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Những năm gần đây, Trung Quốc đã tìm cách bổ sung quyền lực cứng truyền
thống của mình bằng quyền lực mềm, do đó chính phủ Trung Quốc ngày càng
quan tâm hơn đến chính sách ngoại giao công chúng. Chính phủ Trung Quốc
trước đây hiểu biết hạn chế về chính sách ngoại giao công chúng, xem đó như là
hoạt động tuyên truyền đối ngoại hoặc một hình thức của quan hệ công chúng
trong nước, nhưng điều này không ngăn Trung Quốc trở thành một chủ thể có kỹ
năng ngoại giao công chúng tốt. Các khía cạnh chủ chốt trong chính trị và văn
hóa truyền thống của Trung Quốc đã cho thấy những trở ngại lớn đối với chính
sách ngoại giao công chúng của đất nước này. So với Hoa Kỳ, Trung Quốc cần
phải có chiến lược ngoại giao công chúng hiệu quả và lâu dài cũng như cải
thiện các kỹ năng nhằm tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông hiện đại.
Sự trỗi dậy hòa bình/chính sách phát triển hòa bình trong đại chiến lược của
Trung Quốc đã tìm cách tích hợp quyền lực cứng và quyền lực mềm để tạo ra sự
trỗi dậy mềm cho Trung Quốc.
Vào tháng 2/2007, Joshua Cooper Ramo, một chuyên gia phân tích phương Tây sống ở
Trung Quốc hiểu rõ những vấn đề xung quanh sự phát triển của Trung Quốc trên trường
quốc tế, đã phát biểu “mối đe dọa chiến lược lớn nhất của Trung Quốc hiện nay là hình ảnh
quốc gia của mình”. Trong một báo cáo có tiêu đề Thương Hiệu Trung Quốc, ông đã đưa ra
cái được gọi là vấn đề “chủ quyền hình ảnh” đối với Trung Quốc. Các nhà phân tích khác
cũng đã đưa ra kết luận như Ramo. Trong thực tế, những năm gần đây, chính sách ngoại
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giao công chúng đã chuyển từ một khái niệm xa lạ thành một chủ đề nóng đối với nhiều học
giả Trung Quốc. Ngày càng nhiều sinh viên tốt nghiệp chọn chính sách ngoại giao công
chúng làm đề tài luận văn, trong khi báo chí Trung Quốc thường xuyên bàn luận về chủ đề
này. Hầu hết các tranh luận tập trung vào hình ảnh của Trung Quốc và sự cần thiết thay đổi
“thuyết mối đe dọa Trung Quốc”. Khái niệm quyền lực mềm được các học giả, quan chức và
giới báo chí sử dụng ngày càng rộng rãi. Ví dụ, sách trắng 2007 của Bộ Ngoại giao Trung
Quốc đã làm nổi bật tầm quan trọng của quyền lực mềm; Báo cáo Đại hội Đảng Cộng Sản
Trung Quốc lần thứ 17 đã chủ trương “đề cao văn hóa như một phần quyền lực mềm của
quốc gia nhằm đảm bảo hơn cho lợi ích và quyền lợi văn hóa cơ bản của người dân” (Hu
2007). Đây là lần đầu tiên cơ quan quyền lực nhà nước cấp cao nhất đưa ra một văn kiện
thúc đẩy “quyền lực mềm”. Những năm gần đây, rất ít thuật ngữ quan hệ quốc tế phương
Tây đi sâu và rộng vào kho từ vựng tiếng Trung như vậy.1
Cuối năm 2006, Ngô Hữu Phú (Wu Youfu), Phó Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ Công
chúng Thượng Hải và Hiệu trưởng của Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, đã đề nghị Trung
Quốc nên sử dụng gấu trúc làm biểu tượng quốc gia thay cho rồng. Việc làm này ngay lập
tức làm dấy lên những chỉ trích lẫn các tranh luận sôi nổi giữa người Trung Quốc đại lục lẫn
hải ngoại.2 Nền tảng cho cuộc tranh luận nằm ở giả định của Trung Quốc cho rằng các khái
niệm của Trung Quốc quá cụ thể về phương diện văn hóa đến nỗi người nước ngoài không
thể hiểu chính xác. Dòng quan điểm chính về quan hệ quốc tế đang bị phương Tây chi phối
do đó có lập luận cho rằng nếu chính phủ Trung Quốc thể hiện mình bằng ngôn ngữ quốc tế
thông thường thì sẽ đánh mất bản chất Trung Quốc và bị người dân phê phán là quá Tây
hóa. Điều này rất giống với vấn đề mà Karl Marx đã nhìn thấy ở những nông dân Pháp thế
kỷ XIX: “họ không thể tự đại diện cho mình, họ phải bị đại diện” (Marx 1852). Trung Quốc
đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với chính sách ngoại giao công chúng và quyết tâm học
cách nâng cao quyền lực mềm và thể hiện mình với thế giới một cách tích cực. Trớ trêu
thay, về phần mình, thế giới lại đang mở rộng sự quan ngại đối với sự trỗi dậy của Trung
Quốc và quan tâm đến không chỉ quyền lực cứng mà cả quyền lực mềm đang gia tăng của
nước này.
Bài viết này được chia thành bốn phần. Phần đầu tập trung vào chính sách ngoại giao
công chúng theo cách hiểu của Trung Quốc. Phần này sẽ phân tích nhận thức đúng đắn và
sai lầm của Trung Quốc về ngoại giao công chúng và đặc biệt cách mà lịch sử và văn hóa
Trung Quốc hình thành nhận thức về quyền lực mềm và ngoại giao công chúng. Phần hai tập
trung vào chiến lược ngoại giao công chúng của Trung Quốc, từ tư duy chiến lược nền tảng
của Trung Quốc đến mối bận tâm hiện tại đối với nhiệm vụ tạo điều kiện cho sự trỗi dậy hòa
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Alex Berkofsky của tờ Asia Times đã lưu ý, “Tuy nhiên, quyền lực mềm của Trung Quốc hầu như không có
gì liên quan với khái niệm quyền lực mềm gốc mà TS Joseph Nye đưa ra vào năm 1990.” Xem Alex
Berkofsky, “China: The Hard Facts on Soft Power,” Asia Times, May 25, 2007; xem thêm Alex Berkofsky,
“The Hard Facts on ‘Soft Power’”, PacNet, no. 26, May 31, 2007.
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Xem http://book.qq.com/a/20061205/000034.htm (theo khảo sát, 90% người Trung Quốc chống lại việc
không dùng rồng làm biểu tượng quốc gia nữa).
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bình của Trung Quốc. Phần ba đề cập xa hơn chính sách ngoại giao công chúng và tập trung
vào đại chiến lược trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc. Phần bốn cố gắng tích hợp quyền lực
mềm và ngoại giao công chúng, tập trung vào thực tiễn và chiến lược ngoại giao công chúng
của Trung Quốc. Chính sách ngoại giao công chúng của Trung Quốc đã cố gắng chuyển sự
trỗi dậy của Trung Quốc từ quyền lực cứng sang quyền lực mềm. Nói cách khác, Trung
Quốc hi vọng trỗi dậy trong hòa bình, do hòa bình và vì hòa bình. Nhiệm vụ lâu dài của
chính sách ngoại giao công chúng Trung Quốc là cho thế giới biết chính xác cách Trung
Quốc sẽ sử dụng quyền lực của mình như thế nào sau khi hoàn tất sự trỗi dậy của mình.

1. Nhận thức của Trung Quốc về ngoại giao công chúng
“Ngoại giao công chúng” là một khái niệm ngoại nhập tại Trung Quốc. Người Trung Quốc
sử dụng thuật ngữ đối ngoại tuyên truyền (duiwai xuan chuan) hay ngoại tuyên (waixuan) và
nhấn mạnh việc quảng bá những thành tựu của Trung Quốc và đưa hình ảnh quốc gia ra
nước ngoài. Không giống như cách dịch trong tiếng Anh, xuanchuan (tuyên truyền) trong
tiếng Hoa có ẩn ý tích cực liên quan đến các hoạt động cơ bản là ôn hòa như phát hành báo
chí, định hình khái quát hệ tư tưởng hay thậm chí là quảng cáo. Xuanchuan có hai mức hiểu:
neixuan (nội tuyên: tuyên truyền nội bộ) và waixuan (ngoại tuyên: tuyên truyền đối ngoại),
nghĩa là quảng bá hình ảnh Trung Quốc ra nước ngoài. Trong khi hệ thống tuyên truyền
quốc gia rất mạnh và có ảnh hưởng ở Trung Quốc thì ngoại giao công chúng của Trung
Quốc tương đối yếu. Một trong những nguyên nhân của vấn đề này là chính phủ Trung Quốc
đã pha trộn tuyên truyền nội bộ với tuyên truyền đối ngoại. Hơn nữa, người Trung Quốc
hiểu ngoại giao công chúng bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao nhân dân
(minjian waijiao). Trong ngữ vựng của Trung Quốc, khái niệm ngoại giao đi liền với một
khái niệm then chốt khác, đó là waishi (ngoại sự). Tất các loại tổ chức quyền lực ở Trung
Quốc đều có một bộ phận đối ngoại. Câu nói nổi tiếng của Chu Ân Lai, ngoại sự vô tiểu sự
(waishi wu xiaoshi : không có vấn đề nào là nhỏ trong công tác đối ngoại) vẫn là kim chỉ
nam cho ngoại giao đoàn của Trung Quốc. Hơn thế nữa, thực tiễn ngoại giao công chúng
của Trung Quốc- cũng giống như của Pháp- nhấn mạnh cách thức trao đổi văn hóa/ ngoại
giao văn hóa hơn là cách thức ngoại giao truyền thông theo kiểu Mỹ. Điều này phần lớn do
văn hóa Trung Quốc phát triển cao trong khi phương tiện truyền thông vẫn chưa hội nhập
toàn cầu. Năm Văn hóa Trung- Pháp 2004, Năm Quốc gia Trung- Nga 2005 và Năm Hữu
nghị Trung- Ấn 2006 là những cột mốc trong ngoại giao văn hóa và trao đổi gần đây.
Trung Quốc ngày càng ý thức hơn về ngoại giao công chúng. Khái niệm ngoại giao
công cộng (gongong waijiao) xuất hiện lần đầu trong cuốn sách Ngoại giao ở Nước ngoài
[Diplomacy Abroad] (được biên tập bởi Qipeng Zhou, giáo sư Đại học Ngoại giao Trung
Quốc), và khái niệm này được chuyển ngữ từ mục từ “public diplomacy” trong bách khoa
toàn thư công pháp quốc tế 1990 (Zhou và Yang 1990). Tiếp theo, Giáo sư Yi Lu đã phân
tích khái niệm này trong cuốn sách Nhập môn Ngoại giao [The General Introduction to
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Diplomacy] của ông nhưng lại dịch thuật ngữ này là “ngoại giao công chúng” (Gong Zhong
Wai Jiao) (Lu 2004). Các học giả Trung Quốc vẫn còn nhầm lẫn giữa “ngoại giao công
chúng” và “ngoại giao quần chúng/công dân” bởi vì từ tiếng Anh “public” có thể được dịch
sang tiếng Hoa là “không cá nhân” hay “không phân biệt đối xử”. Những vấn đề dịch thuật
như vậy không phải là hiếm trong giới khoa học Trung Quốc.
Hoạt động ngoại giao công chúng của Trung Quốc ra đời trước khi có các nghiên
cứu như thế và thực sự hình thành vào năm 1983 như là một phần của quá trình “mở cửa và
cải cách”, bắt đầu bằng việc tạo ra hệ thống phát ngôn viên tin tức của Trung Quốc. Đầu tiên
là Tiền Kỳ Sâm (Qian Qicheng), lúc đó là Vụ trưởng Vụ Thông tin của Bộ Ngoại giao. Sau
đó các tổ chức chính phủ khác đã làm theo. Một Văn phòng Thông tin Quốc Vụ Viện (tức
Chính phủ) được thành lập vào tháng 1/1991, thúc đẩy hệ thống phát ngôn viên tin tức lên
tầm thể chế mới. Chính quyền địa phương cũng chậm chạp noi theo. Mãi đến tháng 6/2003
hệ thống phát ngôn viên địa phương mới được chính quyền Thượng Hải thành lập. Cho đến
nay, 31 tỉnh, 74 tổ chức thuộc Quốc Vụ Viện, 7 cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản
Trung Quốc đã làm theo Thượng Hải và triển khai hệ thống phát ngôn viên của mình. Mặc
dù có những nền tảng này nhưng chính phủ Trung Quốc hầu như không nghiêm túc quan
tâm đến ngoại giao công chúng mãi đến khi cuộc tấn công khủng bố vào nước Mỹ diễn ra
ngày 11/9/2001. Trớ trêu thay, dù bị chỉ trích về chính sách ngoại giao công chúng trên
chính đất nước mình và nhiều nơi khác, Hoa Kỳ lại là một hình mẫu chính cho chính sách
ngoại giao công chúng của Trung Quốc. Ngày 26/9/2003, như một phần của chính sách
ngoại giao công chúng đang nổi lên của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao đã mời tác giả này
thuyết trình về chủ đề “Lý luận và thực tiễn của ngoại giao công chúng” nhằm khởi đầu
hàng loạt các hoạt động ngoại giao công chúng do Vụ Hoạch định Chính sách và Vụ Thông
tin của Bộ Ngoại giao phối hợp thực hiện.
Ngày 19/03/2004, Phòng Ngoại giao Công chúng được thành lập trực thuộc Vụ
Thông tin của Bộ Ngoại giao. Trong buổi tuyên bố thành lập, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao
Trung Quốc Thẩm Quốc Phóng định nghĩa ngoại giao công chúng là một “lĩnh vực rất quan
trọng trong công tác ngoại giao”. Theo ông, “mục đích của cơ bản của ngoại giao công
chúng là tăng cường trao đổi và tương tác với công chúng nhằm định hướng và đạt được
nhận thức cũng như sự ủng hộ của công chúng đối với chính sách đối ngoại” (Bộ Ngoại giao
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2004). Bộ trưởng Ngoại giao Lý Triệu Tinh bổ sung “chúng
ta đã tích cực tiến hành ngoại giao công chúng bằng cách công khai chính sách và các hoạt
động ngoại giao với công chúng Trung Quốc, nhờ đó đạt được sự cảm thông và ủng hộ của
họ” (Li 2005). Rõ ràng, trong suy nghĩ của họ “công chúng” có nghĩa là “công chúng Trung
Quốc”, và ngoại giao công chúng là cái mà người Mỹ gọi là “quan hệ công chúng”. Sự thay
đổi trong cách dùng này không có gì quá xa lạ. Chính phủ Trung Quốc từ lâu đã khẳng định
chính sách ngoại giao phải là cánh tay nối dài của chính sách đối nội và nên phục vụ chính
trị trong nước.
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Sự pha trộn giữa quan hệ công chúng và ngoại giao công chúng có nguồn gốc từ hệ
thống chính trị của Trung Quốc. Không có cơ quan phụ trách riêng về ngoại giao công
chúng và không có vị trí nào tương đương với chức thứ trưởng phụ trách ngoại giao công
chúng và quan hệ công chúng như ở Mỹ. Công việc này được chia sẻ bởi nhiều cơ quan,
trong đó có Văn phòng Giao tiếp Quốc tế của Ban Tuyên huấn Ủy ban Trung ương Đảng,
Văn phòng thông tin liên lạc quốc tế của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc (NPC, gọi
tắt là Nhân Đại, tức Quốc hội –NHĐ) và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung
Quốc (CPPCC, hay gọi tắt là Chính Hiệp), Cục Quan hệ Văn hóa Đối ngoại của Bộ Văn
hóa, và Vụ Thông tin của Bộ Ngoại giao.
Chính sách ngoại giao truyền thống của Trung Quốc nhấn mạnh chính trị cấp cao mà
bỏ qua chính trị cấp cơ sở. Các quốc gia nước ngoài được hiểu thông qua lăng kính trải
nghiệm trong nước của Trung Quốc. Ví dụ, quan chức và công dân Trung Quốc đều cho
rằng nếu quan hệ Trung-Mỹ tốt đẹp ở cấp cao nhất thì tất cả người Mỹ sẽ có cảm tình với
Trung Quốc. Họ không hiểu trong khi Nhà Trắng có những cử chỉ thân thiện thì Quốc hội
Mỹ lại tỏ thái độ thù địch.
Trước thời kỳ mở cửa và cái cách đầu những năm 1980, Trung Quốc đã tách biệt
khỏi dòng chảy chính của cộng đồng quốc tế và cách nhìn nhận về quốc tế của nước này
phản ánh gần như hoàn toàn nhận thức chính trị trong nước của mình. Về sau, chính trị trong
nước vẫn có ý nghĩa to lớn và có lẽ vẫn là một nhân tố chủ đạo. Khác biệt quan trọng nhất
giữa phương Tây và Trung Quốc nằm ở môi trường chính trị trong nước, tập trung vào vấn
đề hệ thống chính trị đơn đảng, nhân quyền, và tự do báo chí. Các khác biệt lớn khác là vấn
đề thống nhất đất nước và bất đồng về tình trạng Đài Loan và Tây Tạng. Trong quá khứ,
Trung Quốc thụ động và không muốn thể hiện mình trong xã hội quốc tế. Thời kỳ đó đã qua.
Người Trung Quốc có nhiều nhận thức sai về hình ảnh quốc tế của họ. Các lỗi điển
hình (và thường chồng lấn nhau) bao gồm:
1.

2.

Trung Quốc cho rằng sức mạnh quốc gia là một chỉ số thể hiện hình ảnh quốc tế: nghĩa là
nếu quốc gia này đủ mạnh và đủ lớn thì các quốc gia khác sẽ phải kính trọng. Quan điểm này
gặp phải nghịch lý là Thụy Sĩ và các nước Bắc Âu nhỏ và yếu về quân sự nhưng hình ảnh
quốc tế của họ vẫn rất tuyệt vời trong khi một cường quốc thống trị như Mỹ lại bị nhìn nhận
một cách tiêu cực ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc khuyến khích
việc canh tân đất nước nhưng lại quan tâm nhiều đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hơn là
đạt được quyền lực mềm bởi vì họ cho rằng sự phát triển Trung Quốc bắt nguồn từ tăng
trưỏng kinh tế thông qua xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Quan niệm này có
xu hướng khiến cho chính sách ngoại giao của Trung Quốc quá thực dụng. Trung Quốc đã
bỏ qua việc nuôi dưỡng các mối quan hệ mật thiết với công chúng bên ngoài, và do đó đem
lại cái được gọi là thuyết mối đe dọa Trung Quốc.
Trung Quốc đã quan tâm đến vị thế quốc tế trong khi bỏ qua hình ảnh quốc tế. Dưới hệ
thống triều cống trước đây, các hoàng đế và triều đình đã tìm cách duy trì thanh thế quốc gia.
Ngày nay, danh tiếng bị lơ là.
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3.

4.
5.

Trung Quốc đã tập trung mở rộng nền kinh tế trên toàn thế giới trong khi bỏ qua văn hóa
hoặc - khi văn hóa được xem xét –thì chính phủ Trung Quốc cũng chỉ tập trung vào mở rộng
văn hóa truyền thống mà bỏ qua việc nuôi dưỡng xã hội dân sự ở hải ngoại thông qua trao
đổi văn hóa.
Người Trung Quốc quá khiêm nhường để có thể thúc đẩy hình ảnh Trung Quốc trong xã hội
quốc tế.
Người Trung Quốc cho rằng thế giới nên tôn kính Trung Quốc vì lịch sử lâu dài và nền văn
minh rực rỡ của mình mà quên rằng lịch sử vẻ vang không tự nhiên trở thành ảnh hưởng
đương đại.

Những quan niệm sai lầm này cũng phổ biến trong giới lãnh đạo như trong quần chúng.
Song song với chúng là những nghịch lý trong quan điểm của phương Tây về Trung Quốc,
thể hiện trong các điểm tổng quát sau:
1.

2.
3.
4.

Người phương Tây có vẻ thích lịch sử và văn hóa Trung Quốc nhưng không thích Trung
Quốc hiện thời bởi vì Trung Quốc của bây giờ được xem là quá chính trị và ít mang màu sắc
văn hóa hơn trong suy nghĩ của họ.
Người phương Tây có vẻ thích dân tộc Trung Hoa nhưng không thích chính phủ Trung Quốc
và Đảng Cộng Sản.
Người phương Tây có vẻ thích khái niệm “Trung Quốc” nhưng không thích khái niệm
“Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, vốn liên quan đến chủ nghĩa cộng sản.
Người phương Tây có vẻ thích du lịch và đầu tư vào Trung Quốc nhưng không sẵn sàng
sống ở Trung Quốc; nói cách khác, họ dường như hưởng quyền lợi từ sự đi lên của Trung
Quốc nhưng không sẵn sàng trả giá cho sự đi lên này, như ô nhiễm chẳng hạn.

Thậm chí nếu có thể loại bỏ một số nhận thức sai lầm về Trung Quốc thì văn hóa Trung
Quốc vẫn đặt ra một số trở ngại đáng kể đối với hiệu quả của chính sách ngoại giao công
chúng. Vấn đề nằm ở truyền thống đạo đức. Người Trung Quốc thích sự tự vấn hơn và tìm
kiếm sự tự thay đổi bản thân khi muốn thuyết phục hoặc làm người khác thay đổi. Về thế
giới quan cơ bản, cách tiếp cận của phương Tây nhìn nhận cá nhân như là đơn vị để mà
thông qua đó có thể hiểu thế giới và thường có suy nghĩ theo hướng tuyệt đối, nghĩa là, cái
tốt và cái xấu rạch ròi. Bản ngã được xác định thông qua đức Chúa trời; còn tha nhân là kẻ
ngoại đạo và là kẻ thù không thể hòa giải. Ngược lại, tư tưởng của Trung Quốc lại đòi hỏi
nhiều chủ thể và đề xuất phương pháp giảng hòa với các chủ thể này để có một trạng thái hài
hòa. Ở đây, tha nhân có thể trở thành bản ngã. Vì vậy, “triết học phương Tây thừa nhận
nguyên tắc khách quan nhưng triết học Trung Quốc thừa nhận nguyên tắc chủ quan” (Zhao
2005). Nói cách khác, diễn ngôn chính trị Phương Tây đặt ra câu hỏi đầu tiên “Bạn là ai?”
Điều này liên quan đến vấn đề bản sắc, phân biệt giữa bạn và thù, giữa “chúng ta” và
“những người khác”. Đây là thế giới quan dựa trên sự phân hóa. Ngược lại, tư duy chính trị
Trung Quốc đặt ra câu hỏi “Chúng tôi là ai?”, tạo ra khái niệm “thế giới như một gia đình”,
và nhấn mạnh việc tạo ra sự hài hòa. Kết quả là, mối quan tâm của phương Tây là điều chỉnh
và tạo thuận lợi cho cuộc đấu tranh trong khi mối quan tâm của Trung Quốc là có thể cùng
tồn tại một cách hài hòa (Zhao 2005).
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Cách thức tạo dựng hình ảnh của Trung Quốc bắt đầu từ bên trong hơn là thể hiện ra
bên ngoài. Văn hóa tinh thần của Trung Quốc khác văn hóa thể hiện ra ngoài theo kiểu
phương Tây. Người Trung Quốc vẽ ra sự khác biệt giữa nội tâm (neixin) bên trong và thể
diện (mianzi) bên ngoài. Hơn thế nữa, cách hiểu “quyền lực” trong văn hóa Trung Quốc làm
cho việc tiếp cận ngoại giao công chúng lộn xộn hơn. Suy rộng ra, làm việc với một khái
niệm như quyền lực mềm thậm chí càng khó hơn. Trong chính trị phương Tây, thuật ngữ
quyền lực chỉ khả năng gây tác động đến thái độ hay hành động của một chủ thể hay tổ chức
đối với một chủ thể hay tổ chức khác. Định nghĩa như thế liên quan mật thiết đến lập luận
của Darwin xem nhân tố có quyền lực là chủ thể và nhân tố không có quyền lực là đối
tượng. Trên thực tế, định nghĩa quyền lực không nên chỉ dựa vào khả năng của chủ thể
quyền lực mà còn phải dựa vào mức độ chấp nhận của các đối tượng của quyền lực. Đây là
sự khác biệt quan trọng giữa thời đại triều cống cổ xưa của phương Đông với hệ thống quốc
tế hiện đại của phương Tây.
Ở Trung Quốc, quyền lực thường được dịch là Quanli. Thực ra, trong tiếng Trung
Quốc truyền thống, Quanli có hai nghĩa cơ bản: “cái cân” (danh từ) hoặc “dĩ nguyên phản
kinh” (động từ). Thực tế, quyền lực (quanli) luôn gắn liền với quyền thuật (quanshu: chiến
thuật hay chiến lược). Vì vậy, trong lịch sử, mặc dù trong thời đại Chiến quốc (475-221
TCN) tồn tại sự cân bằng quyền lực nhưng không phải là hệ thống mà là chiến lược
(JunshiShu : thuật quân sự). Trong triết học, Trung Quốc luôn hiểu quyền lực gắn liền với
đạo đức. Rất nhiều trường phái triết học truyền thống của Trung Quốc giải thích mối liên kết
này theo những cách khác nhau. Tuân Tử (313-238 TCN) lập luận quyền lực trái ngược với
đạo đức (Quân tử dĩ đức, tiểu nhân dĩ lực ; lực giả, đức chi dịch dã : Người quân tử dùng
đức, kẻ tiểu nhân dùng lực ; sức lực dùng để cho cái đức sai khiến – NHĐ), trong khi Khổng
Tử (551-478 TCN) khẳng định “trở thành một nhà hiền triết từ bên trong và một hoàng đế từ
bên ngoài” (“cai trị kẻ khác và tu dưỡng bản thân, “nội thánh ngoại vương”). Nói cách khác,
đạo đức từ bên trong đem lại quyền lực từ bên ngoài. Khổng Tử cho rằng, “kỷ sở bất dục vật
thi ư nhân” (Đừng áp đặt những gì chúng ta không muốn lên người khác). Lão Tử (854-770
TCN) dạy rằng “vô vi nhi trị” (cai trị bằng cách không làm gì trái lại tự nhiên); và do đó
cũng có thể hiểu là quyền lực đến từ tự nhiên.
Tóm lại, tư duy truyền thống của Trung Quốc về quyền lực cho rằng quyền lực đến
từ đạo đức và đạo đức do tự nhiên mà có. Chế độ triều cống truyền thống Trung Quốc gộp
chung quyền lực với đạo đức. Trong tư duy truyền thống Trung Quốc, không có khái niệm
quốc gia, quốc gia dân tộc, chủ quyền, hay hệ thống quốc tế nhưng lại có ý niệm “Thiên hạ”
(tianxia). Không có một Machiavelli Trung Quốc để có thể phân tách quyền lực và đạo đức.
Vì vậy không khó để hiểu tại sao có thể lập luận rằng “không có lý luận quan hệ quốc tế
Trung Quốc” (Wang 2005).
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2. Thực tiễn ngoại giao công chúng của Trung Quốc
Trỗi dậy đòi hỏi Trung Quốc phải suy tính về mặt quyền lực mềm, do đó chính phủ Trung
Quốc ngày càng quan tâm đến chính sách ngoại giao công chúng hơn. Trong Hội thảo học
thuật về Ngoại giao công chúng của Trung Quốc, khai mạc vào ngày 19/03/2004, Trung
Quốc đã đưa ra một chiến lược ngoại giao công chúng mới. Mục tiêu ngoại giao công chúng
của Trung Quốc là phải làm tròn hai vai trò - một là thực hiện chức năng tư duy chiến lược
khôn ngoan và lý do phòng vệ, và một là nhiệm vụ cấp bách tạo điều kiện thuận lợi để gia
tăng quyền lực mềm. Trung Quốc đang tìm kiếm con đường phát triển hòa bình. Cần phải
thay đổi cách nhìn của quốc tế đối với Trung Quốc, khắc phục cái được gọi là mối đe dọa
Trung Quốc và làm cho thế giới chấp nhận sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chính sách ngoại
giao của Trung Quốc đã vượt xa mô hình ngoại giao truyền thống vốn tập trung vào giao
thiệp giữa chính phủ với chính phủ. Chính phủ Trung Quốc cũng cần phải bắt đầu chính
sách ngoại giao công chúng để gắn kết với xã hội dân sự hải ngoại.
Thừa nhận điều này, phát biểu tại Hội nghị Đặc phái viên ngoại giao của Trung Quốc
ở ngoài nước lần thứ 10 được triệu tập tại Bắc Kinh ngày 30/08/2004 để xác định chiến lược
ngoại giao giữa nhiệm kỳ của quốc gia, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh rằng:
Nhiệm vụ chủ yếu và mục tiêu cơ bản trong công tác ngoại giao của Trung Quốc hiện tại
và trong những năm tới là duy trì thời kỳ phát triển quan trọng đặc trưng bởi các cơ hội
chiến lược và nỗ lực vì một môi trường quốc tế hòa bình và ổn định, một môi trường
láng giềng thân thiện, một môi trường hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, và một môi
trường quảng bá thân thiện và khách quan để xây dựng một xã hội thịnh vượng toàn diện
(Nhân dân Nhật báo 2004).

Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Trung Quốc phát biểu rằng “một môi trường quảng bá
thân thiện và khách quan” là mục tiêu chủ yếu trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc.
Khẳng định này đem đến cho các nhà ngoại giao Trung Quốc một nền tảng để hiểu ngoại
giao công chúng ở cấp độ chiến lược. Từ đó, mong muốn hình thành một môi trường đối
ngoại thuận lợi đã trở thành nhiệm vụ chính cho chính sách đối ngoại của Trung Quốc.
Ngoại giao công chúng của Trung Quốc không phải là không có lợi thế nào. Đầu
tiên, sự phát triển kinh tế và chính trị nhanh chóng của Trung Quốc đã thu hút được sự quan
tâm của thế giới. Ngày càng nhiều nước khuyến khích và chào đón Trung Quốc trở thành
một thành viên có trách nhiệm trong hệ thống quốc tế; ngày càng nhiều người đến tham
quan và sinh sống tại Trung Quốc, bao gồm cả các chuyên gia truyền thông nước ngoài. Học
viện Khổng Tử báo cáo rằng số lượng người nước ngoài học tiếng Trung Quốc ngày càng
tăng. Đồng thời, Trung Quốc cũng có nhiều nguồn đầu tư vào ngoại giao công chúng; ví dụ,
ngân sách viện trợ nước ngoài của Trung Quốc trong năm 2006 đã tăng thêm 14% lên 1,1 tỉ
USD.
Thứ hai, Trung Quốc có lợi thế dân số khổng lồ. Trung Quốc có thể gửi hàng ngàn
giáo viên dạy tiếng Hoa đến hàng trăm Học viện Khổng Tử trên thế giới. Trung Quốc cũng
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có thể gửi hàng trăm cảnh sát cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Là một
trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã
đóng góp quân đội cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc nhiều nhất. Chỉ tính
ở Liberia đã có 600 cảnh sát Trung Quốc trong đội quân gìn giữ hòa bình của Liên Hiêp
Quốc. Bên cạnh sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, cảnh sát Trung Quốc còn
tình nguyện giúp đỡ người dân địa phương, chiếm được cảm tình của người dân Liberia (The
Economist 2006).
Thứ ba, Trung Quốc có một chính phủ mạnh và nguồn lực chính trị, kinh tế và văn
hóa dồi dào. Do coi trọng ngoại giao công chúng nên không sớm thì muộn Trung Quốc cũng
sẽ thành công trong việc tổ chức ngoại giao công chúng. Cụ thể, Trung Quốc có quan hệ hữu
nghị với các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. Thành công trong
Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Châu Phi vào tháng 11-2006 với sự tham gia của những
người đứng đầu chính phủ hoặc đại điện của họ từ 48 trong số 53 nước Châu Phi cho thấy
khi Trung Quốc đã sửa đổi chính sách ngoại giao từ cách tiếp cận hướng đến xuất khẩu/ đầu
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành cách tiếp cận tập trung vào nhập khẩu/ quyền lực mềm,
thế giới sẽ dễ tiếp nhận hơn.
Trung Quốc dự định sẽ xem Thế vận hội Olympic 2008 lẫn Hội chợ triển lãm thế
giới Expo Thượng Hải 2010 là cơ hội để triển khai chính sách ngoại giao công chúng và
thúc đẩy Thương hiệu Trung Quốc. Như Đại sứ Expo Chu Hán Dân đã phát biểu trong một
cuộc phỏng vấn “Ngoại giao công chúng là gì? Rất đơn giản. Có hai lý do để thu hút các
quốc gia khác tham dự triển lãm. Một là để nhiều người biết về chúng ta hơn. Hai là để mọi
người thích chúng ta” (Hang 2002).
Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội và thuận lợi, chính sách ngoại giao công chúng của
Trung Quốc cũng phải vượt qua những khó khăn và thách thức lớn.
Đầu tiên, trong khi hệ thống chính trị Trung Quốc hoạt động theo nguyên tắc tập
trung dân chủ, thì quyền lực ngoại giao của Trung Quốc lại không tập trung được như vậy.
Hệ thống ngoại giao Trung Quốc phức tạp với nhiều phòng ban và nhóm. Thực hiện ngoại
giao công chúng một cách chiến lược và dài hạn không hề dễ dàng. Văn phòng ngoại giao
trung ương (Zhongyang Waibai) chỉ đơn thuần điều phối việc hoạch định chính sách, trong
khi Tổ tuyên truyền đối ngoại trung ương của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
không hoạt động theo định kỳ. Vì vậy, dù nhiều cơ quan hiểu được tầm quan trọng của
chính sách ngoại giao công chúng nhưng mỗi cơ quan lại có cách làm riêng. Ví dụ, Bộ Văn
hóa tập trung vào ngoại giao văn hóa; Văn phòng Thông tin thuộc Quốc vụ viện và Bộ
Ngoại giao lại phụ trách ngoại giao truyền thông; Ban Đối Ngoại Trung ương Đảng Cộng
sản Trung Quốc (IPCPC) phụ trách ngoại giao đảng và ngoại giao công chúng đối với các
nước xã hội chủ nghĩa; Văn phòng Hội đồng Hoa ngữ Quốc tế (Hán Bạn/ Hanban), tập hợp
12 cơ quan thuộc các bộ, phụ trách xây dựng các Học viện Khổng Tử trên toàn thế giới. Với
một chính phủ vốn mạnh mẽ nhưng xã hội lại yếu, Trung Quốc không giỏi sử dụng các
9

Biên dịch: Nguyễn Thị Kiều Phương |Hiệu đính: Nguyễn Thành Trung

nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các công ty xuyên quốc gia để thi hành
chính sách ngoại giao công chúng tích hợp.
Hơn nữa, Trung Quốc cần phải tận dụng phương tiên truyền thông của chính mình để
tiến hành ngoại giao truyền thông. Ở Trung Quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng
sản Trung Quốc, Văn phòng Thông tin của Quốc Vụ Viện, Vụ Thông tin của Bộ Ngoại giao,
Tân Hoa Xã, Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, kênh tiếng Anh của Đài truyền hình trung
ương Trung Quốc (CCTV-9) và Trung Hoa Nhật báo bằng tiếng Anh (China Daily), cũng
như các cơ quan khác, sử dụng mọi cách để cho thế giới thấy được sự phát triển và chính
sách của Trung Quốc và giúp khán thính giả nước ngoài hiểu về Trung Quốc. Tuy nhiên,
“do thiếu khả năng cạnh tranh vì những hạn chế nghiêm ngặt của chính phủ, cho nên các
phương tiện truyền thống đại chúng của Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian trước khi có thể
lôi kéo được khán thính giả nước ngoài” (Rumi 2004). Mặt khác, Trung Quốc cũng cần tận
dụng tối đa truyền thông nước ngoài để triển khai ngoại giao công chúng. Trung Quốc mới
chỉ cho phép truyền thông nước ngoài phỏng vấn các cá nhân và tổ chức mà không cần
chính quyền Trung Quốc cấp phép từ năm 2007, khi chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic.3
Thứ hai, Trung Quốc phải đối mặt với sự bá quyền diễn ngôn vì hầu hết các tin tức
thế giới đều được thể hiện trong khuôn khổ khái niệm và ý thức hệ của phương Tây và bị
các phương tiện truyền thông bằng tiếng Anh chi phối. Trung Quốc tận hưởng quyền lực văn
hóa và kinh tế nhưng không thể kiểm soát việc truyền thông phương Tây miêu tả nước này
như thế nào. Ví dụ, việc Trung Quốc dính dáng tới chế độ Robert Mugabe ở Zimbabwe đã bị
chỉ trích rộng rãi trên các phương tiện truyền thông phương Tây (Pan 2006). Quan hệ hữu
hảo của Trung Quốc với chính phủ Sudan (mặc cho cuộc khủng hoảng ở Darfur) đã thúc đẩy
một số nhóm kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Olympics Bắc Kinh.4 Như Rawnsley (2007) đã
chỉ ra, “Ngoại giao văn hóa và kinh tế không dễ dàng hay nhất thiết chuyển thành việc hiện
thực hóa các mục tiêu chính sách đối ngoại”. Người Trung Quốc khao khát thành công
nhanh chóng, lợi ích tức thì và tập trung vào ý tưởng chiến thắng nhờ may mắn, một vòng
quay xúc xắc may mắn. Những hành vi thiển cận như vậy liên quan đến chủ nghĩa thực dụng
của Trung Quốc trong suốt thời kỳ cải cách và mở cửa, xem lợi ích kinh tế là mục tiêu chính
của chính sách đối ngoại. Chúng cũng được thể hiện trong thực tiễn ngoại giao công chúng
của Trung Quốc. Ví dụ, bắt chước Viện Goethe và tổ chức Alliance Francaise, Hán Bạn
(Hanban) ban đầu cố gắng thành lập 100 Học viện Khổng Tử trên thế giới. Họ đã nhanh
chóng vượt chỉ tiêu. Học viện Khổng Tử đầu tiên được thành lập ở Seoul vào tháng 11/2004;
đến ngày 11/12/2007, 210 viện được thành lập ở 64 quốc gia và khu vực. Hán Bạn (Hanban)
thông báo sẽ tăng gấp 4 lần số người nước ngoài học tiếng Hoa lên 100 triệu vào năm 2010,5
mà không quan tâm đến việc nguồn cung của Trung Quốc không thể đáp ứng nhu cầu của
3

Xem
http://www.olympic.cn/news/olympic_comm/2007-11-07/1300603.html
http://en.beijing2008.cn/media/
4
Xem http://www.thepetitionsite.com/4/boycott-the-2008-beijing-olympics.
5
Xem http://www.hanban.edu.cn/en_hanban/kzxy.php
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thế giới. Các nhà phê bình đã cảnh báo việc làm quá sức này; họ lo lắng các vấn đề về chất
lượng và ảnh hưởng phụ của những kế hoạch như thế và kêu gọi nên đặt ra các mục tiêu
thiết thực hơn (Wang 2007).
Thứ ba, phẩm chất và ý tưởng của các nhà ngoại giao Trung Quốc cần phải được cải
thiện; hệ thống quan liêu của Trung Quốc cần phải được cải cách. Trung Quốc đã xuất khẩu
những thói quen xấu trong nước khi thi hành chính sách ngoại giao công chúng. Được giáo
dục dưới khẩu hiệu “không có vấn đề nào là nhỏ trong công tác ngoại giao (ngoại sự vô tiểu
sự)”, các nhà ngoại giao Trung Quốc có xu hướng quá thận trọng. Họ thiếu tính sáng tạo. Họ
hầu như không biết gì về tiếp thị quốc tế nhưng lại có nhiều ý tưởng lỗi thời về tuyên truyền
đối ngoại. Một nhà quan sát nước ngoài lưu ý, “Đại dịch SARS và cúm gia cần gần đây cho
thấy chính sách ngoại giao công chúng về cơ bản chỉ mang tính đối phó hơn là chủ động;
phòng thủ, kín kẽ, có khả năng không trung thực, và hoàn toàn vì động cơ chính trị cá nhân,
quá thận trọng và phản ứng chậm trước khủng hoảng được báo cáo ngày càng nhiều trên các
phương tiện truyền thông nước ngoài” (Rawnsley 2007). Chịu ảnh hưởng văn hóa Nho giáo,
những nhà ngoại giao và lãnh đạo Trung Quốc thường nói chậm làm nhanh. Họ cần khẩn
trương cải thiện kỹ năng và tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông và công nghệ hiện
đại để tiến hành ngoại giao công chúng.
Thứ tư, ngoại giao công chúng Trung Quốc phải chịu gánh nặng khoảng cách văn
hóa và ngôn ngữ to lớn trong giao tiếp với thế giới; rất khó để dịch diễn ngôn chính trị bằng
tiếng Trung sang các ngôn ngữ khác. Ví dụ, chiến lược “thao quang dưỡng hối” (taoguang
yanghui - ẩn mình) và “quan điểm khoa học về phát triển” (kexue fazhan guan) đều cần
được hiểu theo cách của Trung Quốc. Cách dịch thẳng rất mơ hồ và khó hiểu. Các thuật ngữ
Trung Quốc như trỗi dậy hòa bình, thế giới hài hòa và cơ hội chiến lược đều không có cách
giải thích chính xác trong tiếng Anh. Cựu Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Thẩm Quốc Phóng
kể một câu chuyện hài hước nhấn mạnh khả năng dễ nhầm lẫn: một nhà thực vật học người
Mỹ nộp đơn xin đến Trung Quốc để nghiên cứu về Hoa Đại Trại (Dazhai Flower) mà không
nhận ra rằng Hoa Đại Trại thực ra là mô hình nông nghiệp được chính phủ Trung Quốc
khuyến khích để khu vực Đại Trại “nở hoa” (flower), mở rộng lợi ích cho toàn Trung Quốc
(Shen 2007). Thậm chí mô hình tư tưởng đằng sau ngôn ngữ còn quan trọng hơn. Trung
Quốc cần giải thích cho thế giới chính xác Trung Quốc định làm gì sau khi “trỗi dậy” và đặc
biệt Trung Quốc sẽ đối phó với sự bá quyền của Mỹ như thế nào. Điều này không thể thể
hiện được trong cách diễn đạt của cụm từ heping jueqi (trỗi dậy hòa bình). Sự trỗi dậy tuyệt
vời của dân tộc Trung Quốc có lẽ được người Trung Quốc ủng hộ nhưng làm cho các quốc
gia láng giềng lo lắng về sự hồi sinh chế độ triều cống.
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3. Quyền lực mềm và sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc
Để hiểu được chính sách ngoại giao công chúng của Trung Quốc, chúng ta cần phải nhìn xa
hơn cấp độ ngoại giao và xem xét đại chiến lược của Trung Quốc. Phần còn lại tôi sẽ tập
trung vào quyền lực mềm và sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc.
Sự trỗi dậy của quyền lực mềm Trung Quốc thu hút sự quan tâm của toàn thế giới.
Nhiều học giả đoán trước sự đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ trong cạnh tranh quyền lực
mềm. Joseph Nye Jr. (2005) lo lắng chỉ ra sự suy giảm quyền lực mềm của Mỹ và sự gia
tăng quyền lực mềm của Trung Quốc. Vài học giả thậm chí còn cảnh báo một Đồng thuận
Bắc Kinh đang thay thế dần Đồng thuận Washington. Cái được gọi là Mô hình Trung Quốc
là đề tài nóng trong suốt Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Châu Phi năm 2006.
Chính phủ Trung Quốc khái niệm hóa những vấn đề này theo cách riêng của mình,
được thể hiện trong cách nói về chiến lược trỗi dậy hòa bình hoặc phát triển hòa bình của
Trung Quốc. Chiến lược trỗi dậy hòa bình nghĩa là Trung Quốc cố gắng vươn ra thế giới để
gia tăng quyền lực. Trung Quốc đã rút ra từ nền tảng chính trong sự bá quyền của Hoa Kỳ
một mô hình đơn giản: “đóng góp cho chính quốc gia của mình”, “đóng góp cho hòa bình
khu vực”, và tạo ra “luật pháp cho thế giới”. Theo đuổi lợi ích hợp lý, theo đuổi một trật tự
thế giới thỏa đáng và theo đuổi quyền lực thống trị hợp pháp đã trở thành các chủ đề chính
trong “việc quản trị thế giới” của Mỹ.6 Trung Quốc cũng đã rút ra được bài học lịch sử rằng
nếu một quốc gia có được tính hợp lý, tính chính danh, và mục tiêu thích hợp cho lý do bá
quyền thì quốc gia đó có thể đạt được bá quyền. Sự khác biệt hay mâu thuẫn giữa ba yếu tố
này sẽ mang sự hủy diệt và tự chuốc lấy thất bại. Con đường trỗi dậy hòa bình của Trung
Quốc là quá trình tìm kiếm quyền lực lập pháp hợp lý phù hợp với mục tiêu hòa bình. Thực
ra, nếu ta xem xét đến môi trường khu vực trước khi Trung Quốc tăng trưởng, cách tiếp cận
trong suốt thời kỳ trỗi dậy của Trung Quốc, và tác động sau khi Trung Quốc trỗi dậy thì sự
đi lên của Trung Quốc không chỉ hợp lý mà còn chính đáng và hòa bình. Đây thật sự là sự
trỗi dậy của hòa bình, do hòa bình và vì hòa bình (Wang 2004).
Nhưng tăng cường quyền lực mềm của Trung Quốc lại là nhiệm vụ của chính sách
ngoại giao công chúng. Khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949,
chính sách ngoại giao công chúng của Trung Quốc chỉ tập trung vào tuyên truyền đối ngoại
ở khối xã hội chủ nghĩa và các quốc gia đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.
Trung Quốc đã tìm kiếm những đồng mình cùng chống lại “đế quốc Mỹ”. Chi nhánh của
Tân Hoa Xã mọc lên khắp nơi trên thế giới. Trong nước, Trung Quốc phát hành một số tạp
chí tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Nhật và tiếng Pháp: đầu tiên là Nhân Dân Trung Quốc Báo
vào năm 1950, sau đó là Trung Quốc Kiến Thiết Báo (China Construction) 1951 và Bắc
Kinh Chu Báo (Bejing Review) 1958. Đến tận bây giờ Bắc Kinh Chu Báo hàng tuần đã và

6

Xem Yiwei Wang (2006, chương 16).
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đang là đại diện để giới thiệu các lập trường của chính quyền Trung Quốc và phát hành tin
tức chính trị, kinh tế và văn hóa về Trung Quốc.
Công tác tuyên truyền đối ngoại của Trung Quốc đã trưởng thành sau thời kỳ mở cửa
và cải cách. Như Zhong và Wang (2006) đã tổng kết,
Trong quá khứ, chính phủ Trung Quốc đã tiến hành ngoại giao công chúng dù không
chính thức sử dụng thuật ngữ này. Tiến trình thực tiễn ngoại giao công chúng của Trung
Quốc có thể được chia thành 3 giai đoạn, các mục tiêu và nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn
là khác nhau. Giai đoạn đầu tiên là quảng bá một Trung Quốc mới và ủng hộ cách mạng
thế giới. Giai đoạn thứ hai là mở rộng cải cách và tiến trình mở cửa ra thế giới, bảo vệ
hòa bình thế giới. Giai đoạn thứ ba là bác bỏ quan niệm cho rằng Trung Quốc là một
mối đe dọa và chủ trương phát triển hòa bình. Tóm lại, ý tưởng tuyên truyền dần dần bị
loại bỏ và chính sách ngoại giao công chúng hiện đại đã được chấp nhận trong thực tiễn
ngoại giao công chúng của Trung Quốc. Trung Quốc nên có biện pháp xây dựng hình
ảnh quốc tế về một quốc gia hợp tác, thân thiện và có trách nhiệm, để tăng cường phát
triển hòa bình (p.69).

Những năm gần đây, nhận thức về “mối đe dọa Trung Quốc” là trở ngại lớn cho việc phát
triển hình ảnh quốc tế của Trung Quốc. Trên thực tế, nhận thức của nước ngoài về mối đe
dọa Trung Quốc có mâu thuẫn với nhận thức của Trung Quốc về sự trỗi dậy/cơ hội của
chính mình. Phó Chủ tịch Quỹ Henry Luce, Terrill E. Lautz, đã chỉ rõ điều này “Khi Trung
Quốc yếu ớt và bị chia cắt, hình ảnh của Mỹ về Trung Quốc thường khá tích cực; khi Trung
Quốc mạnh hơn và bắt đầu có khả năng phát triển ra bên ngoài , hình ảnh về Trung Quốc
của Mỹ có xu hướng tiêu cực” (Lu 2003). Do đó, Trung Quốc nên thay đổi nhận thức của
người khác về logic cho rằng kẻ mạnh nhất thiết phải đáng sợ, và giúp cộng đồng quốc tế
học cách tin tưởng Trung Quốc. Điều này đòi hỏi Trung Quốc phải gánh vác tất cả trách
nhiệm của một siêu cường và tham gia tích cực vào các vấn đề quốc tế.

4. Thực tiễn và chiến lược ngoại giao công chúng Trung Quốc
Từ khi Chiến trạnh Lạnh kết thúc, chính sách ngoại giao công chúng của Trung Quốc đã
theo đuổi 5 mục tiêu chính: (1) công khai mạnh mẽ hơn các tuyên bố và khẳng định của
chính phủ Trung Quốc ra thế giới, (2) tạo ra một hình ảnh quốc gia đáng mong muốn, (3)
đưa ra các bác bỏ đối với các báo cáo xuyên tạc về Trung Quốc ở nước ngoài, (4) cải thiện
môi trường quốc tế xung quanh Trung Quốc, và (5) gây ảnh hưởng đến việc hoạch định
chính sách của các quốc gia khác (Zhan 1998).
Nhận thức sai lầm về Trung Quốc đã hình thành trong một quá trình tương tác. Cả
Trung Quốc lẫn cộng động quốc tế đều hiểu sai về vấn đề này. Cộng đồng quốc tế không
hiểu được những điều kiện quốc gia, các bất hòa tư tưởng hoặc sự nghi ngờ của Trung Quốc;
Trung Quốc không quan tâm nhiều đến phản ứng từ bên ngoài và không giỏi quảng bá chính
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mình. Nhận thấy sự hiểu biết hạn hẹp của cộng đồng quốc tế, chính phủ Trung Quốc đã tích
cực phát hành các sách trắng để giải thích lập trường chính sách của mình. Theo một sách
trắng về Tiến bộ Nhân quyền của Trung Quốc năm 2004 thì:
Từ năm 1980, Trung Quốc đã tham gia 21 công ước quốc tế về nhân quyền, bao gồm
“Công ước Quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa” và đã thông qua một loạt các
biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong các công ước và nộp đúng hạn
báo cáo về việc thực hiện các công ước cho các cơ quan Liên Hiệp Quốc xem xét. Cùng
với thái độ chân thành và có trách nhiệm, chính phủ Trung Quốc đang tích cực xem xét
phê duyệt “Công ước Quốc tế về Quyền dân sự và Chính trị” (Permanent Mission 2004).

Những sách trắng như thế đã làm giảm những chỉ trích công khai của nước ngoài đối với
chính phủ Trung Quốc và thúc đẩy hình ảnh quốc tế của Trung Quốc.
Dĩ nhiên, Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách để cải thiện hình ảnh của
mình. Các quốc gia láng giềng của Trung Quốc, như Ấn Độ, Hàn Quốc, và Việt Nam, vẫn bị
ảnh hưởng nặng nề bởi những ký ức về chiến tranh và chế độ triều cống. Ở nước ngoài,
người Trung Quốc giúp nâng cao đồng thời làm tổn thương hình ảnh Trung Quốc. Trở ngại
lớn nhất xuất phát từ ý thức hệ. Joshua Kurlantzick, tác giả của cuốn sách Charm Offensive:
How China’s Soft Power Is Transforming the World (có tựa tiếng Trung là Mị lực Công
Thế: Trung Quốc Nhuyễn Thực Lực Như Hà Cải Biến Thế Giới –NHĐ), viết trong một bài
báo liên quan rằng “Mặc dù có ảnh hưởng mềm đến các quốc gia khác, Trung Quốc vẫn là
một quốc gia chuyên chế” (Kurlantzick 2007). Một nhà quan sát khác về chính sách ngoại
giao công chúng của Trung Quốc, Ingrid d’Hooghe, cũng nhận thấy hạn chế trong chính
sách này: “Ngoại giao công chúng không thể thay đổi hình ảnh Trung Quốc, nơi mà nhân
quyền (bị) vi phạm” (2005). Tương tự, nhà báo chuyên mục của tờ Financial Times Guy de
Jonquières (2007) bình luận,
Tầm quan trọng của “quyền lực mềm” Trung Quốc được đánh giá quá cao. Hầu hết các
đàm phán ngoại giao của Bắc Kinh trên toàn thế giới đều được thúc đẩy chủ yếu bởi nhu
cầu kinh tế, nhất là mục tiêu tìm kiếm nguồn cung an toàn về năng lượng và nguyên liệu
thô. Việc Trung Quốc vượt mặt Mỹ là do sự sao lãng của Mỹ hơn là kỹ năng tiếp thị
chính trị rõ ràng của Bắc Kinh. Quyền lực mềm thật sự hiệu quả được dựa trên sự phóng
chiếu của lý tưởng, nguyên tắc và giá trị quốc gia lôi cuốn về bản chất. Cho dù chính
quyền Bush có lãng phí những tài sản quý giá này quá tay đến mức nào, tôi cho rằng hầu
hết những người châu Á, nếu được lựa chọn, sẽ vẫn chọn giấc mơ Mỹ- mặc dù đã bị hoen
mờ- hơn là chọn sự ép buộc hà khắc, chủ nghĩa vật chất và sự nghèo nàn về tinh thần của
Trung Quốc đương đại.

Các học giả Trung Quốc cũng đã lặp lại nhận xét của các học giả phương Tây. Ví dụ, Diêm
Học Thông (2007) gần đây đã chỉ ra rằng “cốt lõi của quyền lực mềm không phải là sức
mạnh văn hóa mà là sức mạnh chính trị, tức là khả năng huy động của chính phủ bao gồm
khả năng huy động chính trị bên trong lẫn bên ngoài, phụ thuộc vào uy tín của chính phủ”.
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Để thực hiện đúng chính sách ngoại giao công chúng, Trung Quốc cần rút ra bài học
lịch sử, tìm hiểu các tư tưởng, môi trường, nguồn lực và thách thức đối với ngoại giao công
chúng, đồng thời đưa ra một chiến lược ngoại giao công chúng có hệ thống mang đậm màu
sắc Trung Quốc. Các nét chính có thể bao gồm:
1.

2.

3.

4.

Mục tiêu: Một Trung Quốc tự tin, đáng tin cậy, hợp tác và yêu hòa bình là các mục đích cơ
bản đối với chính sách ngoại giao công chúng của Trung Quốc. Về lâu dài, điều này phục vụ
mục tiêu phát triển quốc của Trung Quốc để trở thành “một quốc gia giàu mạnh, dân chủ và
văn minh và có trách nhiệm” (Wen 2007). Chính sách ngoại giao công chúng của Trung
Quốc nên tích cực phối hợp với chiến lược phát triển quốc gia và dần dần thay đổi hình ảnh
của Trung Quốc trong mắt cộng đồng quốc tế từ tiêu cực đến trung lập rồi tích cực.
Phương tiện: Chìa khóa cho chính sách ngoại giao công chúng của Trung Quốc là thành lập
một chính phủ lôi cuốn và dân chủ. Các tổ chức chính quyền của Trung Quốc ở nước ngoài
nên bảo vệ quyền lợi pháp lý cho mọi công dân Trung Quốc đầu tiên; thứ hai, nên khởi
xướng các hoạt động quảng bá hình ảnh thông qua trao đổi và phát tin về văn hóa, tận dụng
các phương tiện truyền thông địa phương để đưa tin tức về Trung Quốc và các chương trình
khác với sự giúp sức của người Trung Quốc, du học sinh Trung Quốc và các công ty xuyên
quốc gia đầu tư vào Trung Quốc. Ví dụ, các hoạt động “Trung Quốc sáng tạo” và chuyển
giao văn hóa giúp hình thành một hình ảnh Trung Quốc đầy sức sống, dân chủ, mở cửa và
nhân văn để xây dựng Thương hiệu Trung Quốc.
Tiêu điểm: Nếu xét đến lời nhận xét của Liu Kang rằng “ngày nay, hình ảnh quốc tế của
Trung Quốc về cơ bản bị truyền thông Mỹ làm cho xấu xa hóa” (Global Times 1999) thì
chính sách ngoại giao công chúng của Trung Quốc nên tập trung vào giới truyền thông ở
Hoa Kỳ và Châu Âu, những người tạo nên phần lớn công luận của thế giới, để xóa bỏ ảnh
hưởng xấu của “truyền thông gây thù hận” (hate media). Trung Quốc nên tận dụng sân chơi
đa phương, nhất là Liên Hiệp Quốc, để đưa ra tiếng nói của mình, học cách giao tiếp tốt với
các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự thế giới; phá bỏ nghịch lý vốn có của ngoại giao
công chúng và biến khó khăn bị động của các vấn đề trong nước thành tham gia tích cực vào
các vấn đề quốc tế, thông qua đó tạo dựng hình ảnh Trung Quốc mới như là một siêu cường
có trách nhiệm.
Tổ chức: Trung Quốc cần phải tích hợp các nguồn lực ngoại giao, bổ nhiệm thứ trưởng ngoại
giao phụ trách ngoại giao công chúng và quan hệ công chúng càng sớm càng tốt; thống nhất
và phối hợp hoạt động ngoại giao công chúng trong hệ thống ngoại giao Trung Quốc. Trung
Quốc nên thành lập một Cục Thông tin Nhà nước chịu trách nhiệm về việc trao đổi thông tin
quốc tế. Đồng thời, Trung Quốc nên tiếp tục tận dụng các chủ thể phi nhà nước như Hiệp hội
hữu nghị nhân dân Trung Quốc với nước ngoài (CPAFFC)

Kết luận: Từ quyền lực mềm đến trỗi dậy mềm
Khó khăn và thách thức đối với Trung Quốc trong nâng cao hình ảnh quốc tế của mình đòi
hỏi chính phủ Trung Quốc phải có những bước đi tích cực và hiệu quả trong ngoại giao công
chúng và coi việc thi hành chính sách ngoại giao công chúng như là trọng tâm trong chiến
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lược quốc gia. Thách thức lâu dài cho sự thành công của chính sách ngoại giao công chúng
Trung Quốc là giữ cân bằng giữa xu hướng mang tính Trung Quốc và các xu hướng Mỹ hóa/
phương Tây hóa. Nghĩa là Trung Quốc nên thể hiện bản thân theo cách của riêng mình
nhưng đồng thời cũng phải theo cách mà thế giới có thể hiểu và muốn nghe. So với Hoa Kỳ,
Trung Quốc cần một chiến lược ngoại giao công chúng lâu dài và hiệu quả và cần phải trau
dồi kỹ năng tận dụng truyền thông và các phương tiện hiện đại để thi hành chính sách ngoại
giao công chúng của mình.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã đạt đến giai đoạn chuyển tiếp từ một thương hiệu đơn
giản “Sản xuất tại Trung Quốc” sang một khái niệm năng động “tạo ra/khởi đầu ở Trung
Quốc”. Sự phát triển của Trung Quốc nhanh chóng làm nổi bật tầm quan trọng của tiêu
chuẩn Trung Quốc, nhãn hiệu Trung Quốc và quyền lực tài chính của Trung Quốc, tất cả đều
gia tăng gánh nặng cho chính sách ngoại giao công chúng của Trung Quốc. Nhu cầu của các
doanh nghiệp cũng cho thấy tiềm năng to lớn trong việc phát triển các nghiên cứu mới và
thực tiễn mới đối với ngoại giao công chúng Trung Quốc.
Tổng cộng, ngoại giao công chúng đóng ba vai trò trong sự trỗi dậy của Trung Quốc:
(1) Bằng cách chuyển từ “tuyên truyền đối ngoại” sang ngoại giao công chúng, nó có thể tạo
ra một môi trường quốc tế đồng cảm và hài hòa và là chất xúc tác cho sự trỗi dậy của Trung
Quốc. (2) Bằng cách tạo ra hình ảnh quốc tế của Trung Quốc trong thế kỷ XXI, ngoại giao
công chúng có thể là tấm gương cho sự trỗi dậy của Trung Quốc, phản ánh sức hấp dẫn và
sự tử tế của Trung Quốc. (3) Bằng cách xây dựng quyền lực mềm và biến sự trỗi dậy của
Trung Quốc từ cứng rắn sang mềm dẻo (trỗi dậy về các chuẩn tắc, không chỉ về thị trường,
trỗi dậy về giá trị, không chỉ về hàng hóa), chính sách ngoại giao công chúng có thể là chất
bôi trơn cho sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Sự phát triển hóa bình của Trung Quốc bao gồm cả nhiệm vụ trẻ hóa lẫn hiện đại
hóa. Ngoại giao công chúng là cách để thúc đẩy hình ảnh quốc gia và quyền lực mềm. Mục
tiêu của Trung Quốc không phải là lấy lại uy thế dưới thời triều cống mà là đưa triết học và
tư tưởng của mình vào mục tiêu phát triển quốc gia. Các nhà tư tưởng Trung Quốc cổ đại
xem “quy tắc đạo đức” như là giá trị chính trị then chốt. Từ đó, Trung Quốc sẽ tự tin để triển
khai thành công chính sách ngoại giao công chúng, hình thành hệ thống quyền lực mềm của
riêng mình và bằng cách đó làm phong phú nhận thức về quyền lực quốc gia của mình và
hoàn thành quá trình chuyển tiếp lịch sử từ quyền lực mềm sang trỗi dậy mềm.
Cũng như sự trỗi dậy của Trung Quốc cơ bản hưởng lợi từ toàn cầu hóa, sự trỗi dậy
của quyền lực mềm Trung Quốc cơ bản cũng hưởng lợi từ sự đa dạng của thế giới được dẫn
dắt bởi sự đồng trỗi dậy của nhóm BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc). Thế giới đang
trong giai đoạn chuyển đổi. Trong quá trình này, Mỹ trong vai trò siêu cường duy nhất có
thể bị cho là đã chuyền trách nhiệm sang người khác, và Trung Quốc có thể được xem là đối
tượng của niềm hi vọng bởi sự trỗi dậy nhanh chóng của mình. Hình ảnh Trung Quốc đang
ngày càng được cải thiện khi tổ chức sáu vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của
Triều Tiên trong khi hình ảnh của Mỹ bị hủy hoại nghiêm trọng do xâm lược Iraq và thất
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bại trong việc tạo ra sự ổn định ở đó. Tuy nhiên, thật ngây thơ khi cho rằng sự gia tăng
quyền lực mềm của Trung Quốc làm suy giảm quyền lực mềm của Mỹ. Thật ra, các nhà chỉ
trích toàn cầu hóa đã phê phán cả Hoa Kỳ và Trung Quốc là những người thúc đẩy chính lẫn
nước hưởng lợi chính từ toàn cầu hóa (Dombey & Pignal 2007). Chắc chắn có sự cạnh tranh
lành mạnh giữa hai quốc gia này, nhưng đồng thời, Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng có thể hợp
tác xây dựng một thế giới hài hòa để hai bên cùng có lợi. Trung Quốc nên học cách trở thành
một thành viên có trách nhiệm trong hệ thống quốc tế và đạt được sự gia tăng quyền lực
mềm bền vững theo cách có thể làm hài lòng hay ít nhất đạt được sự chấp nhận của cộng
đồng thế giới.
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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.
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Việc đăng tải lại trên cách trang mạng các bài dịch đã công bố trên website dự án phải ghi rõ nguồn và dẫn link tới bài viết gốc
trên nghiencuuquocte.net.
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