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Các chủ thể liên quốc gia 

Như chúng ta đã thấy, một trong những đặc tính của thời đại thông tin toàn cầu 

chính là vai trò ngày càng gia tăng của những chủ thể liên quốc gia – những chủ 

thể không phải là quốc gia hoạt động xuyên biên giới quốc tế (Hình 8.1). Nền chính 

trị quốc tế truyền thống chỉ bàn về các quốc gia. Chúng ta thường sử dụng các 

dạng nói ngắn gọn như “Nước Đức muốn vùng Alsace” hay “Pháp e sợ Anh”. Đây là 

một cách nói đơn giản hóa hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn cổ điển của chính trị 

quốc tế. Vào thế kỷ 18, các quốc vương sẽ là người đại diện cho một quốc gia. Nếu 

Frederick Đại đế muốn điều gì đó cho nước Phổ, Frederick sẽ chính là nước Phổ. 

Vào thế kỷ 19, một tầng lớp tinh hoa lớn hơn kiểm soát các quyết định chính sách 

đối ngoại. Tuy nhiên, ngay cả trước khi cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ 

ra, ngoại giao Châu Âu vẫn tương đối bó hẹp trong quan hệ giữa các chính phủ với 

nhau. Thêm vào đó, trong thời kỳ cổ điển của chính trị quốc tế, chương trình nghị 

sự bị giới hạn hơn ngày nay rất nhiều. Các vấn đề an ninh quân sự thường là đề tài 

chủ yếu của các chương trình nghị sự này và thường được quyết định chủ yếu bởi 

các bộ ngoại giao. 

Xét về chất, các chủ thể liên quốc gia đã đóng vai trò trong nhiều thế kỷ, tuy 

nhiên sự biến đổi về lượng trong nửa sau của thế kỷ 20 đã đánh dấu một thay đổi 
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quan trọng trong hệ thống quốc tế. Trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau ở cấp 

độ toàn cầu, chương trình nghị sự của nền chính trị quốc tế đang ngày càng được 

mở rộng hơn cuốn hút sự tham gia của dường như mọi chủ thể. Chẳng hạn như ở 

Mỹ, hầu hết tất cả các cơ quan trong nước đều đóng một vai trò quốc tế nào đó. Bộ 

Nông nghiệp quan tâm tới các vấn đề lương thực quốc tế. Cục Bảo vệ Môi trường 

quan tâm đến vấn đề mưa acid và tình trạng ấm dần lên toàn cầu, Lực lượng Bảo 

vệ Bờ biển quan tâm đến vấn đề rác thải trên biển, Bộ Thương mại quan tâm đến 

tình hình giao thương, trong khi Bộ Tài chính lại quan tâm đến vấn đề tỷ giá hối 

đoái. Tất cả những vấn đề này đếu không thuộc quyền điều tiết của Bộ Ngoại giao. 

Tất cả các cơ quan của chính phủ Mỹ đều có bộ phận đối ngoại riêng của mình. 

Thực tế, nếu nhìn vào cơ quan đại diện của Mỹ ở nước ngoài, chúng ta sẽ thấy chỉ 

một nhóm nhỏ trong số nhân viên ở hầu hết các đại sứ quán Mỹ là người thuộc Bộ 

Ngoại giao. 

Trong bối cảnh phụ thuộc lẫn nhau đầy phức tạp, các xã hội tương tác với 

nhau ở nhiều cấp độ hơn. Điều này giống như tình trạng giao thông ở một ngã tư, 

quá nhiều xe cộ phức tạp khiến một cảnh sát không thể điều khiển hết được. 

Những mối tương giao xảy ra xuyên biên giới quốc gia và không nằm trong tầm 

kiểm soát tập trung của các cơ quan phụ trách đối ngoại này được gọi là các mối 

quan hệ liên quốc gia. Những mối quan hệ này bao gồm (nhưng không chỉ giới hạn 

ở) vấn đề nhập cư, sự lưu chuyển của các dòng vốn từ nước này sang nước khác 

xảy ra hàng ngày trên các thị trường chứng khoán và tiền tệ thế giới, các hoạt 

động buôn bán vũ khí và thuốc phiện trái phép, cũng như một số hoạt động khủng 

bố nhất định. Các chính phủ trên thế giới có thể cố gắng kiểm soát những hoạt 

động này đặc biệt là đối với nạn khủng bố và buôn lậu, nhưng thường rất tốn kém. 

Chẳng hạn như Liên Xô đã kiểm soát chặt chẽ các mối quan hệ xuyên quốc gia và 

chính điều này đã gây tổn hại nặng nề cho nền kinh tế Xô Viết. Trong trường hợp 

có sự phụ thuộc lẫn nhau cao độ và số lượng chủ thể liên quốc gia nhiều, chúng ta 

có thể bị nhầm lẫn bởi những cách nói tắt vốn được sử dụng thông dụng trong giai 

đoạn chính trị quốc tế cổ điển trước đây. Chúng ta thường nói “Nhật Bản đồng ý 

nhập khẩu nhiều hơn” hoặc “Mỹ phản đối những yêu sách mở rộng thềm lục địa 

dưới đáy đại dương,” nhưng nếu xem xét một cách kỹ lưỡng hơn chúng ta có thể 

thấy rằng các công ty Nhật Bản đã hoạt động xuyên quốc gia nhằm tăng cường 

xuất khẩu hoặc một vài công dân Mỹ đã vận động hành lang quốc tế để có được 

một định nghĩa rộng hơn về thềm lục địa. 

Những lợi ích chồng chéo này luôn tồn tại, và thường phổ biến trong lĩnh vực 

kinh tế và xã hội hơn là trong các vấn đề an ninh quân sự truyền thống. Vấn đề an 

ninh thường là một vấn đề có tính tập thể cao hơn. Sự an nguy sinh tồn của một 
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dân tộc rõ ràng là một vấn đề mang lợi ích chung. Trong khi đó các vấn đề kinh tế 

xã hội thường ít có điểm chung hơn và lợi ích trong các lĩnh vực này cũng thường 

khác biệt nhau hơn. Do đó khi sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế tăng lên cùng với 

sự xuất hiện của các vấn đề về kinh tế trong các chương trình nghị sự chính trị 

quốc tế, chúng ta nhận ra rằng các thuật ngữ ngắn gọn được sử dụng trước đây 

nay không còn mô tả được đầy đủ các tiến trình chính trị.  

Hãy lấy trường hợp về dầu mỏ được nêu ở Chương 7 làm ví dụ. Tôi đã đề 

cập rằng vào năm 1973 các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ muốn duy trì giá dầu thấp 

trong khi các quốc gia sản xuất muốn đẩy giá cao lên. Về mặt chính trị, tình hình 

phức tạp hơn nhiều. Các công ty sản xuất dầu thuộc các quốc gia tiêu thụ cũng 

muốn đẩy giá dầu tăng lên. Các nhà sản xuất dầu nhỏ lẻ ở Texas cũng muốn nhìn 

thấy OPEC tăng giá dầu vì họ có cùng lợi ích kinh tế với các quốc gia Ảrập chứ 

không phải cùng lợi ích với những người tiêu dùng đang chết cóng ở bang New 

England. Các nhà sản xuất năng lượng hạt nhân cũng ủng hộ việc tăng giá dầu bởi 

vì điều đó có thể giúp cho năng lượng hạt nhân trở nên cạnh tranh hơn. Ngành 

công nghiệp khai thác than đang suy thoái của châu Âu và các công nhân mỏ đang 

thất nghiệp cũng không bất bình với sự tăng giá của dầu mỏ. Các nhà sinh thái học 

cũng vậy, họ tin rằng giá dầu cao hơn sẽ giúp giảm lượng tiêu thụ dầu mỏ và mức 

độ ô nhiễm môi trường. Như vậy, ngay bên trong các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ 

cũng đã có sự phân hóa lớn về lợi ích xung quanh giá dầu. Khi sự phụ thuộc lẫn 

nhau tăng lên, chính trị sẽ khác đi khi chúng ta vén lên tấm rèm của lợi ích quốc gia 

và an ninh quốc gia. Một trong những lí do giải thích tại sao các quốc gia tiêu thụ 

dầu mỏ không muốn sử dụng các biện pháp cực đoan như bạo lực là bởi sự nhạy 

cảm của mức độ phụ thuộc lẫn nhau khiến giá năng lượng cao được coi là tích cực 

bởi nhiều chủ thể chính trị quan trọng trong nội bộ các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ 

này. Trên thực tế đã tồn tại một liên minh liên quốc gia không chính thức muốn đẩy 

giá dầu tăng cao.  

Dĩ nhiên sự tồn tại của những lợi ích trái chiều trong một quốc gia không 

phải là vấn đề mới. Vào thế kỷ 19 chính trị Mỹ có đặc điểm nổi bật là sự chia rẽ 

giữa giới nông dân ở các bang phía Nam với các nhà công nghiệp ở phía Bắc về vấn 

đề thuế quan. Khi Tổng thống George W. Bush tăng thuế đối với thép năm 2002, 

quyết định này đã làm hài lòng các công ty và tập đoàn sản xuất thép, nhưng lại 

gây thiệt hại cho những đối tượng sử dụng thép, như các công ty chế tạo xe hơi 

chẳng hạn. Như ta đã thấy ở Chương 2, chính trị trong nước đóng một vai trò quan 

trọng trong việc định hình chính sách đối ngoại, và với sự tham gia của các chủ thể 

vào chính trị nội bộ ngày càng mở rộng, điều này càng trở nên chính xác hơn. Hơn 

nữa, khi một số nhóm lợi ích trong nước có được khả năng liên lạc và tương tác 
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một cách trực tiếp với các nhóm lợi ích ở các quốc gia khác, chúng sẽ tạo ra một 

hình thái chính trị thế giới mới. 

 

 

 

 

Hình 8.1 Chính trị quốc tế truyền thống so với chính trị quốc tế xuyên quốc gia  

Hai mô hình của chính trị thế giới được mô tả trong Hình 8.1. Mô hình truyền thống 

của nền chính trị quốc tế là biểu đồ nằm phía bên trái. Mô hình này đi theo những 

đường thẳng. Nếu những người trong Xã hội 1 muốn gây áp lực với Chính phủ 2, 

họ sẽ phải yêu cầu Chính Phủ 1 thảo luận với Chính Phủ 2. Tuy nhiên trong mô 

hình liên quốc gia, người dân trong Xã hội 1 có thể gây áp lực lên Chính phủ 2 hoặc 

lên người dân trong Xã hội 2 một cách trực tiếp. Những mũi tên được thêm vào 

trong biểu đồ nằm phía bên phải là các hoạt động xuyên biên giới quốc gia của các 

cá nhân hoặc các tổ chức phi chính phủ. Khi nói về chính trị của sự phụ thuộc lẫn 

nhau chúng ta không nên cho rằng mọi thứ đều được định hình bởi mô hình truyền 

thống của mối quan hệ giữa các chính phủ với nhau. Một trong những đặc điểm nổi 

bật của mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau phức tạp chính là vai trò quan trọng của 

các chủ thể khác bên cạnh các quốc gia.  

Cách diễn đạt ngắn gọn truyền thống thực ra không sai. Nó vẫn là cách diễn 

đạt gần như chính xác nhất, ngay cả trong bối cảnh chính trị của sự phụ thuộc lẫn 

nhau. Các quốc gia thường vẫn là chủ thể chính. Nhưng nếu bạn chỉ tập trung vào 

các quốc gia mà thôi bạn sẽ có một cái nhìn sai lệch về chính trị trong giai đoạn 

phụ thuộc lẫn nhau. Các quốc gia có vẻ như bất khả xâm phạm nếu nhìn tổng thể, 

nhưng nếu xem xét kỹ hơn ta sẽ thấy có những lĩnh vực của các quốc gia rất dễ bị 

tổn thương hơn nhiều so với những lĩnh vực khác. Những lĩnh vực dễ bị tổn thương 

này thường có xu hướng hoạt động liên quốc gia để cải thiện tình hình. Nói tóm lại, 

các quốc gia vẫn là chủ thể quan trọng nhất của chính trị quốc tế, nhưng như 

những người theo chủ nghĩa kiến tạo đã cảnh báo, nếu nói như vậy nghĩa là bạn đã 

bỏ quên một số yếu tố quan trọng khác mà chúng ta cần phải biết về chính trị và 

những sự xung đột trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau. 

 

 

 

Chính phủ 1 Chính phủ 2 

Xã hội 1 Xã hội 2 

Chính phủ 1 Chính phủ 2 

Xã hội 1 Xã hội 2 

Truyền thống Xuyên quốc gia  
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Các tổ chức phi chính phủ (NGO) 

Các tổ chức tư nhân cũng ngày càng tăng cường hoạt động liên quốc gia (Bảng 

8.2). Các tổ chức tôn giáo liên quốc gia chống lại chế độ nô lệ đã xuất hiện từ năm 

1775, trong khi đó thế kỷ 19 chứng kiến sự ra đời của tổ chức Quốc tế Xã hội Chủ 

nghĩa, Hội Chữ Thập Đỏ, các phong trào hoà bình, các phong trào vận động cho 

quyền bầu cử của phụ nữ, và Hiệp hội Luật Quốc tế,vv… Trước Chiến tranh thế giới 

thứ nhất có 176 tổ chức phi chính phủ quốc tế. Đến năm 1956 con số này tăng lên 

đến gần 1.000, và đến năm 1970 là gần 2.000. Gần đây, chúng ta chứng kiến sự 

bùng nổ về số lượng của các tổ chức phi chính phủ. Chỉ tính riêng trong thập niên 

1990 con số này đã tăng từ 6.000 lên xấp xỉ 26.000 tổ chức. Và những số liệu này 

chưa nói lên toàn bộ câu chuyện bởi vì chúng chỉ đại diện cho những tổ chức được 

thành lập một cách chính thức. Có rất nhiều tổ chức phi chính phủ tuyên bố hoạt 

động như một tổ chức vì “lương tâm toàn cầu”, đại diện cho lợi ích chung của nhân 

loại vượt qua khỏi giới hạn của các quốc gia cụ thể, hay các lợi ích mà các quốc gia 

không quan tâm. Mặc dù không được bầu ra một cách dân chủ nhưng những tổ 

chức này đôi khi có thể giúp phát triển những chuẩn tắc mới một cách trực tiếp 

bằng cách gây áp lực với các chính phủ và các nhà lãnh đạo kinh tế đòi thay đổi các 

chính sách, cũng như gián tiếp thông qua thay đổi nhận thức của công chúng về 

việc các chính phủ và các công ty cần phải có vai trò như thế nào. Xét về phương 

diện tài nguyên quyền lực, những tổ chức mới này hiếm khi sở hữu sức mạnh cứng 

nhưng cuộc cách mạng thông tin đã tăng cường đáng kể sức mạnh mềm cho họ.  

Các chính phủ ngày nay đang phải chia sẻ sân khấu chính trị của mình với 

những chủ thể có thể sử dụng thông tin để tăng cường sức mạnh mềm và gây áp 

lực lên chính phủ một cách trực tiếp, hoặc gián tiếp bằng cách tác động vào công 

chúng. Nếu xét tới quyền lực của các nhà biên tập uy tín hay những nhân vật có 

thể định hướng thông tin trong thời đại internet, chúng ta có thể thấy có một cách 

đơn giản để đánh giá tầm quan trọng ngày càng gia tăng của các tổ chức liên quốc 

gia, đó là nhìn vào số lần được nhắc đến của các tổ chức này trên các phương tiện 

truyền thông đại chúng chính thống. Theo cách này, những tổ chức phi chính phủ 

lớn nhất hiện nay đã trở thành những chủ thể thường xuyên tham gia vào cuộc 

chiến giành sự quan tâm của những nhà biên tập có ảnh hưởng. Ví dụ, trong vòng 

10 ngày sau khi Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) đưa ra Báo 

cáo Thế giới năm 2003, trong đó tổ chức này chỉ trích nặng nề chính phủ Mỹ về 

cách tiến hành cuộc chiến chống khủng bố, đã có nhiều bài báo xuất hiện trên 288 

tờ báo và tạp chí đề cập đến tên tổ chức này.1  

                   
1 “Texan to Urge Limits on Non-OPEC Output,” The New York Times, 25/4/1988, trang 3. 
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Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Nguồn: Human Rights Watch) 

Website: http://www.hrw.org 

Thành lập: 1978 

Trụ sở chính:  New York 

Ngân sách:  21,7 triệu đô la Mỹ (tài trợ cá nhân) 

Khái quát: 

• Là tổ chức nhân quyền lớn nhất có trụ sở ở Mỹ 

• “Bêu xấu” những quốc gia vi phạm nhân quyền bằng cách thu thập 

tài liệu về tình trạng vi phạm nhân quyền ở hơn 70 quốc gia, thu hút sự chú ý của 

báo giới về vấn đề vi phạm nhân quyền và vận động các chính phủ và các thể chế 

gây áp lực ngoại giao với các chính phủ vi phạm 

• Là thành viên liên minh các tổ chức và cá nhân giành giải Nobel Hòa 

bình năm 1997 vì các đóng góp cho Chiến dịch chống mìn sát thương cá nhân 

 

Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (Nguồn: International Crisis Group) 

Website: http://www.crisisgroup.org 

Thành lập: 1995 

Trụ sở chính:  Brussels 

Ngân sách:  Khoảng 12 triệu đô la Mỹ (40% tài trợ chính phủ, 43% từ các tổ chức 

 tư nhân, 16% từ các cá nhân và doanh nghiệp) 

Khái quát: 

• Phân tích các quốc gia “có nguy cơ nổ ra, leo thang hoặc tái diễn các 

xung đột bạo lực” và đưa ra các kiến nghị chính sách chủ yếu cho các nhà hoạch 

định chính sách về cách thức giải tỏa căng thẳng và giải quyết các cuộc xung đột 

• Ban quản trị Nhóm Khủng hoảng bao gồm các nhân vật có ảnh 

hưởng về chính trị, ngoại giao, kinh doanh và truyền thông giúp định hình hoạt 

động của nhóm cũng như vận động thi hành các kiến nghị chính sách của Nhóm 

 

Tổ chức Ân xá Quốc tế  

Website: http://www.amnesty.org 

Thành lập: 1961 
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Trụ sở chính:  Luân Đôn 

Ngân sách:  41,7 triệu đô la Mỹ (tài trợ cá nhân) 

Khái quát: 

• Huy động một mạng lưới 1,8 triệu thành viên ở hơn 150 quốc gia 

nhằm giúp ngăn chặn và chấm dứt “tình trạng vi phạm nghiêm trọng các quyền đối 

với sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần, tự do lương tâm và ngôn luận, quyền không 

bị phân biệt đối xử” và thúc đẩy nhân quyền 

 

Tổ chức Bác sĩ không Biên giới (Nguồn: Doctors Without Borders) 

Website: http://www.msf.org 

Thành lập: 1971 

Trụ sở chính:  Geneva 

Ngân sách:  439,9 triệu đô la Mỹ (81% tài trợ cá nhân, 19% tài trợ chính phủ) 

Khái quát: 

• Là tổ chức viện trợ nhân đạo quốc tế hỗ trợ hơn 70 quốc gia 

• Hỗ trợ dành cho “người dân gặp khó khăn, nạn nhân các thảm họa 

tự nhiên và do con người gây ra và nạn nhân các cuộc xung đột vũ trang mà không 

phân biệt đối xử về chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng hay tư tưởng chính trị” 

 

Quỹ Bill và Melinda Gates (Nguồn: Bill and Melinda Gates Foundation) 

Website: http://www.gatesfoundation.org 

Thành lập: 2000 

Trụ sở chính:  Seattle 

Nhân viên:  250 người 

Ngân sách:  Khoảng 28,8 tỉ đô la Mỹ (tài trợ cá nhân) 

Khái quát: 

• Được thành lập bởi nhà sáng lập công ty Microsoft Bill Gates và phu 

nhân là Melinda 

• Hoạt động nhằm “thúc đẩy sự bình đẳng trên bốn lĩnh vực: y tế toàn 

cầu, giáo dục, thư viện công cộng và hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn” 

 

Trung tâm Carter (Nguồn: The Carter Center) 
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Website: http://www.cartercenter.org 

Thành lập: 1982 

Trụ sở chính:  Atlanta 

Ngân sách:  Khoảng 36 triệu đô la Mỹ (tài trợ của các cá nhân, quỹ và công ty) 

Khái quát: 

• Được thành lập bởi cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter và phu nhân là 

Rosalynn 

• Hoạt động nhằm củng cố các nền dân chủ, hòa giải các cuộc xung 

đột và loại trừ bệnh tật trên toàn thế giới 

 

Oxfam Quốc tế (Nguồn: Oxfam International) 

Website: http://www.oxfam.org 

Thành lập: 1942 

Trụ sở chính:  Oxford, Anh 

Ngân sách:  Khoảng 2,6 tỉ đô la Mỹ (40% tài trợ chính phủ, 43% từ các quỹ tư 

 nhân và 16% từ các cá nhân và doanh nghiệp) 

Khái quát: 

• Là một “liên hợp gồm 12 tổ chức, hoạt động cùng với hơn 3.000 đối 

tác tại hơn 100 quốc gia nhằm tìm giải pháp cho vấn đề nghèo đói, các vấn đề gây 

bất hạnh cho người dân và tình trạng bất công” 

 

Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế (Nguồn: International Committee of the Red Cross) 

Website: http://www.icrc.org 

Thành lập: 1863 

Trụ sở chính:  Geneva 

Ngân sách:  704,1 triệu đô la Mỹ (từ các quỹ chính phủ, tài trợ của các cá nhân, 

 các doanh nghiệp và các thực thể khác) 

Khái quát: 

• Được Công ước Geneva giao trách nhiệm “thăm viếng tù nhân, tổ 

chức các chiến dịch cứu trợ, đoàn tụ các gia đình bị li tán và các hoạt động nhân 

đạo tương tự trong thời gian diễn ra các cuộc xung đột vũ trang” 

• Là “một tổ chức độc lập, trung lập và không thiên vị với nhiệm vụ chỉ 
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mang tính nhân đạo là bảo vệ mạng sống và nhân phẩm, đồng thời cung cấp hỗ 

trợ, cho các nạn nhân chiến tranh và bạo lực trong nước”  

 

Tổ chức Hòa bình xanh  

Website: http://www.greenpeace.org 

Thành lập: 1971 

Trụ sở chính:  Amsterdam 

Ngân sách:  Khoảng 42 triệu đô la Mỹ (tài trợ cá nhân) 

Khái quát: 

• Huy động 2,8 triệu người ủng hộ ở hơn 40 quốc gia nhằm hỗ trợ các 

nỗ lực chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, sự xuống cấp của môi trường, nạn săn 

cá voi và kỹ thuật biến đổi gene 

• Ủng hộ các nỗ lực nhằm bảo tồn các khu rừng cổ, loại bỏ các hóa 

chất độc hại và khuyến khích thương mại bền vững 

BẢNG 8.2 Thông tin khái quát về một số tổ chức phi chính phủ tiêu biểu 

 

Mức độ đưa tin trong thập kỷ vừa qua cũng đã phản ánh sự phát triển của các tổ 

chức này. Mức độ sử dụng thuật ngữ “tổ chức phi chính phủ” hoặc “NGO” đã tăng 

lên 17 lần kể từ năm 1992. Bên cạnh Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, các tổ chức 

phi chính phủ khác như Tổ chức Ân xá Quốc tế, Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, Tổ chức 

Hoà bình Xanh, Tổ chức Bác sĩ không Biên giới hay Tổ chức Minh bạch Quốc tế là 

những tổ chức có số lần được đề cập trên các phương tiện thông tin đại chúng tăng 

lên theo cấp số nhân. 

Các mối liên hệ liên quốc gia và liên chính phủ không chỉ có sự tăng vọt về 

số lượng mà còn có cả sự thay đổi về mô thức. Các mối quan hệ liên quốc gia trước 

đây thường bị kiểm soát chặt chẽ bởi các tổ chức mang tính quan liêu lớn như các 

tập đoàn đa quốc gia hay Giáo hội Thiên Chúa giáo vốn được hưởng lợi nếu quy mô 

hoạt động được mở rộng. Những tổ chức này vẫn đóng vai trò quan trọng, nhưng 

chi phí thông tin giảm xuống trong thời đại internet đã mở rộng lĩnh vực này cho 

các tổ chức hoạt động dưới dạng mạng lưới có kết cấu lỏng lẻo và ít nhân viên, 

thậm chí cho cả các cá nhân đơn lẻ tham gia. Những tổ chức và mạng lưới phi 

chính phủ này đặc biệt hiệu quả trong việc vượt qua các biên giới và thâm nhập 

vào các quốc gia. Nhờ mối liên hệ với các thành viên là những người có vai trò 

quan trọng trong nền chính trị trong nước của một vài quốc gia, các tổ chức này có 
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khả năng thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông và chính quyền vào 

những vấn đề mong muốn. Hiệp ước chống mìn sát thương cá nhân, như đã đề cập 

ở trên, là kết quả của một liên minh thú vị kết hợp những tổ chức hoạt động dựa 

vào internet với chính phủ của các cường quốc hạng trung như Canađa và một vài 

chính trị gia và các cá nhân có ảnh hưởng như cố Công nương Diana. Năm 2005, 

các ngôi sao nhạc rock, các tổ chức phi chính phủ và các nhà lãnh đạo chính trị đã 

cùng nhau vận động thông qua việc giảm nợ cho các nước nghèo mắc nợ nhiều 

nhất. 

Các vấn đề về môi trường là một ví dụ khác. Các tổ chức phi chính phủ đóng 

vai trò như một kênh thông tin quan trọng giữa các đoàn đại biểu tham gia vào các 

cuộc thảo luận về tình trạng ấm dần lên toàn cầu ở Kyoto năm 1997. Các ngành 

công nghiệp, giới nghiệp đoàn và các tổ chức phi chính phủ đã cạnh tranh nhau ở 

Kyoto nhằm thu hút sự quan tâm của giới truyền thông ở các quốc gia lớn trong 

một cuộc đấu tranh liên quốc gia nhằm thiết lập chương trình nghị sự cho chính trị 

quốc tế. 

Các cộng đồng theo lãnh thổ địa lý và các quốc gia có chủ quyền sẽ tiếp tục 

đóng vai trò chủ đạo trong nền chính trị thế giới trong một khoảng thời gian dài sắp 

tới nhưng chúng sẽ trở nên ít bó hẹp hơn và ngày càng có nhiều kẻ hở. Các chủ thể 

này sẽ phải chia sẻ sân khấu chính trị với những chủ thể có khả năng sử dụng 

thông tin để tăng cường quyền lực mềm của mình và gây áp lực trực tiếp lên chính 

phủ hay gián tiếp bằng cách tác động vào quần chúng. Những chính phủ muốn đạt 

được tốc độ phát triển nhanh sẽ nhận ra rằng họ phải từ bỏ một số rào cản thông 

tin vốn từng giúp bảo vệ các quan chức trong nước không bị soi mói từ bên ngoài. 

Các chính phủ muốn đạt được mức độ phát triển cao sẽ không còn có thể giữ bí 

mật tình hình kinh tế và chính trị của họ trong những chiếc hộp đen bí mật như 

Myanmar và Bắc Triều Tiên đang làm nữa. Dạng chủ quyền đó đã tỏ ra quá đắt đỏ, 

tốn kém. Ngay cả những quốc gia lớn có quyền lực cứng vững mạnh như Mỹ cũng 

nhận thấy phải chia sẻ vai trò với những chủ thể mới, đồng thời các nước này cũng 

nhận ra việc quản lý biên giới ngày càng trở nên khó khăn hơn. Không gian số 

không thể thay thế không gian địa lý thực tế, không thể xoá bỏ chủ quyền quốc 

gia, nhưng cũng giống như những phố thị thời trung cổ, không gian số sẽ cùng tồn 

tại và làm khái niệm quốc gia chủ quyền hay cường quốc trở nên phức tạp hơn. 

 

Chủ nghĩa khủng bố liên quốc gia 

Một dạng chủ thể phi quốc gia khác đang ngày càng thu hút sự chú ý của các chính 

phủ chính là lực lượng khủng bố liên quốc gia. Chủ nghĩa khủng bố không phải chỉ 
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mới xuất hiện trong nền chính trị thế giới. Đó là một hình thức bạo lực bắt nguồn từ 

xa xưa trong lịch sử nhân loại. Khủng bố nhằm gây nên sự sợ hãi, và các chính phủ 

từ nền Đệ nhất Cộng hòa Pháp (1792-1804) tới Liên Xô của Stalin đã sử dụng công 

cụ này nhằm kiểm soát người dân của mình. Khủng bố cũng được sử dụng bởi 

những người theo chủ nghĩa vô chính phủ và các nhà cách mạng quốc tế khác 

trong thế kỷ 19 như đã đề cập ở Chương 3. Biện pháp khủng bố đã cướp đi sinh 

mạng của nhiều nguyên thủ quốc gia và Chiến tranh thế giới thứ nhất phần nào 

bùng nổ từ một vụ ám sát được thực hiện bởi một tay khủng bố. 

Cái mới của ngày nay là công nghệ đang đặt vào tay các tổ chức và những 

kẻ xấu thứ vũ khí huỷ diệt nguy hiểm mà trước đây vốn chỉ được sở hữu bởi chính 

quyền các quốc gia. Trong thế kỷ 20 những người đứng đầu các chính quyền như 

Stalin hay Hitler có thể giết người hàng loạt. Nếu bọn khủng bố cũng có thể kiếm 

được vũ khí huỷ diệt hàng loạt trong thế kỷ 21, chúng cũng sẽ có khả năng tương 

tự. Đó là lý do tại sao một vài nhà quan sát coi chủ nghĩa khủng bố như một hình 

thức tư nhân hoá chiến tranh. Hơn nữa, công nghệ tiên tiến đang khiến hệ thống 

phức tạp gồm các xã hội hiện đại ngày càng dễ bị tổn thương bởi những cuộc tấn 

công quy mô lớn. Như Walter Laquer đã lập luận: “Xu hướng trở nên dễ bị tổn 

thương hơn thậm chí đã tồn tại từ trước khi internet xuất hiện và đẩy nhanh xu 

hướng này.”2 

Thế hệ những kẻ Hồi giáo cực đoan hiện tại có thể theo đuổi mục tiêu buộc 

người dân chấp nhận một phiên bản bị bóp méo của đạo Hồi thời kỳ thế kỷ 7, 

nhưng chúng lại rất khéo léo trong việc sử dụng internet nhằm phát tán thông điệp 

của mình. Điều này có nghĩa là chúng không cần phải buôn lậu bất cứ thứ gì qua 

biên giới, cũng có nghĩa là không có nguy cơ bị bắt. Chủ nghĩa khủng bố liên quan 

đến một sân khấu mà ở đó có sự giành giật khán giả. Vào tháng 5/2004, một đoạn 

video gây sốc của chỉ huy Al Qaeda Abu Musab al Zarqawi chặt đầu Nicholas Berg ở 

Iraq được tải xuống hàng triệu lần từ internet và gây nên trào lưu chặt đầu của các 

phe nhóm khác. Khi một website bị đóng cửa, thế hệ khủng bố ngày nay lại khéo 

léo chuyển qua những website khác, bao gồm cả những website mà chúng tạm thời 

bắt cóc. 

Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của các nhóm khủng bố là tổ chức 

các phần tử đáng tin cậy dọc các tuyến biên giới mà không bị các cơ quan tình báo 

và cảnh sát tóm được. Bằng cách chuyển từ các sào huyệt hữu hình thời những 

năm 1990 sang các sào huyệt ảo trên internet, các tay khủng bố đã tự giảm rủi ro 

cho mình. Việc tuyển mộ các phần tử khủng bố mới không chỉ diễn ra ở những nơi 

                   
2 Kết quả tìm kiếm cơ sở dữ liệu Factiva/Dow Jones 1/14/2003 – 1/25/2003 
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hữu hình như nhà thờ hay trong nhà ngục nữa. Thay vào đó, những cá nhân xa lạ 

ở các địa điểm cách biệt thuộc các quốc gia khác nhau có thể giao tiếp với nhau 

thông qua một cộng đồng ảo gồm những kẻ cùng niềm tin ở khắp nơi trên thế giới. 

Số lượng các website thánh chiến đã tăng từ vài chục những năm cuối thập kỷ 

1990 lên 4.500 website ngày nay. Những website như vậy không chỉ tuyển mộ mà 

còn đào tạo các thành viên mới. Các website này bao gồm các hướng dẫn chi tiết 

về cách chế tạo bom từ phân bón, cách xâm nhập biên giới vào Iraq, cách cài đặt 

và kích nổ các thiết bị nhằm tiêu diệt lính Mỹ. Và các tay chuyên gia cũng sử dụng 

các phòng chat và bảng tin nhắn nhằm trả lời các câu hỏi của những người tham 

gia đào tạo. Các kế hoạch và chỉ đạo cũng thường được chuyển qua các thông điệp 

được mã hóa. Đương nhiên những website như vậy có thể được các chính phủ 

giám sát. Một số bị đóng cửa, một số được giữ cho hoạt động để theo dõi. Nhưng 

trò chơi mèo vờn chuột giữa các cơ quan cảnh sát và các tay khủng bố là một cuộc 

chơi ngang tài ngang sức. 

Vụ tấn công ngày 11/9 của mạng lưới Al Qaeda vào nước Mỹ, cướp đi sinh 

mạng của khoảng 3.000 người, đã củng cố xu hướng tăng tính sát thương (ngay cả 

khi số lượng các cuộc tấn công giảm đi). Những vụ khủng bố trước đây như vụ 

đánh bom máy bay của hãng Air India vào năm 1985 làm chết 325 người, hay vụ 

đánh bom xe tải tại toà nhà liên bang ở thành phố Oklahoma năm 1995 chỉ khiến 

168 người thiệt mạng. Những vụ khủng bố trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ 

trước thường được thúc đẩy bởi vấn đề ý thức hệ hay chủ nghĩa quốc gia, nhưng 

đến thập niên 1990 những niềm tin tôn giáo cực đoan đã thế chỗ cho những 

nguyên nhân này. Những kẻ khủng bố truyền thống, cho dù thuộc cánh tả, cánh 

hữu, hay theo chủ nghĩa ly khai-quốc gia cũng thường ít nhiều phân vân trước việc 

giết bừa bãi thường dân vô tội, nhưng dường như sự phân biệt giữa “kẻ thù” và 

“thường dân vô tội” này không còn quan trọng đối với chủ nghĩa khủng bố hiện 

nay. Khi thái độ này kết hợp với sự sẵn sàng hy sinh mạng sống của chính mình, 

những tên khủng bố mới có thể gây nên sự hủy diệt quy mô lớn. Mặc dù những kẻ 

chịu trách nhiệm về vụ tấn công tháng 9/2001 được kích thích bởi một hình thức 

Hồi giáo chính thống nhất định, chúng ta cần phải nhớ rằng cuộc tấn công tồi tệ 

nhất vào nước Mỹ trước đó (vụ Oklahoma) hoàn toàn mang tính chất trong nước, 

và rằng những nhóm cấp tiến sẵn sàng sử dụng bạo lực này có thể là những nhóm 

thế tục, một giáo phái, hoặc liên quan tới một vài tôn giáo nào đó. 

Vậy chủ nghĩa khủng bố là gì? Theo luật pháp Mỹ, khủng bố là bạo lực có kế 

hoạch, mang động cơ chính trị nhằm vào những mục tiêu phi quân sự được thực 

hiện bởi các nhóm thấp hơn cấp quốc gia. Liên Hiệp Quốc đã thông qua nhiều công 

ước nhằm ngăn chặn các vụ đáng bom khủng bố, ám sát, bắt cóc con tin và tài trợ 
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cho các tổ chức khủng bố. Một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào 

tháng 9/2001 đã yêu cầu tất cả 189 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc kiên quyết 

không được chứa chấp khủng bố và nghị quyết này đã giúp hợp pháp hóa các hoạt 

động của Mỹ ở Afghanistan. Tuy nhiên, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vẫn gặp khó 

khăn trong việc đưa ra một định nghĩa thống nhất về khủng bố. Chính phủ các 

nước Ảrập đứng đầu bởi Ai Cập và Syria đã không chấp nhận bất cứ định nghĩa nào 

xác định các nhóm vũ trang của người Palestine là khủng bố. Trong mắt họ, sự 

kháng cự của người Palestine đối với việc chiếm đóng Bờ Tây của Israel là một cuộc 

kháng chiến quốc gia hợp pháp, và rằng các phản ứng của chính phủ Israel chính là 

giết hại các thường dân Palestine vô tội. Điều này tương tự như câu nói của những 

người theo chủ nghĩa hoài nghi: “Kẻ khủng bố đối với người này có thể là người 

đấu tranh cho tự do đối với những người khác.” 

Khi Tổng thống George W. Bush đọc diễn văn tại Đại Hội đồng Liên Hiệp 

Quốc năm 2001, ông đã nói rằng thế giới nên đoàn kết trong việc “chống lại tất cả 

bọn khủng bố, chứ không chỉ một số trong bọn chúng mà thôi. Không có nguyện 

vọng quốc gia nào, không có sai lầm nào trong lịch sử có thể biện minh cho những 

hành động sát hại có chủ đích thường dân vô tội.” Phát biểu này của ông Bush nhất 

quán với học thuyết chiến tranh chính nghĩa được đề cập ở Chương 6, và phù hợp 

với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, một số hành động phản kháng chính trị của các 

chủ thể phi quốc gia có lẽ không nên bị xem là hành động khủng bố, chẳng hạn 

như phần lớn cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apácthai ở Nam 

Phi đã không khiến thường dân bị sát hại. Nhưng ngay cả khi một nhóm chính trị 

lập luận rằng sự thiếu vắng các tiến trình thay đổi mang tính dân chủ đã làm cho 

bạo lực trở thành một yêu cầu tất yếu của “cuộc đấu tranh giải phóng quốc gia” thì 

dưới góc nhìn của học thuyết chiến tranh chính nghĩa, việc cướp đi mạng sống của 

nhiều thường dân vô tội cũng là không thể chấp nhận được về mặt đạo đức lẫn 

pháp luật. Tương tự, nếu một quốc gia chủ tâm giết hại một số dân thường vô tội 

để khủng bố một cộng đồng dân cư thì đó sẽ bị xem như một tội ác chiến tranh. 

Nếu chủ nghĩa khủng bố được định nghĩa là hành động bạo lực nhằm đạt được các 

mục đích chính trị của một tổ chức thấp hơn cấp quốc gia thì định nghĩa này đã loại 

trừ các quốc gia. Tuy nhiên, không vì thế mà các quốc gia này vô tội khi thực hiện 

các hành vi bạo lực bất hợp pháp và phi đạo đức tương tự. Chính vì tất cả những 

khó khăn trong việc đưa ra một định nghĩa thống nhất về khủng bố này mà hiện 

nay hành động giết người vô tội vì mục đích chính trị đang bị lên án rộng rãi theo 

những chuẩn mực đạo đức của hầu hết các tôn giáo lớn trên thế giới, cũng như 

theo những quy định của luật pháp quốc tế. Năm 2004, một Ủy ban cấp cao được 

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chỉ định đã thống nhất định nghĩa chủ nghĩa khủng bố 
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là bất cứ hành động nào nhằm gây nên cái chết hoặc thương tích thân thể nghiêm 

trọng cho các thường dân hoặc người không được vũ trang nhằm mục đích đe dọa. 

Chủ nghĩa khủng bố liên quốc gia trong thế kỷ 21 cũng giống như nạn cướp 

biển trong thời kỳ trước đây. Một vài chính quyền đã cung cấp cho bọn cướp biển 

nơi trú ẩn an toàn nhằm thu lợi phần nào từ các hoạt động cướp biển của chúng, 

hoặc nhằm quấy nhiễu các quốc gia đối địch. Ngày nay, một vài quốc gia cũng 

chứa chấp khủng bố nhằm tấn công các quốc gia kẻ thù của họ, hoặc cũng có thể 

vì chính quyền các nước này quá yếu không thể kiểm soát nổi các tổ chức trên. 

Chiến dịch lật đổ chính quyền Taliban tại Afghanistan của Mỹ, cũng như nhiều nghị 

quyết của Liên Hiệp Quốc, có thể sẽ làm cho việc hậu thuẫn chủ nghĩa khủng bố 

của các chính quyền quốc gia giảm đi trong tương lai. Đồng thời công nghệ sản 

xuất chất nổ với kích cỡ ngày càng nhỏ hơn, sự lỏng lẻo của các hệ thống hiện đại 

như ngành hàng không cũng như mức độ truy cập thông tin dễ dàng thông qua 

internet cũng tạo điều kiện cho các chủ thể phi quốc gia gây ra những tổn hại 

xuyên biên giới nặng nề mà không cần sự hỗ trợ của một quốc gia nào. Thật trớ 

trêu là chính việc nhiều người cùng chịu một mối đe dọa chung có thể giúp củng cố 

vai trò của quốc gia, cũng như giúp con người nhận thấy tầm quan trọng của việc 

hợp tác giữa các quốc gia nhằm đảm bảo an ninh. Tình trạng vô chính phủ của hệ 

thống các quốc gia dẫu sao cũng vẫn dễ chấp nhận hơn so với tình trạng vô chính 

phủ hỗn loạn của cuộc chiến tranh hỗn mang do các chủ thể phi quốc gia tiến 

hành. 

 

(Còn tiếp phần 3) 
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