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Quyền lực và cuộc cách mạng thông tin 
 

Một cuộc cách mạng thông tin đang làm biến đổi chính trị quốc tế. Cách đây 4 thế 

kỷ, Francis Bacon, một nhà triết học-chính trị gia người Anh đã viết rằng tri thức là 

quyền lực. Vào đầu thế kỷ 21, một phần lớn hơn của dân số thế giới đều đã có thể 

tiếp cận được loại quyền lực này. Các chính phủ trên thế giới luôn lo lắng về dòng 

chảy của các nguồn thông tin và việc kiểm soát chúng. Tuy nhiên giai đoạn hiện tại 

chúng ta đang sống không phải là giai đoạn đầu tiên trong lịch sử chịu tác động 

mạnh mẽ của các biến đổi về công nghệ thông tin. Vào thế kỷ 15, việc phát hiện ra 

kỹ thuật in của Gutenberg, vốn đã tạo điều kiện cho việc in Kinh Thánh và sự 

truyền bá của Kinh Thánh đến với phần lớn dân chúng Châu Âu lúc bấy giờ, được 

cho là đóng vai trò quan trọng đối với sự khởi đầu Cải cách Kháng Cách của Giáo 

hội Công giáo La Mã. Các truyền đơn và ủy ban trao đổi thông tin cũng đã tạo điều 

kiện giúp Cách mạng Mỹ thành công. Như những người theo chủ nghĩa kiến tạo đã 

chỉ ra, những thay đổi nhanh chóng trong dòng chảy thông tin có thể dẫn đến 

những thay đổi quan trọng về bản sắc và lợi ích. 

 Cuộc cách mạng thông tin đương đại bắt nguồn từ những tiến bộ kỹ thuật 

nhanh chóng về máy tính, truyền thông và các phần mềm vốn giúp cho chi phí xử 
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lý và truyền tải thông tin giảm xuống một cách đáng kể. Trong suốt 30 năm qua, 

cứ một năm rưỡi năng lực tính toán lại tăng gấp đôi một lần, và đến đầu thế kỷ 21, 

chi phí giảm chỉ còn một phần nghìn so với những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 

trước. Nếu giá xe hơi cũng giảm nhanh như giá của vật liệu bán dẫn thì giá một 

chiếc xe hơi hiện tại chỉ vào khoảng 5 đô la.  

Vào năm 1993, có khoảng 50 trang web trên toàn thế giới. Tính đến hết 

thập niên, con số này đã vượt quá 5 triệu website. Từ năm 2000 đến 2005, tỉ lệ sử 

dụng internet toàn cầu đã tăng 170%, trong đó Châu Phi và Trung Đông có mức 

tăng mạnh nhất. Băng thông truyền thông cũng được mở rộng nhanh chóng, và chi 

phí thông tin liên lạc tiếp tục giảm với tốc độ còn nhanh hơn cả mức tăng sức mạnh 

tính toán. Đến cuối thập niên 1980, điện thoại trên dây cáp đồng chỉ có thể truyền 

tải một trang thông tin trong vòng một giây; ngày nay, một sợi cáp quang mỏng 

manh có thể truyền được lượng thông tin của 90,000 tập sách trong khoảng thời 

gian tương tự. Tính theo tỷ giá đồng đô la hiện tại, giá một cuộc gọi xuyên Đại Tây 

Dương ngắn đã giảm từ 250 đô la năm 1930 xuống còn ít hơn 1 đô la vào đầu thế 

kỷ mới. Giờ đây với công nghệ truyền tải giọng nói qua internet, những cuộc gọi 

như vậy hầu như trở thành miễn phí. Còn webcam có thể cho phép chúng ta ngồi 

thoải mái ở nhà tham dự các hội nghị qua video. Vào những năm 1980, một thiết bị 

lưu trữ được 1 gigabyte thông tin phải to bằng cả một gian phòng; ngày nay một 

máy Apple iPod bỏ vừa túi áo của bạn có dung lượng lưu trữ lên đến 60 gigabyte.  

Đặc tính quan trọng nhất của cuộc cách mạng thông tin không phải là tốc độ 

truyền thông giữa các quốc gia giàu có và quyền lực: trong vòng hơn 130 năm, 

truyền thông nhanh chóng luôn diễn ra giữa Châu Âu và Bắc Mỹ. Thay đổi quan 

trọng nhất của cuộc cách mạng thông tin là việc chi phí truyền tải thông tin giảm 

đáng kể. Vì những lý do thực tế, chi phí truyền thông nay đã trở nên không còn 

đáng kể, và cũng nhờ đó, lượng thông tin được chuyển đi trên khắp thế giới là vô 

tận. Kết quả là một sự bùng nổ về thông tin, mà trong đó các tư liệu giấy chỉ còn 

đóng một tỉ lệ rất nhỏ. Theo một ước lượng, có khoảng 1,5 tỷ gigabyte thông tin 

lưu trữ dạng số (tương đương 250 megabyte cho mỗi cư dân trên trái đất), và 

lượng trao đổi của những thông tin này được tăng gấp đôi mỗi năm. Vào đầu thế 

kỷ 21, người sử dụng máy tính trên toàn thế giới gửi khoảng 4.000 tỷ thư điện tử 

một năm, và các trang web lưu trữ khoảng 170 terabyte thông tin theo một ước 

tính sơ lược, một lượng thông tin gấp 17 lần tất cả số sách in có trong Thư viện 

Quốc hội Mỹ. Những thay đổi sâu sắc trong hai ngành công nghiệp có liên quan là 

máy tính và truyền thông, đôi khi được gọi là “cuộc Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ ba”, đang thay đổi bản chất của các chính phủ, chủ quyền quốc gia và tạo ra 

một sự phân tán quyền lực. 
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Bài học từ quá khứ 

Chúng ta có thể dự đoán xem chúng ta đang tiến tới đâu bằng cách nhìn lại sự 

phát triển của thế giới trong quá khứ. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

nhất vào đầu thế kỷ 19, việc sử dụng năng lượng hơi nước trong các nhà máy và 

các phương tiện giao thông đã tạo ra những thay đổi to lớn về kinh tế, xã hội, và 

chính phủ. Các mô hình sản xuất, lao động, điều kiện sống, các tầng lớp xã hội, và 

cả các quyền lực chính trị đều bị biến đổi. Giáo dục công đã phát triển khi công 

nhân lao động được đòi hỏi phải biết chữ và lành nghề để có thể làm việc trong các 

nhà máy với công việc ngày càng nguy hiểm và phức tạp hơn. Các lực lượng cảnh 

sát đặc thù đã xuất hiện để đối phó với quá trình đô thị hóa, như trường hợp của 

Luân Đôn. Tiền trợ cấp được đổ vào xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, kênh 

đào và đường tàu hỏa thiết yếu. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, diễn ra vào đầu thế kỷ 20, với 

năng lượng điện, sợi tổng hợp và động cơ đốt trong, cũng đã đem lại những thay 

đổi kinh tế và xã hội tương tự. Nước Mỹ chuyển từ một nước nông nghiệp là chủ 

yếu thành một quốc gia cơ bản công nghiệp hóa và đô thị hóa. Vào những năm 

1890, hầu hết người Mỹ vẫn còn là các nông dân hoặc người hầu. Một vài thập niên 

sau đó, đại đa số dân Mỹ sống trong các thành phố lớn và làm việc trong các nhà 

máy. Giai tầng xã hội và sự phân cấp chính trị đã thay đổi khi lực lượng lao động tại 

các thành phố và các nghiệp đoàn ngày càng trở nên quan trọng. Và một lần nữa, 

vai trò của chính phủ cũng thay đổi, dù chậm hơn. Các phong trào tiến bộ của cả 

hai đảng đã dẫn tới sự ra đời các quy định pháp luật chống độc quyền, các điều 

luật đầu tiên về bảo vệ người tiêu dùng do cơ quan tiền thân của Cục Quản lý Thực 

phẩm và Dược phẩm Mỹ đưa ra, và các quy định về bình ổn kinh tế do Cục Dự trữ 

Liên bang Mỹ đề xuất. Nước Mỹ đã nhanh chóng đạt tới vị trí siêu cường của nền 

chính trị thế giới. Một số người cũng mong đợi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

ba sẽ tạo ra những biến chuyển tương tự về kinh tế, xã hội, chính quyền và trong 

nền chính trị thế giới. 

Các so sánh lịch sử này giúp chúng ta phần nào hiểu được những lực lượng 

nào sẽ góp phần định hình nền chính trị thế giới trong thế kỷ 21. Các nền kinh tế và 

mạng lưới thông tin đã thay đổi nhanh hơn mức biến đổi của chính quyền. Quy mô 

chính trị của chủ quyền quốc gia và quyền lực cũng chưa đạt được đến trình độ 

phát triển đó. Nhà xã hội học Daniel Bell cho rằng “Nếu như có một vấn đề xã hội 

duy nhất và bao trùm xảy ra trong xã hội hậu công nghiệp – đặc biệt là trong việc 



 

Biên dịch: Khoa QHQT | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp   

  

©Dự án Nghiencuuquocte.net 4 

quản lý giai đoạn chuyển tiếp, quá độ - thì đó chính là sự quản lý về quy mô.”1 Nói 

một cách đơn giản, những bộ phận cấu thành cơ bản của nền chính trị thế giới 

đang bị biến đổi bởi các công nghệ mới. Nếu chúng ta chỉ thuần túy tập trung vào 

các yếu tố quyền lực cứng của một quốc gia-dân tộc, thì chúng ta sẽ bỏ sót một 

thực tiễn mới. 

Hiện tại, chúng ta vẫn còn đang trong giai đoạn đầu tiên của cuộc cách 

mạng thông tin, và những tác động của nó đến kinh tế và chính trị lúc này là không 

đồng đều. Như trường hợp của phát minh về máy hơi nước vào cuối thế kỷ 18 và 

phát minh ra điện vào cuối thế kỷ 19, năng suất lao động không tăng nhanh tương 

ứng vì xã hội cần có thời gian để nắm vững cách tận dụng tối đa các công nghệ 

mới. Các thiết chế xã hội biến chuyển chậm hơn các thay đổi về công nghệ. Ví dụ, 

động cơ điện được phát minh vào năm 1881 nhưng mãi tới 4 thập kỷ sau đó Henry 

Ford mới là người đầu tiên tổ chức một nhà máy sản xuất theo dây chuyền để tận 

dụng tối đa năng lượng điện. Độ trễ tương tự cũng xảy ra với công nghệ thông tin 

và máy tính. Năng suất của nền kinh tế Mỹ chỉ bắt đầu tăng lên vào giữa những 

năm 1990. 

Sự ra đời của truyền thông đại chúng và phát thanh truyền hình cách đây 1 

thế kỷ, vốn được hỗ trợ bởi năng lượng điện giá rẻ, đã cho chúng ta một số bài học 

quan trọng về những ảnh hưởng tiềm tàng đối với chính trị và xã hội ngày nay. Nó 

giúp mang lại thời đại của văn hoá đại chúng. Những tác động của truyền thông đại 

chúng và phát thanh truyền hình, không kể đến điện thoại, có xu hướng đem đến 

tác động chính trị tập trung hóa. Dù thông tin được lan tỏa rộng rãi nhưng lại bị 

ảnh hưởng bởi chính quyền trung ương nhiều hơn so với thời kỳ thịnh hành của báo 

chí địa phương, và điều này đúng ngay cả ở các quốc gia dân chủ. Việc Tổng thống 

Roosevelt sử dụng radio vào những năm 1930 đã tạo ra một bước biến chuyển lớn 

trong nền chính trị Mỹ. Những tác động này càng có mức độ ảnh hưởng lớn khi 

chúng được sử dụng bởi những chế độ độc tài vốn có thể loại bỏ những nguồn 

thông tin đối lập. Thậm chí một vài học giả còn nhận định rằng các chế độ độc tài 

không thể tồn tại được nếu không có sự hỗ trợ của truyền thông đại chúng ra đời 

sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai.  

Vào giữa thế kỷ 20, người ta lo sợ rằng máy tính và truyền thông của cuộc 

cách mạng thông tin đương đại có thể sẽ tạo ra sự kiểm soát tập trung hơn nữa 

của chính quyền như trong tác phẩm “1984” của George Orwell. Các máy chủ 

dường như giúp tăng cường khả năng lên kế hoạch tập trung và giám sát của giới 

                   
1 Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting (New York: 
Basic Books, 1999), trang 94, 97. 
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lãnh đạo trung ương trong một mô hình kiểm soát hình kim tự tháp. Những kênh 

truyền hình của chính phủ thường là các kênh thống trị về nguồn tin tức. Thông 

qua các trung tâm kiểm soát dữ liệu trung ương, máy tính giúp cho việc giám sát và 

nhận diện của chính phủ dễ dàng hơn, và quá trình thương mại hóa cũng đã thay 

đổi thiên hướng tôn trọng tự do cũng như quy tắc phát triển của internet trước đây. 

Tuy nhiên, công nghệ mã hoá vẫn đang phát triển, và các chương trình như 

Gnutella hay Freenet đã cho phép người dùng có thể trao đổi thông tin một cách ẩn 

danh. Khác với những dự đoán bi quan trước đây, những công nghệ này hứa hẹn 

sẽ tạo điều kiện cho tự do cá nhân nhiều hơn, và thực tế chính phủ ngày càng khó 

kiểm soát internet hơn so với những công nghệ của cuộc cách mạng thông tin lần 

thứ hai.  

Khi chi phí sử dụng máy tính giảm xuống và bản thân chiếc máy tính cũng 

nhỏ gọn lại thì chúng ngày càng được phổ biến rộng rãi, tác động theo hướng phi 

tập trung hóa của nó ngày càng mạnh hơn so với khuynh hướng tập trung hóa 

trước đây. Internet đã tạo ra một hệ thống giúp quyền lực của thông tin được phân 

tán rộng rãi. So với radio, ti vi và báo chí, những thứ vốn bị kiểm soát bởi các ban 

biên tập hoặc các toà soạn, internet tạo ra sự trao đổi thông tin không giới hạn 

giữa cá nhân với cá nhân (thông qua thư điện tử), giữa cá nhân với cộng đồng 

(thông qua một trang web cá nhân hoặc một blog), giữa cộng đồng với cá nhân 

(thông qua các chương trình phát sóng điện tử) và quan trọng nhất là sự trao đổi 

thông tin giữa các nhóm nhiều người với nhau (thông qua các phòng chat hoặc các 

bảng tin nhắn trực tuyến). So sánh những phương thức liên lạc điện tử này với các 

tiến bộ về truyền thông trước kia, nhà khoa  học chính trị Pippa Norris đã viết rằng 

“Các thông điệp trên internet đang được truyền đi với tốc độ nhanh hơn, xa hơn và 

trực tiếp hơn.”2 Chính phủ vẫn có thể kiểm soát thông tin, nhưng điều này đòi hỏi 

chi phí cao và nhiều khi đưa lại những kết quả đáng thất vọng. Như vậy, thay vì 

tăng cường tập trung hóa và sự quan liêu của các chính quyền, các công nghệ 

thông tin mới có xu hướng tạo điều kiện hình thành những tổ chức dạng mạng lưới, 

những loại cộng đồng mới, và từ đó đòi hỏi chính phủ phải đóng những vai trò mới. 

Điều này có nghĩa là nền chính trị thế giới không phải là lĩnh vực riêng của 

các chính phủ. Cả các cá nhân và những tổ chức tư nhân, từ các công ty, các tổ 

chức phi chính phủ cho đến những kẻ khủng bố đều được tăng cường sức mạnh để 

đóng một vai trò trực tiếp hơn trong nền chính trị thế giới. Sự phổ biến của thông 

tin làm cho quyền lực được phân tán rộng rãi hơn, và giờ đây những thiết chế 

                   
2 Pippa Norris, The Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet 
Worldwide (New York: Cambridge Unversity Press, 2001), trang 232. 
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không chính thức có thể phá vỡ thế độc quyền của những cơ quan nhà nước truyền 

thống. Tốc độ nhanh của internet cũng khiến cho tất cả mọi chính phủ, cả chính 

phủ Mỹ lẫn các nước khác trên thế giới, sẽ có ít cơ hội kiểm soát các chương trình 

nghị sự của họ hơn. Các nhà lãnh đạo chính trị sẽ có ít thời gian tự do hơn trước 

khi phản ứng với các sự kiện, đồng thời họ cũng phải chia sẻ sân khấu với nhiều 

chủ thể hơn. Những người theo chủ nghĩa kiến tạo cảnh báo rằng chúng ta cũng 

nên tránh bị thôi miên bởi những thuật ngữ như “cân bằng quyền lực” hay “bá 

quyền”, cũng như những thông số so sánh quyền lực cứng giữa các quốc gia được 

điều hảnh bởi các chính phủ trung ương. Hình ảnh của chủ nghĩa hiện thực về việc 

cân bằng quyền lực giữa các quốc gia có chủ quyền giống như những trái banh va 

chạm lẫn nhau trên bàn bi-a sẽ khiến chúng ta không nhận thấy những sự phức tạp 

mới của chính trị thế giới. 

 

Một nền chính trị thế giới mới? 

Ảnh hưởng của cuộc cách mạng thông tin lần thứ ba đối với các chính phủ trung 

ương vẫn còn trong giai đoạn sơ khởi. Peter Drucker cùng Heidi và Alvin Toffler đã 

lập luận rằng cuộc cách mạng thông tin sẽ đặt dấu chấm hết cho những tổ chức 

quan liêu theo thứ bậc, vốn là đặc trưng của thời đại cách mạng công nghiệp.3 

Trong các xã hội văn minh, các tổ chức và các cộng đồng ảo ngày càng phát triển 

trên mạng internet và vượt qua biên giới tài phán theo lãnh thổ, hình thành nên các 

mẫu hình quản trị riêng của mình.  

Nếu những tiên đoán này là đúng, kết quả sẽ là một chế độ phong kiến số, 

với những cộng đồng và thẩm quyền tài phán chồng lấn lẫn nhau, yêu cầu bản sắc 

và lòng trung thành của nhiều lớp công dân khác nhau. Tóm lại, những biến đổi 

này đã dẫn đến khuynh hướng đảo ngược những nhà nước quyền lực tập trung 

hiện đại vốn đã thống trị nền chính trị thế giới trong suốt 350 năm qua. Thay vì 

một nền chính trị “quốc tế”, giờ đây chúng ta có một khái niệm rộng hơn là “nền 

chính trị thế giới”. Một công dân Châu Âu thời trung cổ phải trung thành như nhau 

đối với một lãnh chúa, một công tước, một ông vua và Giáo hoàng. Một công dân 

Châu Âu trong tương lai có thể cùng lúc phải trung thành với Brittany, Paris, 

Brussels, cũng như với một vài cộng đồng ảo về tôn giáo, công việc hay những sở 

thích khác. 

Trong khi hệ thống các quốc gia có chủ quyền vẫn là hình mẫu chủ yếu 

trong quan hệ quốc tế, chúng ta cũng có thể bắt đầu nghĩ tới những mô hình các 
                   
3 Alvin Toffler và Heidi Toffler, The Politics of the Third Wave (Kansas City, MO: Andrews và McMeel, 
1995) và Peter Drucker, “The Next Information Revolution”, Forbes, 24/8/1998, trang 46 – 58. 
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cộng đồng và chính quyền không biên giới có những điểm tương đồng với tình hình 

trước khi Hòa ước Westphalia định hình hệ thống các quốc gia-dân tộc vào năm 

1648. Những mối liên hệ xuyên quốc gia vượt qua các biên giới chính trị là điển 

hình của thời kỳ phong kiến, nhưng dần dần đã bị kìm hãm khi các quốc gia-dân 

tộc với quyền lực tập trung được hình thành. Ngày nay khái niệm chủ quyền đang 

dần thay đổi. Cách đây ba thập niên, các mối liên hệ xuyên biên giới đã phát triển 

nhưng mới chỉ bao gồm một số nhỏ những nhà lãnh đạo trong các tập đoàn đa 

quốc gia, các nhóm nghiên cứu khoa học và các cơ quan học thuật. Ngày nay 

internet đang giảm chi phí, tạo điều kiện tiếp cận truyền thông xuyên quốc gia cho 

hàng triệu người trên thế giới. 

 

Chủ quyền quốc gia và kiểm soát 

Vấn đề về chủ quyền quốc gia là đề tài tranh cãi nóng bỏng trong nền chính trị thế 

giới hiện nay. Nhiều nhà lãnh đạo chính trị phủ nhận bất cứ ý tưởng nào làm suy 

giảm quyền tự trị của quốc gia. Họ lo lắng về vai trò chính trị của Liên Hợp Quốc 

trong việc giới hạn sử dụng vũ lực, những quyết định kinh tế được đưa ra bởi Tổ 

chức Thương mại Thế giới, hay những nỗ lực phát triển các hiệp ước và thể chế về 

môi trường. Trong mắt họ ý tưởng về một cộng đồng quốc tế về quan điểm là hết 

sức hão huyền. 

Tuy nhiên cuộc tranh luận về số phận của các quốc gia chủ quyền đang 

được định hình một cách quá kém cỏi. Như nhà khoa học chính trị theo chủ nghĩa 

kiến tạo John Ruggie đã nhận xét: “Khung ý tưởng được sử dụng ở đây hết sức 

nghèo nàn, nó chỉ có thể hình dung ra những thách thức dài hạn đối với hệ thống 

các quốc gia theo nghĩa tìm kiếm các thực thể về mặt thể chế có thể thay thế cho 

các quốc gia.”4 Một so sánh lịch sử điển hình hơn là sự phát triển của các thị trường 

và các thành thị vào giai đoạn đầu của chế độ phong kiến. Các hội chợ thương mại 

trung cổ không phải là hình thức thay thế cho các thể chế của quyền lực phong 

kiến. Chúng không thể phá huỷ được những bức tường của các lâu đài hay phế bỏ 

các lãnh chúa phong kiến, nhưng chúng thực sự đem lại sự thịnh vượng, những liên 

minh mới, thái độ sống mới theo châm ngôn “cuộc sống thành thị mang lại tự do.” 

Các nhà buôn trung cổ đã phát triển nên Lex Mercatoria (Luật Thương nhân) 

để điều chỉnh những mối quan hệ của họ như một hệ thống luật pháp riêng trong 

thương mại. Tương tự như vậy, ngày nay tất cả mọi người từ những kẻ tin tặc cho 

tới những tập đoàn lớn đang phát triển những quy tắc và chuẩn mực riêng của 
                   
4 John G. Ruggie, “Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations,” 
International Organization, Winter 1993, trang 143 – 155. 
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internet mà không bị kiểm soát bởi những thể chế chính trị chính thức. Sự phát 

triển của những mạng intranet nội bộ của các công ty liên quốc gia đằng sau các 

bức tường lửa và các chế độ mã hóa chính là “sự chiếm hữu cá nhân đối với một 

không gian công cộng.”5 Những hệ thống riêng như mạng intranet của một tập 

đoàn hoặc những nhóm thông tin toàn cầu phục vụ những vấn đề cụ thể chẳng hạn 

như môi trường, không phải là thách thức đối trực tiếp với chính quyền của các 

quốc gia chủ quyền, chúng chỉ bổ sung thêm một lĩnh vực mà các quốc gia chủ 

quyền không thể kiểm soát một cách hiệu quả. Người dân sẽ tham gia vào những 

cộng đồng internet xuyên quốc gia mà không làm ảnh hưởng đến sự trung thành 

đối với quốc gia của họ, tuy nhiên cách nhìn của họ sẽ khác với những công dân 

điển hình trước khi thời đại internet bắt đầu. 

Thậm chí trong thời đại của internet, vai trò của các thể chế chính trị cũng 

dần dần thay đổi. Sau khi các quốc gia dựa trên biên giới lãnh thổ ra đời, những 

hình thức tiếp nối khác của cách quản trị thời trung cổ như các thành bang kiểu Ý 

và liên minh các thành bang thương mại ở Bắc Âu vẫn tồn tại, có thể thu thuế và 

tiến hành chiến tranh trong gần hai thế kỷ. Vấn đề thực chất hiện nay không phải là 

sự tiếp tục tồn tại của các quốc gia có chủ quyền mà là tính chất tập quyền và 

những chức năng của chúng sẽ bị biến đổi như thế nào. “Quyền lực của nhà nước 

được tăng cường ở một số lĩnh vực nhưng lại bị thu hẹp ở những lĩnh vực khác. Các 

nhà lãnh đạo nhận ra rằng sự kiểm soát thực tế của họ sẽ được tăng cường nếu họ 

bỏ qua những vấn đề mà họ không thể giải quyết được.”6 Tất cả mọi quốc gia kể cả 

các quốc gia lớn nhất đều đang phải đối mặt với một danh sách ngày càng dài ra 

của những vấn đề khó có thể kiểm soát được trong biên giới quốc gia của mình, ví 

dụ như các dòng vốn, vấn đề buôn lậu ma túy, biến đổi khí hậu, đại dịch HIV/AIDS, 

người tị nạn, khủng bố và sự xâm nhập văn hoá. Làm phức tạp thêm nhiệm vụ 

quản lý một quốc gia không đồng nghĩa với việc chủ quyền quốc gia phá vỡ. Các 

chính phủ có thể thích nghi. Tuy nhiên, trong quá trình thích nghi của mình các 

chính phủ buộc phải thay đổi ý nghĩa của khái niệm quyền tài phán theo chủ quyền, 

quyền kiểm soát và vai trò của các chủ thể tư nhân.  

Ví dụ chúng ta hãy xem xét vấn đề kiểm soát biên giới của Mỹ. Mỗi năm có 

475 triệu người, 125 triệu phương tiện giao thông và 21 triệu kiện hàng nhập khẩu 

được nhập vào Mỹ thông qua 3700 cửa khẩu thuộc 301 cảng của Mỹ. Phải mất 5 

giờ để kiểm tra một công-ten-nơ hàng 40-foot, và hơn có 5 triệu công-ten-nơ như 

                   
5 Saskia Sassen, “On the Internet and Sovereignty,” Indiana Journal of Global Legal Studies, Spring 
1998, trang 551 
6 Stephen Krasner, “Sovereignty,” Foreign Policy, tháng 1-2/2001, trang 24; và Linda Weiss, The 
Myth of the Powerless State (Ithaca, NY: Comell University Press, 1998) 
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vậy được nhập vào Mỹ hàng năm. Thêm vào đó có hàng triệu người nhập cư bất 

hợp pháp qua lại biên giới Mỹ với Mêhicô và Canađa trong những năm gần đây. Sự 

kiện 11/9 đã chỉ ra rằng khủng bố có thể dễ dàng xâm nhập vào nước Mỹ và đem 

theo một vài pound các vũ khí hoá học hoặc sinh học chết người dễ hơn nhiều so 

với buôn lậu hàng tấn heroin và cocain vào Mỹ hàng năm. Cách duy nhất để Bộ An 

ninh Nội địa kiểm soát những hoạt động này là mở rộng việc chia sẻ thông tin tình 

báo và hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền trong nước của các quốc gia khác, 

cũng như dựa vào các công ty tư nhân trong việc xây dựng một hệ thống minh 

bạch kiểm soát các dòng chảy thương mại quốc tế để từ đó các quan chức có thể 

kiểm soát “ảo” số hàng nhập khẩu trước khi chúng cập bến. Ngày nay các nhân 

viên hải quan thường đi khắp Mỹ Latinh để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các 

chương trình an ninh nhằm giảm thiểu nguy cơ buôn lậu thuốc phiện, các cơ chế 

hợp tác quốc tế cũng được phát triển để kiểm soát các dòng chảy thương mại. Các 

quốc gia có chủ quyền đã tìm cách thích nghi nhưng trong quá trình đó họ đã làm 

biến đổi ý nghĩa cũng như tính chất của quyền tài phán quốc gia. Biên giới quốc gia 

về mặt pháp lý không thay đổi, nhưng trong thực tế ranh giới này đã trở nên mờ 

nhạt dần. 

Một ví dụ khác là về vấn đề an ninh quốc gia – được hiểu là việc không tồn 

tại các mối đe doạ đối với các giá trị chủ chốt. Thiệt hại về tài sản và sinh mạng 

gây ra bởi biến đổi khí hậu hay vi-rút từ nước ngoài có thể còn lớn hơn thiệt hại của 

một cuộc chiến tranh. Ngay cả khi chúng ta giới hạn định nghĩa về an ninh quốc gia 

xuống một phạm vi hẹp hơn chỉ liên quan đến bạo lực có tổ chức thì bản chất của 

an ninh quân sự cũng đang thay đổi. Như Uỷ ban An ninh Hoa Kỳ trong Thế kỷ 21 

đã chỉ ra rằng nước Mỹ đã không bị xâm lược bởi một lực lượng quân sự nước 

ngoài từ năm 1814 và quân đội được sử dụng để thể hiện sức mạnh và tiến hành 

các cuộc chiến tranh bên ngoài lãnh thổ. Tuy nhiên quân đội lại không được trang 

bị tốt để bảo vệ người dân Mỹ chống lại những cuộc tấn công ngay trên đất Mỹ khi 

bọn khủng bố sử dụng máy bay dân sự như một thứ vũ khí tấn công và gây ra tổn 

hại nặng nề. Trong vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 nước Mỹ đã phải gánh chịu 

tổn thất nhân mạng nghiêm trọng hơn cả cuộc tấn công của Nhật gây ra tại Trân 

Châu Cảng vào năm 1941. 

Ngày nay, những kẻ tấn công có thể là một chính phủ, một nhóm, một cá 

nhân hay là một sự kết hợp giữa các đối tượng trên. Chẳng hạn như mạng lưới Al 

Qaeda thực hiện tấn công nước Mỹ vào ngày 11/9/2001 bao gồm các phần tử cá 

nhân và các nhóm từ rất nhiều quốc gia khác nhau, và được cho là có cơ sở hoạt 

động ở 50 quốc gia trên thế giới (bao gồm cả chính nước Mỹ). Tuy nhiên, một số kẻ 

gây hấn có thể ẩn danh, và thậm chí không cần phải đến gần quốc gia mục tiêu 
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của chúng. Năm 1998, khi Washington than phiền về việc 7 địa chỉ internet của 

Matxcơva dính líu đến vụ ăn trộm thông tin mật của NASA và Lầu Năm Góc, chính 

phủ Nga đã trả lời rằng các số điện thoại được sử dụng trong cuộc tấn công là các 

số không hoạt động. Như vậy, nước Mỹ không cách nào có thể biết được liệu chính 

phủ Nga có liên quan đến vụ đánh cắp thông tin này hay không. Hiện nay, hơn 30 

quốc gia trên thế giới đã phát triển các chương trình chiến tranh mạng mang tính 

chất tấn công, tuy nhiên như những ai sử dụng vi tính đều có thể biết, bất kỳ cá 

nhân nào cũng có thể tham gia vào cuộc chơi này. Chỉ với vài cú gõ bàn phím, bất 

cứ một nhân vật ẩn danh nào đó từ bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng có thể xâm 

nhập và làm gián đoạn mạng lưới điện (tư nhân) của một thành phố lớn hay các hệ 

thống phản ứng khẩn cấp (công cộng). Một hacker người Malaysia nếu làm mất 

điện cả thành phố Chicago thì cũng có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng từ 

một nơi cách Mỹ nửa vòng trái đất. Và thực tế cho thấy tường lửa của các chính 

phủ thường không đủ mạnh. Hàng đêm, các công ty phần mềm của Mỹ vẫn gửi các 

đầu việc qua internet sang Ấn Độ và các quốc gia khác, nơi mà các kỹ sư phần 

mềm ở đây có thể làm việc trong khi người Mỹ ngủ, sau đó gửi lại các đầu việc này 

qua Mỹ vào sáng hôm sau. Do đó, một người nào đó bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ 

cũng có thể nhúng các công cụ phá hoại vào trong các mã máy tính để sử dụng sau 

này. Răn đe hạt nhân, tuần tra biên giới và đóng quân ở nước ngoài để duy trì cân 

bằng quyền lực khu vực sẽ tiếp tục quan trọng đối với nước Mỹ trong kỷ nguyên 

thông tin, nhưng tất cả những yếu tố này vẫn không đủ để bảo đảm an ninh quốc 

gia cho nước Mỹ. 

Những cách diễn giải khác nhau về chủ quyền quốc gia thậm chí cũng nổi 

lên trong lĩnh vực luật pháp. Kể từ năm 1945, các điều khoản về nhân quyền đã tồn 

tại trong Hiến chương Liên Hợp Quốc song song với những điều khoản quy định về 

việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Như chúng ta thấy trong Chương 6, Điều 

2.7 nói rõ Liên Hợp Quốc không có quyền can thiệp vào những vấn đề thuộc thẩm 

quyền nội bộ của một quốc gia. Tuy nhiên, với sự phát triển của chuẩn tắc toàn cầu 

về chống phân biệt chủng tộc và tình trạng tồi tệ của chế độ apacthai ở Nam Phi đã 

khiến cho đại đa số các thành viên của Liên Hiệp Quốc thu hẹp nguyên tắc này. 

Gần đây hơn, sự can thiệp của NATO vào Kosovo năm 1999 đã trở thành đề tài 

tranh luận nóng bỏng giữa các luật sư quốc tế. Một số cho rằng đây là sự can thiệp 

bất hợp pháp bởi nó không được ủy quyền rõ ràng bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp 

Quốc. Ngược lại, một số khác lại cho cuộc can thiệp là hợp pháp theo quy định của 

luật nhân đạo quốc tế. Một ví dụ khác của tình trạng rắc rối này là việc giam giữ 

Tướng Augusto Pinochet tại Anh năm 1998 theo yêu cầu dẫn độ của Tây Ban Nha 

do ông này đã vi phạm nhân quyền và các tội ác khác khi còn làm tổng thống Chile. 
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Công nghệ thông tin, đặc biệt là internet, đã giúp đơn giản hóa nhiệm vụ 

điều phối và là cánh tay trợ giúp đắc lực cho những nhà hoạt động nhân quyền. 

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo chính trị, đặc biệt là ở các nước thuộc địa trước đây, 

thường dựa vào sự bảo vệ mà chủ quyền pháp lý mang lại để chống lại sự can 

thiệp từ bên ngoài. Thế giới sẽ tiếp tục chứng kiến hai phần trái ngược nhau này 

của luật quốc tế tiếp tục tồn tại song song bên cạnh nhau trong những năm tới. 

Đối với nhiều người, quốc gia có chủ quyền là một nguồn giúp mang lại bản 

sắc chính trị quan trọng đối với họ. Như chúng ta đã thấy trong Chương 6, con 

người có xu hướng thuộc về nhiều bản sắc đan chéo nhau – gia đình, làng xóm, 

nhóm dân tộc, tôn giáo, quốc gia, công dân toàn cầu,.. – và do đó bản sắc nào có 

ảnh hưởng cao nhất còn phải tùy thuộc vào từng bối cảnh. Tại một số quốc gia tiền 

công nghiệp, các bản sắc thấp hơn cấp quốc gia như bộ lạc hoặc thị tộc thường 

chiếm ưu thế. Tuy nhiên ở các quốc gia hậu công nghiệp, bao gồm Mỹ và các quốc 

gia Tây Âu, các bản sắc mang tính chất đại đồng như “công dân toàn cầu” hay 

“người canh giữ trái đất” đang ngày càng nổi lên. Mặc dù giờ vẫn còn quá sớm để 

có thể thấy được toàn bộ mức độ ảnh hưởng của Internet nhưng dù sao việc hình 

thành các bản sắc mới cũng đang diễn ra đồng thời theo nhiều chiều hướng đối 

nghịch nhau – ngược lên Brussels, xuống Brittany, hoặc cố định ở Paris, tùy vào 

từng hoàn cảnh cụ thể. 

Chúng ta có thể tìm thấy một tác dụng tuyệt vời của Internet nhằm giúp 

quản lý sức mạnh mềm trong các chính sách đối với các cộng đồng kiều dân ở nước 

ngoài. Theo lời của chuyên gia truyền thông David Bollier thì “Internet đã trở thành 

công cụ ‘trời cho’ đối với những cộng đồng dân cư này, bởi nó cho phép một cộng 

đồng lớn những người có cùng nguồn gốc hoặc lịch sử, bị xa cách nhau về mặt địa 

lý, có thể cùng tham gia vào một cộng đồng ảo quy mô lớn trên mạng.”7 Internet 

cho phép các kiều dân trao đổi và giới thiệu các ý tưởng thay thế hấp dẫn với 

những người ở quê nhà. Kết nối internet giữa những người có quốc tịch nước ngoài 

với những công dân địa phương cũng đã góp phần làm dấy lên các cuộc biểu tình ở 

Bắc Kinh phản đối các cuộc bạo loạn bài Trung Quốc diễn ra ở Indonesia vào năm 

1998. Nỗi thất vọng của cộng đồng người Hoa sống ở Indonesia đã được truyền tới 

Bắc Kinh với một tốc độ đáng kể. Tương tự, ở Zimbabwe, mạng Internet đã đóng 

một vai trò quan trọng trong việc truyền bá thông tin về các hoạt động của chính 

phủ trong suốt các cuộc bầu cử gây tranh cãi. 

                   
7 David Boillier, “The Rise of Nepolitik,” The Aspen Institute, 2003 
(http://www.aspeninst.org/AspenInstitute/filesCCLIBRARYFILES/FILENAME/0000000077/netpolitik.p
df), trang 21, 23, 24. 
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Một ví dụ về việc các nhóm kiều dân sử dụng hiệu quả internet và những 

phương tiện truyền thông khác để gây ảnh hưởng đến kết quả chính trị ở quốc gia 

quê nhà chính là trường hợp của cộng đồng kiều dân Ghana. Trong cuộc bầu cử 

năm 2000, cơ hội đầu tiên cho người dân Ghana thay đổi chính phủ bằng con 

đường dân chủ, mạng lưới kiều dân Ghana đã đóng một vai trò quan trọng trong 

việc huy động sự ủng hộ và đóng góp tài chính dành cho ứng cử viên đối lập. 

Những cộng đồng kiều dân trên mạng như Ghana Cyber Group (GCG), được thiết 

lập năm 1999 tại New York, đã vận động mạnh mẽ các nhóm kiều dân Ghana trên 

toàn nước Mỹ tham gia tích cực vào chiến dịch thay đổi chế độ chính trị ở Ghana. 

GCG hiện đang trong quá trình hình thành một mạng lưới gồm 2,5 triệu kiều dân 

Ghana để tăng cường nguồn ủng hộ tài chính đối với quốc gia quê nhà.8 Internet 

cũng giúp cho các cuộc biểu tình có thể huy động được những người tham dự tự do 

và các nhóm dân chúng tự phát nhanh nhanh hơn so với các tổ chức cố định mang 

tính thứ bậc. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, tổ chức một cuộc biểu tình cần 

đến hàng tuần, thậm chí hàng tháng để chuẩn bị các tờ rơi, sách, áp-phích, và thực 

hiện các cuộc điện thoại, và thực tế đã mất đến 4 năm trời để con số 25.000 người 

tham dự cuộc diễu hành đầu tiên tăng lên đến nửa triệu người vào năm 1969. Trái 

lại, 800.000 người Mỹ và 1,5 triệu người Châu Âu đã tập hợp nhau lại vào một ngày 

cuối tuần tháng Hai năm 2003 để phản đối cuộc chiến tranh Iraq.9 Bản thân những 

cuộc biểu tình không đại diện cho “cộng đồng quốc tế” nhưng chúng có thể tác 

động tới thái độ của các nhà biên tập các tòa báo, các nghị sĩ quốc hội cũng như 

những nhân vật có tầm ảnh hưởng ở những quốc gia quan trọng khác, những 

người mà quan điểm của họ được thể hiện tóm gọn trong thuật ngữ “cộng đồng 

quốc tế” tương đối mơ hồ trên.10 Các cuộc tranh luận không dứt về tính hợp pháp 

trong hành động của các quốc gia đã cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của 

quyền lực mềm. 

Kết quả cuối cùng là sự biến thiên liên tục hơn là sự vận động ổn định theo 

một chiều hướng nhất định. Tính chất truyền thông giữa nhiều người với nhau và 

giữa một người tới nhiều người của internet đã “cổ vũ cho tính chất không ngôi 

thứ, quân bình, và tự do của văn hóa số”. Một hiệu ứng gây ra là những “phong 

trào chớp nhoáng” – hay những cuộc biểu tình tự phát nhanh chóng nổ ra – được 

                   
8 “A Brief History of GCG,” Ghana Cyber Group, Inc., 28/7/2003, 
(http://www.ghanacybergroup.com). Xem thêm “Net Effect: Africa’s Expat Politics,” Foreign Policy, 
tháng 9-10/2003, trang 51. Tôi xin cám ơn Alexandra Scacca vì đã giúp tôi chú ý đến trường hợp 
này. 
9 Jennifer Lee, “How Protesters Mobilized So Many and So Nimbly,” The New York Times, February 
23, 2003, Week in Review, trang 4. 
10 Để hiểu được các quan điểm khác, xem “What is the International Community?” trong số tháng 
9/2002 của tạp chí Foreign Policy 
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khởi động bởi một sự kiện hoặc vấn đề nhất định, chẳng hạn như các cuộc biểu 

tình chống toàn cầu hóa, hoặc sự xuất hiện bất ngờ của liên minh chống thuế sử 

dụng nhiên liệu gây chú ý đối với chính trị Châu Âu mùa thu năm 2000, hoặc những 

cuộc biểu tình ở khắp nơi trên thế giới chống chiến tranh Iraq năm 2003.11 Chính trị 

đang trở thành một sân khấu rộng lớn hơn và hướng đến khán giả toàn cầu. Những 

người nổi loạn Zapatista ở tỉnh Chiapas của Mêhicô ít sử dụng súng đạn mà chủ yếu 

dựa vào các đấu tranh công khai liên quốc gia, với phần lớn hoạt động được điều 

phối qua internet, nhằm gây áp lực đòi cải cách đối với chính quyền Mêhicô. Năm 

2004, các nhà hoạt động cũng đã sử dụng điện thoại di động để tổ chức các cuộc 

cách mạng màu hòa bình ở các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây như Grudia 

và Ucraina. Nhà khoa học chính trị James Rosenau đã cố gắng tóm lược những xu 

hướng chính trị này bằng cách phát minh ra một thuật ngữ mới, đó là 

“fragmegration”, nhằm diễn tả ý tưởng rằng cả khuynh hướng hội nhập 

(integration) thành các bản sắc lớn hơn lẫn phân mảnh (fragmentation) thành 

những cộng đồng nhỏ hơn đều có thể diễn ra song song cùng lúc. Tuy nhiên, người 

ta không cần phải thay đổi ngôn từ mới có thể nhận thấy những phong trào với xu 

hướng trái ngược nhau có thể diễn ra đồng thời. Những phong trào này không 

chấm dứt sự tồn tại của các quốc gia có chủ quyền, nhưng chúng thực sự khiến cho 

nền chính trị của các quốc gia trở nên dễ thay đổi hơn và không còn bị bó hẹp 

trong chiếc vỏ của các quốc gia nữa. 

 

(Còn tiếp phần 2) 
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