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Thông tin và quyền lực giữa các quốc gia  

Cuộc cách mạng thông tin đang làm cho chính trị thế giới trở nên phức tạp hơn bởi 

nó tăng cường quyền lực cho các chủ thể phi quốc gia, cả theo hướng tích cực lẫn 

tiêu cực, đồng thời hạn chế khả năng kiểm soát của các chính phủ trung ương. Nó 

cũng làm thay đổi tương quan quyền lực giữa các quốc gia trên thế giới. Mỹ là nước 

được lợi nhiều nhất, trong khi rất nhiều quốc gia nghèo hơn bị bỏ lại phía sau. 

Trong khi một số nước nghèo như Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia đã phát triển 

đáng kể bằng việc gia nhập vào nền kinh tế thông tin, hơn một nửa số người sử 

dụng internet trên thế giới vào năm 2005 vẫn là người Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. Trong 

thời đại thông tin, thế giới vẫn bao gồm các nền kinh tế lấy nông nghiệp, công 

nghiệp hay dịch vụ làm chủ đạo. Những xã hội và chính quyền hậu công nghiệp vốn 

chịu ảnh hưởng nhiều bởi thời đại thông tin sẽ tiếp tục tồn tại song song và tương 

tác với những quốc gia ít bị tác động hơn bởi cuộc cách mạng thông tin này. 

 Liệu khoảng cách số này có tiếp tục kéo dài? Mức chi phí giảm có thể giúp 

các nước nghèo thực hiện các bước nhảy vọt hoặc bỏ qua vài giai đoạn phát triển 

nhất định. Ví dụ, các cách thức liên lạc vô tuyến đã và đang thay thế dạng truyền 

thông hữu tuyến tốn kém. Công nghệ nhận dạng giọng nói cũng có thể giúp nhiều 

người mù chữ tiếp cận với phương thức liên lạc qua máy tính. Ngày nay, Internet 
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có thể giúp những người nông dân nghèo biết được tình hình thời tiết cũng như 

nhu cầu của thị trường trước khi bắt tay vào sản xuất; và việc tiếp cận được nhiều 

thông tin hơn cũng sẽ giúp loại bỏ vai trò của những phương tiện truyền tin trung 

gian thiếu tin cậy. Kết nối internet và giáo dục từ xa cũng có thể giúp cho các bác sĩ 

và các nhà nghiên cứu thiếu thông tin ở những nước nghèo. Tuy nhiên, điều các 

nước nghèo cần nhất hiện nay chính là nền giáo dục và cơ sở hạ tầng cơ bản. 

Công nghệ lan rộng nhanh chóng khiến cho nhiều nước mong muốn xây 

dựng những Thung lũng Silicon riêng của mình. Nhưng việc xác định những điều 

kiện cần thiết để xây dựng được nền công nghệ cao bao giờ cũng dễ dàng hơn là 

việc thực hiện chúng. Cơ sở hạ tầng thông tin phát triển, luật sở hữu trí tuệ được 

bảo đảm, chính sách hợp lý, môi trường kinh doanh thuận lợi, thị trường vốn vững 

chắc, và một lực lượng lao động có kỹ năng với khả năng sử dụng tiếng Anh (ngôn 

ngữ được sử dụng bởi 80% các trang web trên internet) sẽ là những điều kiện mà 

các nước nghèo đến một lúc nào đó sẽ đạt được, nhưng không thể trong một sáng 

một chiều. Ngay như ở Ấn Độ, nơi một số các điều kiện trên đã được thỏa mãn và 

các công ty phần mềm thuê hàng trăm ngàn lao động thì vẫn còn đến một nửa 

trong tổng số hơn 1 tỷ dân của Ấn Độ vẫn còn mù chữ. 

Cuộc cách mạng thông tin đã gây nên các tác động theo hướng phi tập trung 

và cân bằng, tuy nhiên nó có giúp san bằng khoảng cách quyền lực giữa các quốc 

gia hay không? Thông qua việc giúp giảm bớt chi phí và tháo dỡ rào cản tham gia 

các thị trường, cuộc cách mạng thông tin đáng lẽ cũng có thể giảm bớt quyền lực 

của các nước lớn trong khi tăng cường quyền lực cho các nước nhỏ và các chủ thể 

phi quốc gia. Tuy nhiên trong thực tế, quan hệ quốc tế phức tạp hơn câu chuyện 

công nghệ kia rất nhiều. Xét ở một vài khía cạnh, cuộc cách mạng thông tin đang 

giúp đỡ các quốc gia nhỏ, trong khi ở những góc độ khác, nó lại đang trợ giúp cho 

các quốc gia vốn đã hùng mạnh và giàu có. Có một vài lý do giải thích cho thực tế 

này. 

Thứ nhất, quy mô vẫn là một vấn đề quan trọng. Một số yếu tố mà các nhà 

kinh tế gọi là rào cản đối với việc gia nhập và tính hiệu quả của quy mô vẫn tiếp tục 

tồn tại trong một số khía cạnh quyền lực có liên quan tới thông tin. Ví dụ, quyền lực 

mềm bị tác động mạnh mẽ bởi nội dung văn hóa của những gì được phát sóng, 

hoặc xuất hiện trong các bộ phim hay chương trình truyền hình. Những nền công 

nghiệp giải trí lớn thường được hưởng tính hiệu quả của quy mô trong việc sản xuất 

và phân phối các nội dung. Thị phần thống trị của Mỹ trong lĩnh vực phim ảnh và 

chương trình truyền hình là một ví dụ điển hình cho điều này. Những công ty mới 

gia nhập thị trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với Hollywood 
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(dù “Bollywood” của Ấn Độ bám theo sau với khoảng cách khá xa). Hơn thế nữa, 

trong nền kinh tế thông tin tồn tại “tác động mạng lưới” ảnh hưởng trở lại đối với 

quy mô. Như chúng ta đã biết, một chiếc điện thoại thì hoàn toàn vô dụng. Khi có 

hai chiếc, giá trị của chúng sẽ được tăng lên, và cứ như vậy, giá trị của chiếc điện 

thoại ngày càng gia tăng khi mạng lưới được mở rộng.  

Thứ hai, mặc dù việc phổ biến các thông tin sẵn có đã trở nên rẻ hơn, việc 

thu thập và sản xuất các thông tin mới vẫn cần những nguồn vốn đầu tư lớn. Trong 

rất nhiều trường hợp cạnh tranh, thông tin mới chính là yếu tố đóng vai trò quan 

trọng nhất. Ở một vài khía cạnh nào đó, thông tin là một loại hàng hóa công không 

gây nên tình trạng cạnh tranh: mức tiêu thụ của người này không làm suy giảm 

mức tiêu thụ của người khác. Thomas Jefferson đã dùng hình ảnh so sánh của 

ngọn nến để nói về điều này. Nếu tôi chia cho bạn ánh sáng, ánh sáng của tôi 

không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong những trường hợp cạnh tranh lẫn nhau, tôi 

sẽ tạo ra được khác biệt lớn nếu như tôi là người đầu tiên có được ánh sáng và 

nhìn thấy mọi thứ trước bạn. Việc thu thập thông tin tình báo là một ví dụ điển hình 

cho điều này. Mỹ, Nga, Anh và Pháp là những quốc gia có năng lực thu thập thông 

tin tình báo vượt trội so với các quốc gia khác. Những tài liệu thống kê được công 

bố cho thấy Mỹ chi khoảng 44 tỷ đô la mỗi năm cho ngành tình báo. Trong một vài 

trường hợp mang tính thương mại, người đi theo sau nhưng nhanh chân có thể đạt 

được nhiều thành công hơn so với người đi tiên phong, nhưng khi nói về quyền lực 

giữa các quốc gia, thường người đi tiên phong có lợi hơn so với người đi sau. Thật 

đáng ngạc nhiên nhưng không có gì khó hiểu khi cho dù người ta đã thảo luận rất 

nhiều về việc Internet thu hẹp khoảng cách không gian nhưng các công ty vẫn tập 

trung ở Thung lũng Silicon, một khu vực nhỏ bé và vô cùng đông đúc ở phía Nam 

San Francisco, vì cái mà người ta gọi là “hiệu ứng tiệc cocktail.” Điều đem lại thành 

công chính là cách có được thông tin mới một cách không chính thức trước khi 

những thông tin đó được công khai. Douglas McGray đã cho rằng “Trong một 

ngành công nghiệp nơi mà những công nghệ mới luôn luôn đứng trước nguy cơ trở 

nên lạc hậu, lỗi thời, các công ty cần phải luôn nhận ra các nhu cầu, đảm bảo 

nguồn vốn và nhanh chóng đưa ra thị trường những mặt hàng mới nếu không sẽ bị 

các đối thủ cạnh tranh đánh bại.”1 Quy mô của thị trường và việc ở gần các đối thủ 

cạnh tranh, các nhà cung ứng và các khách hàng vẫn là những vấn đề quan trọng 

trong nền kinh tế thông tin. 

                   
1 Walter Laquer, “Left, Right, and Beyond: The Changing Face of Terror,” trong How Did This 
Happen? Terrorism and the New War, James F. Hogue và Gideon Rose, biên tập. (New York: Council 
on Foreign Relations, Public Affairs, 2001) trang 73. 
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Thứ ba, những người đi tiên phong thường là những người tạo ra các chuẩn 

mực và kiến trúc của các hệ thống thông tin. Giống như một bài thơ nổi tiếng của 

Robert Frost đã ví von, trước một con đường chia ra thành nhiều con đường nhỏ 

dẫn lối vào rừng, một khi bạn đã chọn một con đường thì sẽ khó lòng quay trở về 

những con đường còn lại. Đôi khi, những công nghệ thô với chi phí thấp sẽ mở ra 

những con đường tắt giúp những kẻ đi sau vượt qua người tiên phong. Nhưng 

trong nhiều trường hợp, cách phát triển theo trình tự của hệ thống thông tin khiến 

cho người đi đầu vẫn có được nhiều thuận lợi nhất. Việc sử dụng tiếng Anh và hình 

thức các tên miền hàng đầu hiện nay trên internet là một ví dụ tiêu biểu. Một phần 

do sự biến chuyển của nền kinh tế Mỹ trong thập niên 1980, một phần khác do đầu 

tư vào việc chạy đua vũ trang thời kỳ Chiến tranh lạnh, nước Mỹ thường xuyên là 

người đi tiên phong và tiếp tục là quốc gia đứng đầu trong việc ứng dụng các công 

nghệ thông tin đa dạng vào đời sống. 

Thứ tư, như chúng ta đã thấy, sức mạnh quân sự vẫn đóng vai trò quan 

trọng trong các lĩnh vực chính yếu của quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, công nghệ 

thông tin cũng có những tác động đối với việc sử dụng vũ lực có lợi cho các nước 

nhỏ, trong khi một số tác động khác lại có lợi cho các cường quốc. Nhiều kỹ thuật 

quân sự tốn kém trước đây giờ được đưa ra khỏi kho và trở thành hàng hóa thương 

mại, điều này đem lại lợi ích cho các quốc gia nhỏ hơn, các chủ thể phi chính phủ, 

cũng như gia tăng mức độ dễ bị tổn thương của các nước lớn. Ví dụ, ngày nay bất 

cứ ai cũng có thể yêu cầu có được những tấm ảnh chụp từ vệ tinh với độ phân giải 

tới 1 mét về hoạt động diễn ra trên lãnh thổ các quốc gia khác với một mức phí 

không hề đắt từ các công ty thương mại. Các công ty thương mại và các cá nhân 

cũng có thể lên internet để thu thập các bức ảnh chụp từ vệ tinh, những thứ mà chỉ 

vài năm trước đây vốn là tư liệu thuộc diện tuyệt mật và tốn hàng tỷ đô la các 

chính phủ mới có được. Khi cảm thấy chính sách của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên một 

vài năm trước đây quá nguy hiểm, một nhóm phi chính phủ đã quyết định công bố 

các hình ảnh riêng thu được từ vệ tinh về các địa điểm phóng tên lửa của Bình 

Nhưỡng. Rõ ràng, các nước khác cũng sẽ có thể mua được những tấm hình tương 

tự về các căn cứ của Mỹ. 

Các thiết bị định vị toàn cầu giúp cung cấp một cách chính xác các vị trí một 

thời vốn là tài sản của quân đội thì nay đã trở thành hàng hóa phổ biến tại các cửa 

hàng như hệ thống Wal-Mart. Hơn nữa, hệ thống thông tin cũng khiến cho các 

nước lớn bị đe dọa nhiều hơn khi bổ sung thêm các mục tiêu tấn công hấp dẫn cho 

các nhóm khủng bố (bao gồm cả những nhóm được hậu thuẫn bởi các quốc gia). 

Chúng ta có thể hình dung ra trong vòng 25 năm tới, một đối thủ nguy hiểm 

(chẳng hạn như một quốc gia nhỏ nhưng có công nghệ chiến tranh mạng) có thể 
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quyết định tấn công nước Mỹ. Cũng có khả năng sẽ xảy ra các cuộc tấn công mạng 

của các cá nhân tự do. 

Tuy nhiên, các xu hướng khác lại giúp củng cố quyền lực của những quốc gia 

vốn đã hùng mạnh. Công nghệ thông tin đã tạo ra một cuộc cách mạng về quân 

sự. Những bộ cảm biến được đặt trong không gian, các thiết bị thu phát trực tiếp, 

máy tính tốc độ cao, và các phần mềm phức tạp cho phép thu thập, phân loại, xử 

lý, truyền tải và phổ biến thông tin về những sự kiện phức tạp diễn ra trên một khu 

vực địa lý rộng lớn. Sự am hiểu về không gian chiến trường này kết hợp với việc 

định vị mục tiêu chính xác đang tạo ra một ưu thế vượt trội. Hai cuộc chiến tranh 

vùng Vịnh đã cho thấy những đánh giá truyền thống về cân bằng vũ khí như xe 

tăng hay máy bay đang trở nên không thích hợp, trừ khi chúng bao gồm cả đánh 

giá về khả năng kết hợp công nghệ thông tin với những vũ khí trên. Đó chính là sai 

lầm mà Saddam Hussein (cũng như những thành viên Quốc hội Mỹ năm 1990 dự 

đoán về tổn thất nặng nề của Mỹ) đã mắc phải. Rất nhiều công nghệ phù hợp đang 

được bày bán ở các thị trường thương mại và những nước yếu hơn có thể hy vọng 

mua được nhiều công nghệ như vậy từ thị trường đó. Tuy nhiên, điều mấu chốt ở 

đây không phải là việc sở hữu được những vũ khí hạng nặng hoặc các hệ thống 

quân sự tiên tiến mà là khả năng kết hợp các hệ thống lại với nhau thành một hệ 

thống hoàn chỉnh. Theo hướng này, nước Mỹ dường như vẫn đang duy trì vai trò 

dẫn đầu của mình. Trong một cuộc chiến tranh thông tin, chỉ cần một lợi thế nhỏ 

cũng có thể tạo ra những khác biệt lớn. 

 

Cuộc cách mạng thông tin và sự phụ thuộc lẫn nhau phức tạp 

Cuộc cách mạng thông tin không giúp san bằng khoảng cách quyền lực giữa các 

quốc gia mà dường như có những tác động ngược lại khiến những người theo chủ 

nghĩa hiện thực cảm thấy tự tin về nhận định của mình. Nhưng còn về việc suy 

giảm vai trò của chính quyền và quyền lực của mọi quốc gia thì sao? Những thay 

đổi về mặt này lại diễn ra giống như dự đoán của những người theo chủ nghĩa tự 

do và chủ nghĩa kiến tạo. Tình trạng phụ thuộc lẫn nhau hiện nay còn phức tạp hơn 

nữa nếu xét về mạng lưới các kênh thông tin liên lạc giữa các xã hội với nhau. 

Sự bùng nổ thông tin đã tạo ra “nghịch lý về sự dư thừa.”2 Việc dư thừa 

thông tin trong thế giới ngày nay lại dẫn tới một sự khan hiếm khác – đó là sự chú 

ý. Khi con người bị bội thực thông tin họ thường cảm thấy khó khăn trong việc xác 

định nên tập trung vào thông tin nào. Do đó, việc thu hút sự chú ý đang trở nên 

                   
2 Douglas McGray, “The Silicon Archipelago,” Daedalus, 128:2, trang 167. 
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quan trọng hơn, và những ai có khả năng lọc ra những thông tin đáng giá trong vô 

vàn thông tin đó sẽ có được quyền lực. Các nhà biên tập và những người xử lý 

thông tin đang ngày càng được săn đuổi, và họ có được quyền lực nhờ có thể định 

hướng cho chúng ta biết nên dành sự chú ý vào thông tin nào. Thương hiệu và khả 

năng nhận được dấu xác nhận chất lượng quốc tế từ các tờ tạp chí định hướng tiêu 

dùng nổi tiếng ngày càng trở nên quan trọng. 

Thêm vào đó, công luận đang trở nên thận trọng và nhạy cảm hơn với các 

hình thức tuyên truyền. Tuyên truyền dưới dạng cung cấp thông tin miễn phí không 

phải là một điều mới mẻ. Hitler và Stalin đã từng sử dụng hiệu quả biện pháp này 

trong những năm 1930. Việc kiểm soát truyền hình gắt gao cũng góp phần vào việc 

củng cố quyền lực của Milosevic tại Serbia trong thập niên 1990. Ở Matxcơva năm 

1993, một cuộc chiến tranh giành quyền lực đã diễn ra tại đài truyền hình. 

Ngày nay uy tín là một tài nguyên quan trọng, và là một yếu tố hình thành 

nên quyền lực mềm. Danh tiếng đang ngày càng trở nên quan trọng hơn so với 

trước đây, và đấu tranh chính trị đã xảy ra quanh việc tạo lập và hủy hoại danh 

tiếng lẫn nhau. Các chính phủ không chỉ phải cạnh tranh uy tín với các chính phủ 

khác mà còn phải cạnh tranh với một lượng đông đảo các lực lượng khác như giới 

truyền thông, các công ty, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức liên chính phủ cũng 

như mạng lưới các cộng đồng khoa học. 

Chính trị đã trở thành một cuộc chạy đua về uy tín. Nền chính trị quyền lực 

truyền thống thường xoay quanh việc sức mạnh quân sự hoặc kinh tế của nước nào 

sẽ thắng. Ngày nay, chính trị trong thời đại thông tin lại liên quan đến việc “câu 

chuyện của ai sẽ thắng.”3 Các chính phủ cạnh tranh lẫn nhau và với các lực lượng 

khác để củng cố uy tín của mình cũng như làm giảm uy tín của đối phương. Điển 

hình như sự cạnh tranh giữa Serbia và NATO trong việc định hướng công luận về 

sự kiện Kosovo năm 1999 cũng như những sự kiện xảy ra tại Serbia một năm sau 

đó. Trước khi cuộc biểu tình dẫn tới lật đổ ông Slobodan Milosevic vào tháng 

10/2000 diễn ra, 45% người dân Serbia đã nghe đài Châu Âu Tự do (Radio Free 

Europe) và đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Trái lại, chỉ có 31% người dân nghe các đài radio 

do nhà nước kiểm soát, đài Radio Belgrade.4 Bên cạnh đó, một đài radio trong nước 

tên là B92 cung cấp các tin tức phương Tây, và khi chính phủ cố gắng đóng cửa đài 

phát thanh này, nó đã chuyển sang đưa các thông tin như vậy thông qua internet. 

                   
3 Herbert A. Simon, “Information 101: It’s Not What You Know, It’s How You Know It,” The Journal 
for Quality and Participation, tháng 7-8/1998, trang 30 – 33 
4 John Arquilla and D. Ronfeldt, The Emergence of Noopolitik: Toward an American Information 
Strategy (Santa Monica, CA: RAND, 1999), trang 53 



 

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

  

©Dự án Nghiencuuquocte.net 7 

 Thông tin dưới dạng tuyên truyền có thể không chỉ bị coi thường mà đôi khi 

còn phản tác dụng nếu nó làm xói mòn uy tín của một quốc gia. Năm 2003, những 

lời buộc tội bị phóng đại về việc Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt 

và có mối liên hệ với Al Qaeda ban đầu có thể đã giúp huy động sự ủng hộ trong 

nước đối với cuộc chiến Mỹ thực hiện tại Iraq, nhưng các cuộc thăm dò dư luận cho 

thấy việc thổi phồng quá mức bị vỡ lỡ sau đó đã khiến cho uy tín của Mỹ và Anh bị 

sụt giảm nghiêm trọng. Hơn bao giờ hết, trong điều kiện mới hiện nay, những 

tuyên tryền nhẹ nhàng đang tỏ ra hiệu quả hơn những lời lẽ đao to búa lớn. 

Ví dụ về cuộc chiến tranh Iraq cho thấy rằng quyền lực chưa hẳn đã thuộc 

về kẻ nắm giữ thông tin. Trong một vài trường hợp nhất định, những thông tin 

riêng tư có thể hủy hoại uy tín của những kẻ nắm giữ nó. Như người đoạt giải 

Nobel George Ackerloff đã chỉ ra, những người bán xe hơi cũ thường am hiểu về 

những khuyết điểm của xe hơn là về các khách hàng tiềm năng của mình. Hơn nữa, 

chủ những chiếc xe xấu sẵn lòng bán xe hơn chủ những chiếc xe còn tốt. Những 

thực tế này khiến cho những người muốn mua xe hơi cũ đều trả giá xuống thấp 

hơn mức giá thực tế họ có thể trả nhằm đề phòng những khuyết điểm của xe mà 

họ chưa thấy được. Do đó, kết quả là ưu thế thông tin của chủ xe không giúp tăng 

giá của chiếc xe mà ngược lại, khiến họ không thể bán những chiếc xe cũ tốt đúng 

với giá trị của chúng. Không giống như sự phụ thuộc lẫn nhau không đối xứng 

trong thương mại, nơi mà quyền lực thuộc về những người có khả năng duy trì 

hoặc phá vỡ một mối quan hệ giao thương, quyền lực thông tin thuộc về những ai 

có khả năng chỉnh sửa và xác thực thông tin một cách có uy tín nhằm lọc ra những 

thông tin vừa chính xác vừa quan trọng. 

Một trong những tác động của thực trạng dư thừa các nguồn thông tin tự do 

cũng như vai trò của uy tín chính là việc quyền lực mềm đang ngày càng trở nên ít 

bị chi phối bởi quyền lực cứng hơn so với trong quá khứ. Khi việc sản xuất và 

truyền bá thông tin còn khó khăn, những yếu tố hạn chế bao gồm việc kiểm soát 

đối với các nhà máy in, đài phát thanh và giấy in báo. Khi đó, quyền lực cứng, như 

việc dùng vũ lực để giành quyền kiểm soát một đài phát thanh, có thể tạo ra quyền 

lực mềm. Trong trường hợp các đài truyền hình quốc tế, sức mạnh tài chính cũng 

có thể tạo ra quyền lực mềm. Chẳng hạn như CNN đặt trụ sở ở Atlanta thay vì 

Amman hay Cairo nhờ vị trí dẫn đầu của Mỹ về công nghiệp truyền thông cũng như 

về công nghệ. Khi Iraq xâm lược Kuwait vào năm 1990, việc CNN cơ bản là một đài 

truyền hình Mỹ đã giúp định hướng dư luận thế giới coi hành động này là một cuộc 

xâm lược (khi so sánh với hành động của Hitler vào những năm 1930), chứ không 

phải là một nỗ lực chính nghĩa nhằm thu hồi lại một tỉnh đã mất thời thực dân 

(tương tự như trường hợp được chấp nhận rộng rãi của Ấn Độ trong việc “giải 



 

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

  

©Dự án Nghiencuuquocte.net 8 

phóng” tỉnh Goa vốn là thuộc địa của Bồ Đào Nha vào những năm 1960.) Tuy nhiên 

cho đến năm 2003, sự ra đời và phát triển của những mạng lưới truyền hình cáp 

khu vực như Al Jazeera hay Al Arabiya đã phá vỡ thế độc quyền của Mỹ và góp 

phần định hướng dư luận về các vấn đề liên quan đến cuộc chiến tranh Iraq theo 

quan điểm của các nước trong khu vực. Trong kỷ nguyên thông tin, việc chiếm 

đóng Iraq và các tin tức về vấn đề này đã gây tổn hại nghiêm trọng cho quyền lực 

mềm của Mỹ. 

 

CÁC CHỦ THỂ TOÀN CẦU MỚI 

Như thể thế giới đã tới một giai đoạn trung cổ mới nơi mà các nguồn và thể chế của 

quyền lực thật đa dạng. Giống như các lãnh đạo của các Hiệp sĩ dòng Đền5 hay các giới 

chức của dòng tu Phranxit có quyền lực chỉ thua một số đấng quân vương hùng mạnh 

nhất, thì giờ đây tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế hay giám đốc điều hành của 

hãng dầu Royal Dutch Shell cũng đều có ảnh hưởng tới sân khấu quốc tế lớn hơn nhiều 

so với các nhà lãnh đạo Moldavia, Namibia hay Nauru. Các quốc gia có thể chưa bị tiêu 

vong nhưng chúng không còn có được vị thế như trước đây nữa. 

- Peter J. Spiro6 

 

Mối quan hệ gần gũi giữa quyền lực cứng và quyền lực mềm dường như 

đang trở nên yếu đi trong môi trường phụ thuộc lẫn nhau phức tạp của thời đại 

thông tin. Quyền lực của các đài phát thanh – truyền hình vẫn còn, nhưng nó được 

bổ sung bởi internet với vô số kênh liên lạc đa dạng vốn được kiểm soát bởi nhiều 

chủ thể khác nhau, những người không thể dùng vũ lực để kiểm soát các chủ thể 

khác. Các cuộc xung đột sẽ bị chi phối không chỉ bởi việc chủ thể nào nắm giữ các 

kênh thông tin như đài truyền hình, đài phát thanh hay các trang web, một khi 

những nguồn thông tin này trở nên dư thừa, mà còn bởi việc ai sẽ chú ý tới nguồn 

thông tin chính xác hoặc sai lệch nào. 

Phát sóng tin tức là một hình thức truyền bá thông tin lâu đời và có tác động 

lớn tới công luận. Bằng cách tập trung vào một số cuộc xung đột hoặc một vài vấn 

đề nhất định về nhân quyền, các đài phát thanh-truyền hình có thể gây áp lực lên 

                   
5 Hay còn gọi là các Chiến hữu Nghèo của Chúa Jesus và đền Solomon, là một trong những dòng tu 
quân đội Thiên chúa giáo nổi tiếng nhất của ngày xưa được thành lập từ sau cuộc thập tự chinh thứ 
nhất năm 1096 để bảo vệ người Âu Châu đi hành hương tới Jerusalem sau khi thành phố này bị xâm 
chiếm (ND) 
6 Edward Kaufman, “A Broadcasting Strategy to Win Media Wars,” The Battle for Hearts and Minds 
(Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2003), trang 303. 
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các chính trị gia buộc họ phải đưa ra phản ứng trước một số cuộc xung đột này ở 

nước ngoài mà không phải là các cuộc xung đột khác – chẳng hạn vấn đề Somalia 

chứ không phải Nam Sudan trong thập niên 1990. Chính vì vậy, chẳng có gì ngạc 

nhiên khi các chính phủ luôn cố gắng tìm cách thao túng và kiểm soát các đài phát 

thanh và truyền hình. Các chính phủ đã thực hiện việc này một cách khá thành 

công vì số lượng các cơ sở phát sóng tin tức với địa điểm trụ sở cụ thể có thể 

chuyển tải tới khán thính giả cùng một loại thông điệp là khá ít ỏi. Tuy nhiên, việc 

chuyển đổi từ truyền bá thông tin trên diện rộng sang truyền bá thông tin theo diện 

hẹp đã gây ra những ảnh hưởng chính trị quan trọng. Truyền hình cáp và Internet 

đã cho phép người truyền bá thông tin phân loại và hướng tới bộ phận khán giả 

mục tiêu của mình. Khả năng tương tác của internet cũng là một thay đổi quan 

trọng đối với chính trị. Nó không chỉ giúp thu hút sự chú ý của dư luận vào một vấn 

đề cụ thể mà còn giúp cho việc điều phối các hoạt động xuyên biên giới diễn ra dễ 

dàng hơn. Khả năng tương tác với chi phí thấp đã góp phần tạo ra các cộng đồng 

ảo: ngày càng nhiều người xác định mình thuộc về một cộng đồng nào đó trên 

internet bất chấp họ cách xa các thành viên khác về mặt địa lý đến thế nào. 

 

Cuộc cách mạng thông tin và quá trình dân chủ hóa 

Xét về cấp độ quốc gia, hầu hết những nước có khả năng định hướng thông tin là 

các quốc gia dân chủ. Đây không phải là một thực tế ngẫu nhiên. Những xã hội dân 

chủ này đã quen với việc trao đổi thông tin một cách tự do và các cơ quan công 

quyền của những nước này cũng không sợ bị các luồng thông tin như vậy đe dọa. 

Sở dĩ họ có thể định hướng thông tin là bởi họ có thể chấp nhận những thông tin 

được định hướng. Tuy nhiên, những chính phủ độc tài, vốn phổ biến trong số các 

quốc gia tụt hậu, chậm phát triển, lại gặp rắc rối hơn nhiều. Chẳng hạn như chính 

quyền Trung Quốc có thể kiểm soát việc người dân nước này truy cập internet bằng 

cách kiểm soát các nhà cung cấp dịch vụ internet và các nhà cung cấp nội dung 

như Yahoo và Google, đồng thời thực hiện giám sát đối với số lượng tương đối ít ỏi 

những người sử dụng internet. Việc thực hiện những hạn chế này không phải là 

không thể thực hiện được, và việc kiểm soát không đòi hỏi phải thật hoàn hảo mới 

đem lại những hiệu quả chính trị, tuy nhiên việc làm này khiến chính quyền phải trả 

một giá đắt. Singapore, một quốc gia vốn kết hợp giữa quản lý chính trị chặt chẽ 

với tự do về kinh tế, nay lại tiếp tục kết hợp giữa kiểm soát chính trị với việc tăng 

cường vai trò của internet. Nhưng một khi những xã hội như Singapore đạt đến 

mức độ phát triển mà ở đó đông đảo những người lao động trình độ cao mong 

muốn giảm bớt những hạn chế đối với việc truy cập internet, Singapore có thể sẽ 
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phải đối mặt với việc mất đi những lao động trình độ cao sáng tạo, vốn là nguồn 

lực khó kiếm nhất trong cuộc chạy đua giữa các nền kinh tế trong thời đại thông 

tin. Chính vì vậy Singapore đang vật lộn với tình thế tiến thoái lưỡng nan, vừa xây 

dựng lại hệ thống giáo dục của nước này nhằm khuyến khích sáng tạo cá nhân, 

một đòi hỏi cấp thiết của nền kinh tế thông tin, đồng thời vừa nỗ lực duy trì các 

kiểm soát xã hội vốn có đối với các dòng chảy thông tin. Các hệ thống đóng đang 

ngày càng trở nên tốn kém hơn. 

Một lý do nữa giải thích tại sao việc mô hình đóng như trên lại bất lợi cho các 

quốc gia chính là do mức độ rủi ro mà các nhà đầu tư nước ngoài sẽ gặp phải nếu 

họ đưa tiền vào một quốc gia độc tài, nơi mà các quyết định quan trọng không 

được thực hiện dựa trên các nguyên tắc công khai. Chính vì vậy sự minh bạch đang 

ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng hàng đầu cho các quốc gia tìm kiếm 

nguồn vốn đầu tư nước ngoài.  Khả năng kiểm soát thông tin, vốn một thời được 

coi là hữu ích đối với các quốc gia độc tài, nay có thể sẽ hủy hoại uy tín của những 

nước này cũng như hạn chế sự minh bạch cần thiết để thu hút nguồn vốn đầu tư 

trong thời đại cạnh tranh toàn cầu. Điểm này được minh họa khá rõ qua cuộc 

khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997. Những chính phủ thiếu minh bạch thường 

không được tín nhiệm cao bởi những thông tin mà họ đưa ra bị coi là thành kiến và 

có chọn lọc theo ý muốn chủ quan. Hơn thế nữa, khi kinh tế phát triển và tầng lớp 

trung lưu của xã hội gia tăng, những biện pháp quản lý hà khắc sẽ ngày càng gây 

thiệt hại nhiều hơn không chỉ ở trong nước mà còn ảnh hưởng đến uy tín của quốc 

gia trên trường quốc tế. Cả Đài Loan và Hàn Quốc đều đã phát hiện ra vào cuối 

thập niên 1980 rằng việc trấn áp những đòi hỏi ngày càng tăng về một nền dân chủ 

và tự do ngôn luận có thể sẽ buộc các nước này phải trả giá đắt về uy tín và sức 

mạnh mềm. Bằng cách bắt đầu thực hiện dân chủ hóa sau đó, các nước này, ví dụ 

như so với Indonesia, đã tăng cường được hơn nhiều khả năng đối phó với các 

cuộc suy thoái kinh tế của mình. 

Cho dù các tương tác qua lại và các cộng đồng ảo có gây ra ảnh hưởng như 

thế nào đi nữa trong tương lai, một tác động chính trị của việc gia tăng những 

luồng thông tin tự do qua các kênh truyền thông đa dạng đã rõ ràng: đó là quốc 

gia không còn có thể kiểm soát thông tin trong xã hội chặt chẽ như trước đây nữa. 

Các quốc gia muốn phát triển phải thu hút vốn đầu tư nước ngoài, công nghệ cũng 

như khả năng tổ chức. Các cộng đồng về mặt địa lý vẫn tiếp tục đóng vai trò quan 

trọng nhất, tuy nhiên các chính phủ muốn thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh sẽ phải 

dỡ bỏ các rào chắn đối với thông tin, vốn trước đây từng giúp bảo vệ các quan 

chức khỏi những xét đoán từ bên ngoài. Các chính phủ muốn đạt được mức phát 
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triển cao sẽ không còn có thể giấu giếm những thông tin về tình hình chính trị và 

tài chính quốc gia trong chiếc hộp đen bí mật của mình được nữa. 

 Chúng ta vẫn còn trong giai đoạn quá sớm của cuộc cách mạng thông tin để 

có thể đưa ra những kết luận chắc chắn. Tuy nhiên, những bằng chứng hiện tại đã 

dẫn đến bốn kết luận sau đây. Thứ nhất, một số người theo chủ nghĩa tự do đã sai 

khi tiên đoán rằng cuộc cách mạng thông tin và truyền thông sẽ gây ra hiệu ứng 

thu hẹp khoảng cách quyền lực giữa các quốc gia. Điều này bắt nguồn một phần từ 

tính hiệu quả của quy mô và việc các rào cản tiếp tục tồn tại đối với việc tiếp cận 

các thông tin thương mại và chiến lược; một phần từ thực tế trong bối cảnh tự do 

thông tin, các quốc gia lớn hơn thường là những quốc gia có lợi thế hơn trong cuộc 

đua giành uy tín. Thứ hai, những nguồn thông tin với chi phí thấp đã tạo ra những 

thay đổi khổng lồ trong các kênh tiếp xúc xuyên biên giới quốc gia. Những chủ thể 

phi chính phủ ngày nay có nhiều cơ hội hơn trong việc tổ chức và truyền bá quan 

điểm của mình. Các quốc gia có chủ quyền dễ dàng bị xâm nhập hơn, không còn là 

những chiếc hộp đen có thể đóng kín nữa. Các nhà lãnh đạo chính trị ngày nay 

cũng cảm thấy khó khăn hơn trong việc xếp loại ưu tiên các vấn đề đối ngoại một 

cách rõ ràng và hợp lý. Thứ ba, cuộc cách mạng thông tin đang thay đổi các quá 

trình chính trị theo hướng các xã hội dân chủ cởi mở và các chủ thể liên quốc gia sẽ 

cạnh tranh hiệu quả hơn so với các quốc gia có chủ quyền trong việc giành uy tín, 

một tài nguyên quyền lực quan trọng. Cuối cùng, so với trước đây, quyền lực mềm 

đang ngày càng trở nên quan trọng hơn trong mối tương quan với quyền lực cứng 

do uy tín trở thành tài nguyên quyền lực quan trọng đối với các chính phủ lẫn các 

tổ chức phi chính phủ. Mặc dù tính mạch lạch và nhất quán trong các chính sách 

của chính phủ có thể sẽ bị suy giảm trong các quốc gia đa nguyên và mở cửa, 

nhưng chính các quốc gia này sẽ có ưu thế hơn trong cuộc đua giành uy tín và 

quyền lực mềm. Tóm lại, các quốc gia dựa trên lãnh thổ địa lý mà những người 

theo chủ nghĩa hiện thực chú trọng vẫn sẽ tiếp tục là chủ thể quan trọng quyết 

định cấu trúc chính trị trong thời đại thông tin. Tuy nhiên, những người theo chủ 

nghĩa kiến tạo cũng đã đúng khi cho rằng tiến trình chính trị thế giới diễn ra bên 

trong cấu trúc đó đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ. 
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Mục đích 
 
Nghiencuuquocte.net là một dự án phi chính trị, phi lợi nhuận nhằm mục đích phát triển nguồn học 
liệu chuyên ngành nghiên cứu quốc tế bằng tiếng Việt và thúc đẩy việc học tập, nghiên cứu các vấn 
đề quốc tế tại Việt Nam. 
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Lý do ra đời 
 
Trong khi số người học tập và nghiên cứu về các vấn đề quốc tế ở Việt Nam ngày càng gia tăng thì 
việc tiếp cận các tài liệu mang tính học thuật của thế giới về lĩnh vực này còn rất hạn chế vì hai lý 
do: Thứ nhất, các tài liệu này thường phải trả phí mới tiếp cận được, trong khi các trường đại học và 
viện nghiên cứu của Việt Nam hầu như không có chi phí trang trải. Thứ hai, các tài liệu này chủ yếu 
được xuất bản bằng tiếng Anh, khiến nhiều sinh viên, nhà nghiên cứu, và đặc biệt là quảng đại độc 
giả quan tâm đến các vấn đề quốc tế nói chung, gặp khó khăn trong việc tiếp thu, lĩnh 
hội. Nghiencuuquocte.net ra đời với hi vọng sẽ góp phần khắc phục được các vấn đề trên. 
 
Hoạt động chính 
 
Hoạt động chính của Nghiencuuquocte.net là biên dịch sang tiếng Việt và xuất bản trên website của 
mình các nguồn tài liệu mang tính học thuận bằng tiếng Anh về lĩnh vực quan hệ quốc tế, bao gồm 
chính trị quốc tế, kinh tế quốc tế, và luật pháp quốc tế. 
Các tài liệu này chủ yếu là các bài báo trên các tập san quốc tế, các chương sách, hoặc các tài liệu 
tương ứng, đã được xuất bản bởi các nhà xuất bản, các trường đại học và viện nghiên cứu có uy tín 
trên thế giới. 

Các bài dịch học thuật của Dự án được đăng tại chuyên mục Biên dịch. Danh mục rút gọn của các 
bài dịch này được đăng trên trang Mục lục. 

Từ tháng 6/2014, Dự án còn xuất bản chuyên mục Bình luận để đăng các bài bình luận tiêu biểu của 
các tác giả Việt Nam hoặc dịch từ các nguồn tiếng Anh uy tín về các vấn đề quan hệ quốc tế và 
chính sách đối ngoại Việt Nam. Ngoài ra, Dự án cũng ra mắt chuyên mục Ấn phẩm để chia sẻ các 
bài viết nghiên cứu về quan hệ quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng Anh với sự cho phép của các tác giả 
liên quan. 

Trang chủ dự án: http://nghiencuuquocte.net/ 
Thông tin thêm về Dự án: http://nghiencuuquocte.net/about/ 
Danh mục các bài đã xuất bản: http://nghiencuuquocte.net/muc-luc/ 
Theo dõi Dự án trên Facebook: https://www.facebook.com/DAnghiencuuquocte 
 
Ý kiến đóng góp và mọi liên hệ xin gửi về: Lê Hồng Hiệp, nghiencuuquocte@gmail.com 
 

 
 

 


