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Tóm tắt
Bài viết này tìm hiểu logic ẩn sau những cách tiếp cận của Hoa Kỳ và Nhật Bản đối với an
ninh khu vực và những triển vọng cho một trật tự an ninh hợp tác toàn diện hơn trong khu
vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trật tự an ninh hiện tại trong khu vực mang dấu ấn của các
phương thức tiếp cận lâu đời và đặc trưng của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Những phương thức
tiếp cận này mang đến kỳ vọng về việc xây dựng một trật tự hợp tác có sự tham gia của
nhiều quốc gia hơn, tuy nhiên trong những năm tới, Châu Á – Thái Bình Dương sẽ vẫn là
một khu vực hiện diện đâu đó ở giữa sự cân bằng quyền lực và một trật tự an ninh dựa vào
cộng đồng.

1. Giới thiệu
Châu Á – Thái Bình Dương là một trong những khu vực năng động và tiềm ẩn nhiều bất ổn
nhất trên thế giới hiện nay, tuy nhiên các cơ chế an ninh hiện tại dùng để điều chỉnh những
căng thẳng trong khu vực đang bị phân tán, suy yếu hoặc không tồn tại. Khu vực này chứa
đựng sự pha trộn đa dạng của các cường quốc đối nghịch nhau, những tranh chấp lãnh thổ
phức tạp, những ký ức lịch sử chưa nguôi ngoai, các hệ tư tưởng chính trị đối lập, những
thay đổi lớn về kinh tế, cán cân quân sự đang chuyển dịch, và các nền văn hóa khác biệt
nhau. Sự bất ổn trong các mối quan hệ giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Bắc Triều
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Tiên, Hàn Quốc, Đài Loan và Đông Nam Á sẽ là một thách thức cho việc quản lý mặc dù
khu vực này đã tồn tại những thể chế quản trị từ rất lâu – nhưng sự thiếu vắng các cơ chế an
ninh khu vực mạnh mẽ và chặt chẽ đã làm cho những thách thức này dường như lớn hơn.
Rải rác khắp khu vực là sự chắp vá của các liên minh song phương, các cuộc đối
thoại an ninh không chính thức, các diễn đàn đa phương, các cuộc họp bộ trưởng, các cuộc
gặp gỡ “kênh 2” và các cơ chế can dự khác. Hiệp ước an ninh Hoa Kỳ – Nhật Bản là mỏ neo
thể chế quan trọng và ổn định nhất trong khu vực. Nhưng các nước lớn trong khu vực đang
gia tăng việc tìm kiếm những cơ chế đa phương rộng lớn và bao gồm nhiều quốc gia hơn để
quản lý thế lưỡng nan an ninh phức tạp trong khu vực. Nhật Bản đã từ từ đa dạng hóa các
mối tiếp xúc an ninh của mình trong khu vực và tham gia vào các cuộc họp bộ trưởng
thường niên và đặc biệt.1 Trung Quốc và Hoa Kỳ gần đây đã thực hiện các cuộc gặp gỡ cấp
cao giữa các tổ chức quân sự của họ, và các chuyên gia an ninh và các nhà lãnh đạo chính trị
đã kêu gọi tăng cường các cuộc hội đàm ba bên chính thức hơn giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và
Nhật Bản (Abramowitz et al., 1998; Kokubun, 1998). Các quan chức Hoa Kỳ và các nhà
ngoại giao khác trong khu vực đang tìm hiểu việc thành lập cơ chế đối thoại G8 – dựa trên
mô hình của Hội nghị về An ninh và Hợp tác châu Âu (CSCE)– cho một nhóm lớn hơn các
quốc gia trong khu vực. Các ý tưởng về những thể chế đa phương mới đang sắp sửa hình
thành.2
Sự ổn định của các dàn xếp hợp tác an ninh không chính thức trong khu vực hiện nay
như thế nào? Câu trả lời phụ thuộc một phần vào việc nắm bắt các quan điểm và chiến lược
đằng sau chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và Nhật Bản trong khu vực. Các thỏa thuận hợp
tác an ninh đa phương chính thức và chặt chẽ trong khu vực có những hạn chế và tiềm năng
nào? Câu trả lời phụ thuộc vào việc định nghĩa chính xác chủ nghĩa an ninh đa phương là gì.
Đã từng tồn tại một loạt các dàn xếp an ninh hợp tác khác nhau – bao gồm hệ thống hòa hợp
quyền lực giữa các cường quốc, các trật tự an ninh tập thể, các liên minh đa phương và cả
các hiệp hội hợp tác lỏng lẻo. Trật tự an ninh hiện nay ở khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương được tổ chức không phải xung quanh một sự cân bằng quyền lực hay một hệ thống
hoàn toàn đa phương. Vấn đề cần được giải đáp trong việc tìm kiếm xa hơn một liên minh
Hoa Kỳ – Nhật Bản là: mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản có thể được mở rộng
ra cả khu vực tạo thành một trật tự an ninh hợp tác bao gồm nhiều quốc gia hơn hay không?
Đi tìm lời giải cho những vấn đề này, bài viết này tìm hiểu logic ẩn sau các phương
thức tiếp cận của Hoa Kỳ và Nhật Bản đối với an ninh khu vực và triển vọng về một trật tự
an ninh hợp tác toàn diện hơn trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Chúng tôi lập luận
rằng trật tự an ninh hiện tại trong khu vực mang dấu ấn của các phương thức tiếp cận lâu đời
1

Các cuộc đối thoại an ninh đa phương mà Nhật Bản đã tham gia bao gồm Diễn đàn các Tổ chức Quốc phòng
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2
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và đặc trưng của Hoa Kỳ và Nhật Bản đối với an ninh khu vực. Hoa Kỳ đang theo đuổi cái
gọi là đại chiến lược “tự do”. Phương thức tiếp cận của Hoa Kỳ đối với an ninh khu vực
châu Á là một phần của khuynh hướng tự do tổng quát hơn để xây dựng trật tự an ninh – sử
dụng hiệu quả các cơ chế mang tính hội nhập và ràng buộc của các thể chế và sự phụ thuộc
lẫn nhau về kinh tế.
Lập luận của chúng tôi là các phương thức tiếp cận của Hoa Kỳ và Nhật Bản đối với
an ninh mang đến sự kỳ vọng cho việc xây dựng một trật tự an ninh khu vực hợp tác và có
sự tham gia của nhiều nước hơn. Tuy nhiên, xu hướng tiến đến hệ thống an ninh dựa vào
cộng đồng mang đậm phong cách châu Âu vẫn chưa có khả năng xảy ra. Trong những năm
tới, Châu Á – Thái Bình Dương sẽ là một khu vực hiện diện đâu đó ở giữa sự cân bằng
quyền lực và một trật tự an ninh dựa vào cộng đồng. Để hiểu rõ các vấn đề cũng như các
triển vọng của một hệ thống hợp tác an ninh đa phương, cần thiết phải nghiên cứu kỹ hơn
các loại hình trật tự hợp tác đa dạng. Mỗi loại hình trật tự an ninh đa phương đều dựa trên
một logic khác nhau của mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực. Nói chính xác hơn,
mỗi loại phụ thuộc vào một loại hình gắn kết xã hội– hoặc nguyên tắc hợp tác – khác nhau
giữa các quốc gia. Và một số nguyên tắc hợp tác mang tính thực tế hơn đối với bối cảnh khu
vực Châu Á – Thái Bình Dương so với các nguyên tắc khác. Nói cách khác, không chỉ hình
thế quyền lực trong khu vực là vấn đề quan trọng, mà còn các mối quan hệ ràng buộc chặt
chẽ về văn hóa, xã hội và chính trị – mà sự hiện hữu hoặc thiếu vắng của chúng sẽ quyết
định điều gì là có thể và điều gì là không thể.
Việc tìm hiểu các loại hình trật tự an ninh khác nhau và xác định các nền tảng khác
biệt về chính trị và văn hóa của chúng là rất hữu ích. Nói rộng hơn, có 3 loại hình trật tự an
ninh tổng quát: cân bằng quyền lực, bá quyền, và dựa vào cộng đồng. Một số học giả lập
luận rằng ưu thế của một hệ thống cân bằng quyền lực nằm ở chỗ các quốc gia không cần
phải nhất trí với nhau về bất cứ điều gì ngoài nhu cầu cần phải cân bằng quyền lực. Sự gần
gũi về chính trị hoặc văn hóa là không cần thiết. Về bản chất, trật tự bá quyền cũng có thể
được dựa trên thực tế quyền lực; mặc dù trật tự an ninh hiện tại ở châu Á, phần nào dựa trên
sự bá quyền của Hoa Kỳ, có được sự ổn định và hấp dẫn một phần nhờ các yếu tố phi quyền
lực ví dụ như sự hấp dẫn của văn hóa Mỹ và đặc điểm về thể chế của sự bá quyền.
Đầu tiên, chúng tôi tập trung vào trật tự an ninh dẫn đầu bởi Hoa Kỳ hiện nay ở
Đông Á và sự tồn tại mỏng manh của chủ nghĩa đa phương khu vực. Dàn xếp hiện tại có thể
được gọi là một trật tự bá quyền tự do mà liên minh Hoa Kỳ – Nhật Bản đóng vai trò trụ cột.
Sau đó, chúng tôi nghiên cứu đại chiến lược tự do ẩn sau sự dính líu của Hoa Kỳ vào khu
vực này và các loại hình chính sách can dự mà họ đang theo đuổi. Tiếp đến, chúng tôi giải
thích những quan điểm nước đôi của Nhật Bản về chủ nghĩa an ninh đa phương và cội nguồn
lịch sử của khuynh hướng an ninh hiện nay của họ. Cuối cùng, chúng tôi xem xét sự đa dạng
của các mô hình dựa vào cộng đồng mà có thể tạo nên nền tảng cơ bản cho các mối quan hệ
an ninh tương lai trong khu vực. Chúng tôi lập luận rằng các trật tự an ninh hợp tác này vẫn
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chưa phù hợp với khu vực nhưng khi khu vực này dần dần phát triển – và phát triển bản sắc
chính trị khu vực sâu hơn và thống nhất hơn – có thể tồn tại xu hướng dần dần tiến đến sự
hợp tác an ninh đa phương.

2. Bá quyền Mỹ, các liên minh và chủ nghĩa đa phương khu vực
Trật tự chính trị giữa các quốc gia tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng có 3 hình
thức quan trọng nhất là: cân bằng quyền lực, bá quyền, và an ninh hợp tác dựa vào cộng
đồng. Mỗi hình thức đại diện cho một cách thức phân bổ và thực thi quyền lực khác nhau
giữa các quốc gia – sự khác nhau này thể hiện trong các mối quan hệ tổ chức cơ bản của
quyền lực và thẩm quyền. Các trật tự an ninh hiện tại – cả ở cấp độ khu vực và toàn cầu – có
thể kết hợp các đặc điểm từ các hình thức khác nhau này.3
Một trật tự dựa trên sự cân bằng là trật tự mà quyền lực của quốc gia đứng đầu được
đối trọng bởi các quốc gia khác.4 Sự nổi lên của các khối liên minh tạm thời giữa các quốc
gia đã tạo ra cản trở cho sự tập trung quyền lực. Khi sự phân bổ quyền lực thay đổi, liên
minh cũng sẽ thay đổi. Trật tự được dựa trên các hành động cân bằng của các quốc gia – kết
quả tất yếu và không thể tránh khỏi của việc các quốc gia tìm kiếm sự bảo đảm an ninh của
mình trong một hệ thống vô chính phủ.5 Trật tự dựa trên bá quyền là một trật tự được tổ
chức và duy trì bởi một quốc gia nắm giữ ưu thế áp đảo về quyền lực. Một quốc gia bá
quyền sử dụng vị thế thống trị của mình để thiết lập một trật tự có lợi cho các lợi ích của họ.
Các nguyên tắc và quyền lợi được thiết lập và thực thi dựa trên khả năng quyền lực của quốc
gia bá quyền. Sự tuân thủ và tham gia trong trật tự này cơ bản được đảm bảo bằng một loạt
năng lực quyền lực mà quốc gia bá quyền nắm trong tay, như sức mạnh quân sự, tài chính,
khả năng tiếp cận thị trường, khoa học kỹ thuật, vv…. Sự cưỡng bức trực tiếp luôn luôn là
một lựa chọn trong việc thực thi trật tự, tuy nhiên chính sách “củ cà rốt và cây gậy” cũng là
những cơ chế được dùng để duy trì vai trò bá quyền dù ít trực tiếp hơn. Trong những cách
thức này, trật tự rốt cục được dựa trên các mối quan hệ thứ bậc được đảm bảo bởi sức mạnh
vượt trội của quốc gia dẫn đầu.6
Trật tự an ninh dựa trên cộng đồng là một trật tự mà các thể chế an ninh ràng buộc,
các giá trị và các lợi ích chính trị chung tồn tại để định hình và giới hạn cách thức quyền lực
được thực thi. Sự phân bổ quyền lực có thể vẫn quan trọng nhưng không nhiều như trong
trật tự cân bằng quyền lực và trật tự bá quyền. Quyền lực không được kìm hãm thông qua sự
đối trọng mà thông qua sự hoạt động của các thể chế hợp tác và các nguyên tắc đã được thỏa
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Các loại hình chính của trật tự quốc tế được thảo luận trong Ikenberry (2002).
Để biết một phiên bản cổ điển hiện đại về thuyết cân bằng quyền lực, xem Waltz (1979).
5
Về chính trị cân bằng quyền lực, xem Wight (1966), Claude (1962), Haas (1953) và Walt (1987).
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Tuyên bố kinh điển về quan điểm này có thể được tìm thấy trong Gilpin (1979).
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thuận để giới hạn cách thức quyền lực và bạo lực có thể được áp dụng.7 Chính nguyên tắc
của trật tự này là nền tảng của chủ nghĩa an ninh đa phương.
Trật tự hiện nay ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương là một trật tự bá quyền bán
phần được xây dựng xung quanh hệ thống các liên minh song phương của Hoa Kỳ với Nhật
Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác ở Đông Nam Á.8 Trung Quốc đứng ngoài trật tự này và
với quyền lực đang ngày càng gia tăng của mình đã dần mang lại cho khu vực này những
đặc điểm của một sự cân bằng quyền lực tiềm tàng. Tuy nhiên, hệ thống liên minh do Hoa
Kỳ dẫn đầu ở Đông Á đã thể hiện một logic của các mối quan hệ vốn không thể được miêu
tả như là các phiên bản đơn giản của trật tự cân bằng quyền lực hay trật tự bá quyền.
Quan điểm truyền thống về các liên minh cho rằng chúng chỉ là những thỏa thuận
hợp tác an ninh tạm thời giữa các quốc gia nhằm mục đích liên kết sức mạnh để chống lại
các mối đe dọa từ bên ngoài. Tuy nhiên, các liên minh song phương ở châu Á (cũng như ở
châu Âu) lại đóng một vai trò phức tạp về trấn an và kiềm chế trong các mối quan hệ đối tác
an ninh này. Điều đó có nghĩa là các liên minh cũng có thể là các hiệp ước kiềm chế đối với
các quốc gia trong liên minh đó. Liên minh Hoa Kỳ – Nhật Bản giúp trấn an các nước láng
giềng của Nhật Bản (Trung Quốc và Triều Tiên) rằng Nhật Bản sẽ không trở lại tình trạng
hiếu chiến và quân sự hóa ở khu vực như trước kia. Liên minh này cũng giúp đảm bảo rằng
sức mạnh của Hoa Kỳ sẽ được kết nối với châu Á theo một cách thức ổn định và có thể dự
đoán được.9 Nhật Bản được tiếp cận quá trình hoạch định chính sách an ninh của Hoa Kỳ
một cách chính thức và thường xuyên. Chủ nghĩa bá quyền Mỹ có thể không hoàn toàn được
hoan nghênh ở châu Á nhưng nó có thể được chấp nhận trong phạm vi mà nó được thể chế
hóa thông qua các liên minh song phương và các thỏa thuận hợp tác ở khu vực.
Có sự khác nhau giữa các nhà lý luận trong vấn đề liệu chủ nghĩa bá quyền bán phần
này ở Đông Á có ổn định hay không. Chi phối nền chính trị thế giới ngày nay là sức mạnh
đơn cực của Hoa Kỳ. Những người theo chủ nghĩa hiện thực cho rằng quyền lực tập trung có
xu hướng được cân bằng – và chỉ là vấn đề thời gian trước khi các quốc gia châu Á bắt đầu
chống lại chủ nghĩa bá quyền Mỹ. Theo quan điểm này, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
được cho là sẽ quay lại một hệ thống cân bằng quyền lực truyền thống hơn. Những người
khác lại lập luận rằng sức mạnh của Hoa Kỳ không giống như thông thường – và ôn hòa hơn
các cường quốc trong quá khứ. Josef Joffe (1995) cho rằng chính sức mạnh mềm của Hoa
Kỳ10 – sự hấp dẫn của văn hóa –đã làm cho Hoa Kỳ ngày càng được chấp nhận như một
quốc gia đứng đầu. Lập luận được đưa ra ở đây là các thể chế mà Hoa Kỳ thiết lập ra – các
liên minh song phương và các cơ chế đa phương – đã làm cho sức mạnh của Hoa Kỳ ôn hòa
và dễ chấp nhận hơn. Sự tự hạn chế trong việc thực thi quyền lực của Hoa Kỳ đã làm các
7

Về khảo sát các trật tự an ninh dựa vào cộng đồng, xem Adler và Mastanduno (2002).
Về trật tự bá quyền bán phần này, xem Ikenberry và Mastanduno (2002).
9
Nhà báo Yoichi Funabashi (1998) đã lập luận rằng công cụ ổn định ngầm trong suốt Cuộc khủng hoảng tài
chính châu Á 1997 – 1998 chính là liên minh Hoa Kỳ - Nhật Bản.
10
Thuật ngữ này được đưa ra bởi Nye (1990).
8
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quốc gia khác ít có khả năng cân bằng lại quyền lực của nó (xem Ikenberry, 2001). Tuy
nhiên, mối quan tâm đang gia tăng đối với các mối quan hệ an ninh đa phương ở Đông Á
làm nổi lên vấn đề liệu một logic khác về an ninh có thể thay thế cho trật tự bá quyền bán
phần này hay không.

3. Chủ nghĩa đa phương ở Châu Á – Thái Bình Dương
Với sự kết thúc của Chiến tranh lạnh, chủ nghĩa đa phương ở khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương đang dần nổi lên. Trường hợp đáng chú ý nhất là Diễn đàn Khu vực (ARF) của Hiệp
hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được khởi xướng bởi các quốc gia ASEAN vào
năm 1994. Các cơ chế gặp gỡ cấp chính phủ khác bao gồm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao
ASEAN với các nước đối thoại (ASEAN-PMC) vốn bắt đầu mang hình thức như hiện nay
khi Hoa Kỳ, Canada và Nhật Bản tham gia vào năm 1978. ASEAN-PMC có chức năng giải
quyết cuộc khủng hoảng Campuchia trong suốt những năm 1980. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế
Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), được tổ chức như một diễn đàn kinh tế vào năm 1989,
cũng được mong đợi để trở thành một cơ chế đa phương mới nhằm giải quyết không chỉ các
vấn đề kinh tế mà còn cả các vấn đề an ninh. ASEAN cộng 3 (Nhật Bản, Trung Quốc và
Hàn Quốc), được khởi xướng vào năm 1997, sẽ có thêm nhiều chức năng đa dạng trong
những năm tới.
Ở cấp độ không chính thức, một số diễn đàn an ninh đã xuất hiện để thúc đẩy các
cuộc đối thoại về an ninh. Hội nghị Hợp tác An ninh Châu Á – Thái Bình Dương (CSCAP)
được thành lập năm 1993 và đang thúc đẩy đối thoại giữa các quốc gia bao gồm Australia,
Canada, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và
Hoa Kỳ. Cục Phòng vệ Nhật Bản (JSDA, tức Bộ Quốc phòng) cũng đã khởi xướng các cuộc
đối thoại an ninh với Trung Quốc và Nga năm 1993. Thái độ tích cực của chính quyền
Clinton đối với chủ nghĩa đa phương trong việc quản lý các vấn đề của thế giới có thể đã
khuyến khích các quốc gia châu Á tăng cường các hoạt động đa phương. Tất cả các nỗ lực
này được kỳ vọng sẽ tăng cường sự minh bạch trong các mối quan hệ an ninh ở khu vực
Châu Á – Thái Bình Dương.11
Phản ánh những phát triển này trong ngoại giao đa phương ở Đông Á là một nguồn
văn liệu ngày càng tăng về chủ nghĩa đa phương ở Đông Á. Các quan điểm khác nhau tồn tại
giữa các nhà hiện thực và các nhà thể chế tự do, cũng như giữa các quan chức chính phủ
Hoa Kỳ và các học giả và các quan chức ở các các nước vừa và nhỏ ở Châu Á – Thái Bình
Dương, như Canada, Australia và các quốc gia ASEAN. Các quan chức Hoa Kỳ phản ánh
một sự pha trộn giữa tư duy hiện thực và tư tưởng tự do nhưng về cơ bản là miễn cưỡng
không muốn nới lỏng bất cứ điều gì trong các mối quan hệ liên minh song phương, trong khi

11

Về sự lớn mạnh của chủ nghĩa an ninh đa phương ở Đông Á, xem Job (1997) và Evans (1996).

6

Bản quyền thuộc về các tác giả và nghiencuuquocte.net

các nhóm sau có xu hướng nhiệt tình hơn với chủ nghĩa đa phương khu vực. Các quan điểm
của Nhật Bản cũng bị chia rẽ giữa hai trường phái tư tưởng này.12
Không giống như các thỏa thuận hợp tác an ninh ở châu Âu với các đặc điểm đa
phương, chủ nghĩa đa phương ở châu Á chỉ mới bắt đầu nổi lên trong thời gian gần đây.
Những nguyên nhân dễ nhận thấy là: nhiều quốc gia châu Á đã trở thành các quốc gia chủ
quyền khi họ được trao trả độc lập sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai; có nhiều xung đột
tiếp diễn ở châu Á, như chiến tranh Triều Tiên, cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan, chiến
tranh Việt Nam, chiến tranh Trung Quốc – Việt Nam và cuộc khủng hoảng ở Campuchia.
Bất chấp các xung đột này, nền kinh tế của các quốc gia châu Á trong những thập kỷ gần
đây đã nổi lên như một trong những trung tâm tăng trưởng của thế giới, và gần đây thương
mại xuyên Thái Bình Dương đã vượt qua thương mại xuyên Đại Tây Dương. Khi sự phụ
thuộc lẫn nhau về kinh tế gia tăng mạnh mẽ ở Châu Á – Thái Bình Dương, đối thoại về hợp
tác an ninh cũng dần dần tăng theo sự hợp tác về kinh tế.
Tuy nhiên, chủ nghĩa đa phương nghĩa là gì vẫn chưa thật sự rõ ràng ở Đông Á. Nói
chung, chủ nghĩa đa phương là một hình thái thể chế giúp điều phối các mối quan hệ giữa ba
quốc gia trở lên (Ruggie, 1993). Tất cả các hoạt động đa phương đều mặc định có sự hợp tác
giữa các quốc gia (Caporaso, 1993). Tuy nhiên, khi các mối quan hệ an ninh cơ bản của các
quốc gia trong khu vực bị thách thức thì sẽ không dễ dàng thấy được hợp tác sẽ nổi lên như
thế nào. Ví dụ, Hoa Kỳ không muốn mất đi vị thế áp đảo của mình bằng việc thực hiện các
cam kết đối với các dàn xếp hợp tác đa phương ở châu Á.13 Tương tự, Nhật Bản tiếp tục theo
đuổi liên minh Hoa Kỳ – Nhật Bản hơn là tiến tới các khuôn khổ an ninh đa phương. Trung
Quốc thì miễn cưỡng không muốn bị ràng buộc bởi các thỏa thuận hợp tác đa phương. Mặt
khác, các nước vừa và nhỏ ở Châu Á – Thái Bình Dương lại ủng hộ ngoại giao đa phương
một phần vì họ tin rằng chủ nghĩa đa phương có thể giúp nâng cao sức mạnh và an ninh cho
họ.

4. Đại chiến lược tự do của Hoa Kỳ
Hoa Kỳ không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào muốn chuyển hóa trật tự bá quyền bán phần ở
Đông Á – vốn được tổ chức xung quanh các liên minh song phương – thành một cộng đồng
an ninh đa phương với đầy đủ các chức năng. Nguyên do một phần là bởi Hoa Kỳ xem sự
hiện diện bá quyền của mình trong khu vực là một cái gì đó khác hơn một một hệ thống thứ
12

Về sự khác nhau giữa các nhà chủ nghĩa hiện thực và các nhà thể chế tự do, xem Friedburg (2000). Về các
quan điểm tự do, xem Dewitt (1994) và Mack và Kerr (1995). Về quan điểm của các nhà chủ nghĩa hiện thực,
xem Friedburg (1993/94), Betts (1993/94), Buzan và Segal (1994), Segal (1996), Ross (1999) và Harding
(1995). Về quan điểm của Nhật Bản, bài viết đáng tin cậy là Nishihara (2000).
13
Ví dụ, Báo cáo Chiến lược Đông Á 1998 kết luận rằng “Hoa Kỳ xem tất cả các cơ chế đa phương này, được
xây dựng dựa trên nền tảng của các mối quan hệ hợp tác song phương vững chắc và sự hiện diện liên tục của
quân đội Hoa Kỳ trong khu vực, đóng vai trò quan trọng ngày càng tăng trong các vấn đề khu vực trong
tương lai” (United States Department of Defence, 1998, trang. 44).
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bậc mang tính cưỡng bức hay bị chi phối bởi cường quyền. Các quan chức Hoa Kỳ cũng tin
rằng việc mở rộng cộng đồng chính trị trong khu vực – với kết quả là chủ nghĩa đa phương
“mềm” – về cơ bản là phù hợp với sự tiếp tục chủ nghĩa song phương về an ninh dẫn đầu bởi
Hoa Kỳ. Chính các động lực của chủ nghĩa tự do trong chính sách đối ngoại Hoa Kỳ đã giúp
định hình các mối quan hệ của họ với khu vực và tạo nên một trật tự ổn định và ôn hòa hơn.
Khi có các cơ hội xây dựng trật tự chính trị quốc tế, như sau năm 1919 và 1945, Hoa
Kỳ có xu hướng làm những điều khác biệt so với các quốc gia khác trong những hoàn cảnh
tương tự. Tại những thời điểm này, nước Mỹ tự do đã tìm cách tạo nên các trật tự chính trị
được thể chế hóa cao độ và mang tính hội nhập, có đi có lại; đề cao các tổ chức hợp tác kinh
tế đa phương; và đưa ra các phần thưởng khuyến khích cải cách dân chủ ở các quốc gia bại
trận hoặc đang trong thời kỳ quá độ. Hoa Kỳ đã dùng những kinh nghiệm của chính mình
trong việc xây dựng trật tự – từ giai đoạn “những người cha lập quốc” (founding fathers) và
sau Nội chiến – để áp dụng vào các vấn đề xây dựng trật tự khu vực và toàn cầu. Hoa Kỳ
không có xu hướng phân biệt rõ ràng giữa logic về trật tự trong nước và quốc tế: cả hai có
thể là những đấu trường tàn bạo và vô chính phủ của sự ép buộc và bạo lực, và cả hai cũng
có thể tiềm ẩn sự hợp pháp, tương tác lẫn nhau, được thể chế hóa và ổn định.
Định hướng này của Hoa Kỳ về trật tự chính trị có thể đối lập với các khái niệm
mang tính truyền thống hơn của châu Âu cũng như quan điểm của các nhà hiện thực về trật
tự dựa trên sự cân bằng quyền lực hoặc sự thống trị mang tính ép buộc. Theo quan điểm này,
có sự phân chia cơ bản và không thể tránh khỏi giữa đặc điểm nền tảng của chính trị trong
nước và quốc tế, và trong điều kiện tốt nhất các tư tưởng tự do cũng khó có thể vượt qua
được tính chất vô chính phủ (của hệ thống quốc tế) và sự cân bằng quyền lực giữa các quốc
gia. Định hướng tự do cho các trật tự cũng liên quan đến việc quản lý quyền lực, nhưng nó
mang lại một tập hợp tư tưởng phong phú hơn về cách thức phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế,
cộng đồng dân chủ, xã hội hóa chính trị và các thể chế ràng buộc có thể đóng góp như thế
nào vào một trật tự ổn định và cùng được các bên chấp nhận (xem Ikenberry, 2000).14
Hoa Kỳ cũng rất đáng được chú ý về khả năng thúc đẩy trật tự hợp pháp và ổn định
giữa các quốc gia trong những mối quan hệ quyền lực bất đối xứng cao: Hoa Kỳ sở hữu sức
mạnh vô tiền khoáng hậu – thật sự bá quyền – nhưng có thể trấn an các nước yếu hơn rằng
họ sẽ không bị thống trị hoặc bị bỏ rơi. Hoa Kỳ cũng có thể xây dựng các mối quan hệ chính
trị với các quốc gia vốn vượt qua được ý muốn chống lại sức mạnh của Hoa Kỳ và khơi mào
cho các liên minh đối trọng. Một số chuyên gia và các nhà làm chính sách đối ngoại bảo thủ
của Hoa Kỳ đã thiết lập thế giới quan của họ xung quanh sự phổ biến và khó tránh khỏi
được mặc định về một trật tự khu vực và thế giới được xây dựng xung quanh sự cân bằng
quyền lực. Phiên bản “cứng” của quan điểm hiện thực này dẫn đến những dự báo rằng Trung
Quốc và Hoa Kỳ chắc chắn sẽ tiến tới một cuộc cạnh tranh chiến lược và sự ganh đua giữa
các siêu cường (Bernstei và Munro, 1997; Kagan 1997; Waldron, 1997). Phiên bản “mềm”
14

Để biết một phân tích về các yếu tố đan xen này của trật tự chính trị, xem Russett (1998).
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của quan điểm này, chẳng hạn như những quan điểm của Henry Kissinger, cũng xem trật tự
ở Châu Á – Thái Bình Dương được xây dựng dựa trên sự cân bằng Trung Quốc – Hoa Kỳ,
nhưng lạc quan hơn khi cho rằng mối quan hệ quyền lực nước lớn này có thể được điều
chỉnh một cách hòa bình (Shambaugh, 1996). Các nhà hiện thực và những nhà tư tưởng ủng
hộ cân bằng quyền lực truyền thống cho rằng các liên minh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản và
Hàn Quốc sẽ là nạn nhân của việc Chiến tranh lạnh kết thúc, trừ khi Trung Quốc nổi lên thay
thế Liên Xô như là “chất keo” gắn kết các quan hệ đối tác an ninh này lại cùng nhau.
Điều các quan điểm truyền thống thời Chiến tranh lạnh về chính trị thế giới này đã
bỏ qua là một loạt các hoạt động thực tế và chính sách mà Hoa Kỳ có thể mang đến cho các
khu vực năng động nhưng tiềm ẩn sự bất ổn, những điều giúp thiết lập các mối quan hệ ổn
định mà không cần áp dụng phương thức cân bằng quyền lực và cạnh tranh chiến lược. Một
đại chiến lược “tự do” từ lâu đã là một phần trong truyền thống chính sách ngoại giao của
Hoa Kỳ, ít nhất là từ thời kỳ Woodrow Wilson, và có thể nhìn thấy được nếu xem xét kỹ
lưỡng khía cạnh lịch sử, kinh tế và chính trị. Đó là một chiến lược được xây dựng xung
quanh ít nhất ba nhân tố của sự can dự, vốn tìm cách “mở cửa”, “trói buộc” và “ràng buộc
với nhau” các quốc gia có khả năng gây rắc rối và bất ổn.
“Mở cửa” có nghĩa là đưa các lực lượng mạnh mẽ của thương mại, đầu tư, trao đổi
văn hóa và xã hội xuyên quốc gia vào trong hệ thống thứ bậc khép kín của thứ chính trị lấy
các nhà nước làm trung tâm. Như Clinton đã giải thích trong tháng 10 vừa qua, “những liên
kết này mang theo mình các nguồn lực mạnh mẽ cho sự thay đổi. Máy tính và Internet, máy
fax và máy photocopy, modem và vệ tinh, tất cả đã làm tăng sự tiếp xúc (của người dân
Trung Quốc) với con người, các ý tưởng và cả thế giới vượt qua biên giới của Trung Quốc”.
Ý tưởng đằng sau cái được gọi là “sự phụ thuộc lẫn nhau chiến lược” này là nhằm tạo ra các
khu vực tự trị và thịnh vượng trong các nền kinh tế và xã hội, khuyến khích đa nguyên chính
trị và làm xói mòn sự kiểm soát độc đoán của Đảng Cộng sản. Việc mở rộng thương mại và
đầu tư cũng tạo ra các “nhóm lợi ích đặc biệt” mới và thẳng thắn hơn trong các xã hội khép
kín muốn duy trì mối quan hệ liên tục và ổn định với thế giới bên ngoài.15
Sự phụ thuộc lẫn nhau chiến lược được dự định phải hoàn thành ít nhất hai mục tiêu.
Thứ nhất là giúp khơi dậy và khuyến khích các nhóm và các phe phái nội bộ trong các nền
kinh tế và xã hội, đồng thời tăng cường vị thế trong nước của họ, bằng cách đó thúc đẩy các
lực lượng chính trị ủng hộ dân chủ và hệ thống chính trị đa nguyên. Khi Hoa Kỳ nhận thấy
Liên Xô bắt đầu cải tổ dưới sự lãnh đạo của Govbachev, sự hỗ trợ như vậy là một phần trong
chiến lược của Hoa Kỳ. Jack Matlock, đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow, đã đưa ra quan điểm này
trong một bức điện mật ngày 22 tháng 2 năm 1989:
Chúng ta có một cơ hội lịch sử để kiểm tra mức độ sẵn sàng của Liên Xô trong việc
chuyển sang một mối quan hệ mới với phần còn lại của thế giới, và tăng cường xu hướng
15

Để biết một phân tích tốt đối với lập luận này, xem Kahker (1997).
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trong Liên Xô hướng tới “dân sự hóa” nền kinh tế và “đa nguyên hóa” xã hội. Ảnh hưởng
của Hoa Kỳ, dù chắc chắn không phải là không có giới hạn, chưa bao giờ lớn như lúc này
(trích trong Hutchings, 1997, trang 33).
Mục tiêu khác của sự phụ thuộc lẫn nhau chiến lược là tạo ra các nhóm phụ thuộc và
“các nhóm lợi ích đặc biệt” trong đất nước mục tiêu, những người ủng hộ các mối quan hệ
liên tục và ổn định. Điều này thường được thấy rõ ràng nhất trong lĩnh vực kinh tế: các nhà
lãnh đạo kinh doanh quốc tế tăng trưởng về số lượng và tầm quan trọng trong quốc gia mục
tiêu và gia tăng tiếng nói tập thể của họ trong việc ủng hộ sự mở cửa về kinh tế và chính trị
và các mối quan hệ thân thiện.
“Trói buộc” có nghĩa là mời các chính phủ khác tham gia vào các tổ chức quốc tế
như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và APEC. Đây là ý tưởng nhằm tạo ra các kỳ
vọng và bổn phận đối với các chính phủ thông qua tư cách thành viên trong các thể chế khu
vực và toàn cầu. Điều kiện chính trị cho việc đạt được tư cách thành viên trong các tổ chức
này có thể tự bản thân nó tạo ra sức ảnh hưởng, nhưng một sự kỳ vọng khác là một khi trở
thành thành viên của các thể chế, các quan chức chính phủ sẽ quen dần với việc tiếp thu các
nguyên tắc và các tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn hành vi được thiết lập, và dù cho một chính
phủ chỉ chấp nhận các nguyên tắc một cách hoài nghi, như khi Brezhnev ký Định ước
Helsinki 1975, chũng vẫn có thể là một công cụ mạnh mẽ cho các chính phủ và các nhà hoạt
động cá nhân. Nhà lãnh đạo Xô Viết đã không có ý định tuân theo tuyên bố về nhân quyền,
nhưng chữ ký của ông ta trên tuyên bố này đã trở thành một tiêu điểm tập hợp phong trào
nhân quyền trên thế giới. Sau này, nhiều người trong số các cố vấn xung quanh Gorbachev
cũng bị ảnh hưởng bởi “tư duy mới” xuất phát từ các tổ chức quốc tế và các phong trào tiến
bộ xuyên quốc gia. Điều đó chính là bởi giới tinh hoa Liên Xô không ngờ rằng các nguyên
tắc và các hệ tư tưởng mới về chính sách đối ngoại có thể bén rễ trong hệ thống chính quyền
Xô Viết.
“Ràng buộc với nhau” có nghĩa là thiết lập các liên kết thể chế chính thức giữa các
quốc gia đang là những đối thủ tiềm tàng, thông qua đó làm cho mỗi quốc gia giảm thiểu các
động cơ đối trọng với quốc gia còn lại. Đây là nhân tố an ninh của một đại chiến lược tự do,
có nguồn gốc từ Hội nghị Viên năm 1815 và thể hiện đầy đủ nhất trong mối quan hệ thời
hậu chiến giữa Pháp và Đức. Thay vì đáp lại một đối thủ chiến lược tiềm tàng bằng cách
thiết lập một liên minh đối trọng với nó, quốc gia gây đe dọa được mời tham gia vào một
hiệp hội hoặc liên minh an ninh chung. Bằng cách ràng buộc với nhau, những bất ngờ sẽ
được giảm thiểu và những kỳ vọng về mối quan hệ tương lai ổn định làm giảm bớt tình thế
lưỡng nan an ninh, điều vốn có thể kích hoạt sự chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất,
các cuộc chạy đua vũ trang và sự cạnh tranh chiến lược nguy hiểm. Ngoài ra, bằng việc tạo
ra những kết nối mang tính thể chế giữa các đối thủ tiềm tàng, các kênh đối thoại cũng sẽ
được thiết lập, mang lại cơ hội tạo ảnh hưởng chủ động lên chính sách an ninh đang chuyển
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hóa của quốc gia kia.16 Logic về sự ràng buộc của NATO cho phép Pháp và các đối tác
phương Tây khác chấp nhận sự tái vũ trang của Đức trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Thậm
chí ngày nay, Hoa Kỳ cùng các đối tác châu Âu và Nhật Bản đã tránh đối đầu và đối trọng
với nhau bằng cách duy trì các liên minh an ninh giữa họ với nhau. Hiện nay, chính logic về
sự ràng buộc – chứ không phải việc nhằm ứng phó với các mối đe dọa bên ngoài – đã làm
cho các thể chế này thật sự hấp dẫn.
Trung Quốc có thể chưa sẵn sàng cho việc liên minh, nhưng những lợi ích của sự
ràng buộc có thể đạt được trong các mối quan hệ mang tính thể chế khiêm tốn hơn, như các
cuộc họp thường niên giữa các quan chức quốc phòng Trung Quốc và Hoa Kỳ, làm việc
cùng nhau về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, hay tham gia các diễn đàn an ninh khu
vực. Ý tưởng ở đây là nhằm phản ứng lại các mối đe dọa tiềm ẩn bên ngoài bằng cách gắn
kết các nước với nhau, qua đó giảm các bất ngờ không có lợi, giảm sự chủ động trong hành
động của các đối thủ tiềm tàng, và cung cấp ít nhất một số cơ hội ảnh hưởng đến những điều
họ sẽ làm trong tương lai. Khi xuất hiện các thảo luận tại Hội nghị hòa bình Paris năm 1919
về việc liệu có nên chấp thuận cho nước Đức vào Hội Quốc Liên hay không, Tổng thống
Woodrow Wilson đã lập luận rằng nên làm điều đó, và ông đã ngầm đề cập đến logic của sự
gắn kết trong quan điểm của mình. “Câu hỏi đặt ra là liệu họ (nước Đức) có phải là những
người bị xã hội ruồng bỏ, hay sẽ được kết nạp vào Hội Quốc Liên”, Wilson nói, và rằng nếu
họ được kết nạp, ít nhất là sau một giai đoạn thử thách, “nước Đức có thể được kiểm soát tốt
hơn trong vai trò một thành viên của Hội Quốc Liên hơn là để họ đứng ngoài cuộc” (trích
trong Ambrosius, 1987, trang 133). Một lựa chọn kinh điển và tồn tại từ lâu đối với các
quốc gia khi phải đương đầu các quốc gia gây đe dọa và có thể gây nguy hiểm là: cô lập họ,
ngăn chặn họ và thiết lập liên minh các quốc gia để bảo đảm các tình huống có thể xảy ra;
hay đặt họ vào những thể chế hiện có, nỗ lực để kết nạp họ, giám sát họ một cách chặt chẽ
và hạn chế các hành động hiếu chiến của họ.
Những chiến thuật và chiến lược này phải được sử dụng song song với nhau. Càng
tăng cường hoạt động thương mại, đầu tư và trao đổi chính trị để mở cửa một quốc gia với
bên ngoài, thì càng có nhiều cơ hội gắn kết và ràng buộc họ với các quốc gia khác. Nhận xét
này bắt nguồn từ một lập luận khá đơn giản: một đất nước càng mở cửa – dân chủ, tự do, đa
nguyên, phân quyền – thì càng có nhiều sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Các chủ thể tư
nhân trong xã hội có thể kết nối trực tiếp với các tổ chức quốc tế và xây dựng các mối quan
hệ phi chính phủ sâu rộng với các chủ thể tương tự ở các quốc gia khác. Càng có nhiều điểm
kết nối và các mối quan hệ được thể chế hóa, thì càng có ít có khả năng xảy ra những thay
đổi đột ngột và tùy tiện trong chính sách của một quốc gia. Mạng lưới phụ thuộc lẫn nhau
được tạo ra giúp làm giảm vấn đề lưỡng nan an ninh, làm giảm các động cơ đối trọng và dẫn
đến việc chuyển dịch quyền lực dễ được chấp nhận hơn.

16

Để biết các thảo luận về ràng buộc an ninh, xem Grieco (1993, 1996), Deudney (1996) và Ikenberry (1998).
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Đại chiến lược tự do của Hoa Kỳ không thật sự mới – nó đã được theo đuổi một
cách âm thầm suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh giữa các nước dân chủ công nghiệp hóa với sự
thành công rất ấn tượng dù ít được để ý. Thúc đẩy sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, hợp tác
mang tính thể chế và các cam kết ràng buộc là những vũ khí bí mật của Hoa Kỳ nhằm tạo ra
một trật tự chính trị thế giới ổn định. Nó cho phép Hoa Kỳ giải phóng hàng ngàn các công ty
đa quốc gia, các tổ chức xuyên quốc gia và các đại diện chính phủ đang hăng hái sẵn sàng
tấn công vào một quốc gia và mang nó vào một trật tự quốc tế tự do rộng lớn hơn.

5. Sự can dự của Hoa Kỳ ở khu vực Đông Á
Kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Hoa Kỳ đã theo đuổi những chính sách đa dạng ở Châu
Á – Thái Bình Dương, nhưng nhìn chung Hoa Kỳ có khuynh hướng mang tư tưởng tự do
vào định hướng chung của mình đối với khu vực này. Chính phủ Hoa Kỳ có thể không có
một chiến lược thống nhất đối với châu Á, tuy nhiên họ vẫn đã sử dụng các ý tưởng tự do.
Ví dụ, chính quyền Tổng thống Clinton đã mô tả chính sách của mình đối với Trung Quốc là
“sự can dự mang tính xây dựng”. Đồng thời, phương pháp tiếp cận Trung Quốc này đã
không thể ngăn chính quyền Clinton gửi hai tàu sân bay đến tuần tra các vùng biển của Đài
Loan, và Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng tranh luận về cách gây sức ép đối với Trung Quốc trong các
vấn đề nhân quyền và thương mại. Rõ ràng, sự khác biệt giữa “chính sách ngăn chặn” và
“can dự” là quá đơn giản để có thể miêu tả được hết sự pha trộn các chính sách hiện có của
Hoa Kỳ. Chúng ta có thể xem xét chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dành cho khu vực Châu
Á – Thái Bình Dương theo lối đó, và thấy được một đại chiến lược tự do mạnh mẽ hơn sẽ có
hình hài như thế nào. Chiến lược của Hoa Kỳ đối với châu Á đã được giải thích tường tận
trong Báo cáo của Bộ Quốc phòng tháng 2 năm 1995, với việc nhấn mạnh bốn mục tiêu ưu
tiên: duy trì sự hiện diện của 100.000 quân ở khu vực; đặt các liên minh của Hoa Kỳ với
Nhật Bản và Hàn Quốc trên một cơ sở vững chắc; phát triển các thể chế đa phương như Diễn
đàn Khu vực ASEAN để thúc đẩy đối thoại an ninh; và khuyến khích Trung Quốc, từ vị thế
sức mạnh của Mỹ, xác định những lợi ích của mình theo những cách thức phù hợp với các
nước láng giềng và Hoa Kỳ (Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, 1995).
Trong lĩnh vực kinh tế, chiến lược tự do là nhằm thúc đẩy mở rộng quan hệ kinh tế
với Trung Quốc, khuyến khích các mô hình thương mại và đầu tư xuyên suốt khu vực giữa
các trung tâm kinh tế khác nhau; và tăng mức độ quản lý chính trị đa phương đối với các
mối quan hệ kinh tế trong khu vực. Theo nhiều cách, sự phát triển của khu vực Châu Á –
Thái Bình Dương đã được dẫn dắt bởi các nguồn lực đầu tư và thương mại. Đầu tư nước
ngoài của Nhật Bản bùng nổ ở châu Á giữa những năm 1980, làm đảo ngược xu hướng
hướng về phương Tây trong các quan hệ kinh tế của Nhật Bản. Đồng thời, lực lượng Hoa
Kiều ở Đông Nam Á cũng tạo ra một mạng lưới thương mại và sản xuất phức tạp trong khu
vực. Kết quả là nền kinh tế nội bộ khu vực phát triển mà không bị chi phối bởi cả Hoa Kỳ và
Nhật Bản. Đặc điểm kết nối và hết sức phức tạp của các mối quan hệ này đang thúc đẩy sự
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can dự mạnh mẽ hơn về an ninh và chính trị trong khu vực (Funabashi, 1995; Pempel,
1996/97). Chiến lược của Hoa Kỳ nên dẫn dắt các nỗ lực hướng đến việc làm sâu sắc hơn sự
phụ thuộc lẫn nhau về thương mại và đầu tư, và khuyến khích các nhóm thể chế, ví dụ như
APEC, để tăng cường đặc tính mở và “mềm” của chủ nghĩa khu vực về kinh tế ở Châu Á –
Thái Bình Dương. Hoa Kỳ cũng cần đảm bảo rằng chủ nghĩa khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương bao gồm cả Tây bán cầu chứ không chỉ châu Á. Điều này quan trọng bởi một vài lý
do. Nó đảm bảo rằng một khối châu Á kiểu những năm 1930 sẽ không tái diễn, và nó củng
cố những lợi ích vốn có của Hoa Kỳ trong việc duy trì sự hiện diện về an ninh và chính trị
trong khu vực.
Sự quốc tế hóa nền kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương là quan trọng không chỉ bởi
vì sự mở rộng thương mại và đầu tư thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Sự mở rộng các lĩnh vực được định hướng ra quốc tế ở Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc
cũng tăng cường vị thế của giới tinh hoa theo định hướng quốc tế, những người khuyến
khích các mối quan hệ đa phương ổn định và sự hội nhập mạnh mẽ hơn. Ví dụ, sự gia tăng
hoạt động ngân hàng và kinh doanh quốc tế ở Nhật Bản đã tăng cường liên minh những
người theo chủ nghĩa quốc tế ở Tokyo và tăng thêm tiếng nói ủng hộ cải cách kinh tế rộng
lớn hơn và chủ nghĩa đa nguyên về chính trị ở trong nước (Yamamura, 1994). Con đường
tương tự về sự quốc tế hóa, mở rộng các nhóm lợi ích đặc biệt và cải cách trong nước cũng
nên được khuyến khích ở Trung Quốc.
Trong lĩnh vực chính trị, các chương trình nghị sự tự do tập trung thẳng thắn vào
việc mở rộng các mối quan hệ thể chế rộng hơn và sâu sắc hơn giữa Trung Quốc, Nhật Bản,
Hàn Quốc, Hoa Kỳ và các quốc gia ASEAN. Mục tiêu này phản ánh một loạt các lập luận về
cách thức quốc tế hóa các mối quan hệ chính trị có thể giúp đảm bảo trật tự chính trị ổn định
và hợp pháp như thế nào. Một lập luận cho rằng cần làm cho các cường quốc khu vực tham
gia vào hàng loạt các thể chế khu vực và quốc tế nhằm thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng và sự
kỳ vọng vào hành vi của các chính phủ trong các lĩnh vực nhân quyền, trách nhiệm giải trình
về chính trị, quyền sở hữu tài sản và luật kinh doanh. Các tiêu chuẩn được lập ra, thường
theo những cách thức gián tiếp và tinh tế, cho phép các chính phủ và cả các nhóm tư nhân
ủng hộ cũng như chỉ trích nền chính trị và chính sách của chính phủ ở các quốc gia láng
giềng. Và điều này đến lượt nó lại giúp tăng cường cộng đồng chính trị. Một lập luận khác
cho rằng các thể chế khu vực ngày càng đông đảo cung cấp các diễn đàn cũng như các vũ
đài để giới tinh hoa về chính trị và chính phủ tương tác – qua đó đưa ra các cơ hội giúp
những người này làm quen với các chuẩn tắc và kỳ vọng chung trong khu vực (Johnston,
2002). Cuối cùng, các thể chế cũng có thể cung cấp các cơ chế giải quyết vấn hiệu quả nhằm
mang các nhà lãnh đạo và các chuyên gia trong khu vực lại với nhau để tìm ra giải pháp
chung cho các vấn đề. Đây là quan điểm tự do cổ điển về sự hội nhập hiệu quả và “hiệu ứng
lan tỏa” của việc giải quyết vấn đề kỹ thuật trở thành các mối ràng buộc chính trị được chia
sẻ rộng rãi (Schmitter, 1969).
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Lĩnh vực cuối cùng là quan hệ an ninh khu vực. Các liên minh song phương của Hoa
Kỳ tiếp tục đóng vai trò ổn định hóa khu vực bằng cách làm cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ
và các đối tác dễ dự đoán hơn. Cả hai liên minh của Hoa Kỳ với Nhật Bản và Hàn Quốc đã
cung cấp cho Hoa Kỳ những phương tiện để giữ một vai trò tích cực trong khu vực. Với ý
nghĩa đó, các liên minh này có chức năng giống như NATO trong sự tham gia của Hoa Kỳ
tại châu Âu. Các liên minh này cũng giữ ổn định cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và các đối
tác châu Á. Đây là chức năng ràng buộc trong các liên minh mà các nhà hiện thực đã bỏ qua
trong quan điểm cân bằng quyền lực của họ.

6. Chủ nghĩa đa phương nước đôi của Nhật Bản
Nhật Bản có xu hướng thích các hoạt động song phương trong khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương mặc dù họ đã bắt đầu theo đuổi các sáng kiến ngoại giao đa phương trong những
năm gần đây. Có một vài lý do lý giải tại sao Nhật Bản có xu hướng theo đuổi các mối quan
hệ quốc tế song phương. Đầu tiên, đó là những lý do về lịch sử và địa chính trị. Hệ thống an
ninh đa phương ở châu Âu nổi lên sau những thế kỷ mà nền chính trị cân bằng quyền lực
vốn đã đưa các quốc gia châu Âu vào một khuôn khổ chung và tạo ra những điều kiện cho
hợp tác an ninh đa phương. Ngược lại, chưa bao giờ có một hệ thống cân bằng quyền lực
thật sự ở châu Á. Trung Quốc vẫn rất mạnh về mặt chính trị trong thời gian Chiến tranh
thuốc phiện nổ ra. Như Bell (1968) đã viết, “vị trí trung tâm của Trung Quốc, về mặt địa lý
lẫn nhân khẩu học cũng như trong quan niệm của Trung Quốc về chính trị thế giới, là trở
ngại hàng đầu cho niềm tin đối với một hệ thống cân bằng quyền lực khả dĩ ở châu Á”.
Tương tự như vậy, Nhật Bản cũng có một nền kinh tế quá hùng mạnh sau khi trở thành
cường quốc hiện đại hóa đầu tiên ở châu Á từ cuối thế kỷ 19 trở đi. Kết quả là không bao giờ
có một sự cân bằng dễ chịu giữa hai cường quốc. Tất cả các cường quốc còn lại ở châu Á thì
quá yếu để có thể đối trọng với hai cường quốc lớn này. Sự thiếu vắng của một hệ thống cân
bằng quyền lực khả dĩ có nghĩa là một trong những lực lượng quan trọng nhất vốn thúc đẩy
truyền thống của chủ nghĩa khu vực và trật tự đa phương ở châu Âu đã không bén rễ ở châu
Á. Tình trạng này cũng góp phần vào sự thiếu vắng ý thức mạnh mẽ về bản sắc và văn hóa
chung ở châu Á.
Thứ hai, châu Á đã tồn tại như một hệ thống được gọi là “hệ thống bị xâm nhập”
(intrusive system) – tức là hoạt động của các mối quan hệ an ninh trong khu vực châu Á
được tiến hành như là một phần trong hệ thống các mối quan hệ giữa các cường quốc ở khu
vực Thái Bình Dương rộng lớn lẫn toàn cầu (Cantori và Smith, 1970). Các quốc gia bên
ngoài với nền chính trị lớn mạnh đã giúp định hình các mối quan hệ trong tiểu hệ thống châu
Á. Không có sự tham gia của những quốc gia này – các cường quốc châu Âu và Hoa Kỳ –
hệ thống châu Á không thể tự mình duy trì trật tự khu vực. Các quốc gia dẫn đầu trong “hệ
thống bị xâm nhập” này – Nhật Bản và Trung Quốc – có thể đạt được ảnh hưởng lớn hơn
trong việc theo đuổi những lợi ích ở châu Á bằng cách mang ảnh hưởng của châu Âu – Hoa
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Kỳ vào các mục tiêu chính sách khu vực của họ. Các quốc gia bên ngoài, những nước đã liên
minh với Nhật Bản hoặc Trung Quốc, có xu hướng đóng vai trò tương đối ôn hòa và gián
tiếp trong khu vực, cho phép các đối tác khu vực của họ hoạt động như họ mong muốn miễn
là không đe dọa các lợi ích toàn cầu.
Trong một phạm vi nhất định, những đặc điểm này của nền chính trị châu Á vẫn còn
tồn tại. Tuy nhiên hiện nay, chúng ta không nên cường điệu các tác động của chúng. Bất
chấp thực tế là, như đã trình bày ở trên, châu Á không có một hệ thống quốc gia khu vực
riêng biệt trước Chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhưng sự tương tác giữa các quốc gia châu
Á đã đủ dày đặc để tạo nên một hệ thống khu vực lần đầu tiên trong lịch sử của mình. Mặc
dù có nhiều quan điểm về hệ thống khu vực mới nổi ở Châu Á – Thái Bình Dương – từ mô
hình bá quyền đến cộng đồng an ninh – nhưng tất cả các quan điểm này đều đồng ý với sự
thật rằng cuối cùng châu Á cũng sẽ hình thành nên một hệ thống. Khi thế kỷ mới bắt đầu,
Friedberg (2000) viết, “cuối cùng, châu Á sẽ cùng sát cánh với châu Âu và Bắc Mỹ trở thành
một trung tâm lãnh đạo của quyền lực và sự thịnh vượng”.
Ngoài ra, cũng có những nguyên nhân về mặt văn hóa dẫn đến chủ nghĩa đa phương
miễn cưỡng của Nhật Bản. Quan điểm của Nhật Bản về quan hệ quốc tế có xu hướng phân
theo hệ thống thứ bậc, phản ánh kinh nghiệm lâu dài của Nhật Bản với quan hệ Trung –
Nhật thời kỳ cận hiện đại. Trật tự quốc tế ở châu Á xuyên suốt Triều đại nhà Thanh (1644 –
1912) thường được mô tả như là một hệ thống triều cống bao gồm các “quốc gia” như Triều
Tiên, Việt Nam, Vương quốc Ryukyu và Nhật Bản, tất cả kết nối một cách lỏng lẻo với Đế
quốc Trung Hoa. Mặc dù, có sự tranh luận rằng liệu hệ thống này có hay không những mẫu
hình và thể chế thường xuyên theo đúng nghĩa của quan hệ quốc tế ngày nay, nhưng tư
tưởng lấy Trung Quốc làm trung tâm và sự giả định về tính ưu việt của Trung Quốc vẫn còn
tồn tại cho đến ngày nay.
Những hiểu biết về văn hóa trong nước giúp củng cố thực tế này. Nhật Bản có
khuynh hướng xem quan hệ quốc tế giống như việc mang các mẫu hình văn hóa vốn đã được
thể hiện trong nội bộ xã hội Nhật Bản biểu hiện ra bên ngoài. Như nhiều người thường đề
cập, xã hội Nhật Bản được đặc trưng bởi sự chiếm ưu thế của các cấu trúc tổ chức theo chiều
dọc. Sự phân chia cấp bậc là điều hiển nhiên trong các mối quan hệ xã hội như trật tự thứ
bậc mang tính gia đình của mối quan hệ cha mẹ – con cái. Nếu những hình ảnh của quan hệ
quốc tế phản ánh cấu trúc quyền lực trong nước của một xã hội, thì định hướng nhận thức
của Nhật Bản trong quan hệ đối ngoại của mình có thể được đặc trưng bởi hệ thống thứ bậc.
Khi Nhật Bản cố gắng định hình vị trí của mình trong xã hội quốc tế, thì mô hình trong nước
của họ mang lại một mẫu hình so sánh. Nói rộng hơn, hành vi đối ngoại của Nhật Bản có xu
hướng thiên về các mối quan hệ song phương và theo chiều dọc.
Kinh nghiệm ngoại giao của Nhật Bản cũng củng cố chủ nghĩa song phương và làm
hạ thấp các quan hệ đa phương. Khi Nhật Bản tham gia vào một trật tự quốc tế cụ thể thông
qua sự liên kết địa chính trị, chiến lược của Nhật Bản hơi tương tự với logic của cái mà
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người Nhật gọi là keiretsu (sự hệ thống hóa). Nếu sự tương đồng này là đúng, có thể nói
rằng người Nhật đã đặt quốc gia của họ không chỉ trong hệ thống quốc tế được sắp xếp theo
chiều ngang (có nghĩa là sự cân bằng quyền lực) mà còn trong hệ thống quốc tế phân tầng
(có nghĩa là quan hệ nước lớn – nước phụ thuộc). Khi Nhật Bản tham gia vào một hệ thống
quốc tế như vậy, chính sách liên minh sẽ bắt đầu hình thành.
Cụ thể hơn, mối bận tâm của Nhật Bản về chủ nghĩa song phương bắt nguồn từ
những kinh nghiệm ngoại giao từ cuối thế kỷ 19. Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, Nhật
Bản đang cân nhắc hai quốc gia khác nhau như những đồng minh tiềm năng – Anh và Nga.
Tóm lại, nguyên nhân thiết lập liên minh với Anh là điều có thẻ được gọi là “phù thịnh vì lợi
ích vật chất” (“bandwagoning for profit”) – có nghĩa là liên minh với một cường quốc vượt
trội về kinh tế. Nguyên nhân để liên minh với Nga có thể được gọi là “phù thịnh vì sự sinh
tồn” (“bandwagoning for survival”) – có nghĩa là liên minh với một cường quốc có tính đe
dọa. Cuối cùng, Nhật Bản quyết định liên minh với Vương quốc Anh vì nhiều lý do, bao
gồm sức mạnh kinh tế và hải quân của Anh và thực tế rằng nước Anh đã không tham gia vào
liên minh tam cường (Nga – Pháp – Đức) can thiệp để buộc Nhật Bản phải từ bỏ bán đảo
Liêu Đông. Đối với Hiệp ước an ninh Hoa Kỳ – Nhật Bản năm 1951, nguyên nhân cũng
tương tự như của liên minh Anh – Nhật trước đó. Hoa Kỳ có thể đảm bảo an ninh cũng như
sự phát triển kinh tế của Nhật Bản. Vì vậy, một lần nữa Nhật Bản lại thiết lập liên minh vì
lợi ích. Thậm chí trong trường hợp Hiệp ước Phe Trục năm 1940, người ta cũng có thể nhận
thấy logic tương tự trong tư tưởng của Nhật Bản. Nhật Bản tham gia vào Hiệp ước này với
hy vọng đạt được lợi ích về quân sự và kinh tế. Mặc dù Hiệp ước Phe Trục đã mang lại một
kết quả thất bại thảm hại cho Nhật Bản, nhưng các liên minh với Anh và Hoa Kỳ được xem
là những thành công rực rỡ (Tsuchiyama, 2000).
Kinh nghiệm của Nhật Bản với ngoại giao đa phương cũng đã định hình quan điểm
của họ. Người Nhật có 2 bài học về ngoại giao đa phương: ngoại giao hòa dịu (entente
diplomacy) trong giai đoạn 1907 – 1917 và hệ thống Hiệp ước Washington trong những năm
1920. Hai năm sau khi ký kết hiệp ước liên minh Anh – Nhật, chiến tranh Nga – Nhật bùng
nổ vào tháng 2 năm 1904. Vài tháng sau khi chiến tranh bắt đầu, Vương quốc Anh đã đạt
được một hiệp ước thân thiện với Pháp (đồng minh của Nga) để không bị lôi kéo vào cuộc
chiến tranh Nga – Nhật. Dựa vào hiệp ước thân thiện Anh – Pháp và liên minh Anh – Nhật,
Nhật Bản đã ký kết một hiệp ước thân thiện với Pháp vào tháng 6 năm 1907, và một tháng
sau đó hiệp ước thân thiện Nga – Nhật cũng được ký kết. Cuối cùng, dựa trên những hiệp
ước thân thiện này, Vương quốc Anh tiến đến ký kết một hiệp ước thân thiện với Nga vào
tháng 8 năm 1907. Toàn bộ vòng tròn ngoại giao thân thiện này là trường hợp đáng chú ý
nhất của chủ nghĩa đa phương trong mắt người Nhật, cái đã đặt nền tảng cho chính sách
ngoại giao đáng tin cậy không chỉ ở châu Âu mà còn ở châu Á. Hệ thống “song – đa
phương” này (sự kết hợp của chủ nghĩa song phương và chủ nghĩa đa phương) có thể là một
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trong những mô hình cho chính sách ngoại giao đa phương của Nhật Bản trong những năm
tới.
Tuy nhiên, có một chiếc bẫy trong chính sách ngoại giao thân thiện này. Điều mỉa
mai là hệ thống hiệp ước thân thiện của năm 1907 đã dần dần tạo ra những mâu thuẫn giữa
liên minh Anh – Nhật (trụ cột chính trong chính sách ngoại giao của Nhật tại thời điểm đó)
mà trong đó Nga một mặt là “kẻ thù” chung, và hệ thống hiệp ước thân thiện trong đó Nga
mặt khác lại là “đồng minh” của cả Anh và Nhật Bản. Điểm chính là hệ thống song – đa
phương rất phức tạp tới mức mỗi phương diện của nó đã làm xói mòn phương diện còn lại
(Kajima, 1968).
Một trường hợp khác của ngoại giao đa phương là chế độ Hiệp ước Washington, vốn
đặt dấu chấm hết cho liên minh Anh – Nhật. Hệ thống Washington đã thể chế hóa một loạt
các chuẩn tắc, luật lệ và nguyên tắc chung để đặt ra các hạn chế về phát triển lực lượng hải
quân giữa 5 cường quốc lớn. Đối với các cường quốc Anh – Mỹ, Hiệp ước Washington chỉ
mang ý nghĩa như một công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ an ninh. Nhưng đối với Nhật
Bản, nó còn hơn cả một hiệp ước kiểm soát vũ khí. Theo Iriye (1987), “nó được xem như
một lựa chọn thay thế đối với các chính sách đơn phương hoặc các liên minh và các hiệp
ước thân thiện khép kín nhằm vào các mục tiêu cụ thể. Thay vào đó, hệ thống Washington
đã chỉ ra một khái niệm về tham vấn và hợp tác đa quốc gia nhằm tăng cường ổn định khu
vực.” Hệ thống Hiệp ước Washington không chỉ là trường hợp thành công nhất về kiểm soát
vũ khí giữa hai cuộc thế chiến, mà còn là một khuôn khổ an ninh đa phương ở Châu Á –
Thái Bình Dương. Tuy nhiên, do Liên Xô và Trung Quốc, vốn bị loại khỏi hệ thống, đạt
được nhiều ảnh hưởng hơn, và khi quan hệ Trung Quốc – Nhật Bản xấu đi vào những năm
1930, hệ thống Washington cũng dần dần mất đi vai trò của nó.
Như những kinh nghiệm lịch sử này của Nhật Bản cho thấy, việc thực hiện ngoại
giao đa phương đòi hỏi chính phủ Nhật Bản phải tham gia vào chính sách ngoại giao tinh tế
và nhiều sắc thái. Đây có thể là một nhiệm vụ đầy thử thách đặc biệt là đối với các nhà làm
chính sách đối ngoại Nhật Bản thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh, những người mà trong nhiều
năm liền đã quen với việc phân tích các hoạt động quốc tế thông qua khuôn khổ song
phương của quan hệ Hoa Kỳ – Nhật Bản. Kết quả là một sự chống đối tâm lý dai dẳng trong
lòng Nhật Bản về việc hướng đến chính sách ngoại giao đa phương.
Điều này hướng chúng ta đến quan điểm hiện nay của Nhật Bản về các phương thức
tiếp cận đa phương đối với an ninh. Bất chấp sự thật rằng người Nhật có xu hướng giải quyết
các vấn đề an ninh trong bối cảnh song phương của liên minh Hoa Kỳ – Nhật Bản, nhưng
Nhật Bản đã đi đến một quan điểm tích cực hơn về ngoại giao đa phương trong những năm
sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Có ít nhất là 2 lý do lý giải cho vấn đề này. Đầu tiên, Nhật
Bản dự đoán chủ nghĩa bá quyền Hoa Kỳ sẽ suy giảm vào đầu những năm 1990 – và điều
này đã làm cho các nhà làm chính sách đối ngoại suy nghĩ một cách nghiêm túc về các lựa
chọn thay thế đối với trật tự an ninh do Hoa Kỳ dẫn đầu. Ví dụ, Báo cáo của Nhóm Tư vấn
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về các vấn đề quốc phòng (1994), được gọi là Báo cáo Higuchi, đã phát biểu rằng “Hoa Kỳ
không còn nắm giữ một lợi thế áp đảo về sức mạnh quốc gia tổng thể”. Do đó, “câu hỏi đặt
ra là liệu Hoa Kỳ có thể chứng tỏ được vai trò lãnh đạo trong hợp tác đa phương hay
không”. Báo cáo đã đề cập đến Liên Hiệp Quốc như một thể chế hợp tác đa phương nổi bật
nhất. Để cơ chế an ninh của Liên Hiệp Quốc đi vào hoạt động, báo cáo cho rằng “sự hợp tác
đa phương nhất thiết phải được duy trì dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ”. Báo cáo đã lập luận
thêm rằng Nhật Bản nên “đóng một vai trò tích cực trong việc định hình một trật tự mới”
thay vì chỉ đóng một “vai trò bị động”. Một phần vì tư tưởng này, Nhật Bản đã ủng hộ các
sáng kiến đa phương nổi lên trong thời gian gần đây ở Đông Á, bao gồm ASEAN-ARF,
ASEAN-PMC, APEC và SCCAP. Cục Phòng vệ Nhật Bản đã bắt đầu các cuộc đối thoại an
ninh với Trung Quốc và Nga, như đã được đề cập ở trên. Tất cả những nổ lực này sẽ làm
tăng tính minh bạch trong lĩnh vực an ninh. Nguồn vốn ODA và vai trò trong các hoạt động
gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc thường được xem như một phần trong các cam kết đa
phương của Nhật Bản (Yasutomo, 1993).
Kết hợp lại với nhau, chúng ta có thể nói rằng Nhật Bản ngày càng tích cực hướng
tới ngoại giao đa phương hơn so với trong quá khứ. Ngay sau Chiến tranh lạnh, nhiều
chuyên gia và các nhà khoa học chính trị ở Nhật Bản đã dự đoán rằng khuôn khổ an ninh đa
phương sẽ thay thế các mạng lưới liên minh ở châu Á. Tuy nhiên, hiện nay không một quan
chức hoặc nhà nghiên cứu nào của Nhật Bản làm việc tại các cơ quan về chính sách đối
ngoại kỳ vọng rằng các thỏa thuận hợp tác đa phương sẽ thay thế các mối quan hệ an ninh
song phương trong tương lai gần. Đó sẽ tiếp tục là một thách thức khi tiến hành cả các mối
quan hệ song phương và đa phương trong cùng một thời điểm mà không tạo ra các mâu
thuẫn – và điều này do đó lặp lại những vấn đề mà Nhật Bản đã trải qua trong một phần tư
đầu tiên của thế kỷ 20. Ví dụ, để đối phó với Triều Tiên và Trung Quốc, các phương thức
tiếp cận đa phương có thể hoạt động như một loại hình ngoại giao phòng ngừa, ít nhất là ở
một mức độ nào đó. Tuy nhiên, Nhật Bản không đưa ra kỳ vọng lớn lao rằng chúng sẽ có
chức năng quản lý khủng hoảng. Ví dụ, nhiều người ở Nhật Bản hoài nghi rằng khuôn khổ
hợp được ký kết giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên sẽ không mang lại những kết quả như
mong đợi.
Vậy liệu liên minh Hoa Kỳ – Nhật Bản và các cuộc đối thoại an ninh đa phương
tương hợp hay tương phản với nhau? Các khuôn khổ an ninh đa phương ở châu Á như ARF
được kỳ vọng sẽ hoạt động như các biện pháp xây dựng lòng tin và thông qua đó có thể làm
giảm nguy cơ khiến tình thế lưỡng nan an ninh leo thang. Tuy nhiên, chúng không có khả
năng răn đe và phòng thủ trong tương lai gần. Nói cách khác, chúng vẫn chưa có “sức mạnh
hiệu quả”. Đó là lý do tại sao các khuôn khổ đa phương đó không thể làm được gì nhiều khi
một cuộc khủng hoảng xảy ra – có thể thấy rõ nhất qua trường hợp của Đông Timor vào mùa
hè năm 1999. Tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn nếu vấn đề có liên quan đến các tên
lửa tầm xa và các mối đe dọa hạt nhân. Liên minh Hoa Kỳ – Nhật Bản được kỳ vọng sẽ giải
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quyết các vấn đề như vậy. Mặc dù liên minh Hoa Kỳ – Nhật Bản là một thỏa thuận hợp tác
song phương về mặt pháp lý, nhưng nó sẽ mang đặc điểm đa phương khi một khuôn khổ an
ninh đa phương khu vực trở nên đáng tin cậy. Do đó, có thể nói có một sự phân công lao
động giữa hai cơ chế, cho dù các khuôn khổ an ninh đa phương có thể không hoạt động hiệu
quả nếu không có hệ thống liên minh song phương. Trái lại, nếu và khi ARF có “sức mạnh
hiệu quả” trong tương lai, thì nó có thể tạo ra những xung đột với các liên minh song
phương của Hoa Kỳ, đặc biệt là với liên minh Hoa Kỳ – Nhật Bản.
Thậm chí quan trọng hơn, khi Trung Quốc giành được ảnh hưởng trong các khuôn
khổ đa phương và ngày càng dân chủ hơn, thì Nhật Bản có thể phải đối mặt với một tình thế
lưỡng nan mặc dù không bên nào ở châu Á muốn một dàn xếp hợp tác đa phương với Trung
Quốc làm trung tâm tại thời điểm này. Tương tự như vậy, trong tương lai sự triển khai của
hệ thống Phòng thủ Tên lửa Chiến trường (TMD) trong khu vực xung quanh Nhật Bản sẽ
làm cho mối quan hệ Trung Quốc – Nhật Bản – Hoa Kỳ càng phức tạp hơn bởi vì Bắc Kinh
có thể xem TMD như một dấu hiệu công kích rằng liên minh Hoa Kỳ – Nhật Bản đang
chuyển thành một mối đe dọa mới, dù rằng người Nhật tin rằng hệ thống phòng thủ tên lửa
chỉ là một bước đi mang tính phòng thủ. Lá chắn tên lửa có thể làm giảm tính chất dễ bị tổn
thương của Nhật Bản và Hoa Kỳ đối với tên lửa hạt nhân Trung Quốc, nhưng nó cũng có thể
gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức của Trung Quốc về an ninh quốc tế vốn dựa trên sự răn đe
lẫn nhau (Wilkening, 2000). Tương tự như vậy, dù sự triển khai TMD có thể tăng cường an
ninh của Nhật Bản và Hoa Kỳ trong ngắn hạn, nhưng nó cũng có thể làm suy giảm an ninh
của họ về lâu dài (Fujiwara, 2000). Để ngăn chặn các vấn đề lưỡng nan an ninh như vậy,
khuôn khổ an ninh đa phương có thể được xem như có tính chất quan trọng hơn đối với sự
ổn định giữa các siêu cường trong tương lai. Các logic về liên minh song phương và an ninh
đa phương có thể xung đột với nhau với sự xuất hiện của TMD.

7. An ninh dựa vào cộng đồng trong các loại hình trật tự
Khi những người ủng hộ đòi hỏi phải thiết lập chủ nghĩa an ninh đa phương ở Châu Á –
Thái Bình Dương, nhìn chung họ đã nghĩ tới một vài loại hình nào đó của trật tự hợp tác dựa
vào cộng đồng. Nhưng những loại hình trật tự này rất đa dạng – và mỗi loại hình phản ánh
một kinh nghiệm lịch sử hoặc khu vực khác nhau. Mỗi loại hình trật tự cũng được dựa trên
một nguyên tắc gắn kết các thành viên khác nhau mà chúng có thể có hoặc không hiện diện
trong bối cảnh của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.17
Trật tự cơ bản nhất có thể là một hệ thống hòa hợp quyền lực (concert system) giữa
các cường quốc. Trật tự này bao hàm thỏa thuận giữa các cường quốc rằng họ sẽ chung tay
quản lý các quan hệ an ninh khu vực. Một hệ thống hòa hợp được xây dựng dựa trên sự công
nhận và chấp nhận lẫn nhau giữa các cường quốc. Việc thực hiện các hành động – như sự
17

Để biết tổng quan về các đề xuất an ninh dựa vào cộng đồng, xem Carter et al. (1992) và Nolan (1994).
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điều chỉnh về lãnh thổ và can dự về quân sự – được kỳ vọng sẽ được thảo luận giữa các
cường quốc này. Một trường hợp điển hình trong lịch sử của hệ thống hòa hợp quyền lực
từng hoạt động chính là các dàn xếp sau Hội nghị Viên năm 1815. Hòa bình ổn định ở châu
Âu sau các cuộc chiến tranh của Napoleon đã được đảm bảo bởi sự hợp tác ngoại giao chặt
chẽ trong khuôn khổ của các quy tắc và các quy chuẩn. Thành công của sự hợp tác có được
một phần là do các cường quốc trong thời đại đó cơ bản là các cường quốc nguyên trạng (tức
muốn giữ nguyên trạng hệ thống – NHĐ) mà không có các tham vọng lớn về lãnh thổ.18 Vấn
đề đặt ra là liệu rằng một trật tự kiểu hòa hợp quyền lực như vậy có thể nổi lên ở Châu Á –
Thái Bình Dương giữa các quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và có thể là Nga
(Acharya, 1999) hay không. Câu trả lời phụ thuộc vào việc các cường quốc ở đây có coi
nhau như là thành viên của một câu lạc bộ đặc biệt với các quyền và nghĩa vụ hay không, và
liệu các cơ chế giải quyết xung đột có thể được thiết lập để các quốc gia này có thể triển khai
hay không.
Một loại hình trật tự an ninh đa phương khác là hiệp hội an ninh chung. Mục đích
của hiệp hội là bảo vệ và thúc đẩy một hình thái tư tưởng và chính trị cụ thể nào đó giữa các
quốc gia – ví dụ như chủ nghĩa cộng sản, chế độ quân chủ hay dân chủ. Các quốc gia tập
hợp lại với nhau và thiết lập các mối quan hệ ràng buộc về an ninh vì họ chia sẻ các lý tưởng
chính trị tương tự nhau. Phong trào Không liên kết, Liên đoàn Ả Rập, Khối Thịnh vượng
chung Anh và Liên minh Thần thánh là những ví dụ cho trường hợp này. Loại hình hợp tác
an ninh cộng đồng này có các yêu cầu khắt khe hơn so với mô hình hòa hợp quyền lực: nó
đòi hỏi các quốc gia phải có các thể chế chính trị trong nước tương đồng với nhau và họ phải
xác định rõ rằng an ninh của họ phụ thuộc vào sự bảo vệ các thể chế trong nước đó. Điều
này rất khó xảy ra trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương – được biết đến bởi sự đa dạng
của các loại hình thể chế và các nguyên tắc chính trị khiến nó không thích hợp với loại hình
hệ thống an ninh cộng đồng đặc biệt này. Một trật tự an ninh dựa trên dân chủ sẽ làm chia rẽ
khu vực nhiều hơn là thống nhất nó, và trong một thời đại nơi mà ý thức hệ đã mất đi sức
hấp dẫn thì khó có thể dự đoán được hệ thống quan điểm chung nào có thể được chấp thuận
và vượt qua được các tranh cãi khác nhau trong khu vực.
Một loại hình trật tự an ninh đa phương khác là cộng đồng an ninh đa nguyên. Loại
hình trật tự này xuất hiện khi các quốc gia trong một khu vực cụ thể nhìn nhận an ninh của
họ về cơ bản có sự gắn bó với nhau. Được tạo thuận lợi bởi các quy chuẩn, các thể chế
chung trong nước và mức độ phụ thuộc lẫn nhau cao, các quốc gia trong một cộng đồng an
ninh mong đợi sự thay đổi hòa bình. Các quốc gia xem họ về cơ bản có sự gắn bó với các
quốc gia khác, bị ràng buộc bởi các quy tắc chung, các kinh nghiệm chính trị và vị trí địa lý.
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Có một câu hỏi thực nghiệm là liệu rằng hệ thống hòa hợp quyền lực thế kỷ 19 dựa vào các khế ước được
thúc đẩy bởi quyền lực hơn hay là dựa vào nhận thức về cộng đồng. Trong điều kiện lý tưởng nhất, quan
điểm cộng đồng thường bị giới hạn – một quan điểm được chia sẻ trong giới tinh hoa, rằng vị thế và tính
chính danh chính trị của họ là nhân tố quyết định an ninh châu Âu. Xem các tranh luận trong American
History Review Forum, xoay quanh bài của Schroeder (1992).
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Tây Âu sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai có lẽ là một điển hình tốt nhất cho một cộng
đồng an ninh đa nguyên. Những điều kiện tiên quyết cho một cộng đồng an ninh là rất khắt
khe và không dễ dàng thấy được hệ thống này có thể sẽ sớm hiện diện ở châu Á – Thái Bình
Dương. Sự mơ hồ về các ranh giới khu vực (Hoa Kỳ có thuộc khu vực này hay không? Nam
Á và Đông Nam Á liên quan như thế nào?) làm cho sự xuất hiện của một bản sắc khu vực
chặt chẽ khó có thể đạt được. Sự đa dạng của các thể chế chính trị và việc cạnh tranh giữa
các mô hình chính trị và kinh tế trong khu vực cũng làm cho cộng đồng an ninh khó đạt
được thành công. Châu Á – Thái Bình Dương ngày càng trở nên dân chủ hơn trong nhiều
thập kỷ gần đây và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng gia tăng. Tuy nhiên
sự phát triển của các chuẩn mực chung và các hệ thống liên kết vẫn còn đang ở giai đoạn sơ
khởi.
Một trật tự an ninh đa phương cuối cùng là hệ thống an ninh tập thể cổ điển. Đây là
loại hình trật tự an ninh mà chúng ta thường gán cho Woodrow Wilson và Hội Quốc Liên.
Nguyên tắc hợp tác trong một trật tự an ninh tập thể là có chung một bản sắc như là một
cộng đồng duy nhất của các quốc gia. Như Aronin (1999, trang 12) đã lưu ý, “Trong một hệ
thống như vậy các quốc gia không chỉ từ bỏ quyền đơn phương khởi xướng hoạt động quân
sự của mình mà còn chấp nhận các nghĩa vụ tham gia vào các hành động tập thể để chống lại
một quốc gia hiếu chiến cho dù đó là quốc gia nào đi chăng nữa.” Trong một hệ thống như
vậy, luật và các thể chế quốc tế là các nhân tố tổ chức cơ bản. Một hệ thống như vậy không
bị giới hạn (không mang tính khép kín) như các trật tự dựa trên bản sắc khu vực, chung ý
thức hệ hay vị thế siêu cường. Trật tự an ninh này có hiệu quả khi các quốc gia cam kết cao
độ về một bộ nguyên tắc cho các hành động tập thể.
Các thảo luận trên về các trật tự an ninh dựa vào cộng đồng cho thấy rằng các loại
hình trật tự khác nhau dựa trên các hình thức bản sắc chung khác nhau và các logic giúp gắn
kết các quốc gia khác nhau. Nếu như không có sự gắn kết giữa các quốc gia, dù bất kể dưới
hình thức nào, thì trật tự có thể quay trở lại hình thức bá quyền hoặc trật tự cân bằng quyền
lực. Vì vậy thách thức cho chủ nghĩa an ninh đa phương ở châu Á – Thái Bình Dương là tìm
ra những nguyên tắc cộng đồng và gắn kết nào đang hiện hữu hoặc có thể được tạo ra trong
khu vực. Bản sắc địa lý, sự tương đồng về ý thức hệ, chủ nghĩa liên quốc tế hay chủ nghĩa
đại đồng có thể là nền tảng vững chắc nhất cho bản sắc chung – và do đó tạo nên sự liên kết
cần thiết cho chủ nghĩa an ninh đa phương hay không? Mỗi loại hình an ninh dựa vào cộng
đồng biểu thị một giá trị chung cho phép các quốc gia giảm thiểu “chi phí rủi ro” của họ
trong việc bảo vệ an ninh bởi vì họ có sự tin tưởng lớn hơn rằng các quốc gia khác sẽ không
hành động bất ngờ. Sự mất an ninh của tình trạng vô chính phủ được giảm thiểu. Tuy nhiên,
sự đoàn kết về chính trị là rất hiếm hoi và ngắn ngủi trong nền chính trị thế giới. Rất khó để
xây dựng hoặc tạo ra sự đoàn kết này. Nó đòi hỏi sự tương tác cao độ giữa các dân tộc trên
cơ sở bền vững. Vấn đề đặt ra là triển vọng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là gì?
Chúng tôi cho rằng hệ thống hòa hợp quyền lực là có triển vọng nhất. Đó là một trật tự đòi
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hỏi khắt khe – mặc dù có thể ít hơn so với những trật tự khác – nhưng nó không yêu cầu một
sự tương đồng đầy đủ về ý thức hệ hoặc cơ cấu chính trị. Các cường quốc cần phát triển sự
tin cậy lẫn nhau và các thể chế chính thức để giải quyết xung đột. Tuy nhiên, mỗi hình thức
trật tự an ninh dựa vào cộng đồng này đều có các vấn đề khó giải quyết.
Kết quả phân tích này hỗ trợ lập luận rằng có lý do để cố gắng duy trì trật tự bá
quyền bán phần của Hoa Kỳ – và cố gắng làm cho nó ngày càng dễ chấp nhận hơn đối với
Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực – trong khi quá trình hội nhập và thống nhất
trong dài hạn đang diễn ra. Có thể nhân tố năng động nhất của sự hội nhập khu vực giúp tạo
tiền đề cho sự hợp tác an ninh lớn hơn dựa vào cộng đồng chính là “nền kinh tế mới” đang
nổi lên – đó là cuộc cách mạng internet và công nghệ cao đang diễn ra trên phạm vi toàn
cầu.19 Một điểm chung hiện nay giữa Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ và các
quốc gia còn lại của khu vực là việc họ chấp nhận nền kinh tế thông tin và làn sóng chuyển
dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, mang đến cho họ sự thay đổi và đồng nhất về chính trị. Vấn đề
cũng có thể là: liệu sự chấp nhận chung đối với “chủ nghĩa tư bản internet” thế kỷ 21 có thể
tạo nên sự đoàn kết chính trị để xây dựng một trật tự an ninh đa phương hợp tác và ổn định
hay không? Câu trả lời có thể là không. Kinh nghiệm lịch sử của châu Âu chỉ ra rằng một ý
thức sâu sắc hơn về bản sắc chung là cần thiết để tạo ra một cộng đồng an ninh hoạt động
hiệu quả. Con đường đi đến một bản sắc chung ở Đông Á vẫn còn khó nắm bắt.

8. Kết luận
Trật tự an ninh đang tồn tại ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là một sự pha trộn giữa
các liên minh song phương, các cuộc đối thoại đa phương và các dàn xếp ngoại giao tạm
thời. Bài viết này đã lập luận rằng trật tự khu vực lộn xộn và bị chia cắt thành nhiều lớp này
đang ở đâu đó giữa một hệ thống cân bằng quyền lực và hệ thống dựa vào cộng đồng. Đó
không phải là một hệ thống đơn thuần của sự cạnh tranh đối trọng quân sự và cũng không
phải là một hệ thống hợp tác đa phương. Nó nằm đâu đó ở giữa – được tổ chức xoay xung
quanh liên minh Hoa Kỳ – Nhật Bản.
Triển vọng đi xa hơn hệ thống đặc biệt này không hoàn toàn đầy hứa hẹn. Cả Hoa
Kỳ và Nhật Bản có động cơ mạnh mẽ để duy trì hệ thống song phương. Trong khi điều này
có thể là một trở ngại đối với một trật tự an ninh có nhiều quốc gia tham gia hơn, nhưng nó
không hoàn toàn xấu. Hệ thống với Hoa Kỳ là trung tâm có những nét đặc trưng mang lại sự
ổn định. Các đặc điểm ràng buộc của liên minh hoạt động để kiềm chế và trấn an cho các
quốc gia trong khu vực. Hoa Kỳ được kết nối với châu Á theo một cách thức làm cho sức
mạnh ưu việt của họ ít rủi ro và dễ dự đoán hơn. Nhật Bản có thể kết nối với Hoa Kỳ và do
đó lập trường của họ trong khu vực cũng ít nhiều trở nên dễ đoán hơn. Các quốc gia khác
19

Hai bài viết gần đây viết về việc cuộc cách mạng này liên quan đến châu Á ra sao. Xem Buruma (1999) và
Montagnon (1999).
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trong khu vực cũng không cần e sợ về sự tái vũ trang trong chính sách đối ngoại của Nhật
Bản. Trung Quốc có thể không thấy hệ thống song phương mà bản thân họ phải nằm ngoài
như một dàn xếp an ninh đáng mong muốn nhất, nhưng họ có lợi thế về việc kiểm soát sự
bùng phát cạnh tranh quân sự giữa họ với Nhật Bản.
Chiến lược mà Hoa Kỳ thực hiện hướng đến châu Á cũng dựa trên một định hướng
tự do chung. Chiến lược này tìm cách xây dựng trật tự bằng cách tiếp cận ở cả ba cấp độ trật
tự chính trị: lợi ích quốc gia, năng lực và bản sắc. Trong quá trình thúc đẩy mức độ phụ
thuộc lẫn nhau về kinh tế ngày càng cao, hy vọng rằng các quốc gia sẽ xác định lợi ích của
họ theo các cách thức đòi hỏi việc duy trì các mối quan hệ liên tục và ổn định. Điều này
đúng trong hai khía cạnh: thứ nhất, khi sự tăng trưởng kinh tế và tăng thu nhập phụ thuộc
ngày càng tăng vào thương mại và đầu tư, thì các chính sách đối ngoại cởi mở và mang tính
thỏa hiệp lẫn nhau được đánh giá cao hơn bởi tầng lớp lãnh đạo các nước. Thứ hai, sự phụ
thuộc lẫn nhau về kinh tế gia tăng tạo ra một nhóm rộng hơn các quyền ích đặc biệt, những
người sẽ thuyết phục quốc gia của họ duy trì các mối quan hệ liên tục và ổn định.
Đại chiến lược tự do cũng cố gắng thay đổi năng lực của các quốc gia. Điều này
được hoàn thành chủ yếu thông qua việc kết hợp các chính sách an ninh trong các liên minh.
Mục tiêu thể chế tự do là ràng buộc các quốc gia lại với nhau để giảm thiểu các động cơ gây
nên tình trạng lưỡng nan an ninh vốn dẫn tới chính sách tập hợp sức mạnh và cân bằng lẫn
nhau. Người ta cũng dự đoán rằng nền tảng thể chế của các chính sách an ninh tạo nên sự
minh bạch và khả năng có thể xem xét kỹ lưỡng được bởi các quốc gia khác. Khi các quốc
gia phải sử dụng sức mạnh quân sự của họ trong sự phối hợp với các quốc gia khác, thì điều
này tạo ra các chi phí giao dịch khiến cho các hành động quân sự tùy tiện và bất ngờ ít có
khả năng xảy ra. Sự ràng buộc giữa các quốc gia cũng khiến việc thay đổi lợi thế trong kinh
tế ít mang tính đe dọa hơn. Hoa Kỳ mới chỉ sẵn sàng ràng buộc với các nền dân chủ khác, vì
vậy việc sử dụng cơ chế an ninh tự do này vẫn chưa thể áp dụng được cho một cơ chế đa
phương rộng lớn hơn.
Cuối cùng, đại chiến lược tự do cũng gắn liền với quan điểm rằng cách mà giới tinh
hoa lãnh đạo các quốc gia nhận thức về bản sắc của họ trong cộng đồng chính trị khu vực và
quốc tế rất quan trọng. Nó quan trọng nếu các quốc gia ở Châu Á – Thái Bình Dương có một
tầm nhìn chung về khu vực như một cộng đồng chính trị. Ít người sẽ phủ nhận lập luận rằng
Liên minh châu Âu có thể hướng tới mục tiêu đáng kể về một liên minh tiền tệ và chính trị
chỉ bởi vì ở đó tồn tại ý thức chung giữa các quốc gia châu Âu rằng họ có một bản sắc chính
trị chung – họ là người châu Âu. Một bản sắc chung như vậy không tồn tại ở Châu Á – Thái
Bình Dương. Nhưng niềm hy vọng của chủ nghĩa tự do cho rằng thông qua các mối quan hệ
kinh tế, chính trị và an ninh ngày càng mở rộng, một ý thức mạnh mẽ hơn về bản sắc chính
trị chung sẽ xuất hiện và mở đường cho một trật tự an ninh đa phương được thể chế hóa và
chặt chẽ hơn.
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