát triển, mặc dù nó là động lực rất quan trọng,
là “đòn bẩy vĩ đại của cuộc cách mạng hiện đại”.
Ngoài đấu tranh giai cấp ra còn nhiều động lực khác
như: đạo đức, tư tưởng, văn hóa, giáo dục… vị trí, vai
trò của mỗi động lực là khác nhau. Nhận thức được
điều này sẽ giúp chúng ta sẽ tránh được tư tưởng tuyệt
đối hóa đấu tranh giai cấp.
2.3.2. Đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp, đấu
tranh tôn giáo gắn bó chặt chẽ, đan xen lẫn nhau diễn
ra hết sức cam go, quyết liệt và lâu dài
Xét trong mối quan hệ giai cấp và dân tộc, dân tộc
không được độc lập thì mọi giai cấp đều bị nô dịch.
Cho nên, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc phải
gắn bó chặt chẽ với nhau. Do đó, dân tộc Việt Nam
muốn có sức mạnh để xây dựng và bảo vệ vững chắc
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cần tiếp tục cuộc đấu tranh
giai cấp, đấu tranh dân tộc. Đảng ta đã nhận định rằng:
Mặc dù chủ nghĩa xã hội đang đứng trước những thử
thách đầy nghiêm trọng có sự thụt lùi, thoái bộ của
một số nước nhưng niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, chủ
nghĩa cộng sản vẫn còn. Loài người tiến bộ ngày càng
nhận thức rõ hơn giá trị đích thực của chân lí độc lập,
dân tộc dân chủ hòa bình và tiến bộ xã hội.
Hiện nay, nước ta đang quá độ đi lên chủ nghĩa xã
hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa với việc thực hiện
nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị
trường có sự quản lí thống nhất của Nhà nước theo
định hướng xã hội chủ nghĩa. Như vậy, với nền kinh
tế đan xen nhiều loại hình sở hữu khác nhau cho nên
lợi ích kinh tế giữa các giai cấp cũng khác nhau. Đặc
biệt, mâu thuẫn chủ yếu nổi lên là giữa phát triển kinh
tế nhiều thành phần, phát triển kinh tế thị trường với
việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Đất nước
bước vào thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH thì nhiệm vụ
ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng đi chệch hướng xã hội
chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực; trong đó, lĩnh vực kinh tế
giữ vai trò hàng đầu, có ý nghĩa sống còn của chế độ
xã hội chủ nghĩa. Chỉ có giữ vững định hướng xã hội
chủ nghĩa thì đất nước mới có nền độc lập dân tộc thực
sự và trọn vẹn, quốc phòng và an ninh quốc gia mới
được củng cố và tăng cường, mới đẩy lùi được tệ quan
liêu và tham nhũng, buôn lậu và làm thất bại âm mưu
“chiến lược diễn biến hòa bình” của các thế lực thù
địch. Cuộc đấu tranh giai cấp trong thời kì quá độ ở
nước ta hiện nay thực chất là cuộc đấu tranh chống xu
hướng tự phát lên tư bản chủ nghĩa với giữ vững độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cần nhận thức và quan
niệm đúng đắn về vị trí, vai trò của các giai cấp và các

tầng lớp xã hội; khắc phục xu hướng tuyệt đối hóa
thành phần giai cấp, dân tộc trong mọi lĩnh vực. Cho
nên, Đảng và Nhà nước cần có đường lối chiến lược
và sách lược đúng đắn, xử lí có hiệu quả các vấn đề
giai cấp, vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo, nhân quyền
không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.
Cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay là làm
sao phát huy được chủ nghĩa yêu nước và truyền thống
dân tộc, tăng cường và huy động được mọi nguồn lực
dân tộc của khối đoàn kết toàn dân, để phát triển KTXH, chống nghèo nàn lạc hậu, giải quyết tốt chính
sách xã hội, quan tâm phát triển KT-XH vùng sâu,
vùng xa, biên giới, hải đảo một cách bền vững. Nhằm
giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy lùi
những nguy cơ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác
định, báo cáo chính trị tại Đại hội IX của Đảng đã
khẳng định: Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp
trong giai đoạn hiện nay ở nước ta là thực hiện thắng
lợi sự nghiệp CNH, HĐH theo định hướng xã hội chủ
nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo, kém phát
triển; thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức, bất
công; đấu tranh, ngăn chặn và khắc phục những tư
tưởng và hành động tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm
thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các
thế lực thù địch; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước
ta thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, nhân
dân hạnh phúc.
Đảng ta thừa nhận: hiện nay và trong cả suốt thời
kì quá độ ở nước ta còn tồn tại một cách khách quan
các giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, sẽ là chủ
quan, sai lầm nếu xóa nhòa ranh giới giữa các giai cấp,
phủ nhận đấu tranh giai cấp hoặc hiểu một cách phiến
diện cực đoan về đấu tranh giai cấp, tuyệt đối hóa mặt
bạo lực, trấn át của đấu tranh giai cấp… cũng không
nên hiểu đấu tranh giai cấp là điều hòa lợi ích giữa các
giai cấp.
2.3.3. Đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay là một
phức hợp, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống
xã hội (kinh tế, chính trị, tư tưởng lí luận, quốc phòng
an ninh, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại)
Để thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh giai cấp,
chúng ta cần đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến
lược, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ
nghĩa.
- Về kinh tế: Trọng tâm là phát triển lực lượng sản
xuất, thực hiện CNH, HĐH đất nước; cho phép các
thành phần kinh tế cạnh tranh lành mạnh, lợi ích của
các thành phần kinh tế thống nhất với lợi ích của đất
nước, thống nhất với lợi ích quốc gia, dân tộc. Đảng ta

311

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 309-312

khẳng định: Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc,
thì Đảng không có lợi ích gì khác.
- Về đối ngoại: Việt Nam muốn là bạn với các nước
và các dân tộc trên thế giới với tinh thần đa phương
hóa, đa dạng hóa trong mối quan hệ quốc tế nhưng
phải đảm bảo giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia với
tinh thần độc lập dân tộc và tự lực tự cường.
- Về quốc phòng an ninh: Giữ vững an ninh quốc
gia và trật tự xã hội, ngăn chặn âm mưu của các thế
lực thù địch gây mất ổn định chính trị nhằm chuyển
hóa con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
- Về tư tưởng - lí luận: Cuộc đấu tranh trên lĩnh
vực tư tưởng - lí luận vẫn diễn ra phức tạp và gay gắt.
Phải thắng được “giặc dốt” để giữ vững nền tảng tư
tưởng của Đảng, phải có trình độ cao, có năng lực hành
động tốt, có khả năng phê phán, loại bỏ ảnh hưởng của
những tư tưởng sai trái thù địch. Phải thường xuyên
nghiên cứu, bổ sung và phát triển lí luận Mác - Lênin
một cách sáng tạo, phù hợp.
2.3.4. Đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay phải đổi
mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có nguy cơ “diễn biến
hòa bình”
“Diễn biến hòa bình” do các thế lực thù địch gây
ra làm xuất hiện tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ ta. Thực chất của “diễn biến hòa
bình” là cuộc chiến tranh kiểu mới, sử dụng tổng hợp
nhiều phương thức, thủ đoạn, lực lượng, phương
tiện… khác nhau, tiến công vào nước ta trên tất cả các
lĩnh vực của đời sống xã hội để chống phá toàn diện
nước ta về kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng… nhằm
chuyển hóa nội bộ nước ta.
Với phương châm “không đánh mà thắng” sự nguy
hiểm của chiến lược “diễn biến hòa bình” thể hiện ở
chỗ, chúng lấy đòn chiến tranh tâm lí và lí luận để tiến
công, làm cho ta mất cảnh giác, ru ngủ ý chí đấu tranh,
gây mơ hồ chính trị, giai cấp, tạo dần khoảng trống
trong ý thức hệ, thẩm thấu dần lối sống tư sản, xa rời
chuẩn mực đạo đức truyền thống, truyền bá hệ tư
tưởng tư sản vào trong đời sống chính trị, tinh thần,
làm thay đổi ý thức hệ của họ tiến tới nhằm xóa bỏ chế
độ xã hội chủ nghĩa bằng “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”, khi có điều kiện kết hợp với bạo loạn lật đổ.
Tất cả những thủ đoạn mà các thế lực thù địch sử
dụng cho thấy cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay so với
trước đây không kém phần quyết liệt và phức tạp. Đối
với các nước xã hội chủ nghĩa, nó thể hiện cả trong
việc bảo vệ lí tưởng cộng sản, chủ nghĩa Mác - Lênin
và trong việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong điều kiện “mở cửa” và hội nhập quốc tế, Đảng

càng phải đề cao cảnh giác, mài sắc ý chí cách mạng,
kiên định lập trường giai cấp, nhận dạng thật rõ các
hành động và âm mưu thù địch để có biện pháp đấu
tranh có hiệu quả.
3. Kết luận
Trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam hiện nay, đấu tranh giai cấp không những không
mất đi mà còn diễn ra rất phức tạp, đòi hỏi mỗi chúng
ta cần nhận thức sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững
vàng, có khả năng tư duy lí luận tốt, có khả năng phân
tích, đánh giá tình hình nắm bắt quy luật vận động,
củng cố lập trường giai cấp công nhân, có niềm tin
khoa học, kiên quyết và sáng suốt đấu tranh chống lại
các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch như
Đảng ta đã khẳng định: Cuộc đấu tranh của nhân dân
các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát
triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách
thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật
tiến hóa lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến lên chủ
nghĩa xã hội.
Đấu tranh giai cấp là quy luật chung thúc đẩy sự vận
động và phát triển của xã hội có giai cấp. Việc hiểu và
vận dụng đúng quy luật trong công cuộc đổi mới và xây
dựng đất nước sẽ là điều kiện để đảm bảo sự thành công
của chúng ta trên con đường xây dựng một nước Việt
Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.
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