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BÀI MỘT 

 

DÂN CHỦ VÀ PHÁT TRIỂN: LÝ THUYẾT VÀ 

CHỨNG CỚ 

Tác giả: Trần Hữu Dũng 

 

ừ cuộc Cách mạng Công nghiệp cuối thế kỷ 18 đến nay, thế giới đã 

chứng kiến hai sự kiện chưa từng có trong lịch sử: Một là sự tăng 

vọt mức sống của con người (nói gọn là phát trỉển kinh tế), và hai là ngày 

càng nhiều quốc gia trở thành dân chủ. Tuy hai làn sóng này xảy ra không 

đồng đều mọi nơi, và thường gián đoạn, có lúc giật lùi, không thể không 

nghi ngờ rằng chúng có liên hệ ít nhiều với nhau. Liên hệ ấy, và nói 

chung là liên hệ giữa phát triển kinh tế và thể chế chính trị, không những 

là quan tâm của những người hoạt động chính trị mà còn là một chủ đề 

học thuật hàng đầu. Trong lịch sử trí thức cận đại, có thể xem nó như 

“hậu thân” của cuộc tranh biện giữa “kế hoạch” và “thị trường”, và xa hơn 

nữa là giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. 

Vấn đề có thể gút lại qua hai câu hỏi căn bản: (1) các quốc gia chuyên 

chế có phát triển nhanh hơn các quốc gia dân chủ?, và (2) phát triển có sẽ 

T 
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đem lại dân chủ? Rất tiếc, hai câu hỏi này thường được đặt ra không phải 

để thực tâm nghiên cứu một cách khách quan, khoa học, song chỉ có tính 

tu từ, hùng biện, với câu trả lời đã định trước, nhằm biện hộ cho một thể 

chế chính trị nào đó.[1] Vì không ai có thể phủ nhận phát triển kinh tế là 

cần thiết, người ủng hộ chuyên chế thì tìm cách chứng minh rằng các 

nước chuyên chế phát triển nhanh hơn (hoặc ít ra là không chậm hơn) 

những nước được xem là “dân chủ”. Tất nhiên, những người ủng hộ dân 

chủ thì khẳng định ngược lại: muốn phát triển nhanh, vững, thì phải có 

dân chủ.[2] 

Nhìn từ góc độ khoa học thì sự việc không đơn giản như vậy. Khoa học 

không cho phép chủ quan lựa chọn vài đặc điểm trong kinh nghiệm cá 

biệt của vài nước (nhất là khi kinh nghiệm ấy có nhiều cách diễn dịch 

khác nhau), trong một giai đoạn nào đó, rồi suy diễn (thậm chí khẳng 

định) cho những nước khác, trong một giai đoạn khác. Một công trình 

nghiên cứu chỉ có sức thuyết phục khi nó căn cứ trên một khối lượng 

thống kê dồi dào và khả tín, trong nhiều lãnh vực (không chỉ kinh tế) về 

nhiều nước, qua nhiều thời kỳ. Rồi cũng phải có những mô hình đủ quy 

mô, phương pháp phân tích đủ “cơ bắp” để khai thác khối dữ kiện ấy. 

Nên để ý rằng liên hệ nhân quả (nếu có) giữa dân chủ và phát triển, 

không chỉ là từ quá khứ đến hiện tại mà còn tùy vào kỳ vọng ở hiện tại 
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hướng về tương lai. Một thí dụ đơn giản: nếu dân chủ có ảnh hưởng đến 

thành tựu kinh tế thì một phần không nhỏ của ảnh hưởng này hẳn là 

xuyên qua những quyết định về đầu tư, tức là tùy thuộc vào kỳ vọng. Như 

thế,triển vọng dân chủ tương lai sẽ là một nhân tố quyết định thành tích 

kinh tế hiện tại. Điều này có nghĩa là, để thẩm định tác động kinh tế của 

dân chủ, ta phải nhìn xa hơn chế độ đương thời, xét cả đến kỳ vọng của 

dân chúng (thậm chí của cả giới đầu tư nước ngoài) về sự ổn định của chế 

độ ấy. Muốn bíết kỳ vọng này thì cần những cuộc thăm dò ý kiến quy mô, 

hay khảo sát tác động của tin tức (qua các phương tiện truyền thông) 

trong sự thiết lập kỳ vọng. Tất cả đều là những thách thức vô cùng to lớn 

cho nhà khoa học muốn thực tâm nghiên cứu. 

Công bình mà nói, cho đến khoảng những năm 1980, giới nghiên cứu 

khó làm gì hơn được vì “hộp đồ nghề” phân tích định lượng (như kinh 

lượng học) còn tương đối thiếu sót, thô sơ. Rất may, gần đây họ được hai 

cú hích. Cú hích thứ nhất là tiến bộ trong kỹ thuật phân tích, cách đặt 

vấn đề, phương pháp “xoa nắn” dữ kiện, đặc biệt là những dữ kiện không 

thể định lượng. Cú hích thứ hai là sự thu thập nhiều dữ liệu khá phong 

phú từ nhiều quốc gia, khắp các châu lục, qua nhiều năm.[3] Nhờ hai tiến 

bộ này, một số nghiên cứu quy mô về liên hệ giữa chế độ chính trị và 

thành tích kinh tế đã xuất hiện.[4] Tuy vẫn còn nhiều “khoảng trống” to 
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lớn trong kiến thức về vấn đề này, giới học thuật đã phát hiện một số kết 

quả đáng lưu ý. 

Hầu hết mọi nghiên cứu đều đồng ý rằng khó tìm ra câu trả lời trắng 

đen cho câu hỏi: liệu hể có một thể chế chính trị nào đó thì phát triển tất 

sẽ nhanh? Song, cũng chẳng phải là không có một kết luận rõ rệt nào cả. 

Điều cần thiết là phải gọt giũa câu hỏi cho có ý nghĩa khoa học, tránh 

những ý niệm mơ hồ, chung chung, và nhất là phải tìm những kỹ thuật 

thích hợp để phân tích, sàng lọc khối lượng thông tin, dữ kiện (dù không 

bao giờ là đầy đủ) mà, may mắn thay, giới học thuật thu thập ngày càng 

nhiều. 

Bài này lược duyệt một số khảo cứu kinh điển về liên hệ giữa phát triển 

và thể chế chính trị, đặc biệt là giữa phát triển và dân chủ. Phần I tóm 

lược những ý kiến tạm gọi là “xưa”, đa số xuất hiện trong những năm 60, 

70, 80 thế kỷ trước. Đại để, những ý kiến này căn cứ trên vài “ấn tượng” 

tương đối rời rạc về một số quốc gia (phần lớn là ở châu Âu) nhìn qua 

lăng kính kinh tế tân cổ điển và những suy luận xã hội học. Phần II tường 

thuật những phát hiện của Adam Przeworski (và các cộng sự) về thành 

tích kinh tế và dân chủ hóa. Dấu ấn của nhóm học giả này là cách họ đặt 

đối tượng nghiên cứu: nhìn dân chủ hoá như một tiến trình, rồi xem mức 

độ phát triển có ảnh hưởng gì không đến (a) sự xuất hiện, và (b) sự tồn 
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tại, của dân chủ. Phần III tóm tắt các công trình của Francesco Giavazzi và 

Guido Tabellini. Hai nhà kinh tế này nêu câu hỏi: chính trị và kinh tế liên 

hệ với nhau ra sao trong thứ tự thời gian của “cởi trói”? Phần IV là kết 

luận. 

 

I. Những quan điểm “xưa” 

Cho đến khoảng giữa những năm 1980, hầu như mọi ý kiến về liên hệ 

giữa phát triển kinh tế và dân chủ đều có tính giai thọai (ghi nhận chấm 

phá về một vài nước) và căn cứ vào khung phân tích kinh tế tân cổ điển. Ở 

đây, “tiếp cận tân cổ điển” có thể được hiểu là quan niệm cho rằng tiết 

kiệm và đầu tư (thay vì tiêu dùng) là yếu tố quyết định của tăng trưởng. 

(Nói cách khác, trong tiếp cận này, vai trò của lịch sử, điạ lý, thể chế, giáo 

dục, v.v. , trong tăng trưởng chưa được để ý nhiều như ngày nay.) Như 

vậy, theo những người có ý kiến này, “dân chủ” sẽ giảm tốc tăng trưởng 

bởi lẽ, trong thể chế ấy, (a) người có thu nhập thấp, là đa số, sẽ đòi phân 

bố tài sản từ người giàu (có khuynh hướng tiết kiệm và đầu tư cao) sang 

người nghèo (có tiết kiệm và đầu tư thấp), và (b) nhà nước sẽ bị áp lực của 

đông đảo cử tri sử dụng ngân sách cho những tiêu dùng ngay hiện tại, 

thay vì đầu tư cho tương lai. 
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Có thể phân biệt hai dòng ý kiến (không hẳn là trái ngược nhau): Dòng 

thứ nhất xuất phát từ khẳng định rằng phát triển sẽ đem lại dân chủ, hoặc 

nói khác hơn, chuyên chế không thể tồn tại trong một xã hội đã phát 

triển. Dòng thứ hai cho rằng phát triển cần chuyên chế. 

 

1. Phát triển sẽ đem lại dân chủ? 

Ý kiến cho rằng kinh tế phát triển sẽ từng bước tạo nên các định chế dân 

chủ, cuối cùng là dân chủ toàn bộ, thường dựa vào năm lập luận chính. 

Thứ nhất, phát triển kinh tế sẽ bành trướng giai cấp trung lưu, có 

học. Khi đủ lớn, thành phần này sẽ đòi hỏi dân chủ, và chính họ sẽ là chỗ 

dựa cho chế độ dân chủ ấy. Seymour Martin Lipset (1959) có lẽ là học giả 

đầu tiên đưa ra lý giải này. Theo ông, dân chủ vừa là một hậu quả, vừa là 

một nhân tố của phát trỉển kinh tế. 

Thứ hai, phát triển kinh tế sẽ ảnh hưởng đến tư duy của đa số trong xã 

hội: hướng tư duy ấy về cá nhân thay vì tập thể, tăng ý thức về cái riêng, 

về tự do cá nhân và quyển tự quyết. Nói cách khác, phát triển kinh tế sẽ 

khơi dậy những “giá trị chính trị” (political values) lấy cá nhân làm gốc. 

Theo những người có ý kiến này, những giá trị ấy là mầm móng của dân 

chủ. 
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Thứ ba, kinh tế phát triển sẽ nâng cao dân trí. Khi biết rõ hơn về cơ 

cấu chính trị, ý thức hơn về quyền lợi và quyền hạn của họ, người dân sẽ 

bảo vệ quyền của họ tích cực hơn, theo những đường lối có hiệu quả hơn. 

Đó là dân chủ. 

Thứ tư, phát triển sẽ làm giàu khu vực tư, tăng cường khả năng khu 

vực này trong các hoạt động độc lập, không lệ thuộc vào nhà nước, tăng 

sức nặng của xã hội dân sự như một đối trọng đối với khu vực công. Hơn 

nữa, khi đời sống ngươì dân càng sung túc thì xã hội càng hài hoà, giảm đi 

những đòi hỏi tái phân bố của cải, dân chủ nhờ thế mà ổn định hơn. 

Thứ năm, vì phát triển thường đòi hỏi mở cửa kinh tế, một quốc gia 

phát triển cũng là một quốc gia nhiều tiếp xúc với thế giới về văn hóa, xã 

hội cũng như chính trị. Sự giao lưu này sẽ làm thông thoáng hơn các 

luồng thông tin mà chính quyền chuyên chế khó kiểm soát, đồng thời 

kềm hãm sự chuyên chế ấy qua áp lực cuả các đối tác quốc tế. 

Về mặt kiểm nghiệm, những công trình theo chân Lipset thường bị chỉ 

trích là có giá trị khá hạn chế vì chúng chỉ dùng những dữ kiện về mức 

thu nhập của nhiều nước vào cùng một thời điểm. Lipset cũng nhìn nhận 

rằng ý kiến của ông là rút từ kinh nghiệm của Tây Âu, và có thể không 

đúng cho nơi khác. 
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2. Phát triển có cần chuyên chế? 

Khác với quan điểm trên đây (cho rằng dân chủ là hậu quả tất nhiên của 

phát triển kinh tế) là quan điểm cho rằng các chính sách kinh tế sẽ có 

hiệu quả hơn dưới chế độ chuyên chế. Có thể nói rằng theo quan điểm 

này thì dân chủ là một xa xí phẩm, chỉ nên có khi quốc gia đã phát 

triển.[5] 

Dân chủ bị cho là không thuận lợi cho phát triển vì nhiều lý do. Một 

là, quyền sở hữu (property rights) của người giàu sẽ không được đảm bảo, 

bởi lẽ người nghèo, là đa số, có thể dùng lá phiếu của họ để đòi phân chia 

tài sản. Hai là, họat động chạy chọt (rent seeking) của các hội đoàn tranh 

giành quyền lợi (special interest groups), qua các vận động chính trị với 

các đảng phái, các cơ quan chính phủ, chẳng những sẽ làm phung phí 

nguồn lực quốc gia mà còn bóp méo chính sách nhà nước. Ba là, bị áp lực 

của cử tri, các chính phủ dân chủ sẽ chi tiêu quá mức cho hiện tại thay vì 

đầu tư cho tương lai [Galenson (1959), Schweinitz (1959) Huntington 

(1968, 1975)] 

Chuỗi nhân quả được mô tả như sau: (1) Người có thu nhập thấp 

muốn tiêu dùng ngay, (2) khi lao động có tổ chức (thành công đoàn) thì 

họ sẽ “đẩy” lương lên, giảm lợi nhuận cho giới kinh doanh, làm nãn lòng 

người đầu tư, (3) áp lực của cử tri sẽ làm nhà nước có khuynh hướng phân 
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phối thu nhập ra khỏi đầu tư (hoặc là đánh thuế nguời giàu thật nặng để 

phân phát cho người nghèo, hoặc là tiêu ít hơn vào các dự án đầu tư 

công), (4) đầu tư thấp đi thì sẽ giảm tốc tăng trưởng. 

Những ý kiến trên đây dựa vào giả định căn bản: (i) Vốn vật thể là nhân 

tố cốt lõi của tăng trưởng. (ii) Chính quyền do dân bầu thường bị áp lực 

phải tiêu xài cho hiện tại.[6] Đây là những giả định không phải luôn luôn 

đúng: ngoài vốn vận thể còn có những yếu tố khác cần thiết cho phát 

triên (ví dụ sự trong sạch của thể chế) mà chuyên chế thường không có, 

và chưa chắc là chính phủ dân cử nào cũng thiển cận vung vãi tiêu xài thay 

vì chắt bóp để đầu tư. Hơn nữa, ý kiến cho rằng phát triển sẽ nhanh hơn 

trong chuyên chế so với dân chủ là dựa vào những lập luận tiêu cực thay vì 

tích cực. Những người đưa ý kiến này không viện dẫn ưu thế (dù là chỉ 

theo họ) của chuyên chế mà chỉ vạch ra những nhược điểm (theo họ) của 

dân chủ.[7] Để thấy một lỗ hổng của lập luận ấy, chỉ cần hỏi: Dù dân chủ 

quả có ba nhược điểm nói trên, có gì bảo đảm rằng chuyên chế không có 

những nhược điểm ấy? 

Xem vấn đề bảo đảm quyền sở hữu chẳng hạn. Trong chuyên chế thì tư 

pháp và lập pháp đều trong một tay nhóm nhỏ, họ có toàn quyền đánh 

thuế, sung công, bội tín trong các nghĩa vụ tài chính. Thực vậy, lịch sử 

cho thấy hầu hết các chế độ chuyên chế đều có khuynh hướng lấy của 
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công làm của riêng. Sao có thể cho rằng quyền sở hữu sẽ được đảm bảo 

hơn trong chế độ ấy? Ví dụ nữa: Để giữ quyền lực, các lãnh tụ độc tài 

thường ban phát đặc quyền, đặc lợi cho thuộc hạ (độc quyền kinh doanh, 

trợ cấp, miễn thuế). Như vậy, hoạt động chạy chọt – và những lãng phí 

của nó ̶ đâu phải là không có trong chế độ chuyên chế? 

 

II. Phát triển kinh tế và sự bền vững của dân chủ 

Cùng mục đích xác định tương quan giữa dân chủ và phát triển nhưng 

Adam Przeworski[8] nhìn vấn đề từ nhiều góc cạnh khác những người đi 

trước. Ông cũng muốn biết chế độ chính trị có ảnh hưởng đến thành tích 

kinh tế hay không, và ra sao, nhưng ông nghĩ rằng vấn đề ấy không thể 

tách rời khỏi câu hỏi: Phát triển kinh tế có ảnh hưởng gì đến sự xuất hiện 

và tồn tại của các chế độ chính trị? Theo Przeworski, chỉ sau khi xem chế 

độ chính trị xuất hiện trong hoàn cảnh nào và tồn tại ra sao, thì mới có 

thể phân biệt được (1) đâu là ảnh hưởng của thực trạng xung quanh một 

chế độ chính trị, và (2) đâu là tác động của chính chế độ ấy. Nói cách 

khác, theo Przeworski, phải tách hai câu hỏi ra khỏi nhau: (1) kinh tế 

phát triển có đẫn đến dân chủ không? và (2) dân chủ có giúp phát triển 

nhanh hơn không? 

 



15 | 723 

 

A. Lỗi lầm thường gặp 

Przeworski lưu ý ba điểm chính: 

Một là, mỗi nước một khác, mỗi thời một khác, không thể so sánh 

nước này với nước nọ, giai đoạn này và giai đoạn kia. Chính Przeworski 

đưa ra ví dụ: vào năm 1985, Mali là một quốc gia độc tài, có tốc độ tăng 

trưởng tương đối thấp (5,35%), song không thể kết luận rằng nếu năm ấy 

Mali là dân chủ thì sẽ tăng trưởng nhanh hơn, vì đâu có quốc gia nào 

giống hệt Mali, nhưng dân chủ, để so sánh? Cũng năm ấy thì nước Pháp 

(quả là dân chủ) chỉ tăng trưởng với tốc độ 1,43%! Ai dám bảo rằng nếu 

Pháp là độc tài thì sẽ tăng trưởng nhanh hơn?[9] Nói chung, theo 

Przeworski, dù có thấy rằng, vào một thời điểm nào đó, đa số nước nghèo 

là độc tài và đa số nước giàu là dân chủ, cũng chưa thể kết luận rằng tăng 

trưởng là nhanh trong dân chủ hơn trong độc tài. Tốc độ tăng trưởng của 

một quốc gia tuỳ thuộc vào xã hội, lịch sử, địa lý… của quốc gia ấy, không 

nhất thiết là hậu quả của chỉ những gì mà chính phủ nước ấy đang làm. 

Hai là, nếu không nhìn vào diễn biến trong khoảng thời gian dài thì 

khó tránh những kết luận sai lầm. Ví dụ các quốc gia dân chủ dễ bị chao 

đảo khi có khủng hoảng kinh tế (mà nguyên nhân có thể là do tác động 

từ ngoài), còn các quốc gia độc tài thì ổn định hơn. Điều này sẽ dẫn đến 

hiện tượng “ngược đời” là dân chủ có vẻ tăng trưởng nhanh hơn! Song 
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(theo Przeworski) ta thấy như vậy chỉ vì các chính thể dân chủ thường bị 

sụp đổ khi kinh tế gặp khó khăn, và trở thành độc tài, có khả năng tồn tại, 

có thể sống được trong hoàn cảnh khó khăn ấy. Nói cách khác, chế độ độc 

tài bị “mang tiếng” (trong trường hợp này) là làm chậm phát triển có thể 

chỉ vì nó kế thừa một nền kinh tế đã trên đà suy thoái. 

Ba là, hãy nghĩ đến trường hợp có một yếu tố nào đó (tạm gọi là yếu tố 

X), tuy không hiển hiện thường xuyên, đều đặn, song tác động đến chế độ 

chính trị lẫn tốc độ tăng trưởng. Giả dụ yếu tố X là sự “sáng suốt”, nhìn 

xa thấy rộng của cấp lãnh đạo, và vì sự sáng suốt ấy mà cấp lãnh đạo vừa 

chọn dân chủ, vừa có những chính sách phát triển kinh tế hữu hiệu. 

Trong trường hợp này, nếu kết luận rằng tăng trưởng nhanh là nhờ dân 

chủ, thì quả là sai, bởi vì sự thành công kinh tế ấy là do yếu tố X, không 

phải do dân chủ. 

Tóm lại, một phân tích khoa học phải phân biệt bối cảnh (kinh tế, xã 

hội, lịch sử…) xung quanh một chế độ, và sự thành bại của chế độ ấy. 

Muốn như vậy, cần xem: trong tình huống nào mà chế độ xuất hiện, và 

hoàn cảnh nào mà chế độ vẫn tồn tại, hoặc sụp đổ. Chỉ khi biết rõ như 

thế thì mới có thể xác minh thành tích kinh tế nào là do thể chế chính 

trị, thành tích nào là do các yếu tố khác. Đây là một bài toán phân tích 
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cực kỳ khó khăn, may là James Heckman (1976, 1988) đã phát minh nhiều 

thủ thuật kinh lượng để làm việc này. 

 

B. Kết quả của Przeworski 

Przeworski phát hiện một điều nổi bật: chế độ chính trị không ảnh hưởng 

đến suất đầu tư và tốc độ tăng trưởng củatổng thu nhập cả nước. Tuy 

nhiên, vì dân số thường tăng nhanh hơn trong các quốc gia độc 

tài,[10] thu nhập đầu ngườithường tăng nhanh hơn trong các nước dân 

chủ. Przeworski kết luận: Không có lý do nào để hy sinh dân chủ cho phát 

triển. 

Năm phát giác khác của Przeworski cũng đáng để ý: 

(a) Không có bằng cớ nào cho thấy phát triển kinh tế bao giờ cũng đem 

lại dân chủ. Đặc biệt, nếu một quốc gia đã khá giàu có mà vẫn là độc tài 

thì ít khi quốc gia ấy sẽ trở thành dân chủ. 

(b) Tuy đa số các nước giàu hiện nay là dân chủ, không có một mức thu 

nhập nào mà hể trên mức ấy là độc tài sẽ sụp đổ, dân chủ sẽ xuất hiện. 

(c) Cũng không rõ ràng là tốc độ tăng trưởng có ảnh hưởng, hay 

không, đến sự bền vững của chuyên chế. Trung bình, khả năng tồn tại của 

chính quyền độc tài trong một nền kinh tế đang tăng trưởng thì cũng 
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ngang bằng khả năng mà chế độ ấy tụt dốc trong một, hai, hoặc ba năm. 

Vài chế độ độc tài sụp đổ sau nhiều năm tăng trưởng liên tục, song cũng 

có chế độ độc tài sụp đổ sau nhiều năm kinh tế suy sụp liên tục. 

(d) Vì không đủ thông tin, khó xác định ảnh hưởng của phân phối thu 

nhập. Tuy nhiên, dường như độc tài càng dễ sụp đổ khi phân bố thu nhập 

càng chênh lệch. 

(e) Khi đem yếu tố khác (ví dụ như quá khứ chính trị, sự đa dạng ngôn 

ngữ, tỷ lệ các tôn giáo chính, và truyền thống thuộc địa) vào mô hình thì 

kết quả cũng không rõ rệt gì hơn. 

Przeworski nhận xét: các chế độ độc tài “chết” trong nhiều hoàn cảnh 

khác nhau. Đôi khi nó sụp đổ khi kinh tế khủng hoảng, lúc khác thì sau 

một thời kỳ thịnh vượng lâu dài. Nhiều khi thì độc tài chết theo người 

sáng lập ra nó, lúc khác thì độc tài chấm dứt khi một quốc gia bị thất 

trận. Và cũng có khi độc tài sụp đổ vì áp lực quốc tế. 

 

Sự bền vững của dân chủ 

Przeworski khám phá rằng dù xuất hiện qua lộ trình lịch sử nào, dân chủ 

cũng bền vững hơn trong các nước đã phát triển. Đặc biệt, chưa hề có một 

nền dân chủ nào sụp đổ khi thu nhập đầu người vượt trên ngưỡng 
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$6000/năm (đo bằng đô la năm 1965). Giáo dục (đo theo số năm đến 

trường) cũng làm dân chủ bền vững hơn. Tuy nhiên, dù giáo dục và thu 

nhập có tương quan khá chặt chẽ, Przeworski đã có thể xác định là ảnh 

hưởng của giáo dục không mạnh bằng ảnh hường của thu nhập đối với sự 

tồn tại của dân chủ. Nôm na: nước giàu mà dốt thì dân chủ khó sập hơn 

nước có học nhưng hơi nghèo! Przeworski cũng phát giác rằng khó xác 

định ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến sự tồn vong của dân chủ. 

Đúng là dân chủ yếu và thu nhập trì trệ là hai hiện tượng thường đi đôi, 

song khó biết là dân chủ thoi thóp vì nó không hiệu quả, hoặc nó không 

hiệu quả vì (dân chúng cảm thấy là) nó sắp không còn? 

Tuy rằng giáo dục, phân bố thu nhập, định chế chính trị, và tương 

quan giữa các lực lượng chính trị đều có vài ảnh hưởng đến sự bền vững 

của dân chủ độc lập với thu nhập đầu người, ảnh hưởng của mức độ thu 

nhập là lớn nhất. 

Przeworski (2002) lý giải như sau: Ở các nước giàu, mọi người đều ủng 

hộ dân chủ bởi lẽ nếu chống nó thì có thể mất mát rất nhiều. Ở các nước 

nghèo thì trái lại: của cải xã hội không có là bao, cho nên nhóm nào 

chống lại dân chủ, dù bị thất bại, cũng không có gì nhiều để mất. Ở các 

nước nghèo, thu nhập của những người dưới ách độc tài cũng không thấp 

hơn thu nhập của những người sống trong dân chủ (dù họ có thắng cử 
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hay không). Ở nước giàu thì khác: khoảng chênh lệch thu nhập giữa 

những người trong phe thất cử (trong dân chủ) và những người bị đàn áp 

trong chế độ độc tài là rất lớn. Nói cách khác, ví dụ ngay như một nhóm 

nào đó hi vọng là thu nhập của họ khi họ quay chống dân chủ sẽ là cao 

hơn trong dân chủ, cái “cơ may” (possibility) là họ sẽ là bên bại trận sau 

khi độc tài thiết lập là rất lớn (trong xã hội phồn thịnh) và do đó họ sẽ 

ngại chống dân chủ. Nói chung, theo lập luận của Przeworski, thu nhập 

càng cao thì cái có thể bị mất mát càng lớn, do đó ngay đến nhóm luôn 

luôn thất cử cũng thà chấp nhận kết quả bầu cử còn hơn. Chính thái 

độ tránh rủi ro(risk aversion) là động cơ khiến mọi người các nước trù phú 

tuân theo kết quả bỏ phiếu.[11] 

Przeworski tóm tắt: Lý do các nước dân chủ thường là các nước kinh tế 

phát triển, và ít khi là các nước nghèo, không phải vì dân chủ thường xuất hiện 

như là hậu quả của phát triển, song vì nó có hi vọng sống lâu hơn nếu nó may 

mắn xuất hiện trong quốc gia đã phát triển. Đúng là lộ trình mà dân chủ 

xuất hiện là rất đa loại, khó thể tiên đoán, nhưng, một khi nền dân chủ đã 

thành hình thì sự tồn tại của nó tuỳ thuộc vào một số yếu tố rất dễ thấy. 

Đứng đầu danh sách các yếu tố ấy là mức độ phát triển kinh tế, như được 

đo bằng thu nhập đầu người. Các định chế chính trị cũng có ảnh hưởng. 
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C. Đánh giá Przeworski 

Một chỉ trích Przeworski và Limongi (xem Lời Dẫn Nhập của Bhardan 

trong Journal of Economic Perspectives [1993]) là hai ông này chỉ dùng 

thu nhập làm thước đo tăng trưởng. Nhiều nghiên cứu khác cũng cho 

thấy là thu nhập có ảnh hưởng (dù không lớn) đến dân chủ. Chẳng hạn 

như Londregan và Poole (1996) cho biết nếu tăng thu nhập gấp đôi thì sẽ 

tăng “mức độ dân chủ” của các chế độ chuyên chế khoảng 30% nếu nước 

ấy là chuyên chế “vừa phải” (moderately authoritarian), nhưng nếu nước ấy 

là cực kỳ chuyên chế thì tăng đôi thu nhập như thế chỉ tăng mức dân chủ 

chừng 5-15% mà thôi. Và nếu nước ấy đã tương đối phóng khoáng thì 

tăng đôi thu nhập không tăng thêm mức độ dân chủ. 

Cũng nên kể thêm là kết quả của Barro (1996, bản thảo 1994) cho thấy 

là liên hệ giữa dân chủ và phát triển có thể có dạng chữ U ngược: Tăng 

trưởng là chậm nhất ở các quốc gia thiếu tự do nhất. Ở những nơi này, 

nếu thêm dân chủ một chút là tăng trưởng tăng thấy rõ, đạt đến cao đỉnh 

vào khoản thu nhập trung bình. Và ảnh hưởng này yếu đi khi dân chủ 

tăng lên ở các quốc gia thu nhập cao hơn thêm. 

 

III. Cởi trói kinh tế và cởi trói chính trị 
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Như đã lược thuật ở Phần I, phần lớn ý kiến “xưa” về liên hệ giữa thể chế 

chính trị và phát triển đều dựa vào nhận định đơn giản: muốn phát triển 

thì cần đầu tư, vậy chế độ nào có tác động tăng đầu tư thì sẽ tốt cho phát 

triển. Nhận định này ngày càng bị cho là thiếu sót. Những năm gần đây 

manh nha một lối nhìn khác, với nhận định là phát triển cần cả một định 

chế chính trị thuận lợi, không chỉ ở mức độ đầu tư. Do đó, muốn biết 

liên hệ giữa ảnh hưởng của chế độ chính trị đến phát triển thì phải xem 

ảnh hưởng của chế độ ấy đến các định chế cần thiết cho phát triển (xem 

thêm Rodrik [2004]). Các định chế ấy gồm (1) luật pháp bảo vệ quyền sở 

hữu, (2) luật phát bảo vệ tự do cá nhân (vì tự do ấy được xem như cần 

thiết để thúc đẩy óc sáng tạo và tinh thần kinh doanh), và (3) những cơ 

chế “kiềm chế và đối trọng” (checks and balances) để ngăn ngửa tham ô, 

lấy của công làm của riêng, thường thấy ở các quốc gia chuyên chế. 

Francesco Giavazzi và Guido Tabellini định nghĩa “cởi trói kinh tế” như 

là những cải cách toàn diện để nới rộng thị trường, nhất là thị trường 

quốc tế, và dùng cụm từ “cởi trói chính trị” như đồng nghĩa với dân chủ 

hoá. 

Trong một loạt bài từ đầu những năm 2000, hai nhà kinh tế ngưới Ý 

này đặt bốn câu hỏi: (1) cởi trói kinh tế và cởi trói chính trị có ảnh hưởng 

đến thành tích kinh tế (chẳng hạn như tăng trưởng và đầu tư), đến chính 
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sách vĩ mô (chẳng hạn như lạm phát và ngân sách), và chính sách cơ cấu 

(ví dụ như bảo vệ quyền sở hữu và kiềm chống tham nhũng) hay không? 

(2) Có quả là cởi trói kinh tế khích động (induce) cởi trói chính trị, hoặc 

ngược lại? Hoặc hai loại cởi trói ấy không dính dáng gì đến nhau? (3) Hai 

loại cởi trói này tương tác qua lại ra sao (nói cách khác, hiệu quả của hai 

loại cởi trói, nếu thực thi cùng lúc, có lớn hơn tổng cộng của chúng nếu 

thực hiện riêng rẽ?) (4) Thứ tự thời gian của hai đợt cởi trói ấy (đợt nào 

trước, đợt nào sau) có quan hệ gì không? Nói cách khác: nếu một nước 

đang “đóng cửa”, và không dân chủ, quyền định “mở cửa” trong cả hai 

lãnh vực, thì khởi điểm của nước ấy có quan hệ gì không? 

Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên mà các câu hỏi ấy được đặt ra 

(ngay cả Przeworski và Limongi cũng đã đề cập đến chúng), song trước 

Giavazzi và Tabellini (và Persson cũng có đóng góp) thì hầu như tất cả đều 

phân tích hai loại cởi trói đó riêng rẽ, bỏ mất cơ hội xem xét ảnh hưởng 

qua lại giữa chúng. 

 

Cởi trói nào trước? 

Tiên nghiệm (a priori) thì chiều nhân quả nào cũng là có thể: Thương 

mại có khuynh hướng đem lợi ích cho đa số và chỉ tổn hại thiểu số, vậy có 

thể là số đông (trong dân chủ) sẽ “đẩy” tự do thương mại (nhiều kết quả 
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thực nghiệm xác nhận điều này). Song cũng có thể là một nền kinh tế cởi 

trói sẽ tạo sức ép “đẩy” chính trị về phía dân chủ, chẳng hạn vì nó tăng sức 

mạnh và quyển lực (kinh tế) của giới trung lưu (như quan điểm “xưa”, nói 

ở Phần I). Theo Giavazzi và Tabelllini thì chiều nhân quả có khuynh 

hướng đi từ chính trị đến kinh tế thay vì ngược lại (nói nôm na, đừng 

tưởng là dân giàu thì sẽ đòi dân chủ!) 

Những quốc gia mà cải cách kinh tế đi trước dân chủ gồm: Hàn Quốc, 

Đài Loan, Chile, Mexico. Ngươc lại thì có thể kể: Argentina, Brazil, 

Philippin, và Bangladesh. Theo kết quả của Giavazzi và Tabellini, những 

quốc gia cải cách “kinh tế trước, chính trị sau” có những thành tích tốt 

hơn. Cụ thể: 

(1) Thứ nhất, cởi trói kinh tế bởi một chính quyền chuyên chế có công 

hiệu hơn bởi một chính quyền dân chủ. Có hai bằng cớ. Một là, khi nhà 

nước chuyên chế cởi trói kinh tế thì kim ngạch ngoại thương sẽ tăng 

nhiều hơn khi nhà nước đó đã là dân chủ. Hơn nữa, khi nhà nước đó trở 

thành dân chủ sau này thì mức tăng đó cũng còn kéo dài hơn. Hai là, nếu 

cởi trói kinh tế trước (khi chính trị vẫn còn là chuyên chế) thì lạm phát sẽ 

giảm nhanh hơn. 

Theo Giavazzi và Tabellini, sự khác biệt về mức công hiệu (và ảnh 

hưởng đến ngoại thương) nói trên có thể là vì nội dung các chính sách 
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kinh tế vĩ mô. Khi một chính quyền chuyên chế ban bố thì nội dung này 

là khác khi nhà nước dân chủ ban bố. Xem vấn đề mở cửa kinh tế chẳng 

hạn. Những nước dân chủ, khi mở cửa kinh tế, cũng còn đặt nhiều rào 

cản thương mại (vì bị áp lực của các thành phần kinh tế “nạn nhân” của 

mở cửa). Trong lúc đó, dù rằng các nước chuyên chế thường ít mở cửa 

hơn, song khi mở cửa thì họ không bị áp lực của các “nhóm lợí ích” 

(interest group) trong nước, và do đó ít có rào cản thưong mại hơn.[12] 

(2) Thứ hai, dân chủ hoá được tiến hành trong một không khí kinh tế 

“tự do” sẽ đem đến một nền dân chủ “tốt” hơn. Có nhiều cách giải thích 

hiện tượng này. 

Giải thích thứ nhất là, khi một chế độ chuyên chế chính trị cởi trói kinh 

tế thì chẳng những tăng trưởng nhanh hơn mà môi trường cũng có nhiều 

cạnh tranh hơn. Nhờ thế, khi quốc gia ấy truất phế nhà độc tài và trở 

thành dân chủ thì nó sẽ là một nền dân chủ tốt hơn bởi hai lý do. Một là, 

nó đã sẳn mở cửa cho thương mại và cạnh tranh, và hai là, nhờ đã phát 

triển khá, quốc gia ấy có đủ nguồn lực để phân phối cho dân chúng, một 

điều mà mọi chính thể dân chủ đều cần làm. Mặt khác, một nền dân chủ 

phôi thai, trong một nền kinh tế còn tương đối đóng kín, sẽ dễ bị tê liệt 

do các thế lực đòi phân bố thu nhập, và sẽ đi quá xa trong những chính 

sách thoả mãn quần chúng (populist policies), có tính lãng phí. 
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Giải thích thứ hai là, có thể chính sự cởi trói kinh tế trước cởi trói chính 

trị là lộ trình do một lãnh tụ nhìn xa thấy rộng định trước. Trái lại, khi 

dân chủ hoá đến trước thì nó thường là hậu quả của một cuộc cách mạng 

(hay đảo chánh) đột ngột, có tính xáo trộn. Như vậy, nó thường đi kèm 

với những xáo trộn kinh tế. 

Tóm tắt, cởi trói kinh tế sẽ có hậu quả tốt về mọi mặt, bởi vì nó sẽ đưa 

đến những chính sách tốt về cơ cấu cũng như về những mặt vĩ mô. Cởi 

trói chính trị, trái lại, không có ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng và đầu 

tư, dù có vẻ tăng chất lượng của các chính sách cơ cấu. Ảnh hưởng của cởi 

trói chính trị đến chính sách vĩ mô thì có khi tốt, khi xấu. Tuy nhiên, 

Giavazzi và Tabellini khám phá rằng, những quốc gia cởi trói kinh tế lẫn 

chính trị là khá hơn cả. 

Persson and Tabellini (2006) đề nghị ý niệm “vốn dân chủ” (democratic 

capital) mà họ giải thích như sau: Sự cảm nhận của dân chúng đối với giá 

trị của dân chủ không phải ngày một ngày hai mà có. Trái lại, nó là một 

tiến trình dần dần, từng bước, như là tích lũy “của cải” dân sự và xã hội, 

khi mà quốc gia ấy học được từ kinh nghiệm của chính họ cũng như kinh 

nghiệm của các nước láng giềng. 

 

IV. Kết luận 
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Cần khẳng định rằng những nghiên cứu định lương (hay cố gắng về 

hướng đó) như lược duyệt trong bài này không nhất thiết sẽ là gần “chân 

lý” hơn những phân tích không định lượng.[13] Tuy nhiên, khảo hướng 

này vạch trần những khó khăn trong việc tim hiểu những liên hệ phổ quát 

giữa dân chủ và phát triển, những khó khăn mà mọi nghiên cứu khách 

quan, khoa học, cần lưu tâm và khắc phục. 

Dù rằng liên hệ giữa phát triển kinh tế và thể chế chính trị (cụ thể là 

dân chủ) đã được nhiều người khẳng định (và là một cương lĩnh tuyên 

truyền của nhiều chính phủ), cho đến nay chứng cớ khoa học cho liên hệ 

này vẫn chưa rõ ràng và, theo tôi, sẽ không thể rõ ràng, vì có quá nhiều 

thông số. Nó hết sức phức tạp, tùy vào thể chế, lịch sử cuả quốc gia và, 

thật vậy, vào chính mức độ phát triển hiện tại của quốc gia ấy nữa. Ngay 

từ căn bản: thế nào là phát triển, và thế nào là mức độ dân chủ, cũng khó 

có một thước đo mà mọi người đều đồng ý, và như Tabellini và Giavazzi 

nhấn mạnh, mỗi hình thức dân chủ (dân chủ đại nghị, dân chủ tổng 

thống, vv ) có những hậu quả khác nhau. 

Nhưng đặt câu hòi về liên hệ giữa dân chủ và phát triển (như đo bằng 

mức thu nhập) có thể là quá hẹp hòi, bởi vì “dân chủ” phải đuợc xem như 

một phương tiện để thực hiện những ao ước khác của con người, đó là 

sống một cuộc đời mà khả năng được phát triển toàn vẹn. Đó là tự do. 



28 | 723 

 

Người phân tích sâu sắc nhất về tự do và phát triển có lẽ là Amartya 

Sen (1999). Theo ông, sự bành trướng tự do[14] là (1) mục tiêu bậc nhất 

(primary end) và (2) phương tiện chính (principal instrument) của phát 

triển. Có thể gọi vai trò thứ nhất của tự do là vai trò thành tố, và vai trò 

thứ hai là vai trò công cụ. Theo Sen, phát triển, chính nó, có thể được xem 

như là một tiến trình mở rộng tự do cho con người, nói cách tổng quát. 

(Nên nhớ là trong vai trò công cụ, tự do có nhiều loại (a) tự do chính trị, 

(b) tự do kinh tế, (c) cơ hội thăng tiến trong xã hội, (d) bảo đảm tính 

minh bạch (transparency guarantees).) Như vậy, theo Sen, câu hỏi thật sự 

quan trọng là liên hệ giữa tăng trưởng và tự do, không phải giữa dân chủ 

và phát triển. Và nếu hỏi như vậy thì, theo Sen, câu trả lời thật quá rõ 

ràng: tự do sẽ gia tốc tăng trưởng, và tăng trưởng sẽ nới rộng tự do (cụ 

thể là không còn bị đe dọa bởi đói khát, có nhiều cơ hội học hành, 

…)[15] 

Tách rời dân chủ và phát triển (không phủ nhận, cũng không khẳng 

định) như hai mục tiêu khác nhau còn giúp “giải phóng” nhà khoa học 

khỏi những thiên kiến ngoài kinh tế. Cần tập trung vào những yếu tố 

không thể phủ nhận (1) tham nhũng, lãng phí, bất công xã hội chắc chắn 

sẽ làm trì trệ phát triển, và (2) “tự do” có một giá trị to lớn, tự tại, biệt lập 

với phát triển kinh tế. Cũng nên thêm một nhận xét: dù có cho rằng dân 
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chủ sẽ có lợi cho phát triển, lộ trình dân chủ hoá của một quốc gia không 

đang là dân chủ tuỳ thuộc vào bối cảnh lịch sử, xã hội, và chính trị cá biệt 

của quốc gia ấy. Hoặc có cho rằng dân chủ và phát triển là hai mục tiêu 

đánh đổi, thì vấn đề tiếp theo sẽ là thể chế nào là tốt nhất để làm quyết 

định đánh đổi này. 

 

Chú thích 

[1] Trong số này cũng có thể kể một bài báo khá nổi tiếng gần đây, tuy có 

nhiều nhận xét mới lạ và hữu ích, nhưng khá phiến diện và không có tính 

học thuật cao, đó là bài của De Mesquita và Downs (2005). Đúng ra, hai 

tác giả này chỉ là áp dụng lý thuyết của Chong (1991) và Chwe (1998, 

2001) cho “thời đại Internet”. 

[2] Tuy nhiên, cũng có nhiều người không đồng ý là phát triển là cần 

thiết, thậm chí dân chủ cũng là không cần thiết. Xem, chẳng hạn, Gordon 

Graham, The case against the democratic state, Imprint Academic, 2002. Về 

vấn đề phát triển có thực sự đem lại hạnh phúc cho con người không, 

xem, chẳng hạn, Richard Layard, Happiness: Lessons from a new science, 

Penguin, 2006 

[3] Đó chưa nói đến cac máy tính điện tử ngày càng mạnh và rẻ. 
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[4] Hai bài “mở đường” cho những tiến bộ này là Lucas (1988) và Barro 

(1991), nhưng công trình có ảnh hưởng nhất phải là Barro (1996) – tuy 

được in năm 1996 nhưng bản thảo đã được giới học giả chuyền tay nhau 

xem từ đầu thập kỷ 1990. 

[5] Điển hình là Galenson (1959), Schweinitz (1959), La Palombara 

(1963), Huntington và Nelson (1976) 

[6] Một giả định nữa là thu nhập càng thấp thì khuynh hướng tiêu dùng 

càng cao. Giả định này giải thích tại sao dân chủ là có thể đi đôi với tăng 

trưởng khi mức thu nhập (bình quân) đã là cao, nhưng không như vậy khi 

thu nhập (bình quân) còn là thấp. 

[7] Xem, chẳng hạn, Minxin Pei (1999) 

[8] Giáo sư chính trị học, đại học New York 

[9] Quốc gia độc tài trù phú nhất giữa 1951 và 1990 là Singapore, có thu 

nhập đầu người là $11.698, tức là cũng không giàu bằng Pháp. 

[10] Đây là một sự thật mà tôi chưa thấy ai giải thích 

[11] Độc giả quen thuộc với thuyết trò chơi (game theory) hẳn đã thấy 

ngay ảnh huởng của thuyết này trong lý giải của Przeworski. 

[12] Tôi không nghĩ điều này là đúng. 

http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai10/200710_THDung.htm#_ftnref6
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[13] Xem, chẳng hạn, Fukuyama, “Remembering Seymour Martin 

Lipset”, American Interest “blog”, mùa thu 2006 

[14] Theo tôi, cụm từ “bành trướng tự do”, thay vì chỉ “tự do”, diễn tả 

chính xác hơn ý của Sen 

[15] Một khái niệm khá có ích trong khung cảnh này là khái niệm “vô tự 

do” (unfreedom) 

 

Nguồn: Trần Hữu Dũng. Dân chủ và phát triển: Lý thuyết và chứng cớ. 

Truy cập ngày 01.10.2016. 
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BÀI HAI 

 

DÂN CHỦ HÓA Ở CÁC NƯỚC 

DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO 

Tác giả: Samuel P. Huntington 

Dịch giả: Vương Thiện 

 

AMUEL P. HUNTINGTON là giáo sư Albert J. Weatherhead III 

của trường Đại học Harvard. Ông qua đời tháng 12/2008. Ông là một 

nhà khoa học chính trị xuất sắc trong các môn như quan hệ dân sự - quân 

sự, phát triển chính trị, nhà nước so sánh và đụng độ toàn cầu giữa các 

nền văn hóa. Giáo sư Huntington còn là một người bạn tốt của tạp chí 

quý Khoa học Chính trị và Biên tập viên của tạp chí này. Chúng tôi 

thương tiếc ông một cách sâu sắc. Bài báo này vốn đã được xuất bản trong 

số mùa Đông năm 1991 của Tạp chí và đã là một trong những bài viết 

được đọc nhiều nhất trên JSTOR và cả trên trang web của chúng tôi. 

Giữa những năm 1974 và 1990 hơn 30 nước Nam Âu, châu Mỹ latinh, 

Đông Á, và Đông Âu chuyển đổi từ chế độ độc tài sang hệ thống chính 

S 
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thể dân chủ. Cuộc “cách mạng dân chủ toàn cầu” này có lẽ là trào lưu 

chính trị quan trọng nhất cuối thế kỷ 20. Đây là làn sóng dân chủ hóa lần 

thứ ba trong kỷ nguyên hiện đại. Làn sóng dân chủ hóa này bao gồm một 

nhóm các nước chuyển đổi từ chế độ phi dân chủ sang chế độ dân chủ 

trong một khoảng thời gian nhất định, và số lượng các nước như vậy 

nhiều hơn nhiều các quá trình chuyển đổi đối nghịch trong cùng khoảng 

thời gian. Làn sóng thứ nhất diễn ra tại châu Mỹ vào đầu thế kỷ mười 

chín và lên đến đỉnh điểm vào giai đoạn cuối chiến tranh Thế giới lần thứ 

nhất, với khoảng 30 nước đạt được chế độ dân chủ. Cuộc đổ bộ của 

Mussolini vào thành Rome năm 1922 bắt đầu một làn sóng đối nghịch, và 

vào năm 1942 chỉ còn lại 12 nền dân chủ trên thế giới. Với chiến thắng 

của quân đội Đồng minh ở chiến tranh Thế giới lần thứ hai và ảnh hưởng 

từ phong trào phi thực dân hóa, phong trào hướng tới dân chủ lần thứ hai 

đã được khởi xướng, mặc dù phong trào lần này yếu dần và thoái trào vào 

đầu thập niên 60, với khoảng 36 nước hưởng các chế độ dân chủ. Tiếp 

ngay sau đó là phong trào đối nghịch lần thứ hai hướng về chủ nghĩa độc 

tài, đánh dấu đột ngột nhất là bằng các cuộc tiếp quản quân sự tại châu 

Mỹ latinh và cướp chính quyền của những kẻ độc tài như Ferdinand 

Marcos. 
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Nguyên nhân khởi nguồn của làn sóng thứ ba, cũng như của các làn 

sóng trước đó, rất phức tạp và mang tính đặc thù riêng. Tuy nhiên, bài 

viết này không lưu tâm tới việc tại sao có làn sóng thứ ba này, mà hơn hết 

lưu tâm với câu hỏi là các tiến trình dân chủ hóa của làn sóng này đã diễn 

ra như thế nào: các cách thức trong đó lãnh đạo chính trị và quần chúng 

trong thập niên 1970 và 1980 kết thúc các hệ thống độc tài và tạo ra các 

chế độ dân chủ. Con đường đi đến sự thay đổi rất đa dạng, cũng như thế 

về những nhân vật chủ chốt đưa đến sự thay đổi. Hơn hết, điểm bắt đầu 

và kết thúc của các quá trình này không đối xứng. Có những sự khác biệt 

rõ rệt tồn tại giữa các chế độ dân chủ: một vài dưới hình thức dân chủ 

tổng thống, số khác theo hình thức nghị viện, số khác nữa theo trường 

phái của Charles De Gaulle là sự tổng hòa của cả hai hình thức trên; do 

đó, một số là hai đảng, số khác đa đảng, và những sự khác biệt lớn tồn tại 

ở bản chất và sức mạnh của các đảng này. Những sự khác biệt này có tầm 

quan trọng đáng kể đối với tính ổn định của các hệ thống dân chủ đã 

hình thành, nhưng không quan trọng lắm trong các quá trình dẫn đến 

việc ra đời những nền dân chủ này[1]. Sự khác biệt quan trọng hơn cả là 

trong tất cả các nền dân chủ, viên chức chính của chính phủ được lựa 

chọn thông qua các cuộc bầu cử mang tính cạnh tranh mà trong đó toàn 

thể dân chúng đều có thể tham gia. Do đó, các hệ thống dân chủ có một 

điểm hạt nhân chung về thể chế và đây chính là cái tạo nên đặc tính của 
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các hệ thống này. Các hệ thống độc tài – như từ này được dùng trong 

nghiên cứu này – được xác định đơn giản là tính vắng mặt của hạt nhân 

thể chế đó. Ngoài việc không phải là các thể chế dân chủ, các thể chế này 

có thể không có gì nhiều chung. Do đó, sẽ là cần thiết bắt đầu cuộc thảo 

luận về sự thay đổi trong các chế độ độc tài bằng việc xác định những sự 

khác biệt giữa các chế độ này và điểm quan trọng trong những điểm khác 

biệt đó đối với các tiến trình dân chủ hóa. 

 

CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI 

Trong lịch sử, các chế độ phi dân chủ tồn tại dưới rất nhiều hình thức 

khác nhau. Các chế độ tiến hành dân chủ hóa trong làn sóng lần thứ nhất 

nói chung là các chế độ quân chủ chuyên chế, chế độ quý tộc phong kiến 

còn rơi rớt lại, và các quốc gia kế thừa các đế chế lục địa. Các chế độ dân 

chủ hóa trong làn sóng lần thứ hai trước đó là các quốc gia phát xít, thuộc 

địa, và độc tài chính trị cá nhân hóa và trước đó thường đã có kinh 

nghiệm về dân chủ. Các chế độ chuyển động và hướng tới dân chủ trong 

làn sóng lần thứ ba rơi vào 3 nhóm: chế độ một đảng, chế độ quân sự, và 

chế độ độc tài mang tính cá nhân. 

Hệ thống một đảng hình thành từ cuộc cách mạng hoặc do sự áp đặt 

của Xô-viết và bao gồm các nước cộng sản cộng thêm Đài Loan và Mê-hi-
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cô (Thổ Nhĩ Kỳ cũng phù hợp với mô hình này trước khi nước này thực 

hiện dân chủ hóa trong làn sóng lần thứ hai vào những năm 1940). Trong 

các hệ thống này, đảng cầm quyền giữ độc quyền về quyền lực, tiếp cận 

quyền lực thông qua tổ chức đảng, và đảng cầm quyền hợp pháp hóa sự 

thống trị của mình thông qua ý thức hệ/hệ tư tưởng. Các hệ thống này 

thường đạt được mức độ thể chế hóa chính trị tương đối cao. Các chế độ 

quân sự được tạo ra sau các cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân chủ hoặc 

dân sự. Trong các hệ thống này, quân đội thực thi quyền lực trên cơ sở 

thể chế, với một đặc tính tiêu biểu là giới lãnh đạo quân đội thường quản 

lý nhà nước như những kẻ độc tài quân sự hoặc phân phối các vị trí hàng 

đầu trong chính phủ cho các vị tướng lĩnh đứng đầu quân đội. Các chế độ 

quân sự tồn tại trong rất nhiều nước ở châu Mỹ latinh (nơi một số người 

coi gần giống như mô hình quan liêu – độc tài) và ở cả Hy Lạp, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Pakistan, Nigeria và Hàn Quốc. 

Chế độ độc tài mang tính cá nhân là nhóm thứ ba, đa dạng hơn trong 

hệ thống các nền phi dân chủ. Đặc điểm phân biệt một chế độ độc tài 

mang tính cá nhân là ở chỗ vị lãnh đạo đó là nguồn của quyền hành và ở 

chỗ quyền lực phụ thuộc vào việc tiếp cận tới vị lãnh đạo này, sự gần gũi 

với vị này, sự phụ thuộc vào vị này, và sự ủng hộ của vị lãnh đạo này. Nằm 

trong phân loại này gồm có Bồ Đào Nha dưới thời António Salazar và 
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Marcello Caetano, Tây Ban Nha dưới thời Francisco Franco, Philipin dưới 

thời Ferdinand Marcos, Ấn Độ dưới thời Indira Ghandi, và Rô-ma-ni-a 

dưới thời Nicolae Ceausescu. Độc tài mang tính cá nhân có rất nhiều 

nguồn gốc khởi nguyên. Những vị độc tài ở Philipin và Ấn Độ là kết quả 

của đảo chính ở cấp độ hành pháp. Độc tài ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha 

bắt đầu bằng các cuộc đảo chính quân sự (trong đó, ở trường hợp của Tây 

Ban Nha, sau đó dẫn đến chiến tranh dân sự) với những kẻ độc tài lần lượt 

thiết lập cơ sở quyền lực độc lập với quân đội. Tại Rô-ma-ni-a, độc tài 

mang tính cá nhân sinh ra từ chế độ một đảng. Chi-lê dưới thời Augusto 

Pinochet khởi đầu là một chế độ quân sự nhưng trong thực tế dần trở 

thành độc tài mang tính cá nhân do sự nắm quyền kéo dài của ông này và 

những bất đồng cũng như vị thế thống trị của ông với các lãnh đạo của 

giới quân sự. Một vài độc tài mang tính cá nhân như Marcos và 

Ceausescu, như Anastasio Somoza, François Duvalier, Sese Seko Mobutu, 

và vua Iran, là những ví dụ điển hình cho mô hình của Weber về các chế 

độ sultanic đặc trưng bởi quyền bổ nhiệm, ưu đãi, quan hệ và tham 

nhũng. 

Chế độ một đảng, chế độ quân sự, và độc tài mang tính cá nhân đè nén 

cả tính cạnh tranh và sự tham gia. Hệ thống của Nam Phi khác những chế 

độ này ở chỗ hệ thống này về cơ bản là chính thể đầu sỏ theo chủng tộc 



38 | 723 

 

với hơn 70 phần trăm dân số bị loại khỏi chính trị nhưng với tính cạnh 

tranh chính trị tương đối căng thẳng xuất hiện trong cộng đồng các quan 

chức chính phủ người da trắng. Kinh nghiệm từ lịch sử cho thấy dân chủ 

hóa diễn ra dễ dàng hơn nếu cạnh tranh mở rộng trước khi có sự tham 

gia.[2] Nếu đây là trường hợp đó, triển vọng cho một kết cục dân chủ hóa 

thành công ở Nam Phi là cao hơn so với các nước có các dạng thức khác 

của hệ thống độc tài. Quá trình diễn ra ở Nam Phi, ở một mức độ nào đó, 

giống với các quá trình dân chủ hóa ở thế kỷ 19 tại châu Âu trong đó đặc 

điểm trung tâm là sự mở rộng quyền đi bỏ phiếu bầu cử và sự thiết lập 

một chính thể chính trị mang tính đại diện rộng hơn. Trong những 

trường hợp này, sự loại trừ dựa trên các cơ sở kinh tế, chứ không phải trên 

cơ sở chủng tộc. Tuy nhiên, trong lịch sử, các hệ thống công xã theo thứ 

bậc thường có tính kháng cự rất cao trước thay đổi mang tính hòa 

bình.[3] Cạnh tranh trong hệ thống chính thể đầu sỏ do đó thuận lợi hơn 

cho quá trình dân chủ hóa thành công của Nam Phi; khái niệm chủng tộc 

của chính thể đầu sỏ này đã tạo ra vấn đề cho quá trình dân chủ hóa. 

Các chế độ cụ thể không phải luôn luôn hợp sít sao vào một trong 

những phân loại cụ thể kể trên. Ví dụ vào đầu thập niên 1980, Ba Lan là 

tổng hợp của các yếu tố của một chế độ một đảng đang bị mọt ruỗng và 

của một chế độ dựa trên quân đội trong tình trạng thiết quân luật đứng 
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đầu là một sĩ quan quân đội và người này cũng đồng thời là tổng bí thư 

Đảng Cộng sản. Chế độ cộng sản của Rô-ma-ni-a (cũng giống như ở Hàn 

Quốc) khởi đầu là chế độ một đảng nhưng đến những năm 1980 đã tiến 

sang hình thức độc tài mang tính cá nhân sultanic. 

 Chế độ 

Quá trình Một đảng Cá nhân Quân sự 
Đầu sỏ 

dân tộc 

Chuyển đổi  

(Transformation) 

(Đài Loan)[a]  

Hungary (Mê-

hi-cô)  

(Liên Xô)  

Bulgaria 

Tây Ban Nha  

Ấn Độ  

Chi-lê 

Thổ Nhỹ Kỳ  

Brazil  

Pê-ru  

Ecuador  

Guatemala  

Nigeria[*]  

Pakistan Sudan[*] 

 

16 5 3 8  
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Chuyển dịch 

(Transplacement) 

Ba Lan  

Séc và Slôvakia 

Nicaragua  

Mông Cổ 

(Nê-pan) 

Uruguay 

Bô-li-vi-a 

Honduras 

El Salvador 

Hàn Quốc 

(Nam 

Phi) 

11 4 1 5 1 

Thay thế  

(Replacement) 
Đông Đức 

Bồ Đào Nha 

Phi-lip-pin  

Rô-ma-ni-a 

Hy Lạp 

Ác-hen-ti-na 
 

6 1 3 2  

Can thiệp Grenada  (Panama)  

2 1  1  

Tổng số     

35 11 7 16 1 
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Chế độ tại Chi- lê giữa những năm 1973 và 1989 một phần là chế độ 

quân sự nhưng trái ngược với các chế độ quân sự khác ở Nam Mỹ, trong 

suốt thời kỳ tồn tại của nó, cũng chỉ có một lãnh đạo, người đã phát triển 

các nguồn lực chính trị khác. Do vậy, chế độ này mang khá nhiều các đặc 

điểm của một chế độ độc tài mang tính cá nhân. 

Chế độ độc tài Noriega của Panama, một mặt, cá nhân hóa rất cao 

nhưng cũng phụ thuộc gần như hoàn toàn vào quyền lực quân sự. Các 

phân loại trong Bảng 1 do đó phải được xem như những xấp xỉ phác thảo. 

Khi một chế độ có các yếu tố của cả hai dạng thức, chế độ đó sẽ được 

phân loại dựa trên những yếu tố nổi trội khi quá trình chuyển đổi đang 

bắt đầu. 

Trong làn sóng lần thứ hai, dân chủ hóa diễn ra phần lớn thông qua sự 

áp đặt ngoài nước và phi thực dân hóa. Trong làn sóng thứ ba này, như 

chúng ta đã thấy, hai quá trình này ít đặc biệt hơn, giới hạn trước năm 

1990 ở Grenada, Panama, và một vài nước nhỏ là thuộc địa cũ của Anh mà 

phần lớn nằm trong khu vực Ca-ri-bê. Trong khi các ảnh hưởng từ bên 

ngoài thường là những nguyên nhân quan trọng của làn sóng dân chủ hóa 

lần thứ ba, tự bản thân các quá trình này lại mang tính nội tại một cách áp 

đảo. Các quá trình này có thể được định vị là nằm trên một trục liên tục 

về tầm quan trọng tương đối của việc điều hành nhà nước và các nhóm đối 
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lập thì được xem như nguồn của dân chủ hóa. Cho các mục tiêu phân 

tích, sẽ giúp ích nếu nhóm các trường hợp này lại thành 3 loại quá trình 

chính. Biến đổi (hoặc như cụm từ của Juan J. Linz, sửa đổi) xuất hiện khi 

các tầng lớp chóp bu cầm quyền chủ động tiến hành thực cải tổ tạo ra dân 

chủ. Thay thế (hay tuyệt giao, từ của Linz) xuất hiện khi các nhóm đối lập 

nắm vị trí đầu trong quá trình đem lại dân chủ, và chế độ độc tài sụp đổ 

hoặc bị lật đổ. Cái được gọi là sự tách thoát hay “biến đổi và thay thế” 

xuất hiện khi dân chủ hóa đạt được chủ yếu từ hành động chung giữa 

chính phủ và các nhóm đối lập. Hầu như trong tất cả các trường hợp, các 

nhóm cả đang nắm giữ quyền lực và bị tước quyền lực đều đóng vai trò 

nào đó, và các phân loại này chỉ đơn giản để phân biệt vai trò quan trọng 

tương đối của chính phủ và bên đối lập. 

Như với các loại chế độ, các trường hợp về thay đổi chế độ trong lịch sử 

không nhất thiết phải hợp khít vào các phân loại mang tính lý thuyết ở 

đây. Hầu như tất cả các chuyển đổi, không chỉ các quá trình tách thoát, 

đều có ít nhiều thương lượng – rõ ràng hoặc ẩn, công khai hay vụng trộm 

– giữa chính phủ và các nhóm đối lập. Thỉnh thoảng chuyển đổi bắt đầu 

như một dạng thức nhưng sau đó dần trở thành một dạng thức khác. Ví 

dụ, đầu những năm 1980, P. W. Botha có vẻ như bắt đầu khởi xướng quá 

trình biến đổi trong hệ thống chính trị Nam Phi, nhưng ông ta đã dừng 
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lại kiểu như không dân chủ hóa hệ thống này. Đối diện với một môi 

trường chính trị khác biệt, người kế nhiệm của ông này, F.W. de Klerk, 

chuyển sang quá trình tách thoát trong đó có thương lượng với nhóm đối 

lập chính. Tương tự, các học giả đồng ý với nhau là chính phủ Bra-zil đã 

khởi xướng và kiểm soát quá trình chuyển đổi cho rất nhiều năm. Một số 

lại cho rằng chính phủ này đã để mất quyền kiểm soát của mình trong quá 

trình đó và đấy là kết quả của các cuộc huy động dân chúng và biểu tình 

trong những năm 1979–1980; tuy nhiên, những người khác lại chỉ ra rằng 

thành công của chính phủ trong việc kháng cự lại những yêu cầu mạnh 

mẽ của phe đối lập về bầu cử trực tiếp tổng thống giữa thập niên 1980s. 

Mỗi trường hợp trong lịch sử đều bao gồm cả các yếu tố của hai hoặc 

nhiều hơn thế các quá trình chuyển đổi. Mặc dù vậy, gần như mỗi trường 

hợp trong lịch sử đều rơi vào một loại quá trình rõ hơn vào các quá trình 

khác. 

Bản chất của chế độ độc tài có liên lạc như thế nào với bản chất của quá 

trình chuyển đổi? Như Bảng 1 cho thấy, không có mối quan hệ một – 

một. Mặc dù vậy, bản chất của chế độ độc tài có ảnh hưởng lên bản chất 

của quá trình chuyển đổi. Ngoài 3 ngoại lệ, tất cả các chuyển đổi từ chế độ 

quân sự đều kéo theo biến đổi hoặc tách thoát. 
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Trong 3 ngoại lệ - Ác-hen-ti-na, Hy Lạp và Panama – các chế độ quân 

sự chịu thất bại quân sự và sụp đổ như một hệ quả. Ở đâu đó, những kẻ 

thống trị trong quân đội cầm đầu, thỉnh thoảng để đáp trả lại áp lực từ 

phía đối lập và từ phía dân chúng, trong việc đem lại sự thay đổi trong chế 

độ. Những kẻ thống trị trong quân đội ở vị trí tốt hơn để chấm dứt chế 

độ của họ so với những kẻ thống trị của các chế độ khác. Hầu như những 

kẻ thống trị quân sự này không bao giờ xác định họ là những người thống 

trị vĩnh viễn đất nước của họ. Họ duy trì hy vọng là một khi họ xóa bỏ 

được các tội ác mà từ đó đã dẫn họ đến quyền lực, họ sẽ từ bỏ quyền lực 

và trở về các chức năng quân sự bình thường của mình. Quân đội có một 

vai trò thể chế vĩnh viễn khác với chính trị và quản trị nhà nước. Tại một 

điểm nào đó, các lãnh đạo quân đội (không phải ở Ác-hen-ti-na, Hy Lạp 

và Panama), quyết định rằng thời điểm đã đến để khởi xướng việc trao trả 

lại quyền lực cho trật tự dân chủ dân sự hoặc để thương lượng sự thoái lui 

của họ về quyền lực với các nhóm đối lập. Hầu như luôn luôn việc này 

diễn ra sau khi đã có ít nhất một sự thay đổi trong hàng ngũ giới lãnh đạo 

cấp cao của chế độ quân sự. 

Lãnh đạo quân đội hầu như lúc nào cũng vậy đặt ra hai điều kiện hay 

“đảm bảo cho sự ra đi” cho sự thoái lui khỏi quyền lực của họ. Thứ nhất, 

sẽ không có truy tố, trừng phạt, hay sự trả đũa khác chống lại các sỹ quan 
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quân đội đối với bất kỳ hành động nào họ đã phạm phải khi họ đang nắm 

quyền lực. Thứ hai, các vai trò thể chế và quyền tự quản của tổ chức quân 

đội sẽ được tôn trọng, bao gồm cả trách nhiệm toàn bộ của quân đội đối 

với an ninh quốc gia, vai trò lãnh đạo của quân đội đối với các bộ của 

chính phủ khi liên quan đến vấn đề an ninh, và thường bao gồm cả quyền 

kiểm soát của quân đội đối với các ngành công nghiệp vũ khí và các xí 

nghiệp kinh tế khác mà theo truyền thống nằm dưới sự bảo hộ của quân 

đội. Khả năng của giới quân sự đang thoái lui đối với việc đảm bảo thỏa 

thuận với các lãnh đạo chính trị dân sự cho các điều kiện này phụ thuộc 

vào quyền lực tương đối của họ. Tại Brazil, Peru, và các ví dụ khác về biến 

đổi, giới lãnh đạo quân sự của những nước này thống trị quá trình và các 

lãnh đạo chính trị dân sự có rất ít lựa chọn ngoài việc phải chấp thuận các 

yêu cầu của quân đội. Khi nào quyền lực tương đối giữa hai bên cân bằng 

hơn, như ở Uruguay, các cuộc thương lượng dẫn đến một vài sửa đổi 

trong các yêu cầu của giới quân sự. Lãnh đạo quân sự của Hy Lạp và Ác-

hen-ti-na đòi hỏi các đảm bảo tương tự như các lãnh đạo ở nơi khác đã 

đưa rra. Nhưng các đòi hỏi của họ bị giới lãnh đạo dân sự từ chối thẳng 

thừng, và họ phải đồng ý đầu hàng quyền lực gần như vô điều kiện. 

Do đó, đối với giới lãnh đạo quân đội, khá dễ cho họ thoái lui khỏi 

quyền lực và quay trở về với vai trò quân sự chuyên nghiệp của mình. Tuy 
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nhiên, mặt sau của đồng xu là ở chỗ cũng tương tự như vậy khá dễ dàng 

cho họ quay trở về nắm quyền khi có tình trạng khẩn cấp và khi quyền lợi 

của họ bị đe dọa. Giới lãnh đạo chính trị và quân sự không thể đợi đến cơ 

hội lần thứ hai mới tổ chức một hành động quân sự thành công. Các nền 

dân chủ trong làn sóng lần thứ ba tiếp quản từ chế độ quân sự bắt đầu 

hành trình của mình dưới cái bóng này. 

Quá trình chuyển đổi và chuyển dịch cũng tiêu biểu cho sự chuyển tiếp 

từ hệ thống một đảng sang dân chủ trong suốt năm 1989, trừ ở Đông Âu 

và Grenada. Chế độ một đảng có khung thể chế và tính hợp pháp về ý 

thức hệ khác với cả chế độ dân chủ và quân sự. Các chế độ một đảng này 

cũng có một mặc định về tính vĩnh cửu khiến chúng được phân biệt với 

các chế độ quân sự. Đặc điểm đặc trưng của hệ thống một đảng là sự đan 

xen chặt chẽ giữa đảng và nhà nước. Điều này tạo ra hai nhóm vấn đề, về 

thể chế tổ chức và về ý thức hệ, khi chuyển tiếp sang dân chủ. 

Các vấn đề thuộc về thể chế là nghiêm trọng nhất trong kiểu nhà nước 

theo đảng Lê-nin-nít. Ở Đài Loan cũng như các nước cộng sản khác, sự 

“tách biệt đảng ra khỏi nhà nước” là “thách thức lớn nhất của một đảng 

Lênin-nít” trong quá trình dân chủ hóa. Ở Hungary, Séc và Slôvakia, Ba 

Lan, và Đông Âu, các điều khoản trong Hiến pháp quy định về “vai trò 

lãnh đạo” của đảng cộng sản đã phải bị bãi bỏ. Tại Đài Loan, những “điều 
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khoản tạm thời” tương tự như vậy được thêm vào Hiến pháp năm 1950 

cũng bị thách thức như thế. Trong tất cả các hệ thống đảng Lênin-nít, 

vấn đề chính nổi cộm là những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu tài sản 

và tài chính – chúng thuộc đảng hay thuộc nhà nước? Việc xử lý một cách 

đúng đắn các tài sản này cũng là một câu hỏi – nên do đảng giữ lại, hay để 

cho nhà nước quốc hữu hóa, hay cho đảng bán cho người trả thầu cao 

nhất, hay nên được phân phối một cách công bằng giữa các nhóm xã hội 

và chính trị? Ví dụ như tại Nicaragua, sau khi thất cử hồi tháng hai năm 

1990, chính phủ của Sandinista rõ ràng đã hành động nhanh chóng 

“chuyển giao khối lượng lớn tài sản của chính phủ sang tay của 

Sandinista.” “Họ bán nhà lẫn cho nhau, bán xe cho nhau,” một doanh 

nhân chống Sandinista đã cáo buộc như vậy. Những cáo buộc tương tự về 

việc xử lý tài sản của chính phủ cũng được đưa ra cho đảng cộng sản khi 

Đảng Thống nhất chuẩn bị nắm chính phủ ở Ba Lan. (Trong một động 

thái tương tự ở Chi-lê, khi chuẩn bị mất quyền, chính phủ Pinochet 

chuyển giao sang tài sản căn cứ quân sự và hồ sơ thuộc các cơ quan khác 

của chính phủ.) Ở một số nước, lực lượng dân quân của đảng đã phải bị 

giải tán hoặc đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ, và trong hầu hết các 

nhà nước một đảng, lực lượng vũ trang đã phải được phi chính trị hóa. 

Như tại Ba Lan, cũng như ở hầu hết các nước cộng sản khác, tất cả các sỹ 

quan quân đội phải là thành viên của đảng cộng sản; tuy nhiên, năm 1989, 
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các sỹ quan quân đội Ba Lan đã vận động quốc hội cấm sỹ quan quân đội 

là thành viên của bất cứ đảng chính trị nào. Ở Nicaragua, Quân đội nhân 

dân của chính phủ Sandinista đã từng là quân đội của phong trào, cũng đã 

trở thành quân đội của nhà nước, và sau đó phải bị chuyển trở lại chỉ 

thành quân đội của nhà nước mà thôi. Câu hỏi liệu các chi bộ của đảng 

trong các tổ chức kinh tế có nên tiếp tục tồn tại hay không cũng là một 

vấn đề rất tranh cãi. Cuối cùng, ở đâu mà chỉ có một đảng duy nhất nắm 

quyền, ở đó sẽ vẫn có câu hỏi về mối quan hệ của giới lãnh đạo của đảng 

này trong chính phủ và những cơ quan hàng đầu của đảng như bộ chính 

trị và ủy ban trung ương. Trong nhà nước Lênin-nít những cơ quan của 

đảng đưa ra mệnh lệnh về chính sách cho lãnh đạo chính phủ. Tuy thế, 

mối quan hệ này cũng không thể so sánh được với quyền uy tối cao của 

các cơ quan được bầu ra của quốc hội và những văn phòng nội các có trách 

nhiệm trong một nhà nước dân chủ. 

Nhóm vấn đề tiêu biểu thứ hai thuộc về ý thức hệ. Trong các hệ thống 

một đảng, ý thức hệ của đảng tạo ra bản tính của nhà nước. Do đó, chống 

đối lại đảng nâng lên tương đương với phản bội nhà nước. Để hợp pháp 

hóa tính đối lập với đảng, cần thiết phải xây dựng được bản tính nào đó 

khác cho nhà nước. Vấn đề này được thể hiện trong 3 bối cảnh sau. Đầu 

tiên, tại Ba Lan, Hungary, Séc và Slôvakia, Romania và Bulgaria, ý thức hệ 
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và quyền lực cộng sản là do Liên bang Sô Viết áp đặt. Ý thức hệ này 

không phải là thiết yếu để xác định bản tính của đất nước. Trên thực tế, 

trong ít nhất 3 trong số những nước này, chủ nghĩa dân tộc đã phản đối 

chủ nghĩa cộng sản. Khi đảng cộng sản của những nước này từ bỏ tuyên 

bố của họ về quyền lực không thể tranh giành dựa trên ý thức hệ đó, các 

nước này đã tái xác định lại họ từ “cộng hòa nhân dân” thành “cộng hòa” 

và tái thiết lập lại chủ nghĩa dân tộc chứ không phải là hệ tư tưởng làm cơ 

sở cho nhà nước. Những thay đổi này do đó diễn ra tương đối dễ dàng. 

Thứ hai, một vài hệ thống một đảng mà dân chủ hóa trở thành một 

vấn đề đã được thiết lập từ các cuộc cách mạng dân tộc. Trong các trường 

hợp này – Trung Quốc, Mê-hi-cô, Nicaragua, và Thổ Nhĩ Kỳ - bản chất 

và mục đích của nhà nước được xác định bằng ý thức hệ của đảng. Ở 

Trung Quốc, chế độ này đã trung thành tuyệt đối ý thức hệ của nó và coi 

sự chống đối mang tính dân chủ đối lập với đảng cộng sản là phản bội đất 

nước. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ nước này thực hiện một chính sách 

không dứt khoát và nước đôi đối với các nhóm Hồi giáo thách thức cơ sở 

thế tục của nhà nước của Kema này. Ở Mê-hi-cô, sự lãnh đạo của Đảng 

Cách mạng Nhà nước (PRI) cũng có quan điểm tương tự trước thách thức 

về tự do của đảng đối lập Đảng Hành động Quốc gia (PAN) với đặc tính 

cách mạng, xã hội và theo chủ nghĩa nghiệp đoàn của nhà nước của Đảng 



50 | 723 

 

PRI. Ở Nicaragua, ý thức hệ của chính phủ Sandinista là cơ sở của không 

chỉ chương trình của một đảng mà còn của tính hợp pháp của nhà nước 

được tạo ra từ cuộc cách mạng Nicaragua. 

Thứ ba, trong một vài ví dụ, ý thức hệ của một đảng duy nhất xác định 

bản chất của nhà nước và phạm vi địa lý của nhà nước đó. Tại Nam Tư và 

Liên bang Sôviết, ý thức hệ cộng sản đã đưa lại tính hợp pháp về tư tưởng 

cho nhà nước đa dân tộc. Nếu như ý thức hệ này bị bác bỏ, cơ sở cho nhà 

nước kiểu đó sẽ biến mất và mỗi dân tộc sẽ có thể tuyên bố nhà nước 

riêng của mình một cách hợp pháp. Ở Đông Đức, chủ nghĩa cộng sản đưa 

ra cơ sở ý thức hệ cho một nhà nước riêng rẽ; khi ý thức hệ này bị từ bỏ, 

cơ sở hợp lý cho một nhà nước Đông Đức biến mất. Hệ tư tưởng của 

Trung Hoa Quốc dân Đảng (KMT) xác định nhà nước ở Đài Loan là 

chính phủ của Trung Quốc, và chế độ này đã thấy những nhân tố đối lập 

ủng hộ một Đài Loan độc lập như những nhân tố có tính chất lật đổ. Vấn 

đề ở đây ít nghiêm trọng hơn so với 3 trường hợp khác vì hệ tư tưởng 

được hợp pháp hóa như một khát vọng hơn là một thực tế. Chính phủ 

của Quốc dân đảng hoạt động trên thực tế như một chính phủ cực kỳ 

thành công của Đài Loan ngay cả khi trong chính mắt nó tính hợp pháp 

của nhà nước này phụ thuộc vào chuyện tưởng tượng rằng chính phủ này 

là chính phủ đúng đắn của toàn nước Trung Hoa. 
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Khi quân đội từ bỏ kiểm soát chính phủ, họ cũng không từ bỏ kiểm 

soát các công cụ bạo lực mà với những công cụ này họ có thể phải lấy lại 

quyền kiểm soát chính phủ. 

Dân chủ hóa hệ thống một đảng, tuy nhiên, có nghĩa là đảng chính trị 

duy nhất tự đặt nó trong nguy cơ kiểm soát của chính phủ và trở thành 

một đảng thứ hai cạnh tranh trong một hệ thống đa đảng. Trong ý này, 

sự phân quyền ít hoàn thiện hơn so với cho quân đội khi họ thoái lui. 

Đảng vẫn ở lại duy trì như một diễn viên chính trị. Bị thua trong bầu cử 

năm 1990, Chính phủ của Sandinista có thể hy vọng “chiến đấu một ngày 

nào đó” và giành lại quyền lực thông qua các phương tiện bầu cử. Tại 

Bulgaria và Romania, các đảng cộng sản cũ giành chiến thắng trong bầu 

cử; ở những nước Đông Âu khác, đảng cộng sản có hy vọng ít lạc quan 

hơn tham gia trong một chính phủ liên minh một lúc nào đó trong tương 

lai. 

Sau khi thực hiện dân chủ hóa, đảng độc tôn trước đó ở một vị trí 

không thể tốt hơn so với nhóm chính trị khác tái thiết lập nên một hệ 

thống độc tài. Đảng từ bỏ độc quyền của nó nhưng không từ bỏ cơ hội 

cạnh tranh cho quyền lực thông qua các phương pháp dân chủ. Khi trở lại 

doanh trại, quân đội từ bỏ cả hai, nhưng họ cũng vẫn giữ lại khả năng tái 

chiếm lại quyền lực bằng các phương pháp phi dân chủ. Chuyển tiếp từ 
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một chế độ một đảng sang dân chủ do đó có vẻ như khó khăn hơn chuyển 

tiếp từ một chế độ quân sự sang dân chủ, nhưng cũng có vẻ như sẽ lâu dài 

hơn. Những khó khăn của chuyển hình từ hệ thống một đảng có lẽ được 

phản ánh ở sự thật là vào năm 1990 lãnh đạo của các chế độ như ở Đài 

Loan, Mê-hi-cô và Liên bang Sô Viết đã khởi xướng phong trào tự do giải 

phóng chế độ của họ nhưng cũng chỉ dịch chuyển chậm chạp đến một 

nền dân chủ đầy đủ. 

Lãnh đạo của các chế độ độc tài mang tính cá nhân có vẻ ít giống như 

lãnh đạo của giới quân đội và của chế độ một đảng trong việc từ bỏ quyền 

lực của họ một cách tự nguyện. Những kẻ độc tài của những đất nước 

chuyển sang hoặc không chuyển sang dân chủ thường cố giữ cái ghế của 

mình càng lâu càng tốt khi họ còn có thể. Điều này thường gây ra căng 

thẳng giữa một hệ thống chính trị có cơ sở hẹp và một nền kinh tế và xã 

hội ngày càng phức tạp và hiện đại. Nó cũng dẫn đến cơ hội mà kẻ độc tài 

bị lật đổ bằng bạo lực, như đã diễn ra ở Cuba, Nicaragua, Haiti, và Iran, và 

người thay thế kẻ độc tài này lại là một chế độ độc tài khác. Trong làn 

sóng dân chủ hóa lần thứ ba, các cuộc nổi dậy tương tự đã lật đổ các kẻ 

độc tài ở Bồ Đào Nha, Phi-lip-pin và Romania. Ở Tây Ban Nha, kẻ độc 

tài chết và những người kế nhiệm ông ta thực hiện một trường hợp cổ 

điển chuyển hình dân chủ từ trên xuống. Ở Ấn Độ và Chilê, lãnh đạo 
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nắm quyền ứng cử trong các cuộc bầu cử với một niềm tin rõ ràng nhưng 

nhầm lẫn là cử tri sẽ xác nhận quyền lực của họ. Khi điều này không xảy 

ra, họ, không giống như Marcos và Manuel Noriega, chấp nhận kết quả 

bầu cử. 

Trong trường hợp của các chế độ sultanic, chuyển đổi sang dân chủ trở 

nên phức tạp do tình trạng yếu kém của các đảng phái chính trị và của các 

tổ chức khác. Chuyển đổi sang dân chủ từ chế độ độc tài do đó diễn ra khi 

kẻ độc tài qua đời và những người kế nhiệm quyết định thực hiện dân chủ 

hóa, khi kẻ độc tài bị lật đổ, và khi ông ta hoặc bà ta tính toán sai sự ủng 

hộ có thể khiến họ giành được chiến thắng trong bầu cử. 
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BÀI BA 

 

PHÁT TRIỂN DẪN ĐẾN DÂN CHỦ 

NHƯ THẾ NÀO 

Tác giả: Ronald Inglehart & Christian Welzel 

Dịch giả: Phan Thị Hoài Phương 

Hiệu đính: Nghiêm Hồng Sơn 

 

rong những năm gần đây, sự bùng nổ dân chủ đã nhường chỗ cho 

suy thoái dân chủ. Từ năm 1985 đến 1995, nhiều quốc gia thực hiện 

việc chuyển đổi sang dân chủ, mang hưng phấn lan rộng về tương lai của 

nền dân chủ. Nhưng gần đây, dân chủ đã thoái lui ở Bangladesh, Nigeria, 

Philippines, Nga, Thái Lan, và Venezuela. Còn những nỗ lực của chính 

quyền Bush để thiết lập nền dân chủ ở Afghanistan và Iraq dường như đã 

đẩy cả hai nước này vào sự hỗn loạn. Với sức mạnh ngày càng tăng của 

Trung Quốc và Nga, những phát triển này đã khiến nhiều nhà quan sát 

cho rằng nền dân chủ đã đạt đến đỉnh điểm và không còn dâng cao được 

nữa. 

T 
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Kết luận đó là sai lầm. Các điều kiện cơ bản của xã hội trên toàn thế 

giới chỉ rõ ra một thực tế phức tạp hơn. Tin xấu là sẽ không thực tế khi 

cho rằng các thể chế dân chủ có thể được thiết lập dễ dàng, hầu như bất 

cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Mặc dù triển vọng luôn mang lại hi vọng, 

nhưng dân chủ chỉ có khả năng xuất hiện và tồn tại cao nhất khi các điều 

kiện xã hội và văn hóa nhất định đã được đáp ứng. Chính quyền Bush đã 

bỏ qua thực tế này khi cố gắng cấy ghép dân chủ ở Iraq mà chưa thiết lập 

được an ninh nội bộ, đồng thời bỏ qua các điều kiện văn hóa vốn đe dọa 

nỗ lực của chính quyền Bush. 

Tuy nhiên, tin tốt là điều kiện thuận lợi cho nền dân chủ có thể và 

thực sự xuất hiện, và nhiều bằng chứng thực nghiệm cho thấy quá trình 

"hiện đại hóa" thúc đẩy các điều kiện này phát triển. Hiện đại hóa là một 

hội chứng của những thay đổi xã hội liên quan tới công nghiệp hóa. Một 

khi hoạt động, hiện đại hóa có xu hướng thâm nhập vào tất cả các khía 

cạnh của cuộc sống: chuyên môn hóa nghề nghiệp, đô thị hóa, tăng trình 

độ học vấn, nâng cao tuổi thọ và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. 

Những yếu tố này tạo ra một quá trình tự củng cố giúp biến đổi đời sống 

xã hội và các thể chế chính trị, đẩy mạnh sự tham gia của quần chúng vào 

chính trị và dần dần giúp cho việc thành lập các tổ chức chính trị dân chủ 
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ngày càng khả thi hơn. Ngày nay, chúng ta hiểu rõ hơn bao giờ hết về lý 

do tại sao và làm thế nào quá trình dân chủ hóa sẽ xảy ra. 

Xu hướng dài hạn tiến tới dân chủ luôn có những bước thăng trầm. 

Vào đầu thế kỷ 20, chỉ một số ít các nền dân chủ tồn tại, và thậm chí họ 

đã không đạt được dân chủ đầy đủ theo tiêu chuẩn ngày nay. Sau Chiến 

tranh Thế giới lần thứ nhất, số lượng các nền dân chủ tăng mạnh, rồi tiếp 

tục tăng mạnh sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, và sự bùng nổ thứ ba 

diễn ra vào thời điểm cuối Chiến tranh Lạnh. Sau mỗi lần bùng nổ đều 

kéo theo sự suy giảm, mặc dù số lượng các nền dân chủ không bao giờ 

giảm trở lại số lượng gốc ban đầu. Đến đầu thế kỷ 21, khoảng 90 quốc gia 

có thể được coi là dân chủ. 

Xu hướng chung rất rõ ràng: về lâu dài hiện đại hóa tất yếu dẫn đến 

dân chủ, mặc dù nhiều trong số các nền dân chủ này còn chưa hoàn thiện. 

Điều này có nghĩa rằng sự trỗi dậy của nền kinh tế Trung Quốc và Nga có 

một khía cạnh tích cực: những thay đổi cơ bản đang diễn ra tác động đến 

khả năng xuất hiện các hệ thống chính trị ngày càng tự do và dân chủ 

trong những năm tới. Điều này cũng có nghĩa là không có lý do gì để 

hoang mang về một thực tế rằng dân chủ hiện nay dường như đang ở thế 

phòng thủ. Tác động qua lại giữa hiện đại hóa và dân chủ hóa đang ngày 

càng trở nên rõ ràng, và nhiều khả năng cơ chế này sẽ tiếp tục hoạt động. 
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Cuộc tranh luận lớn 

Khái niệm về hiện đại hóa có một lịch sử lâu dài. Trong suốt thế kỷ 19 và 

20, lý thuyết Mác-xít về hiện đại hóa tuyên bố việc bãi bỏ chế độ sở hữu 

tư nhân sẽ chấm dứt bóc lột, bất bình đẳng, và xung đột. Phiên bản lý 

thuyết cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản cho rằng phát triển kinh tế sẽ dẫn 

đến mức sống tăng và dân chủ. Hai lý thuyết về hiện đại hóa này không 

ngừng cạnh tranh quyết liệt với nhau suốt cuộc Chiến tranh Lạnh. Tuy 

nhiên, vào những năm 1970, chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu trì trệ, và 

nhiều nước nghèo rõ ràng là không phát triển kinh tế cũng không tiến 

đến dân chủ hóa. Không phiên bản không tưởng nào trở thành hiện thực, 

và các nhà phê bình đã tuyên bố rằng lý thuyết về hiện đại hóa đã chết.  

Tuy nhiên, kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, khái niệm hiện đại 

hóa đã hồi sinh, và một phiên bản mới của lý thuyết hiện đại hóa đã xuất 

hiện, làm rõ hơn hiểu biết của chúng ta về tác động của phát triển kinh tế 

toàn cầu. Bỏ qua các phiên bản đơn giản đầu tiên, khái niệm mới về hiện 

đại hóa làm sáng tỏ những thay đổi văn hóa đang diễn ra, chẳng hạn như 

sự gia tăng về bình đẳng giới, làn sóng dân chủ hóa gần đây, và lý thuyết 

hòa bình dân chủ. 
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Trong hầu hết lịch sử nhân loại, tiến triển về công nghệ cực kỳ chậm 

chạp và những phát triển mới trong sản xuất lương thực chỉ đủ bù đắp 

nhu cầu từ gia tăng dân số - đẩy các nền kinh tế nông nghiệp vào trạng 

thái cân bằng ổn định nhưng tiêu chuẩn đời sống không được nâng cao. 

Lịch sử được coi là một chu kỳ lặp lại hoặc suy giảm dài hạn từ thời kỳ 

vàng son trong quá khứ. Tình hình đã bắt đầu thay đổi với cuộc Cách 

mạng Công nghiệp và sự ra đời của tăng trưởng kinh tế bền vững - điều 

này gợi mở ra tầm nhìn về hiện đại hóa của cả tư bản và cộng sản. Mặc dù 

các nhà lý luận cạnh tranh nhau quyết liệt, cả hai tư tưởng đều cam kết 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và sự tham gia quần chúng 

vào hoạt động chính trị. Mỗi bên tin rằng các quốc gia đang phát triển 

của thế giới thứ ba sẽ đi theo con đường của mình để tiến đến hiện đại 

hóa. 

Vào đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, một phiên bản của lý thuyết 

hiện đại hóa nổi lên ở Hoa Kỳ miêu tả sự kém phát triển như một hệ quả 

trực tiếp của những đặc điểm văn hóa và tâm lý của một quốc gia. Kém 

phát triển được cho là phản ánh giá trị chủng tộc và tôn giáo truyền thống 

bất hợp lý ngăn cản việc gặt hái những thành tựu. Theo lý thuyết này thì 

các nền dân chủ phương Tây giàu có có thể khai mở các giá trị hiện đại và 

đem lại tiến bộ cho các quốc gia "lạc hậu" thông qua hỗ trợ kinh tế, văn 
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hóa, và quân sự. Tuy nhiên, vào những năm 1970, sự hỗ trợ này rõ ràng đã 

không mang lại nhiều tiến bộ cho sự thịnh vượng hay dân chủ - mà làm 

xói mòn thêm niềm tin vào phiên bản về lý thuyết hiện đại hóa này, ngày 

càng bị chỉ trích là vị chủng và trịch thượng. Điều này đã bị chỉ trích nặng 

nề từ phái "lý thuyết phụ thuộc", họ cho rằng thương mại với các nước 

giàu là bóc lột những nước nghèo và trói chặt những nước này vào thế phụ 

thuộc. Tầng lớp tinh hoa ở những quốc gia đang phát triển hoan nghênh 

lập luận này, vì nó ám chỉ rằng nghèo đói không liên quan gì đến các vấn 

đề nội bộ hoặc tham nhũng của lãnh đạo địa phương mà là sai lầm của 

chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Ở những năm 1980, lý thuyết phụ thuộc đã trở 

nên phổ biến. Các quốc gia Thế giới thứ Ba lập luận rằng họ có thể thoát 

khỏi sự bóc lột toàn cầu chỉ bằng cách rút khỏi thị trường toàn cầu và áp 

dụng các chính sách thay thế nhập khẩu. 

Thời gian gần đây, các chiến lược thay thế nhập khẩu rõ ràng đã thất 

bại: các nước ít tham gia vào thương mại toàn cầu như Cuba, Myanmar 

(còn gọi là Miến Điện) và Bắc Triều Tiên, đã không phải là những quốc 

gia thành công nhất - thực tế họ là những nước tăng trưởng kém nhất. 

Chiến lược định hướng xuất khẩu đã thực sự rất hiệu quả trong việc thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và cuối cùng kéo theo dân chủ hóa. 

Theo đó, gió đã đổi chiều và một phiên bản mới về lý thuyết hiện đại hóa 
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đã tạo được lòng tin. Sự phát triển kinh tế nhanh chóng của khu vực 

Đông Á và dân chủ hóa sau đó của Hàn Quốc và Đài Loan dường như đã 

khẳng định những tuyên bố cơ bản: sản xuất cho thị trường thế giới thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế; tái đầu tư vào nguồn nhân lực và nâng cấp lực 

lượng lao động để sản xuất hàng hóa công nghệ cao mang lại lợi nhuận 

cao hơn và mở rộng tầng lớp trung lưu có học thức, và một khi tầng lớp 

trung lưu trở nên lớn và đủ sức liên kết, ắt sẽ xuất hiện dân chủ tự do - 

vốn là hệ thống chính trị hiệu quả nhất cho các xã hội công nghiệp tiên 

tiến. Tuy nhiên, thậm chí đến ngày hôm nay, nếu đề cập đến hiện đại hóa 

tại một hội nghị về phát triển kinh tế, người ta có thể sẽ phải nghe lặp lại 

bài phê bình của lý thuyết phụ thuộc đối với phiên bản lý thuyết hiện đại 

hóa vốn từng nhắc tới các "quốc gia lạc hậu", như thể đó là tất cả đối với 

lý thuyết hiện đại hóa và không có các chứng cứ mới xuất hiện từ những 

năm 1970. 

 

Thuyết hiện đại hóa mới 

Khi nhìn lại, các phiên bản đầu của lý thuyết hiện đại hóa rõ ràng là đã sai 

về một số điểm. Ngày nay, hầu như không ai mong chờ một cuộc cách 

mạng của giai cấp vô sản sẽ bãi bỏ sở hữu tư nhân, mở ra một kỷ nguyên 

mới không có bóc lột và xung đột. Cũng không có bất cứ ai mong đợi 
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công nghiệp hóa sẽ tự hình thành các thể chế dân chủ; chủ nghĩa cộng 

sản và chủ nghĩa phát xít cũng nổi lên từ công nghiệp hóa. Tuy nhiên, 

nhiều bằng chứng cho thấy lập luận chính của lý thuyết hiện đại hóa là 

đúng: phát triển kinh tế có xu hướng mang lại những thay đổi quan trọng 

và có thể báo trước về xã hội, văn hóa và chính trị. Nhưng nhiều khía 

cạnh của các phiên bản về lý thuyết hiện đại hóa trước đây cần phải được 

chỉnh sửa. 

Thứ nhất, hiện đại hóa không phải là tuyến tính. Nó không di chuyển 

vô thời hạn trong cùng một hướng, thay vào đó, quá trình này đạt đến 

những điểm uốn. Bằng chứng thực nghiệm cho thấy rằng mỗi giai đoạn 

hiện đại hóa gắn liền với những thay đổi đặc biệt trong thế giới quan của 

con người. Công nghiệp hóa dẫn đến một quá trình thay đổi lớn, tạo ra 

nạn quan liêu, hệ thống phân cấp, tập trung quyền lực, thế tục hóa, và sự 

chuyển đổi các giá trị từ truyền thống sang cởi mở. Xã hội phát triển đến 

thời kỳ hậu công nghiệp hóa mang lại các thay đổi văn hóa theo một 

hướng khác: thay vì quan liêu và tập trung quyền lực, xu hướng mới là 

ngày càng chú trọng hơn vào quyền tự chủ và các giá trị tự biểu hiện cá 

nhân, dẫn đến nhu cầu giải thoát khỏi sự kiểm soát của chính quyền ngày 

càng tăng. 
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Do đó, nếu các yếu tố khác không đổi, phát triển kinh tế ở mức độ cao 

có xu hướng làm cho con người khoan dung và tin tưởng nhau hơn, chú 

trọng hơn nữa vào sự tự thể hiện và tham gia nhiều hơn vào việc ra quyết 

định. Quá trình này không phải là tiền định, và mọi dự đoán chỉ có thể 

mang tính xác suất, vì yếu tố kinh tế không phải là yếu tố ảnh hưởng duy 

nhất, các nhà lãnh đạo hay các sự kiện của một quốc gia nhất định cũng 

ảnh hưởng đến những gì sẽ xảy ra. Hơn nữa, hiện đại hóa không phải là 

không thể đảo ngược. Sụp đổ kinh tế nghiêm trọng có thể đảo ngược nó, 

như đã xảy ra trong cuộc Đại suy thoái ở Đức, Ý, Nhật Bản và Tây Ban 

Nha và trong những năm 1990 ở hầu hết các quốc gia thừa kế Liên Xô. 

Tương tự như vậy, nếu cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay trở thành Đại 

suy thoái thế kỷ 21, thế giới có thể phải đối mặt với một cuộc đấu tranh 

mới chống lại sự bài ngoại và chủ nghĩa độc tài tái sinh. 

Thứ hai, lịch sử có vai trò quan trọng vì thay đổi xã hội và văn hóa phụ 

thuộc vào lề thói truyền thống (path dependent). Mặc dù phát triển kinh 

tế có xu hướng mang lại thay đổi có thể dự đoán trong thế giới quan của 

người dân, di sản của xã hội - cho dù hình thành bởi đạo Tin lành, Công 

giáo, Hồi giáo, Khổng giáo, hoặc chủ nghĩa cộng sản - vẫn để lại một dấu 

ấn lâu dài trong thế giới quan xã hội. Hệ thống giá trị của một xã hội 

phản ánh sự tương tác giữa các yếu tố thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa và 



64 | 723 

 

sức ảnh hưởng dài lâu của truyền thống. Mặc dù các nhà lý thuyết hiện đại 

hóa cổ điển ở cả phương Đông và Tây nghĩ rằng tôn giáo và truyền thống 

dân tộc sẽ chết đi nhưng chúng đã được chứng minh là rất bền bỉ. Mặc dù 

dân chúng của các xã hội công nghiệp hóa đang ngày càng trở nên giàu có 

và có học thức hơn nhưng hầu như không tạo ra một nền văn hóa toàn 

cầu thống nhất. Rõ ràng di sản văn hóa vẫn tồn tại lâu dài. 

Thứ ba, hiện đại hóa không phải là phương Tây hóa, trái ngược với 

phiên bản trước đây, phiên bản vị chủng của lý thuyết này. Quá trình công 

nghiệp hóa bắt đầu ở phương Tây, nhưng trong vài thập kỷ qua, Đông Á 

đã có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới, và Nhật Bản dẫn đầu thế 

giới về tuổi thọ và một số khía cạnh khác của hiện đại hóa. Hoa Kỳ không 

phải là mô hình cho sự thay đổi văn hóa toàn cầu, và các xã hội công 

nghiệp hóa nói chung không trở nên giống như Hoa Kỳ, như một phiên 

bản phổ biến của lý thuyết hiện đại hóa vẫn giả định. Trong thực tế, xã 

hội Hoa Kỳ vẫn giữ được nhiều giá trị truyền thống hơn so với hầu hết các 

nước có thu nhập cao khác. 

Thứ tư, hiện đại hóa không tự động dẫn đến dân chủ. Thay vào đó, về 

lâu dài, nó mang lại những thay đổi xã hội và văn hóa mà làm cho dân chủ 

ngày càng có thể xảy ra. Việc chỉ cần đạt được một mức độ cao về GDP 

bình quân đầu người không tự động tạo ra dân chủ, nếu không Kuwait và 



65 | 723 

 

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất hẳn đã trở thành các nền dân 

chủ kiểu mẫu. (Các nước này đã không trải qua quá trình hiện đại hóa 

được mô tả ở trên.) Nhưng sự xuất hiện của xã hội hậu công nghiệp mang 

lại những thay đổi xã hội và văn hóa đặc biệt khả thi cho dân chủ hóa. Xã 

hội tri thức không thể hoạt động hiệu quả mà không cần người dân có 

trình độ cao và đã quen với việc suy nghĩ cho bản thân. Hơn nữa, mức 

tăng cao về an ninh kinh tế ngày càng dẫn tới sự chú trọng vào hội chứng 

của các giá trị tự thể hiện - một hội chứng ưu tiên cao cho tự do lựa chọn 

và thúc đẩy các hành động chính trị. Theo đó, vượt quá một điểm nhất 

định, việc né tránh dân chủ trở nên khó khăn, vì việc đè nén nhu cầu của 

quần chúng về một xã hội cởi mở hơn trở nên tốn kém và gây bất lợi đến 

hiệu quả kinh tế. Như vậy, trong các giai đoạn tiên tiến, hiện đại hóa 

mang lại những thay đổi xã hội và văn hóa làm cho sự xuất hiện và phát 

triển của thể chế dân chủ ngày càng khả dĩ. 

Ý tưởng cốt lõi của lý thuyết hiện đại hóa là phát triển kinh tế và công 

nghệ mang lại một tập hợp chặt chẽ những thay đổi xã hội, văn hóa và 

chính trị. Một số lượng lớn các bằng chứng thực nghiệm ủng hộ ý tưởng 

này. Thực sự, phát triển kinh tế liên quan mạnh mẽ tới các dịch chuyển 

lan rộng về niềm tin và động lực của người dân, và những dịch chuyển này 

tới lượt chúng lại làm thay đổi vai trò của tôn giáo, động cơ việc làm, tỷ lệ 
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sinh sản của con người, vai trò giới tính, quy chuẩn tình dục. Và chúng 

cũng mang lại những đòi hỏi ngày càng cao đối với thể chế dân chủ và 

hành động đáp ứng tốt hơn của giới chức lãnh đạo. Những thay đổi này 

cùng nhau làm cho dân chủ ngày càng có khả năng xuất hiện, trong khi 

cũng làm cho chiến tranh ít được công chúng chấp nhận hơn. 

 

Đánh giá các giá trị 

Các nguồn bằng chứng thực nghiệm mới cung cấp những hiểu biết sâu sắc 

có giá trị về cách hiện đại hóa làm thay đổi thế giới quan và động cơ. Một 

nguồn quan trọng là các cuộc khảo sát toàn cầu về các giá trị và thái độ 

quần chúng. Từ năm 1981 đến năm 2007, Khảo sát Giá trị Thế giới và 

Nghiên cứu Giá trị Châu Âu đã tiến hành năm đợt khảo sát quốc gia 

mang tính đại diện ở nhiều nước, bao gồm gần 90% dân số thế giới. (Để 

xem dữ liệu từ các cuộc khảo sát, tham khảo website 

www.worldvaluessurvey.org.) Kết quả cho thấy sự khác biệt lớn giữa các 

quốc gia về những gì người dân tin tưởng và quý trọng. Ở một số quốc 

gia, 95% số người được khảo sát nói rằng Thiên Chúa rất quan trọng 

trong cuộc sống của họ; ở những quốc gia khác, chỉ có 3% có niềm tin 

như vậy. Trong một số xã hội, 90% số người được khảo sát cho biết họ 

tin rằng đàn ông có nhiều quyền có việc làm hơn phụ nữ, trong những xã 
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hội khác, chỉ có 8% nói rằng họ nghĩ như vậy. Những khác biệt này rất 

mạnh mẽ và tồn tại lâu dài, và chúng có mối tương quan chặt chẽ với mức 

độ phát triển kinh tế của xã hội: người dân trong xã hội có thu nhập thấp 

có chiều hướng chú trọng vấn đề tôn giáo và vai trò giới tính truyền thống 

nhiều hơn người dân ở các quốc gia giàu có. 

Các cuộc khảo sát giá trị này chứng minh rằng thế giới quan của những 

người sống trong xã hội giàu có khác biệt một cách có hệ thống so với 

những người trong xã hội có thu nhập thấp về một loạt các quy chuẩn 

rộng lớn liên quan đến chính trị, xã hội và tôn giáo. Sự khác biệt diễn ra ở 

hai chiều kích căn bản: truyền thống đối lập với các giá trị cởi mở; và sự 

tồn tại đối lập với giá trị tự thể hiện. (Mỗi chiều kích phản ánh kết quả 

của các câu hỏi khảo sát về giá trị.) 

Sự chuyển đổi từ truyền thống sang các giá trị cởi mở có liên quan đến 

sự chuyển đổi từ xã hội nông nghiệp sang công nghiệp. Xã hội truyền 

thống chú trọng tôn giáo, tôn trọng và tuân phục nhà cầm quyền cũng 

như niềm tự hào dân tộc. Những đặc điểm này thay đổi khi xã hội trở nên 

cởi mở hơn. Sự chuyển đổi từ sự tồn tại sang các giá trị tự thể hiện có liên 

quan tới sự phát triển của xã hội hậu công nghiệp. Điều này phản ánh sự 

thay đổi văn hóa xảy ra khi thế hệ trẻ lớn lên cho rằng sự tồn tại là lẽ 

đương nhiên. Giá trị tồn tại ưu tiên hàng đầu sự đảm bảo an sinh về đời 
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sống kinh tế và các quy chuẩn xã hội mang tính tuân thủ. Giá trị tự thể 

hiện ưu tiên cao tự do ngôn luận, tham gia vào việc ra quyết định, tích cực 

hoạt động chính trị, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, khoan dung đối 

với dân tộc thiểu số, người nước ngoài, người đồng tính nam và đồng tính 

nữ. Việc chú trọng đến các giá trị này ngày càng sinh ra một nền văn hóa 

đầy ấp sự tin tưởng và khoan dung, qua đó mọi người yêu mến tự do cá 

nhân, tự thể hiện mình và những định hướng hoạt động chính trị. Những 

thuộc tính này có tính quyết định đối với nền dân chủ - và như vậy có thể 

giải thích bằng cách nào mà tăng trưởng kinh tế, vốn giúp dịch chuyển xã 

hội từ nông nghiệp sang công nghiệp và sau đó từ công nghiệp đến hậu 

công nghiệp, lại dẫn đến dân chủ hóa. Tăng trưởng kinh tế chưa từng có 

trong vòng 50 năm qua có nghĩa là một phần dân số thế giới ngày càng 

tăng cho rằng sự tồn tại là lẽ đương nhiên. Dữ liệu chuỗi thời gian từ các 

cuộc khảo sát giá trị cho thấy các ưu tiên lớn đã dịch chuyển từ sự chú 

trọng quá mức về an sinh và đời sống kinh tế sang sự chú trọng về đời 

sống tinh thần, tự thể hiện mình, tham gia vào việc ra quyết định, và một 

quan điểm tương đối tin tưởng và khoan dung. 

Cả hai chiều kích đều có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển kinh tế: 

các hệ thống giá trị của các quốc gia thu nhập cao khác biệt đáng kể so với 

các quốc gia có thu nhập thấp. Mỗi quốc gia mà Ngân hàng Thế giới xác 
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định là có thu nhập cao xếp hạng tương đối cao trên cả hai khía cạnh - với 

cả hai giá trị cởi mở và tự thể hiện đều được chú trọng mạnh mẽ. Tất cả 

các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp được xếp hạng tương 

đối thấp ở cả hai phương diện. Các quốc gia có thu nhập trung bình cao 

nằm đâu đó ở giữa. Ở một mức độ đáng kể, các giá trị và niềm tin của một 

xã hội nhất định phản ánh mức độ phát triển kinh tế của nó - đúng như 

lý thuyết hiện đại hóa dự đoán. 

Sự liên quan mạnh mẽ giữa hệ thống giá trị của xã hội và GDP bình 

quân đầu người cho thấy rằng sự phát triển kinh tế có xu hướng làm xuất 

hiện các thay đổi có thể dự đoán về niềm tin và giá trị của một xã hội, và 

các bằng chứng từ dữ liệu chuỗi thời gian hỗ trợ cho giả thuyết này. Khi 

so sánh vị trí của các quốc gia nhất định trong các đợt khảo sát giá trị liên 

tiếp, ta thấy rằng hầu như tất cả các quốc gia đã từng trải qua việc tăng 

trưởng GDP bình quân đầu người thì cũng trải qua các dịch chuyển có thể 

dự đoán được về giá trị của họ. 

Tuy nhiên, các bằng chứng khảo sát giá trị cũng cho thấy thay đổi văn 

hóa lại phụ thuộc vào các lề thói cũ; di sản văn hóa của mỗi nước xác định 

vị trí của nước đó trên bản đồ văn hóa toàn cầu. Bản đồ này cho thấy các 

cụm văn hóa nổi bật của các quốc gia: Tin Lành châu Âu, Công giáo châu 

Âu, cựu cộng sản châu Âu, các quốc gia nói tiếng Anh, Châu Mỹ Latinh, 
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Nam Á, thế giới Hồi giáo, và Châu Phi. Các giá trị được nhấn mạnh bởi 

các xã hội khác nhau rơi vào một mẫu hình hết sức mạch lạc phản ánh cả 

sự phát triển kinh tế cũng như các di sản tôn giáo và thực dân của họ. Tuy 

nhiên, ngay cả khi di sản văn hóa của một xã hội tiếp tục định hình các 

giá trị hiện hành của nó, phát triển kinh tế mang lại những thay đổi trọng 

đại. Theo thời gian, các loại giá trị và niềm tin sẽ tự định hình lại - điều 

này dẫn đến nhu cầu lớn ngày càng tăng đối với các thể chế dân chủ và 

cách hành xử tốt hơn từ cấp lãnh đạo. Các cuộc khảo sát giá trị đã trải dài 

qua hơn một phần tư thế kỷ, người dân ở hầu hết các quốc gia đều ngày 

càng chú trọng đến việc tăng giá trị tự thể hiện. Sự thay đổi văn hóa này 

làm cho dân chủ ngày càng có thể xuất hiện ở những nơi mà nó chưa từng 

xuất hiện và trở nên hiệu quả và trực tiếp hơn. 

 

Nguồn: Ronald Inglehart & Christian Welzel (2009). How Development 

Leads to Democracy: What We Know about Modernization, Foreign Affairs, 

Vol. 88, No. 2, pp 33-48. 

Truy cập ngày 01.10.2016. <http://nghiencuuquocte.org/2014/03/23/phat-

trien-dan-den-dan.-chu >  
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BÀI BỐN 

 

XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ DÂN CHỦ TỰ DO 

Tác giả: Tô Văn Đại 

 

hi hàng triệu người Syria bắt chấp cái chết, ùn ùn vượt biển để tị 

nạn chiến tranh và di cư đến Tây Âu thì những người có lương tri và 

tính khoan dung trên thế giới đặt ra câu hỏi: ”Tại sao họ đến Tây Âu mà 

không đến Nga hoặc Trung Quốc hoặc Bắc Triều Tiên?”. Câu trả lời là: 

”Vì Tây Âu gồm những quốc gia thịnh vượng và có nền dân chủ tự do“. 

Lại có một câu hỏi tiếp theo: “Vì sao họ đi tìm nơi thịnh vượng và dân 

chủ tự do?”. Nói về nền dân chủ tự do ở Tây Âu, Anders Fogh Rasmassu, 

cựu thủ tướng Đan Mạch, Tổng thư ký Nato [1] tự hào cho rằng: ”Sức 

mạnh lớn nhất của Phương Tây là dân chủ tự do. Nó đã từng cho phép 

chúng ta đảm bảo hòa bình cho hai thế hệ mà không cần phải bắn một 

phát súng nào. Mặc dù nền dân chủ tự do còn chưa hoàn hảo, nó vẫn là sự 

bảo vệ tốt nhất chống lại chủ nghĩa cực đoan, tính không khoan dung và 

nó là người bảo vệ có quyền lực nhất cho sự tiến bộ của con người“. 

K 
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Dân chủ tự do là thứ giá trị tốt đẹp của loài người như thế, tại sao 

những người Syria phải đi tìm ở nơi khác? 

Theo nhà bình luận chính trị Fareed Zakaria thì từ cuối những năm 

1980, chưa kể đến những quốc gia có chính phủ thực hành chế độ toàn 

trị, hoặc chế độ độc tài chuyên quyền như chính quyền của ông Adaffi ở 

Lybia, của ông Assad ở Syria thì khoảng 60% quốc gia trên thế giới có 

nền dân chủ phi tự do chứ không phải là nền dân chủ tự do. Ở các nền 

dân chủ phi tự do, các đảng chính trị cạnh tranh và lên nắm quyền thông 

qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở các mức độ khác nhau, nhưng 

các chính phủ đó thường xuyên vi phạm các quyền cơ bản của công dân 

nước họ. Những nhóm phản đối chính quyền, dù thuộc bất kỳ phe chính 

trị nào đều có nguy cơ bị chính phủ tùy tiện bắt giam, bỏ tù. Nền dân chủ 

ở Nga thời Tổng thống Putin cũng thuộc loại này. Anders Fogh 

Rasmassu mô tả như sau: ”Mô hình dân chủ của Tổng thống Nga Putin là 

loại bỏ tất cả các phe đối lập, hạn chế tự do truyền thông rồi nói với người 

dân Nga rằng các bạn có thể lựa chọn các nhà lãnh đạo của mình thông 

qua bầu cử tự do“. Còn ở các quốc gia có chính phủ thực hành chế độ 

toàn trị, chế độ độc tài chuyên quyền như ở Lybia của Tổng thống Gadaffi 

và ở Syria của Tổng thống Assad thì không có cả bầu cử tự do. Vậy như 

thế nào là nền dân chủ tự do? 
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I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI NỀN DÂN CHỦ TỰ DO: 

Theo Dani Rodrik, giáo sư khoa học xã hội Viện nghiên cứu cao cấp 

Princeton, New Jersey [2] thì nền dân chủ tự do ra đời dựa trên 3 nhóm 

quyền riêng biệt là: Quyền sở hữu – Quyền chính trị và Quyền dân sự. 

Nếu thiếu một trong ba nhóm quyền này thì không phải là nền dân chủ 

tự do. Nhóm quyền sở hữu nhằm bảo vệ các chủ sở hữu và các nhà đầu tư 

không bị tước đoạt tài sản. Nhóm quyền chính trị bảo đảm các tổ chức 

giành được chiến thắng trong bầu cử có thể nắm quyền và lựa chọn chính 

sách theo ý muốn của họ với điều kiện các chính sách đó không vi phạm 

nhóm quyền sở hữu và nhóm quyền dân sự. Nhóm quyền dân sự bảo đảm 

cho mọi người dân sự được đối xử bình đẳng trước pháp luật về các quyền 

và quyền tự do của nền dân chủ tự do, thường gồm có: quyền bầu các ứng 

viên một cách tự do và công bằng, quyền tự do tổ chức và lập hội dưới 

nhiều dạng khác nhau của tổ chức phi chính phủ, quyền tự do hội họp, 

quyền sở hữu tài sản, quyền riêng tư, quyền xử lý theo trình tự luật, quyền 

tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do giáo dục, quyền tự do 

tôn giáo, quyền bình đẳng tiếp cận các dịch vụ công như giáo dục, y tế. 

Trong số đó, quyền tự do lập hội và quyền tự do hội họp nằm trong các 

quyền cơ bản của nền dân chủ tự do. 
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Những người có quyền lực thường là đối tượng được thụ hưởng các 

quyền sở hữu và quyền chính trị. Quần chúng nhân dân có tổ chức thì 

chủ yếu quan tâm đến nhóm quyền chính trị. Trong suốt chiều dài lịch sử 

của xã hội loài người, giới cầm quyền luôn luôn thích một chế độ chuyên 

chế để độc quyền cai trị và bảo vệ các quyền lợi riêng của họ, tham nhũng 

và hối lộ. Vì thế cần đến cái chốt hãm sự lạm dụng quyền lực đó, thông 

qua các cuộc thương lượng dân chủ của các tổ chức dân sự với chính 

quyền. Mọi cuộc thương lượng như thế chỉ khả thi khi quần chúng có tổ 

chức và huy động được lực lượng đông đảo vì những lợi ích chung, trong 

các tổ chức gọi là xã hội dân sự. Nhưng nếu các lực lượng đó không liên 

kết chặt chẽ với nhau với những mục tiêu chung thì không thể tạo ra 

được một phiên bản dân chủ tự do bền vững. 

Theo Bộ dữ liệu chính thể (Political Data Set) và các danh sách của 

Freedom House thì tính đến nay, các quốc gia có nền dân chủ tự do gồm: 

Liên minh Châu Âu, Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Nhật Bản, 

Nam Phi, Ấn Độ. 

Phần lớn các quốc gia dân chủ tự do này nằm ở Châu Âu và các quốc 

gia nói tiếng Anh. Các nền dân chủ tự do ra đời trong nhiều hoàn cảnh 

khác nhau. Riêng các nền dân chủ tự do ở Châu Âu được sinh ra trong 

những hoàn cảnh độc nhất của Phương Tây thế kỷ thứ 19 và có lẽ không 
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bao giờ lặp lại lần nữa. Các nền dân chủ tự do nói trên đều có 2 đặc trưng 

tiêu biểu là tính khoan dung và tính đa nguyên. 

 

II. 3 ĐIỀU KIỆN VÀ 2 ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT NỀN DÂN CHỦ ỔN 

ĐỊNH 

* Theo Seymour Martin Lipset [3] thì một nền dân chủ ổn định phải có 

đủ 3 đặc điểm là: 

1) Có một hệ thống chính trị được đặc trưng bởi một hệ thống giá trị 

cho phép thực hiện quyền lực một cách hòa bình, nghĩa là được những 

người không nắm quyền tuân thủ những quyết định của nhóm nắm quyền 

đưa ra và nhóm nắm quyền công nhận quyền lợi của nhóm không nắm 

quyền. 

2) Kết quả của sự thực hiện quyền lực phải được định kỳ trao quyền lực 

hữu hiệu cho một nhóm hoặc một đảng hoặc một liên minh ổn định 

khác, nếu không sẽ dẫn đến việc hình thành một chính quyền bất ổn và 

vô trách nhiệm chứ không phải là một nền dân chủ tự do. 

3) Có điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại lâu dài của một phe đối lập 

hiệu quả, để không thể dẫn đến tình trạng chức quyền của các quan chức 

tại vị được tối đa hóa, còn ảnh hưởng của phía đa số đối với một chính 

sách nào đó của chính phủ lại bị tối thiểu hóa. 
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Theo phân tích của Tocqueville thì một xã hội không có nhiều tổ chức 

tương đối độc lập tách khỏi quyền lực nhà nước trung ương thì dễ xảy ra 

các nguy cơ độc tài hoặc xảy ra các cuộc cách mạng. Những tổ chức đó giữ 

một số chức năng quan trọng cho nền dân chủ tự do, với vai trò là nguồn 

quyền lực đối trọng, ngăn cản sự lạm dụng các tài nguyên chính trị. Tình 

hình bất ổn ở các quốc gia độc đảng và những quốc gia độc tài đã chứng 

minh rõ điều kiện thứ 3 này. 

Còn theo Sigmand Neumann thì ngoài 3 đặc điểm trên còn phải xét 

đến tác động làm suy yếu khả năng ổn định nền dân chủ bởi nền chính trị 

thế giới quan, chẳng hạn tác động của những người Công giáo xã hội, của 

những người theo chủ nghĩa xã hội ở Châu Âu vào những năm 1930, của 

chủ nghĩa phát xít, của chủ nghĩa cộng sản trong và sau thế chiến thứ hai. 

* Cũng theo Seymour Martin Lipset thì 2 đặc điểm để duy trì một nền 

dân chủ ổn định là: 

1)- Sự phát triển kinh tế, bao gồm công nghiệp hóa, đô thị hóa, trình 

độ giáo dục cao và sự phát triển đều đặn của cải xã hội. Đây là yếu tố cơ 

bản nuôi sống nền dân chủ. Một quốc gia đã công nghiệp hóa càng giàu 

có thì càng có cơ hội lớn để duy trì nền dân chủ vì có thể có số đông dân 

số tham gia một cách thông minh vào nền chính trị và họ có khả năng tự 

kiềm chế trước sự cám dỗ của những kẻ mị dân vô trách nhiệm. Ngược 
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lại, một quốc gia mà đa số dân là người nghèo đói thì dễ bị dẫn đến chế 

độ độc tài hiện đại, với 1 trong 2 hình thức chính trị tiêu biểu là chủ 

nghĩa cộng sản và chủ nghĩa Peron. 

2)- Tính chính danh và tính hiệu quả: Trong thế giới hiện đại, sự ổn 

định của một hệ thống chính trị còn phụ thuộc vào tính chính danh và 

tính hiệu quả của hệ thống ấy. Tính hiệu quả của hệ thống chính trị dân 

chủ được đo bằng tính hiệu quả của bộ máy hành chính và hệ thống ra 

quyết định có thể giải quyết được các vấn đề chính trị. Tính chính danh 

gồm các khả năng của hệ thống chính trị đó trong việc tạo ra và duy trì 

niềm tin rằng thể chế chính trị hiện hành là thể chế thích hợp và đúng 

đắn nhất đối với xã hội đó. Nó phải giải quyết được những vấn đề lịch sử 

then chốt gây ra sự chia rẽ xã hội, tạo được khả năng sống sót qua các 

cuộc khủng hoảng như suy thoái kinh tế hoặc sau thất bại trong chiến 

tranh. Các nhóm xã hội sẽ đánh giá hệ thống chính trị có chính danh hay 

không dựa vào các giá trị của hệ thống đó có phù hợp với các giá trị cơ 

bản của họ hay không. 

Cuộc khủng hoảng tính chính danh thường là một cuộc khủng hoảng 

của sự thay đổi, chẳng hạn sau khi một cấu trúc xã hội mới được hình 

thành, những phong tục cũ của con người thay đổi, đạo đức của công 

chúng bị suy đồi, sức quyến rũ của truyền thống cũ bị tan vỡ mà hệ thống 
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mới không có khả năng đáp ứng được kỳ vọng của các nhóm lớn trong xã 

hội để phát triển tính chính danh theo một nền tảng mới thì sẽ xảy ra 

một cuộc khủng hoảng khác. 

 

III. XÃ HỘI DÂN SỰ LÀ GÌ? 

XÃ HỘI DÂN SỰ – VỐN XÃ HỘI – MẠNG XÃ HỘI VÀ DÂN CHỦ: 

Theo Ryan Salzman [4], xu hướng các cá nhân tự tập họp với nhau, dựa 

trên chủng tộc, khu vực địa lý, lợi ích đã được các sử gia và các nhà khoa 

học chính trị đương đại coi là điều tự nhiên. Sự tương tác giữa các nhóm 

và các chủ thể trong xã hội được hình dung thông qua xã hội dân sự, các 

mạng xã hội và vốn xã hội. 

* Các mạng xã hội (Social networks) là tên chỉ các tổ chức không chính 

thức của các cá nhân, bao gồm những thành phần đa dạng. Mục đích của 

các mạng xã hội là khuyếch trương lợi ích chung 

* Vốn xã hội (Social Capital) là tổng hòa những tiềm năng gắn liền với 

sự sở hữu một mạng lưới bền chặt của những mối quan hệ ít nhiều đã 

được thể chế hóa các quá trình hiểu biết và công nhận lẫn nhau giữa 

chúng. Quá trình tích lũy vốn xã hội tạo ra những tổ chức xã hội tương 

tác ở nhiều cấp độ của xã hội và của chính quyền, với các hình thức khác 
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nhau. Đây là trạng thái mở rộng của vốn xã hội, được hiểu là xã hội dân sự 

(Civil Society). Dân chủ là cầu nối xuyên suốt vốn xã hội, mạng xã hội và 

xã hội dân sự. 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC HIỆP HỘI TRONG ĐỜI SỐNG 

CHÍNH TRỊ: 

Quan sát nền dân chủ Hy Lạp cổ đại, Aristotle thấy rằng từng cá nhân 

muốn có những quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn lãnh đạo thì các 

công dân cần phải biết rõ về nhau. Quan sát buổi ban đầu của nền dân chủ 

Mỹ, Alexis de Tocqueville (1840) cho rằng những tổ chức hiệp hội ở Mỹ 

là quan trọng. Chúng tạo cơ hội cho người dân tham gia ngày càng nhiều 

hơn vào đời sống chính trị. Khi tham gia vào các hiệp hội đó, họ có thể 

khắc phục sự thiếu ảnh hưởng của bản thân đến đời sống chính trị, so với 

khi hoạt động với tư cách cá nhân đơn lẻ. Khi các hiệp hội lớn mạnh thì 

các chủ thể chính trị buộc phải chú ý đến chúng và nhận ra những ưu tiên 

của các thành viên trong đó và điều này buộc các chủ thể chính trị đó phải 

tự thích nghi. Trong trường hợp như thế, hệ thống vẫn không thay đổi. 

Nhiều nhà khoa học chính trị như Almonol và Verba (1963) cho rằng các 

tổ chức hiệp hội tự nguyện là nhân tố hòa giải quan trọng nhất giữa các cá 

nhân và nhà nước. Những tổ chức hiệp hội như thế đã duy trì được đặc 

tính cốt lõi của xã hội dân sự, mạng xã hội và vốn xã hội 
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Vốn xã hội, do đó, xét cho cùng được mô tả thành mối quan hệ giữa cá 

nhân và thể chế. Còn các mạng xã hội tựa như những viên gạch để xây 

dựng nên xã hội dân sự. Trong cấu trúc xã hội, vốn xã hội được quy định 

bởi các nghĩa vụ, các kỳ vọng và sự tin tưởng. Chính vận động theo những 

quy định đó mà vốn xã hội được tạo ra và phát triển. Sự tin tưởng là điểm 

nút của động lực vốn xã hội vì không có sự tin tưởng thì hầu như không 

thể tạo ra được vốn xã hội. Đường hướng chính để vốn xã hội hoạt động 

là các mạng lưới hoạt động của công dân, có thể là những tổ chức giữa 

phụ huynh và giáo viên, các đảng chính trị, các Câu lạc bộ... Đối với xã 

hội dân sự thì trọng tâm hoạt động của nó là cộng đồng nói chung và tập 

trung vào những mục tiêu công. Vai trò quan trọng nhất của xã hội dân sự 

là kiểm soát và giới hạn quyền lực nhà nước, không để quyền lực bị lạm 

dụng trở thành tha hóa, đồng thời giúp cải cách nó. Xã hội dân sự phải 

chấp nhận tính đa nguyên và tính đa dạng. Có thể mô tả xã hội dân sự 

như một bức tranh khổ rộng của cộng đồng và nó có thể đem lại những 

hiệu ứng rộng khắp toàn xã hội. 

Tuy nhiên, James Madison cảnh báo các xã hội dân sự cần cảnh giác với 

nạn bè phái. Còn Booth và Richard (1998) thì cảnh báo phải phân biệt 

giữa xã hội dân sự và xã hội phi dân sự (uncivil society). Những xã hội phi 
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dân sự này đang có mặt ở Trung Mỹ, mang tính bạo lực và đối đầu và điều 

kiện của các nhóm đó thường là phản dân chủ. 

 

IV. XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ SỰ ỔN ĐỊNH QUỐC GIA 

Các chính phủ của chế độ toàn trị hoặc độc tài chuyên quyền thường 

muốn bóp chết các xã hội dân sự từ trong trứng nước. Họ cho rằng cần 

làm như thế để giữ ổn định chế độ. Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ chiến 

tranh lạnh và sau đó, các chế độ chuyên chế chưa bao giờ tạo ra được sự 

ổn định thật sự. Đó là vì ở nơi nào có áp bức thì ở đó có đấu tranh. 

Không một chính phủ nào có thể mãi mãi đàn áp khát vọng chính đáng 

của người dân đòi hỏi công nhận nhân phẩm và sự tôn trọng, đặc biệt khi 

người dân đã có khả năng tiếp cận thông tin thông qua Internet và các 

công nghệ truyền tin di động. Cuộc nội chiến đang diễn ra ở Syria giữa 

những người Syria nổi dậy chống chính quyền độc tài của ông Assad đã 

chứng minh điều này. 

Theo Ana Palacio, cựu bộ trưởng bộ ngoại giao Tây Ban Nha [5] thì 

không thể gắn sự ổn định quốc gia với chế độ chuyên quyền vì như thế 

chẳng khác gì lập ra một bạo chúa để giữ sự ổn định. Ông cho rằng sự ổn 

định quốc gia phải được tạo ra bởi những gốc rễ vững chắc của xã hội, từ 

một xã hội dân sự vững mạnh ở cả cấp độ địa phương và cấp độ quốc gia. 
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Kinh nghiệm của Nhóm Bộ Tứ Đối Thoại Quốc Gia ở Tunisia, tức là 

nhóm 4 tổ chức xã hội dân sự đã được trao giải Nobel hòa bình năm 2015, 

vì họ đã đóng góp cho nền dân chủ ở Tunisia từ sau cuộc cách mạng 2011 

là một minh chứng. Nó chứng tỏ rằng một xã hội dân sự vững mạnh có 

thể hoạt động hiệu quả để củng cố sự ổn định quốc gia. 

 

V. TÌM HIỂU XÃ HỘI DÂN SỰ Ở MỸ 

Theo kết quả nghiên cứu xã hội dân sự (Civil Society) ở Mỹ mà tác gỉa 

Nguyễn Hải Hoành gọi là xã hội công dân [6] thì nước Mỹ có xã hội dân 

sự rất sớm, lớn mạnh và hoạt động hiệu quả hơn so với xã hội dân sự ở các 

nước khác. 

Xã hội dân sự ở Mỹ được ra đời trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Nó 

có mối liên hệ lịch sử với ý tưởng về một xã hội tự quản, do 41 người 

trong số 102 người Anh đã vượt Đại Tây Dương đến Bắc Mỹ vào năm 

1620. Họ đã thảo ra một cam kết sẽ thành lập một chính quyền tự quản 

trên nguyên tắc tự do, bình đẳng, công bằng của Đao Tin Lành. Khoảng 

150 năm sau, các nguyên tắc “tự do, bình đẳng, chủ nghĩa cá nhân, chính 

quyền thay mặt dân, sở hữu tư nhân“ đã được ghi vào Bản Tuyên ngôn 

độc lập của nước Mỹ. Trong Tuyên ngôn có câu: “Người Mỹ tin rằng mọi 
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người sinh ra bình đẳng, được tạo hóa ban cho các quyền tự do dân chủ, 

tin rằng chính quyền dân cử là của dân, do dân, vì dân, là đầy tớ của dân“. 

Ở nước Mỹ người giàu được tôn vinh, coi là tấm gương phấn đấu thành 

đạt. Mọi người Mỹ đều có quyền sở hữu tài sản. Công dân Mỹ không 

bình đẳng về kết quả sáng tạo ra của cải vật chất nhưng hoàn toàn bình 

đẳng về cơ hội. Số người Mỹ trong tầng lớp trung lưu hiện nay chiếm tới 

80% dân số. Khác với tất cả các quốc gia mà sự thành lập quốc gia dựa 

trên cơ sở quốc gia-dân tộc, nghĩa là gồm những người cùng dân tộc, 

cùng tiếng nói, cùng truyền thống văn hóa ; riêng nước Mỹ là một quốc 

gia gồm nhiều dân tộc thuộc hơn 100 quốc gia trên thế giới, khác nhau về 

huyết thống, ngôn ngữ và truyền thống văn hóa, nhưng tất cả mọi người 

Mỹ đều có chung một ý tưởng đó. Nhìn chung, trong xã hội Mỹ không 

xảy ra những mâu thuẫn nội bộ gay gắt. Có xảy ra mâu thuẫn giữa lực 

lượng xã hội với chính quyền nhưng không đến mức xảy ra bạo lực, đảo 

chính hoặc cách mạng lật đổ chính quyền. Nhà nước Mỹ đã ban hành các 

đạo luật về quyền tự do lập Hội đoàn của công dân, tự do lập các tổ chức 

dân sự, tạo cơ sở pháp lý để xã hội dân sự ở Mỹ phát triển mạnh mẽ. 

Xã hội dân sự ở Mỹ dựa trên chủ nghĩa cá nhân. Sự tham gia của cá 

nhân vào sinh hoạt xã hội tuân theo các khế ước (thỏa thuận) và ràng 

buộc với các mối quan hệ đạo đức, kinh tế, xã hội và chính trị. Ở Mỹ, đề 
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cao cá nhân là đề cao quyền tự định đoạt số phận của mỗi công dân nhưng 

không được vi phạm các luân lý đạo đức, không xâm phạm lợi ích chung 

và lợi ích của người khác. Có lẽ sự đề cao quyền tự định đoạt số phận của 

mỗi công dân dễ được chấp nhận ở Mỹ vì nước Mỹ chưa trải qua chế độ 

phong kiến như ở Châu Âu và Châu Á. Điều này đã tạo ra nét văn hóa 

chính trị đặc sắc của xã hội dân sự Mỹ. Ở Mỹ, xã hội dân sự tồn tại độc 

lập với chính quyền, đóng vai trò điều hòa lợi ích cá nhân với lợi ích xã 

hội, tạo cơ hội cho người dân thực hiện tốt quyền làm chủ đất nước. Nó 

đã trở thành động lực cơ bản làm cho nền dân chủ Mỹ phát triển lành 

mạnh và xã hội không hỗn loạn. Xã hội dân sự ở Mỹ đã góp phần quan 

trọng vào việc quản lý đời sống xã hội. Rất nhiều vấn đề xã hội do dân tự 

làm, ví dụ: giúp đỡ người nghèo, người già, người lang thang cơ nhỡ, trẻ 

mồ côi, làm từ thiện, bảo vệ môi trường … Năm 2008, ở Mỹ đã có tới 1,4 

triệu tổ chức từ thiện. Tổng tài sản của các tổ chức từ thiện này bằng 5% 

GDP của nước Mỹ. Năm 2007 số tiền quyên góp từ thiện đã đạt tới 306 tỷ 

USD (bằng 3 lần GDP của Việt Nam cùng năm đó). Bill Gates và W. 

Buffett là 2 người giàu nhất nước Mỹ đã cam kết hiến từ 98 đến 99% tài 

sản riêng để làm từ thiện. Thông qua xã hội dân sự, mọi người dân Mỹ có 

thể liên kết nhau giám sát hoạt động của chính quyền. Khi cần, trong 

khuôn khổ pháp luật, họ có thể gây sức ép đòi chính phủ thay đổi chính 

sách hoặc thay người lãnh đạo. Xã hội dân sự có thể tạo sức ép, buộc 
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chính quyền phải lắng nghe người dân, hạn chế sự lạm dụng quyền lực và 

các hậu quả xấu kèm theo như tệ độc đoán, nạn tham nhũng. Xã hội dân 

sự ở Mỹ san sẻ bớt công việc quản lý xã hội nên được Chính phủ Mỹ ủng 

hộ. Toàn bộ các tổ chức phi chính phủ ở Mỹ đều được miễn thuế. 

Xã hội dân sự ở Mỹ đã làm cho nước Mỹ có một dạng sức mạnh mềm 

hiếm thấy ở nước khác, khiến nước Mỹ luôn luôn đứng đầu danh sách các 

quốc gia thu hút nhân tài từ khắp các nơi trên thế giới và là quốc gia sáng 

tạo nhất thế giới. 
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BÀI NĂM 

 

MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI TIÊN QUYẾT CỦA 

NỀN DÂN CHỦ: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ 

TÍNH CHÍNH DANH CHÍNH TRỊ 

Tác giả: Seymour Martin Lipset 

Dịch giả: Đoàn Trương Hiên 

Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp 

 

ác điều kiện liên quan đến sự tồn tại và ổn định của xã hội dân chủ 

từ lâu đã là một mối quan tâm hàng đầu của triết học chính trị. 

Trong bài viết này, vấn đề sẽ được công kích trên quan điểm xã hội và 

hành vi học, bằng cách đưa ra một số giả thuyết liên quan đến một số điều 

kiện tiên quyết hình thành xã hội dân chủ, và bằng cách thảo luận một số 

dữ liệu có sẵn để kiểm chứng những giả thuyết này. Khi xem xét các điều 

kiện - như các giá trị, các thể chế xã hội, các sự kiện lịch sử - vốn nằm 

ngoài bản thân hệ thống nhưng lại làm nền tảng duy trì các dạng hệ 

thống chính trị phổ biến, bài viết sẽ vượt ra khỏi phạm vi thông thường 

mà xã hội học chính trị công nhận. Lĩnh vực đang lên này chủ yếu tập 

C 
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trung vào phân tích nội bộ các tổ chức có những mục đích chính trị khác 

nhau hoặc các nhân tố quyết định hành động bên trong các thể chế chính 

trị khác nhau như các đảng phái, các cơ quan chính phủ, hay là quá trình 

bầu cử. Còn mối quan tâm lớn hơn về quan hệ giữa hệ thống chính trị với 

xã hội nói chung lại được để giành cho các nhà triết học chính trị. 

 

I. Giới thiệu 

Một phân tích xã hội học về bất cứ khía cạnh nào của hành vi, bất kể là 

thuộc hệ thống xã hội lớn hay nhỏ, đều phải dẫn đến những giả thuyết cụ 

thể, những tuyên bố có thể kiểm chứng được bằng thực nghiệm. Chính vì 

vậy, khi bàn về nền dân chủ, người nghiên cứu phải có khả năng chỉ ra 

một loạt những điều kiện có thật trong thực tế tồn tại ở một số quốc gia, 

và khẳng định rằng: nền dân chủ đã xuất hiện dưới những điều kiện như 

vậy, đã trở nên bền vững nhờ các thiết chế và hệ thống giá trị hỗ trợ nhất 

định như vậy, cũng như là nhờ quá trình tự duy trì bên trong của nó. 

Những điều kiện được liệt kê ra phải là những điều kiện phân biệt những 

quốc gia dân chủ nhất với hầu hết các quốc gia khác. 

Một cuộc tranh luận gần đây của một nhóm các lí thuyết gia chính trị 

học về “các điều kiện tiên quyết về văn hóa để vận hành thành công một 

chế độ dân chủ” đã chỉ ra những khác biệt trong cách tiếp cận của các nhà 
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xã hội học chính trị và các triết gia chính trị học đối với một vấn đề tương 

tự nhau. Một phần đáng kể của hội thảo chuyên đề này dành cho một 

tranh luận liên quan đến những đóng góp của tôn giáo, đặc biệt là đạo đức 

Cơ Đốc Giáo, đối với thái độ về dân chủ. Tác giả chính, Ernest Frifith, 

nhận ra mối liên kết quan trọng giữa những di sản và quan điểm của 

người Do Thái giáo- Cơ Đốc giáo giúp duy trì các thể chế dân chủ; những 

người khác thì nhấn mạnh rằng những điều kiện chính trị và kinh tế có lẽ 

tạo ra cơ sở cho sự đồng thuận đối với những giá trị cơ bản của nền dân 

chủ chứ không phụ thuộc vào tôn giáo; và họ chỉ ra suy thoái, nghèo đói, 

và xã hội vô tổ chức là những nguyên nhân dẫn đến chủ nghĩa phát xít ở 

Ý và Đức, bất chấp việc hai nước này có dân số và truyền thống tôn giáo 

mạnh mẽ. Điều đáng chú ý nhất trong tranh luận này là sự thiếu vắng 

những quan điểm chỉ ra rằng những đề xuất lí thuyết phải có thể kiểm tra 

được bằng cách so sánh mọi trường hợp một cách hệ thống, trong đó 

những trường hợp bất thường cũng phải được xem xét hợp lí như những 

trường hợp bình thường khác. Mặt khác, trong hội thảo chuyên đề này 

những trường hợp bất thường không hợp với những đề xuất đưa ra trước 

sẽ được dẫn chứng để chứng minh rằng không có mối liên hệ thường 

xuyên giữa điều kiện xã hội với một hệ thống chính trị phức tạp nào đó. 

Do vậy, các cuộc xung đột giữa các triết gia chính trị về những điều kiện 

cần thiết tạo nền tảng cho một hệ thống chính trị thường dẫn đến những 
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minh chứng rằng một trường hợp cụ thể nào đó rõ ràng bác bỏ giả thuyết 

của một đối thủ, cũng giống như sự tồn tại của một số người xã hội chủ 

nghĩa nhưng giàu, hay những người bảo thủ nhưng nghèo, chứng minh 

rằng yếu tố kinh tế không phải là một yếu tố quyết định quan trọng tác 

động tới sự chọn lựa chế độ chính trị yêu thích. 

Lợi thế của nỗ lực chia các điều kiện hình thành nền dân chủ thành 

một số các biến có mối tương quan đến nhau (sẽ được trình bày ở đây) là 

việc đưa những trường hợp bất thường vào để xem xét một cách hợp lý. 

Nhiều chứng cứ thống kê ủng hộ mối quan hệ của một biến như giáo dục 

với dân chủ đã chỉ ra rằng sự tồn tại của các trường hợp bất thường (như 

Đức, quốc gia theo chế độ độc tài dù sở hữu một hệ thống giáo dục tiên 

tiến) không thể là cơ sở duy nhất bác bỏ giả thuyết đã đưa ra. Một trường 

hợp bất thường nếu xét trong bối cảnh mà tập hợp được chứng cứ đó từ 

tất cả các trường hợp liên quan thực ra lại củng cố giả thuyết cơ bản nếu 

nghiên cứu chuyên sâu trường hợp đó cho thấy có các điều kiện đặc biệt 

ngăn cản sự xuất hiện của mối quan hệ thông thường.3 Do đó, nghiên 

cứu bầu cử cho thấy một tỷ lệ lớn các nhà cánh tả giàu có về kinh tế cũng 

phải chịu thiệt thòi quyền lợi ở các mặt khác của xã hội như địa vị sắc tộc 

hay tôn giáo. 
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Tranh cãi trong lĩnh vực này bắt nguồn không chỉ từ sự đa dạng trong 

phương pháp luận mà còn từ việc sử dụng các định nghĩa khác nhau. Rõ 

ràng để thảo luận về dân chủ, hoặc bất kỳ một hiện tượng nào khác, điều 

cần thiết đầu tiên là phải định nghĩa nó. Để phục vụ mục đích bài viết 

này, nền dân chủ (trong một xã hội phức tạp) được định nghĩa là một hệ 

thống chính trị mà hiến pháp tạo ra các cơ hội để thường xuyên thay đổi 

các vị trí cầm quyền. Nó là một cơ chế xã hội cho phép giải quyết vấn đề 

ra quyết định xã hội giữa các nhóm có lợi ích khác nhau bằng cách cho 

phép phần đông dân số ảnh hưởng đến việc ra các quyết định này thông 

qua việc họ có thể lựa chọn giữa các ứng viên khác nhau cho các vị trí 

trong bộ máy chính trị. Phần lớn đúc rút ra từ các tác phẩm của Joseph 

Schumpeter và Max Weber, định nghĩa này hàm ý cần một số điều kiện 

cụ thể sau: (a) một "công thức chính trị," một hệ thống niềm tin, để hợp 

pháp hóa hệ thống dân chủ và định rõ các thể chế như các đảng phái, hệ 

thống báo chí tự do, vv… – những thể chế đã được hợp pháp hóa, tức 

được tất cả mọi người chấp nhận là thích hợp, (b) một nhóm các nhà lãnh 

đạo chính trị đang nắm quyền, và (c) một hoặc nhiều nhóm những nhà 

lãnh đạo không nắm quyền đóng vai trò đối lập hợp pháp, cố gắng giành 

lại việc nắm quyền. 
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Sự cần thiết của những điều kiện này là khá rõ ràng. Đầu tiên, nếu một 

hệ thống chính trị không được đặc trưng bởi một hệ thống giá trị cho 

phép “chơi trò chơi” quyền lực một cách hòa bình - tức là "nhóm bên 

ngoài" (những người không nắm quyền) tuân thủ những quyết định đưa 

ra của “nhóm bên trong” (nhóm nắm quyền lực) và “nhóm bên trong” 

công nhận quyền lợi của “nhóm bên ngoài” – thì sẽ không thể có một nền 

dân chủ ổn định. Đây là vấn đề mà nhiều quốc gia Mỹ Latinh phải đối 

mặt. Thứ hai, nếu kết quả của cuộc chơi chính trị đó không theo định kì 

trao quyền lực hữu hiệu cho một nhóm, một đảng hoặc liên minh ổn 

định, thì sẽ dẫn đến việc hình thành một chính quyền bất ổn và vô trách 

nhiệm chứ không phải là một nền dân chủ. Tình trạng này tồn tại ở nước 

Ý tiền phát xít, và hầu hết (chứ không phải toàn bộ) lịch sử của nền Đệ 

Tam và Đệ Tứ Cộng Hòa của Pháp, những nền chính trị đặc trưng bởi các 

liên minh yếu kém trong chính phủ, thường hình thành từ sự xung đột 

lợi ích và giá trị cốt lõi giữa các đảng với nhau. Thứ ba, nếu không có các 

điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại lâu dài một phe đối lập hiệu quả thì sẽ 

dẫn đến tình trạng chức quyền của các quan chức tại vị sẽ được tối đa hóa, 

trong khi ảnh hưởng của phía đa số đối với một chính sách sẽ bị tối thiểu 

hóa. Đây là tình hình ở tất cả các nước độc đảng; và theo phần đông nhìn 

nhận, ít nhất theo phương Tây, thì đó là những quốc gia độc tài. 
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Hai đặc điểm phức tạp và chính yếu của hệ thống xã hội sẽ được xem 

xét ở đây bởi chúng có vai trò quan trọng đối với nền dân chủ ổn định: sự 

phát triển kinh tế và tính chính danh (legitimacy). Hai đặc điểm này sẽ 

được trình bày như những đặc điểm có tính cấu trúc của một xã hội, giúp 

chống đỡ cho hệ thống chính trị dân chủ. Sau khi thảo luận về một tập 

hợp liên quan đến phát triển kinh tế (bao gồm công nghiệp hóa, thịnh 

vượng, đô thị hóa, và giáo dục) và các hệ quả của nó đối với nền dân chủ, 

chúng ta sẽ chuyển đến hai khía cạnh của vấn đề về tính chính danh, hay 

có thể nói là mức độ mà các thể chế được đánh giá và được xem xét là có 

đúng đắn và thích hợp hay không. Mối quan hệ giữa tính chính danh và 

tính hiệu quả của hệ thống (cái sau được chứng minh thông qua việc kinh 

tế có phát triển hay không) sẽ được trình bày, sau đó sẽ là một thảo luận 

về các nguồn gốc gây ra sự chia rẽ trong một xã hội và các cách thức mà 

việc giải quyết các vấn đề lịch sử chủ chốt có thể gây ra các hình thức chia 

rẽ lớn hay giúp hàn gắn theo chiều ngang để giảm xung đột đến một mức 

độ có thể kiểm soát được. Cuối cùng, bài viết sẽ đánh giá sự ảnh hưởng 

của những yếu tố khác nhau này đến tương lai của nền dân chủ. 

Bài viết sẽ không xem xét chi tiết lịch sử chính trị của từng quốc gia 

như định nghĩa khái quát, vì mức độ tương đối hay nội dung xã hội của 

nền dân chủ ở các nước khác nhau không phải là vấn đề nghiên cứu thực 
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sự của bài viết này. Tuy nhiên, một số vấn đề nhất định liên quan đến 

phương pháp xử lý mối quan hệ giữa các đặc điểm phức tạp của các xã hội 

nói chung sẽ cần phải được thảo luận qua. 

Mối tương quan cực lớn giữa các khía cạnh của cấu trúc xã hội, ví dụ 

như ở một bên là thu nhập, giáo dục, tôn giáo và bên còn lại là dân chủ, 

không thể là dự đoán thậm chí ngay cả trên cơ sở lý thuyết, bởi vì do các 

tiểu hệ thống chính trị của xã hội hoạt động một cách độc lập, một dạng 

thức chính trị đặc biệt vẫn có thể tồn tại trong những điều kiện mà 

thường không hề thuận lợi cho sự hình thành của nó. Hoặc, một dạng 

thức chính trị có thể được hình thành bởi một tập hợp những yếu tố lịch 

sử khá đặc biệt, dù cho những đặc điểm chủ chốt của xã hội ủng hộ việc 

ra đời một hình dạng khác. Đức là một ví dụ của một quốc gia mà những 

thay đổi cấu trúc - như phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa, sự giàu có, 

và giáo dục - đều ủng hộ việc hình thành một hệ thống dân chủ, nhưng 

một loạt các sự kiện lịch sử trái ngược khiến cho nền dân chủ không bảo 

vệ được tính hợp lý của nó trong mắt nhiều mảng nhóm xã hội quan 

trọng, và do đó làm suy yếu khả năng của nền dân chủ Đức trong việc 

chống đỡ khủng hoảng. 

Trong những dữ liệu sắp được trình bày, không nên quá nhấn mạnh 

vào các mối tương quan dù cho có lớn giữa dân chủ và các đặc điểm mang 
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tính thể chế khác của xã hội, bởi vì các sự kiện đặc biệt có thể lúc này 

giúp tồn tại bền bỉ nhưng lúc khác lại gây ra sự thất bại cho nền dân chủ 

trong bất kỳ xã hội cụ thể nào. Max Weber lập luận khá mạnh mẽ rằng 

những khác biệt trong mẫu hình các quốc gia thường phản ánh các sự 

kiện lịch sử then chốt, những sự kiện này đã tạo ra một quá trình vận 

động chính trị cho quốc gia này, nhưng lại là một quá trình khác trong 

một quốc gia kia. Để minh họa cho quan điểm của mình, ông sử dụng sự 

so sánh với trò chơi xúc xắc theo đó mỗi lần xúc xắc đưa ra một con số 

nhất định, nó sẽ có xu hướng xoay ngày càng lặp lại con số đó một lần 

nữa.5 Theo Weber, một sự kiện đã dẫn dắt một quốc gia tiến tới nền dân 

chủ sẽ tạo ra một quá trình vận động làm tăng khả năng nền dân chủ đó 

sẽ giành chiến thắng một lần nữa tại thời điểm then chốt tiếp theo trong 

lịch sử của đất nước. Quá trình này chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta giả định 

rằng một khi đã được thiết lập, hệ thống chính trị dân chủ sẽ tập hợp 

được đà tiến, tạo ra các hỗ trợ xã hội (như các thể chế) để đảm bảo sự tiếp 

tục tồn tại của nó. Vậy nên một nền dân chủ “chưa trưởng thành” mà tồn 

tại được cũng sẽ làm như thế bằng cách (trong nhiều cách khác nhau) tạo 

thuận lợi cho sự phát triển của các điều kiện có lợi cho dân chủ, chẳng 

hạn như phổ quát giáo dục, hoặc các tổ chức tư tự trị. Bài viết này chú 

trọng chủ yếu đến việc giải thích các điều kiện xã hội hỗ trợ hệ thống 

chính trị dân chủ, chẳng hạn như giáo dục hay tính chính danh; bài viết 
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sẽ không đi vào chi tiết các dạng cơ chế bên trong được sử dụng để duy trì 

hệ thống dân chủ như các quy tắc cụ thể của cuộc chơi chính trị. 

Việc khái quát hoá một cách tương đối nhằm xem xét những hệ thống 

xã hội phức tạp cần phải tính đến các đặc điểm lịch sử đặc biệt của bất kỳ 

một xã hội nào trong phạm vi nghiên cứu. Để kiểm chứng những khái 

quát đó liên quan gì tới sự khác biệt giữa các quốc gia xếp hạng cao hay 

thấp trong việc sở hữu các thuộc tính liên quan đến dân chủ, cần lập một 

số biện pháp đo lường thực nghiệm về các dạng của hệ thống chính trị. Sự 

trệch hướng cá biệt khỏi một khía cạnh cụ thể của nền dân chủ không 

phải là quá quan trọng, miễn là các định nghĩa rõ ràng bao trùm phần lớn 

các quốc gia được xem là dân chủ hay là không. Ranh giới chính xác giữa 

"dân chủ hơn" và "ít dân chủ hơn" cũng không phải là một vấn đề quan 

trọng mang tính cơ bản, vì có lẽ dân chủ được xem không phải là một đặc 

tính của một hệ thống xã hội có thể tồn tại hoặc không tồn tại, mà thay 

vào đó là một phức hợp các đặc điểm có thể được xếp loại theo nhiều cách 

khác nhau. Vì lý do này các quốc gia đang được xem xét được chia thành 

hai nhóm, chứ không phải cố gắng để xếp loại chúng từ cao nhất đến thấp 

nhất. Việc xếp loại các quốc gia cá thể từ dân chủ nhất đến kém dân chủ 

nhất khó khăn hơn nhiều so với việc tách chúng thành hai loại dân chủ 
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"nhiều hơn" và "ít hơn", mặc dù làm như vậy thì những trường hợp bấp 

bênh như Mexico cũng có thể gây ra vấn đề. 

Nỗ lực phân loại tất cả các quốc gia gặp phải một số vấn đề. Đa phần 

các quốc gia không có truyền thống chính trị dân chủ lâu đời nằm ở các 

khu vực có truyền thống kém phát triển trên thế giới. Có lẽ Max Weber 

đã đúng khi ông cho rằng nền dân chủ hiện đại trong hình dạng tốt nhất 

của nó chỉ có thể xuất hiện dưới những điều kiện đặc biệt của nền công 

nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa.7 Một số rắc rối gây ra bởi sự khác biệt sâu 

sắc trong việc thực thi chính trị ở các phần khác nhau trên thế giới có thể 

được giảm bớt bằng cách trước hết xử lí sự khác biệt giữa các quốc gia 

trong cùng nội bộ một khu vực văn hóa chính trị. Có hai khu vực tốt nhất 

có thể so sánh nội bộ như vậy, một là Mỹ Latinh, và một là Châu Âu và 

các quốc gia nói tiếng Anh. Các so sánh hạn chế hơn cũng có thể được 

thực hiện giữa các quốc gia Châu Á, và giữa các nước Ả Rập với nhau. 

Trong bài viết này, tiêu chí chủ yếu để định vị các nền dân chủ châu Âu 

đó là: Quốc gia đó phải có nền chính trị dân chủ không bị gián đoạn kể từ 

Thế chiến thứ nhất, và không có sự hiện diện của một phong trào chính 

trị lớn chống lại "các quy tắc của trò chơi" dân chủ suốt 25 năm qua. Mỹ 

Latinh được áp dụng các tiêu chí phần nào ít nghiêm ngặt hơn: liệu quốc 

gia đó có lịch sử bầu cử ít nhiều tự do trong hầu hết giai đoạn hậu Thế 
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chiến thứ nhất hay không. Trong khi ở châu Âu, chúng tôi xem xét các 

nền dân chủ ổn định, thì ở Nam Mỹ, chúng tôi tìm những nước không có 

sự cầm quyền độc tài tương đối liên tục (xem bảng I). Chúng tôi không 

phân tích chi tiết lịch sử chính trị của châu Âu hay châu Mỹ Latinh nhằm 

tìm ra các tiêu chuẩn cụ thể hơn để phân biệt (giữa dân chủ và không dân 

chủ); cho tới lúc này khi xem xét các điều kiện tiên quyết của nền dân 

chủ, kết quả bầu cử là đủ 

để xác định các nước châu Âu (dân chủ hay không), còn đối với Mỹ 

Latinh thì các đánh giá của các chuyên gia cùng với những đánh giá bao 

quát dựa vào những thực tế khá nổi tiếng của lịch sử chính trị là đủ cho 

việc xác định (dân chủ) ở khu vực này. 
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II. Sự phát triển kinh tế và nền dân chủ 

Có lẽ việc nền dân chủ liên quan đến tình trạng phát triển kinh tế là nhận 

thức được phổ quát hóa phổ biến nhất về mối liên hệ giữa hệ thống chính 

trị với các khía cạnh khác của xã hội. Cụ thể, điều này có nghĩa là một 

quốc gia càng giàu có, thì càng có cơ hội lớn hơn để duy trì nền dân chủ. 

Từ Aristotle cho đến nay, nhiều người đã lập luận rằng chỉ có trong một 

xã hội giàu có, tương đối ít người dân sống trong nghèo đói thì mới có 

thể thực sự tồn tại trạng thái mà trong đó số đông dân số tham gia một 

cách thông minh vào nền chính trị và có thể phát triển khả năng tự kiềm 
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chế cần thiết trước cám dỗ của những kẻ mị dân vô trách nhiệm. Một xã 

hội mà phân chia thành một bên là đa số người dân nghèo đói và bên còn 

lại là thiểu số tầng lớp thượng lưu giàu có sẽ dẫn đến kết quả xã hội đó 

hoặc theo chính thể đầu sỏ (sự thống trị độc tài của tầng lớp trên) hoặc 

theo chế độ độc tài. Và hai hình thức chính trị đó có thể được gọi với cái 

tên hiện đại hơn: Chủ nghĩa cộng sản hoặc Chủ nghĩa Peron - bộ mặt 

hiện đại của chế độ độc tài; còn chính thể đầu sỏ xuất hiện ngày nay dưới 

hình thức là các chế độ độc tài truyền thống tồn tại ở các nước châu Mỹ 

Latinh, Thái Lan, Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha. 

Để có phương tiện kiểm tra giả thuyết này một cách cụ thể, các chỉ số 

khác nhau của sự phát triển kinh tế - như sự giàu có, công nghiệp hóa, đô 

thị hóa và giáo dục - đều được xác định rõ ràng, và các chỉ số trung bình 

được tính toán cho các quốc gia được xếp loại là ít hay nhiều dân chủ hơn 

ở khu vực các nước Anglo- Saxon, châu Âu và châu Mỹ La tinh. 

Theo những số liệu trong Biểu số II chỉ ra, ở mỗi trường hợp, mức độ 

trung bình về sự giàu có, mức độ công nghiệp hóa, đô thị hóa, và trình độ 

về học vấn ở các nước dân chủ hơn đều cao hơn rất nhiều. Nếu chúng ta 

gộp chung Mỹ Latinh và châu Âu vào trong một bảng, những sự khác biệt 

sẽ lớn hơn. 
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Các chỉ số chủ yếu về sự giàu có được sử dụng ở đây là thu nhập bình 

quân đầu người, số người trên mỗi đầu xe cơ giới và mỗi bác sĩ, và số 

radio, điện thoại, và báo cho mỗi một ngàn người. Bảng II đã chỉ ra một 

cách chi tiết sự khác biệt nổi bật ở tất cả các điểm so sánh. Ở các nước 

châu Âu dân chủ hơn, cứ 17 người thì có 1 người sở hữu một xe cơ giới so 
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với 143 ở các nước kém dân chủ hơn. Các nước Mỹ Latinh ít độc tài thì 

cứ 99 người có 1 người sở hữu một xe cơ giới, so với 274 cho những nước 

độc tài hơn. Chênh lệch thu nhập giữa các nhóm cũng sắc nét, mức thu 

nhập bình quân đầu người trung bình $695 ở các nước dân chủ hơn của 

châu Âu giảm xuống còn $308 ở những người kém dân chủ hơn, sự khác 

biệt tương ứng cho châu Mỹ La tinh là từ $171 xuống còn $119. Phạm vi 

dao động thể hiện một sự nhất quán, với mức thu nhập bình quân đầu 

người thấp nhất trong mỗi nhóm thuộc về nhóm nước "ít dân chủ hơn", 

và cao nhất trong nhóm "dân chủ hơn". 

Công nghiệp hóa – các chỉ số của sự giàu có mối liên quan rõ ràng với 

công nghiệp hóa – được tính bằng phần trăm số nam làm việc trong lĩnh 

vực nông nghiệp và bình quân lượng năng lượng sản xuất cho mục đích 

thương mại được tiêu thụ trong quốc gia đó, tính bằng số tấn than của 

một người trong một năm. Tất cả những chỉ số đó đều cho thấy những 

kết quả nhất quán. Phần trăm trung bình số nam làm việc trong lĩnh vực 

nông nghiệp và các ngành nghề liên quan là 21 ở các quốc gia Châu Âu 

“dân chủ hơn”, và 41 ở các nước “kém dân chủ hơn”, 52 ở các nước Mỹ 

Latinh “ít chuyên chính hơn”, và 67 ở các nước “chuyên chính hơn”. 

Những khác biệt trong lượng năng lượng sử dụng bình quân đầu người 

cũng lớn tương tự. 
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Mức độ đô thị hóa cũng liên quan đến sự tồn tại của chế độ dân chủ. Ba 

chỉ số khác nhau của đô thị hóa có trong dữ liệu soạn bởi International 

Urban Research (Berkeley, California) là phần trăm dân số sống ở những 

nơi có dân số 20.000 người và cao hơn, phần trăm dân sống trong các 

cộng đồng có dân số cao hơn 100.000 người hoặc cao hơn, và cả phần 

trăm dân cư cư trú ở những vùng đô thị tiêu chuẩn. Trong số cả 3 chỉ số 

đô thị hóa đó và cho cả hai khu vực văn hóa chính trị đang được xem xét, 

các quốc gia dân chủ hơn đều đạt kết quả cao hơn các quốc gia kém dân 

chủ hơn. 

Nhiều người chỉ ra rằng một quốc gia có dân số được giáo dục càng tốt, 

thì cơ hội hơn tiến tới nền dân chủ càng nhiều, một lượng dữ liệu tương 

đối có sẵn để hỗ trợ cho nhận định này. Các quốc gia “dân chủ hơn” ở 

Châu Âu hầu hết đều phổ cập giáo dục: tỉ lệ ít nhất là đã 96%, trong khi 

các quốc gia “kém dân chủ hơn” có tỉ lệ phổ cập giáo dục trung bình là 

85%. Ở Mỹ Latinh, sự khác nhau nằm ở tỉ lệ trung bình 74% ở các nước 

“ít chuyên chế hơn” so với 46% ở các nước “chuyên chế hơn.”13 Số người 

đi học trên mỗi một ngàn dân ở ba cấp học khác nhau, giáo dục tiểu học, 

giáo dục trung học, và giáo dục đại học, đều có mối liên quan nhất quán 

tới mức độ dân chủ. Sự chênh lệch vô cùng lớn được chỉ ra trong hai 

trường hợp nằm ở hai thái cực của Haiti và Mỹ. Trẻ em Haiti (11 trẻ em 
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trên mỗi một ngàn người) tham gia vào bậc giáo dục tiểu học còn ít hơn 

so với số lượng người Mỹ đi học đại học (gần 18 người trên mỗi một ngàn 

người). 

Mối quan hệ giữa giáo dục và dân chủ đáng được chú ý nhiều hơn bởi 

vì toàn bộ tư tưởng triết học về chính quyền dân chủ đều xem sự phát 

triển của nền giáo dục như là sự lan tỏa một điều kiện cơ bản đối với nền 

dân chủ. Như Bryce đã viết khi đề cập đặc biệt đến Mỹ Latinh, “giáo dục, 

nếu không làm cho con người trở nên những công dân tốt, thì ít nhất 

cũng làm họ dễ dàng hơn trong việc trở thành người như thế.” Giáo dục 

có lẽ đã mở mang tầm nhìn của con người, cho họ khả năng hiểu sự cần 

thiết của các quy phạm về lòng khoan dung, ngăn họ đi theo các học 

thuyết cực đoan và nhất nguyên, và giúp họ tăng khả năng đưa ra những 

lựa chọn bầu cử sáng suốt. 

Những bằng chứng về sự đóng góp của giáo dục đối với nền dân chủ 

thậm chí còn trực tiếp và mạnh hơn khi xét đến hành vi cá nhân bên 

trong các quốc gia khác nhau so với trong mối tương quan xuyên quốc gia. 

Các dữ liệu thu thập được bởi các cơ quan khảo sát ý kiến người dân ở các 

quốc gia khác nhau về niềm tin của họ đối với các quy phạm ứng xử dân 

chủ - như sự khoan dung dành cho phe đối lập, về thái độ của họ đối với 

vấn đề dân tộc và sắc tộc thiểu số, và niềm tin vào đa đảng hay một đảng - 
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cho thấy rằng giáo dục chính là yếu tố cá biệt quan trọng nhất khiến cho 

người tham gia có những câu trả khác nhau về dân chủ. Một người càng 

được giáo dục cao, thì họ càng có khuynh hướng tin vào những giá trị dân 

chủ và ủng hộ thực thi dân chủ.16 Tất cả các nghiên cứu chỉ ra rằng giáo 

dục có tầm quan trọng vượt xa thu nhập hay nghề nghiệp. 

Các phát hiện này cho phép ta tiên đoán một mối tương quan giữa 

trình độ giáo dục của quốc gia và việc thực thi chính trị cao hơn so với 

trong thực tế. Đức và Pháp nằm trong những quốc gia được giáo dục tốt 

nhất Châu Âu, nhưng điều này lại rõ ràng không làm vững chắc được nền 

dân chủ. Có lẽ do nền giáo dục đã phục vụ cho việc ngăn chặn các lực 

lượng chống dân chủ khác. Các dữ liệu về nước Đức hậu Quốc xã chỉ ra 

một cách rõ ràng rằng nền giáo dục cao hơn có liên quan tới sự cự tuyệt 

chính quyền độc tài hoặc độc đảng. 

 Nếu chúng ta không thể nói rằng một trình độ giáo dục “cao” là điều 

kiện đủ cho một nền dân chủ, thì những bằng chứng sẵn có gợi ý rằng 

trong một thế giới hiện đại, nó gần như là điều kiện cần thiết. Vậy nên 

nếu chúng ta xem xét Mỹ Latinh, nơi mà nạn mù chữ rộng khắp vẫn còn 

tồn tại ở nhiều quốc gia, chúng ta có thể tìm thấy rằng trong số tất cả các 

quốc gia mà hơn một nửa dân số là mù chữ, thì vẫn có một quốc gia duy 

nhất là Brazil có thể được ghép vào trong nhóm “dân chủ hơn” 
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Một số bằng chứng từ những vùng văn hóa nghèo nàn về kinh tế chỉ ra 

rằng trình độ học vấn có mối quan hệ tới nền dân chủ. Libăng, một 

thành viên của Liên đoàn Ả Rập duy trì các thể chế dân chủ từ sau Chiến 

tranh thế giới lần thứ hai, là quốc gia được giáo dục tốt nhất trong số các 

quốc gia Ả Rập (hơn 80% dân số phổ cập giáo dục). Ở phần còn lại của 

Châu Á, phía đông của thế giới Ả Rập, chỉ có 2 quốc gia là Philippin và 

Nhật Bản vẫn duy trì chế độ dân chủ mà không có sự hiện diện của các 

đảng chống dân chủ lớn nào suốt từ 1945. Và cả 2 quốc gia đó, tuy thu 

nhập bình quân đầu người vẫn thấp hơn bất kì quốc gia Châu Âu nào, vẫn 

nằm trong số những quốc gia dẫn đầu về trình độ giáo dục. Philippin thực 

tế đứng thứ 2 sau Mỹ ở tỷ lệ người học trung học và đại học, trong khi 

Nhật Bản đạt được trình độ giáo dục cao hơn bất kì quốc gia nào ở Châu 

Âu. 

Tuy các chỉ số được trình bày một cách riêng lẻ, nhưng có vẻ rõ ràng 

rằng những nhân tố công nghiệp hóa, đô thị hóa, sự giàu có, và giáo dục 

có mối tương quan mật thiết với nhau trong việc hình thành một nhân tố 

chung. Và những nhân tố được gộp chung dưới khái niệm phát triển kinh 

tế này mang theo nó một mối tương quan chính trị với nền dân chủ. 

Trước khi đi tới thảo luận về mối liên hệ bên trong giữa tập hợp các 

yếu tố của sự phát triển với nền dân chủ, chúng ta nên đề cập đến một 
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nghiên cứu về khu vực Trung Đông, mà kết luận quan trọng của nghiên 

cứu đó chứng minh mối quan hệ thực nghiệm của các yếu tố trên. Một 

khảo sát về sáu quốc gia Trung Đông (Thổ Nhĩ Kì, Libăng, Ai Cập, Syria, 

Jordan và Iran), được thực hiện bởi Cục Nghiên Cứu Xã Hội Ứng Dụng 

Đại Học Columbia trong năm 1950 – 1951, đã tìm thấy những mối liên 

quan lớn giữa đô thị hóa, trình độ học vấn, tỉ lệ bỏ phiếu, sự sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm truyền thông, và giáo dục.21 Các mối tương quan một 

chiều và đa chiều giữa bốn biến số cơ bản đã được tính toán cho tất cả các 

quốc gia có sẵn số liệu thống kê từ Liên Hiệp Quốc, trong trường hợp này 

là 54 quốc gia. Các tương quan đa chiều đối với mỗi biến số phụ thuộc lần 

lượt như sau: 

 

Ở Trung Đông, Thổ Nhĩ Kì và Libăng có hầu hết các chỉ số cao hơn so 

với 4 quốc gia được phân tích, và Lerner chỉ ra rằng “những sự kiện lớn 

sau chiến tranh ở Ai Cập, Syria, Jordan và Iran là những cuộc đấu tranh 

bạo lực tranh giành việc kiểm soát quyền lực – Thổ Nhĩ Kì và Libăng 

không có những cuộc đấu tranh như vậy vì sự kiểm soát quyền lực đã được 

quyết định bằng bầu cử.” 
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Một trong những đóng góp của Lerner là chỉ ra những hậu quả của sự 

phát triển thiếu cân đối về một hướng gây ra cho sự ổn định chung, và 

việc cần thiết phải có những thay đổi được điều phối đối với tất cả các 

biến số trên. Vậy nên, khi ông so sánh đô thị hóa và trình độ giáo dục của 

Ai Cập và Thổ Nhĩ Kì, ông kết luận rằng mặc dù Ai Cập đô thị hóa hơn 

rất nhiều so với Thổ Nhĩ Kì, Ai Cập vẫn chưa thật sự “hiện đại hóa”, và 

thậm chí còn chưa có một nền tảng thích hợp cho hiện đại hóa, bởi vì 

giáo dục chưa được đặt ngang hàng. Ở Thổ Nhĩ Kì, tất cả các chỉ số về 

hiện đại hóa bắt kịp với nhau, với việc tăng sự tham gia bầu cử (36% năm 

1950), trình độ học vấn, đô thị hóa v.v… cùng tăng lên. Ở Ai Cập thì 

tương phản lại, những thành phố đầy “những người mù chữ vô gia cư”, 

tạo nên mảnh đất màu mỡ cho việc huy động chính trị ủng hộ các lý 

tưởng cực đoan. Theo giả định về sự phụ thuộc chức năng lẫn nhau của 

các nhân tố “hiện đại hóa” trong cách nhìn của Lerner thì Ai Cập đáng lẽ 

ra phải có trình độ giáo dục gấp đôi Thổ Nhĩ Kì, bởi vì Ai Cập đô thị hóa 

gấp đôi. Theo Lerner, thực tế rằng trình độ giáo dục Ai Cập chỉ bằng một 

nửa so với kỳ vọng giải thích cho những sự “bất cân đối” “có xu hướng 

xoay vòng luẩn quẩn, làm tăng tốc sự vô tổ chức xã hội”, về chính trị cũng 

như kinh tế. 
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Lerner giới thiệu thêm một phần bổ sung quan trọng về mặt lý thuyết 

– mà ông xem là một trong những điều kiện cho một xã hội công nghiệp 

hiện đại, đó là gợi ý rằng các biến then chốt đó xét trong quá trình hiện 

đại hóa có thể được xem như những giai đoạn có tính lịch sử, với nền dân 

chủ là một phần trong quá trình phát triển về sau, hay theo cách nói của 

Lerner về một xã hội công nghiệp hiện đại thì đó là “sự hoàn thiện thể 

chế của một xã hội (có sự) tham gia (chính trị)”. Quan điểm của ông về 

mối quan hệ giữa các biến, được xem như những giai đoạn, đáng được 

trích dẫn kỹ càng: 

Sự tiến hóa thế tục của một xã hội có sự tham gia chính trị xem ra có 

liên quan đến một chuỗi 3 giai đoạn thường xuyên. Đô thị hóa đi đầu, bởi 

vì bản thân các thành phố đã tự nó phát triển một phức hợp những kĩ 

năng và tài nguyên đặc trưng cho nền kinh tế công nghiệp hiện đại. Trong 

ma trận đô thị này phát triển những đặc tính phân biệt hai giai đoạn còn 

lại – sự phát triển của trình độ giáo dục và phương tiện truyền thông. 

Giữa giáo dục và truyền thông có một mối quan hệ tương hỗ mật thiết, 

bởi vì giáo dục phát triển truyền thông và ngược lại truyền thông truyền 

bá giáo dục. Tuy nhiên, trình độ giáo dục mới đóng chức năng then chốt 

trong giai đoạn thứ 2. Khả năng đọc, tuy ban đầu được tiếp thu bởi khá ít 

người, nhưng nhờ nó mà con người có thể làm được nhiều việc khác nhau 
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cần thiết cho một xã hội hiện đại. Mãi cho đến giai đoạn thứ 3, khi mà 

công nghệ tinh vi xuất hiện từ sự phát triển công nghiệp khá tiên tiến thì 

xã hội mới bắt đầu sản xuất báo chí, mạng lưới phát thanh, và phim điện 

ảnh trên quy mô lớn. Và những thứ này tới lượt mình làm tăng tốc độ 

truyền bá giáo dục. Từ sự tương tác này đã phát triển thêm các thể chế 

của sự tham gia (ví dụ như bầu cử) mà chúng tôi tìm thấy ở hầu hết các xã 

hội tiến bộ. 

Luận đề của Lerner dù quan tâm đến sự phụ thuộc lẫn nhau về chức 

năng của các yếu tố hiện đại hóa lại không được hỗ trợ bởi dữ liệu của 

ông, nhưng những tài liệu được trình bày trong bài viết này sẽ đưa ra cơ 

hội để nghiên cứu theo hướng đó. Những trường hợp bất thường, ví dụ 

như Ai Cập, nơi mà nền giáo dục “bị tụt hậu” có liên quan tới những căng 

thẳng nghiêm trọng và những cuộc biến động tiềm tàng, những trường 

hợp bất thường đó cũng có thể được tìm thấy ở Châu Âu và Mỹ Latinh. 

Và những phân tích về chúng, dù không được tiến hành trong bài viết 

này, sẽ làm rõ hơn những động lực cơ bản của sự hiện đại hóa, và vấn đề 

ổn định xã hội giữa lúc thay đổi thể chế. 

Có một số quá trình làm nền tảng cho các mối tương quan này được 

quan sát thấy ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, bên cạnh tác động 

đã được đề cập của trình độ giáo dục và biết chữ cao trong việc tạo ra và 
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duy trì niềm tin vào các chuẩn mực dân chủ. Có lẽ quan trọng nhất là mối 

quan hệ giữa hiện đại hóa với hình thức “đấu tranh giai cấp”. Đối với 

những tầng lớp thấp hơn, sự phát triển kinh tế, vốn có nghĩa là tăng thu 

nhập, an ninh kinh tế đảm bảo hơn, giáo dục cao hơn, sẽ cho phép những 

người ở địa vị xã hội này phát triển những quan điểm về chính trị lâu dài 

hơn, cũng như các cách nhìn về nền chính trị phức tạp hơn và có niềm tin 

vào sự thay đổi dần dần của nền chính trị. Niềm tin vào sự cải cách dần 

dần mang tính thế tục của nền chính trị chỉ có thể là hệ tư tưởng của một 

tầng lớp thấp tương đối giàu có. Thu nhập tăng lên và giáo dục phát triển 

cũng phục vụ cho nền dân chủ bằng cách tăng mức độ mà tầng lớp thấp 

hơn được tiếp xúc với những áp lực giằng chéo nhau mà chính việc này sẽ 

làm giảm mức độ cam kết của họ đối với những lí tưởng nhất định và làm 

cho họ ít tiếp thu và ủng hộ những lí tưởng cực đoan hơn. Cách hoạt 

động của quá trình này sẽ được bàn luận kĩ hơn ở phần thứ hai của bài 

viết này, nhưng về cơ bản thì nó hoạt động thông qua việc mở rộng sự can 

dự của họ vào một nền văn hóa quốc gia hợp nhất chứ không phải như 

một tầng lớp thấp biệt lập khỏi những hoạt động chính trị của quốc gia. 

Chính điều này làm tăng sự tiếp xúc của họ với những giá trị của tầng lớp 

trung lưu trong xã hội. Mác lập luận rằng giai cấp vô sản là lực lượng cách 

mạng bởi vì họ chẳng có gì để mất ngoài xiềng xích và có thể giành được 

cả thế giới. Nhưng Tocqueville, khi phân tích những lí do tại sao tầng lớp 
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thấp hơn ở Mỹ lại ủng hộ hệ thống xã hội (dân chủ), đã diễn giải ngược 

lại lời của Mác trước khi Mác đưa ra phân tích này, bằng cách chỉ ra rằng 

“chỉ những người không có gì để mất thì mới nổi dậy.” 

Việc ngày càng thịnh vượng không những có mối liên quan nhân quả 

tới sự phát triển của nền dân chủ khi giúp thay đổi tình trạng xã hội của 

những người công nhân, mà còn ảnh hưởng tới vai trò chính trị của tầng 

lớp trung lưu thông qua việc thay đổi hình dạng cấu trúc phân tầng xã hội 

(chuyển từ hình kim tự tháp kéo dài, với đáy rộng là tầng lớp thấp hơn, 

sang hình kim cương với sự lớn lên của tầng lớp trung lưu). Một tầng lớp 

trung lưu lớn đóng vai trò xoa dịu xung đột bởi nó có khả năng tưởng 

thưởng các đảng phái ôn hòa và dân chủ và trừng phạt các nhóm cực đoan. 

Thu nhập quốc gia cũng có mối liên quan tới những giá trị chính trị và 

đặc trưng của tầng lớp trên. Một quốc gia càng nghèo, và mức sống tuyệt 

đối của tầng lớp dưới càng thấp, thì tầng lớp trên càng chịu áp lực đối xử 

với tầng lớp dưới như những kẻ ngoài lề xã hội, thô tục, kém cỏi bẩm 

sinh, hay thuộc về một đẳng cấp thấp hèn. Sự khác biệt sâu sắc trong 

phong cách sống của những người ở top trên và những người ở dưới đáy 

xã hội khiến cho điều này là không thể tránh khỏi về mặt tâm lí. Vậy nên, 

tầng lớp trên có xu hướng xem những quyền lợi chính trị của tầng lớp 

dưới, đặc biệt là việc chia sẻ quyền lực, về bản chất là vô lí và trái với đạo 
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đức. Tầng lớp trên không những tự cản trở dân chủ, mà những cư xử kiêu 

căng thường xuyên của họ làm tăng những phản ứng cực đoạn trong một 

phần của những tầng lớp dưới. 

Mức thu nhập chung của một quốc gia cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp 

nhận các chuẩn mực về khoan dung chính trị dân chủ. Những giá trị dẫn 

tới việc bên nào cầm quyền không quá quan trọng, rằng sai lầm có thể 

chấp nhận được ngay cả ở đảng đang cầm quyền, có thể phát triển tốt 

nhất khi mà (a) Chính phủ có ít quyền lực để có thể ảnh hưởng đến các 

cơ hội sống còn của các nhóm lớn, hoặc (b) đất nước đủ giàu mạnh đến 

nỗi nếu sự tái phân phối của cải diễn ra thì đó thực sự cũng không tạo ra 

quá nhiều sự khác biệt. Nếu việc mất vị trí cầm quyền được xem như là 

mất mát nghiêm trọng đối với những nhóm quyền lực lớn, thì họ sẽ sẵn 

sàng trong việc dùng đến các biện pháp quyết liệt hơn nữa để tìm cách giữ 

lại hay bảo vệ vị trí đó. Mức độ giàu có cũng ảnh hưởng tới mức độ mà 

một quốc gia có thể phát triển các chuẩn mực có tính “phổ quát” cho 

những công chức nhà nước và các chính trị gia trong quốc gia đó (như lựa 

chọn công chức dựa trên năng lực, hiệu suất chứ không thiên vị). Một 

quốc gia càng nghèo thì càng có sự nhấn mạnh đối với sự giúp đỡ từ phía 

họ hàng và bạn bè, hay chính là thói gia đình trị. Sự suy yếu của các chuẩn 
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mực có tính phổ quát làm giảm cơ hội phát triển một bộ máy công chức 

hiệu quả, một điều kiện cho quốc gia dân chủ hiện đại. 

Ít liên quan trực tiếp hơn nhưng dường như vẫn có liên hệ với sự giàu 

có là sự hiện diện của các tổ chức và thể chế trung gian có thể đóng vai 

trò là nguồn quyền lực đối trọng hay nơi thu hút những người tham gia 

vào tiến trình chính trị theo cách thức mà Tocqueville và một số người 

khác đã thảo luận và được biết tới dưới tên gọi là lý thuyết "xã hội đại 

chúng." Họ đã lập luận rằng một xã hội mà không có nhiều tổ chức tương 

đối độc lập khỏi quyền lực của nhà nước trung ương thì sẽ dễ xảy ra các 

nguy cơ độc tài hoặc cách mạng. Những tổ chức như thế đóng một số 

chức năng quan trọng cho nền dân chủ: chúng là nguồn quyền lực đối 

trọng, ngăn cản nhà nước hoặc bất kì nguồn quyền lực tư lớn nào thống 

trị các nguồn tài nguyên chính trị; chúng cũng là nguồn cho những ý 

tưởng mới; có thể là phương tiện truyền đạt ý tưởng, đặc biệt là các ý 

tưởng đối lập, cho một phần lớn công dân; chúng còn phục vụ cho việc 

rèn luyện các kĩ năng chính trị cho con người; và chúng giúp làm tăng 

mức độ quan tâm và tham gia vào chính trị. Mặc dù không có dữ liệu tin 

cậy liên quan đến mối quan hệ giữa các mẫu hình quốc gia của các tổ chức 

tình nguyện với hệ thống chính trị quốc gia, nhưng chứng cứ từ những 

nghiên cứu về hành vi cá nhân của một số quốc gia khác nhau chứng 
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minh rằng, nếu không xét những nhân tố khác, thì những người tham gia 

các tổ chức sẽ có xu hướng có quan niệm dân chủ về các vấn đề liên quan 

đến sự khoan dung chính trị và hệ thống đảng phái, và có nhiều khả năng 

hơn trong việc tham gia vào quá trình chính trị - để hoạt động hay bỏ 

phiếu bầu cử. Vì chúng ta cũng đã biết rằng, bên trong các quốc gia, một 

người càng giàu có và được giáo dục tốt bao nhiêu thì anh ta càng có xu 

hướng tham gia vào các tổ chức tình nguyện, nên có vẻ như xu hướng 

hình thành những nhóm như thế này là một hệ quả của mức thu nhập và 

cơ hội theo đuổi sở thích lúc rảnh rỗi trong những quốc gia đó. 

Rõ ràng rằng dân chủ và các điều kiện liên quan đến sự ổn định dân 

chủ được thảo luận ở đây về cơ bản nằm ở các quốc gia Tây Bắc Âu và các 

quốc gia nói tiếng Anh ra đời sau như ở châu Mỹ và châu Đại Dương. 

Max Weber cũng như một số người khác đã lập luận rằng những nhân tố 

tạo nên nền dân chủ ở khu vực này là sự trùng hợp đặc biệt của các yếu tố 

lịch sử, và là một phần của một phức hợp các yếu tố vốn làm sản sinh ra 

chủ nghĩa tư bản ở khu vực này. Tranh luận cơ bản xoay quanh quan điểm 

rằng sự phát triển kinh tế tư bản (được tạo điều kiện thuận lợi và phát 

triển nhất ở khu vực theo đạo Tin Lành) tạo nên tầng lớp thị dân và sự 

xuất hiện của nó vừa là chất xúc tác vừa là điều kiện cần thiết cho một nền 

dân chủ. Sự nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân trong đạo Tin Lành đã đẩy 
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mạnh sự xuất hiện của những giá trị dân chủ. Sức mạnh ban đầu lớn hơn 

của tầng lớp trung lưu ở những quốc gia này dẫn đến một liên minh giữa 

tầng lớp thị dân và hoàng gia, một liên minh giúp bảo vệ nền quân chủ, và 

do đó tạo thuận lợi cho tính chính danh của nền dân chủ giữa những tầng 

lớp bảo thủ. Vậy nên chúng ta có một cụm các yếu tố tương quan lẫn 

nhau: sự phát triển kinh tế, đạo Tin Lành, nền quân chủ, sự thay đổi 

chính trị dần dần, tính chính danh và nền dân chủ.31 Nhiều người có thể 

tranh luận về việc yếu tố nào của cụm này là chính, nhưng có một điều là 

cụm các nhân tố và lực lượng này gắn kết lẫn nhau. 

 

III. Tính chính danh và nền dân chủ 

Trong phần này tôi sẽ chuyển sang kiểm chứng một số điều kiện tiên 

quyết của nền dân chủ bắt nguồn từ các yếu tố lịch sử cụ thể trong phức 

hợp trên, đặc biệt là những yếu tố liên quan tới sự cần thiết phải có một 

hệ thống chính trị dân chủ để đạt được tính chính danh, cũng như các cơ 

chế giúp giảm mức độ phân hóa chính trị. Những điều kiện tiên quyết này 

có mối tương quan với sự phát triển kinh tế nhưng cũng tách biệt ra khỏi 

nó, bởi vì chúng là những yếu tố trong bản thân hệ thống chính trị. 

Tính chính danh và Tính hiệu quả. Trong thế giới hiện đại, như phần 

trước đã đưa ra các bằng chứng chứng minh, sự phát triển kinh tế, bao 
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gồm công nghiệp hóa, đô thị hóa, trình độ giáo dục cao, và một sự phát 

triển đều đặn về của cải của xã hội, là điều kiện cơ bản để nuôi sống nền 

dân chủ; nó là thước đo về tính hiệu quả của cả một hệ thống. 

Tuy nhiên, sự ổn định của một hệ thống chính trị không chỉ phụ 

thuộc vào tính hiệu quả của hệ thống trong việc hiện đại hóa, mà còn phụ 

thuộc vào tính hiệu quả và tính chính danh của hệ thống chính trị đó. 

Tính hiệu quả chính là hiệu suất thực tế của một hệ thống chính trị, là 

việc hệ thống đó có tạo ra được một chính phủ với các chức năng cơ bản 

đáp ứng được kì vọng của hầu hết các thành viên trong một xã hội cũng 

như của những nhóm quyền lực lớn có khả năng đe dọa hệ thống đó (ví 

dụ như lực lượng quân đội) hay không. Tính hiệu quả của hệ thống chính 

trị dân chủ được đo bằng tính hiệu quả của bộ máy hành chính và hệ 

thống ra quyết định, vốn có thể giúp giải quyết được các vấn đề chính trị, 

và khác với tính hiệu quả của cả một hệ thống, mặc dù chắn chắn là sự 

sụp đổ chức năng của toàn xã hội cũng sẽ tác động tới các tiểu hệ thống 

chính trị bên dưới. Tính chính danh bao gồm khả năng của một hệ thống 

chính trị trong việc tạo ra và duy trì niềm tin rằng thể chế chính trị hiện 

hành là thể chế thích hợp và đúng đắn nhất cho xã hội đó. Mức độ mà các 

hệ thống chính trị dân chủ đương đại được xem là có tính chính danh hay 

không phụ thuộc phần lớn vào các phương pháp mà hệ thống đó sử dụng 
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để giải quyết những vấn đề lịch sử then chốt gây chia rẽ xã hội. Nhiệm vụ 

của các phần trong bài viết là để chỉ ra, thứ nhất, mức độ chính danh của 

hệ thống dân chủ tác động như thế nào tới khả năng sống sót qua các 

khủng hoảng về tính hiệu quả, ví dụ như suy thoái kinh tế, hay sự thất bại 

trong chiến tranh, và thứ hai, chỉ ra những phương pháp mà qua đó việc 

giải quyết khác nhau các chia rẽ xã hội cơ bản trong lịch sử (vốn quyết 

định tính chính danh của các hệ thống khác nhau) sẽ củng cố hay làm suy 

yếu nền dân chủ thông qua ảnh hưởng của nó đối với cuộc đấu tranh giữa 

các đảng phái đương thời. 

Trong khi tính hiệu quả thiên về các chiều hướng cụ thể, thì tính 

chính danh thiên về các khía cạnh cảm xúc và mang tính đánh giá (trừu 

tượng) hơn. Các nhóm xã hội sẽ xem xét đánh giá hệ thống chính trị là có 

chính danh hay không chính danh dựa vào việc những giá trị của hệ thống 

đó có hợp với những giá trị cơ bản của họ hay không. Những nhóm có vai 

trò quan trọng trong quân đội Đức, các cơ quan chính phủ, và những tầng 

lớp quí tộc đã từ chối nền Cộng Hòa Weimar không phải vì nền Cộng 

Hòa này không hiệu quả, mà là vì những giá trị của họ bị những biểu 

tượng và những giá trị cơ bản của nền cộng hòa này phủ nhận. Tính 

chính danh tự thân nó có thể liên quan tới nhiều dạng thức khác nhau 

của các tổ chức chính trị, bao gồm cả những tổ chức có tính chất đàn áp. 
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Trước sự ra đời của công nghiệp hóa, xã hội phong kiến có được sự trung 

thành cơ bản của của hầu hết các thành viên trong đó. Những khủng 

hoảng về tính chính danh chủ yếu là một hiện tượng lịch sử gần đây, xuất 

phát từ việc phân tầng giai cấp sâu sắc giữa các nhóm xã hội ngày càng gia 

tăng, điều thông qua sự phát triển của các nguồn thông tin đại chúng có 

thể giúp tập hợp người dân xung quanh những giá trị khác biệt với những 

giá trị mà trước kia được xem là những giá trị hợp pháp duy nhất cho toàn 

bộ xã hội. Cuộc khủng hoảng tính chính danh là một cuộc khủng hoảng 

của sự thay đổi, do đó, nguồn gốc của nó (vốn là nhân tố tác động lên sự 

ổn định của các hệ thống dân chủ) phải được tìm thấy trong đặc điểm của 

sự thay đổi ở xã hội hiện đại. Có thể đưa ra giả thuyết rằng khủng hoảng 

tính chính danh xảy ra trong quá trình chuyển đổi sang một cấu trúc xã 

hội mới, nếu (a) tất cả các nhóm lớn không được đảm bảo tiếp cận hệ 

thống chính trị trong khoảng giai đoạn ban đầu của chuyển đổi, hay ít 

nhất là ngay sau khi họ bày tỏ các đỏi hỏi chính trị; hoặc là nếu (b) nếu vị 

thế của các thể chế thủ cựu lớn bị đe dọa trong giao đoạn chuyển đổi cấu 

trúc. Sau khi một cấu trúc xã hội mới được hình thành, nếu hệ thống mới 

không có khả năng đáp ứng kì vọng của các nhóm lớn (thể hiện ở “tính 

hiệu quả”) trong một khoảng thời gian đủ dài để phát triển tính chính 

danh theo nền tảng mới, một cuộc khủng hoảng khác sẽ xảy ra. 
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Tocqueville đã đưa ra một miêu tả sinh động cho kiểu mất tính chính 

danh đầu tiên, liên quan chủ yếu những quốc gia đã chuyển đổi từ những 

nền quân chủ quí tộc sang những nền cộng hòa dân chủ: “… một giai 

đoạn mới trong lịch sử thường xuất hiện trong vòng đời của một quốc gia 

khi mà những phong tục cũ của con người thay đổi, đạo đức công chúng 

bị suy đồi, niềm tin tôn giáo bị lung lay, và sức quyến rũ của truyền thống 

tan vỡ …” Công dân khi đó “không có lòng yêu nước bản năng của nền 

quân chủ lẫn tình yêu nước mà nền cộng hòa mang lại; … họ đứng lại giữa 

hai bên với sự bối rối và lo âu.” 

Tuy nhiên, nếu địa vị của các biểu tượng và các nhóm thủ cựu lớn 

không bị de dọa trong quá trình chuyển đổi mặc dù họ mất phần lớn 

quyền lực, thì nền dân chủ dường như được đảm bảo hơn rất nhiều. Minh 

chứng nổi bật nhất về mối quan hệ giữa tính chính danh vẫn được duy trì 

của các thể chế thủ cựu và nền dân chủ chính là mối quan hệ giữa chế độ 

quân chủ và dân chủ. Nếu xem xét vai trò của các cuộc cách mạng dẫn tới 

sự thành lập các nền cộng hòa ở Mỹ và Pháp như là sự khơi mào cho các 

phong trào chính trị dân chủ hiện đại, thì thực tế rằng 10 trong số 12 nền 

dân chủ ổn định ở châu Âu và các quốc gia nói tiếng Anh là những nền 

quân chủ dường như là một sự tương quan kỳ cục. Nước Anh, Thụy Điển, 

Nauy, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Luxemburg, Úc, Canada, và New Zealand 
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là những vương quốc; trong khi những nền cộng hòa duy nhất đáp ứng 

được cặp điều kiện: có các quy trình dân chủ ổn định kể từ khi nền dân 

chủ được thiết lập, và không có một phong trào toàn trị lớn trong vòng 

25 năm vừa qua, là Mỹ, Thụy Sĩ và Uruguay. Những quốc gia nào chuyển 

từ chính thể chuyên chế và chính thể đầu sỏ (có mối liên quan tới giáo 

hội nhà nước) sang một nhà nước phúc lợi dân chủ trong khi vẫn giữ lại 

hình thức của nền quân chủ, có vẻ dễ dàng tạo ra những thay đổi hơn 

trong khi vẫn giữ vững được tính chính danh xuyên suốt cho thể chế 

chính trị của họ. 

Sự duy trì chế độ quân chủ rõ ràng đã giữ lại cho hệ thống sự trung 

thành của những người không bằng lòng với sự phát triển của dân chủ 

hóa và chủ nghĩa quân bình như: các tầng lớp quí tộc, những người theo 

chủ nghĩa truyền thống và cả giới tăng lữ. Và bằng việc chấp nhận các tầng 

lớp thấp một cách hòa nhã hơn, bằng việc không chống cự tới mức cách 

mạng phải nổ ra, các nhóm thủ cựu đã chiến thắng hoặc giữ được sự trung 

thành của những “công dân” mới. Trong những trường hợp mà chính thể 

quân chủ bị đạp đổ bởi cách mạng và sự kế tục quyền lực có trật tự bị phá 

vỡ, những lực lượng này đã liên minh với nền quân chủ để tiếp tục phủ 

nhận tính chính danh của những người cộng hòa đôi khi cho tới tận thế 

hệ thứ năm hoặc nhiều hơn Ý, một nền quân chủ lập hiến vốn đã trở 
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thành một thể chế độc tài phát xít, tuy tương đối mới nhưng vẫn bị xem 

là không có tính chính danh đối với những nhóm lớn trong xã hội giống 

như Nền cộng hòa Pháp. Nhà Savoy đã xa lánh với Giáo Hội Công Giáo 

bằng cách phá hủy quyền năng thế tục của Giáo Hoàng, và vậy nên cũng 

không phải là người kế vị hợp pháp ở Vương quốc Hai Sicilie (Kingdom of 

the Two Sicilies - gồm Sicilie và Naples). Những tín đồ Công giáo thực tế 

bị nhà thờ cấm tham gia vào chính trị Ý, cho đến gần Chiến tranh thế 

giới lần thứ nhất, và nhà thờ đã hủy bỏ lệnh cấm ban đầu này chỉ vì sợ 

những người Xã hội Chủ nghĩa. Những người Công Giáo Pháp có thái độ 

tương tự đối với nền Đệ Tam Công Hòa trong khoảng thời gian tương tự. 

Cả nền cộng hòa Ý và Pháp đã phải điều hành đất nước trong suốt giai 

đoạn lịch sử của chúng mà không có sự hỗ trợ trung thành từ những 

nhóm quan trọng trong xã hội, cả cánh tả và cánh hữu. Do đó một nguồn 

quan trọng của tính chính danh nằm ở sự tiếp tục tồn tại của các thể chế 

thủ cựu và hội nhập quan trọng trong suốt quá trình quá độ mà trong đó 

các thể chế xã hội mới đang được hình thành. Kiểu mất tính chính danh 

thứ hai (như đã được chỉ ra ở trên) liên quan tới cách xã hội giải quyết vấn 

đề “tham gia vào chính trị”. Quyết định về việc khi nào các nhóm xã hội 

mới (cả những nhóm thủ cựu và những nhóm đang nổi lên) nên được tiếp 

cận vào quá trình chính trị ảnh hưởng tới tính chính danh của hệ thống 

chính trị đó. Trong thế kỉ 19, những nhóm mới này chủ yếu là những 
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người công nhân công nghiệp; cuộc khủng hoảng “tham gia vào nền 

chính trị” trong thế kỉ 20 chủ yếu liên quan tới tầng lớp tinh hoa của các 

xứ thuộc địa và những người nông dân. Mỗi khi các nhóm mới được tham 

gia vào hoạt động chính trị (ví dụ, khi những người công nhân ban đầu 

tìm kiếm sự tiếp cận đối với quyền lực kinh tế và chính trị thông qua các 

tổ chức kinh tế và việc bỏ phiếu, khi mà giai cấp tư sản đòi hỏi sự tiếp cận 

và tham gia vào bộ máy nhà nước, khi mà tầng lớp tinh hoa thuộc địa yêu 

cầu quyền kiểm soát hệ thống của riêng họ), thì sự tiếp cận tương đối dễ 

dàng đối với các thể chế chính trị có chính danh (hoặc hợp pháp) dường 

như sẽ lấy được lòng trung thành của những nhóm mới này đối với hệ 

thống, và đến lượt mình các nhóm mới này sẽ cho phép những tầng lớp 

thống trị cũ duy trì địa vị cố kết của họ. Ở những quốc gia như Đức, nơi 

mà sự tiếp cận bị bác bỏ trong suốt một thời gian dài, đầu tiên là tầng lớp 

tư sản, và sau đó là giai cấp công nhân, và nơi mà quyền lực được sử dụng 

để hạn chế sự tiếp cận, tầng lớp dưới bị cách biệt khỏi hệ thống, sẽ dẫn 

đến việc họ tiếp nhận những lí tưởng cực đoan mà sau này đến lượt mình, 

họ sẽ khiến các nhóm có ưu thế định sẵn không chấp nhận phong trào 

chính trị công nhân như là một lựa chọn thay thế hợp pháp. 

Những hệ thống chính trị bác bỏ sự tiếp cận quyền lực của các tầng lớp 

mới (trừ việc thông qua cách mạng) cũng có nghĩa là đang ngăn cản sự 
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phát triển tính chính danh bởi vì họ trì hoãn hi vọng tham gia vào đấu 

trường chính trị (của các tầng lớp mới này). Những nhóm cảm thấy buộc 

phải tìm đường tham gia vào chính trị thông qua các biện pháp vũ lực 

thường có xu hướng cường điệu hóa quá mức những khả năng mà việc 

tham gia chính trị có thể mang lại. Những hi vọng của họ đi xa hơn 

những giới hạn vốn có mà sự ổn định chính trị cho phép. Kết quả là, chế 

độ dân chủ sinh ra dưới những áp lực như vậy sẽ không những phải đối 

mặt với những khó khăn vì bị xem là bất hợp pháp bởi những nhóm trung 

thành với chế độ cũ, mà còn có lẽ bị phủ nhận bởi chính những người 

mang hi vọng cả ngàn năm nhưng không được đáp ứng bởi những thay 

đổi. Pháp dường như là một minh chứng cho hiện tượng như thế. Tầng 

lớp giáo hội cách tả có quan điểm cho rằng nền Cộng hòa này là bất hợp 

pháp (không có chính danh), trong khi nhiều nhóm xã hội của các tầng 

lớp thấp hơn vẫn kiên nhẫn chờ đợi một sự đáp ứng kì vọng cả ngàn năm 

qua của họ. Nhiều quốc gia mới giành được độc lập ở Châu Á và Châu Phi 

phải đối mặt với vấn đề làm sao giành được lòng trung thành của đại đa số 

người dân đối với các nhà nước dân chủ vốn không thể đáp ứng đầy đủ 

được những mục tiêu không tưởng được đặt ra bởi các phong trào dân tộc 

chủ nghĩa trong suốt thời kỳ thực dân cũng như cuộc đấu tranh quá độ 

tiến tới độc lập. 
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Chúng ta đã thảo luận vài điều kiện liên quan đến việc duy trì, hoặc bảo 

đảm tính chính danh ban đầu cho một hệ thống chính trị. Giả sử (hệ 

thống mới) có tính hiệu quả tương đối chấp nhận được đi nữa, nhưng nếu 

địa vị của những nhóm thủ cựu lớn bị đe dọa, hay nếu sự tiếp cận của họ 

tới hệ thống chính trị bị chối bỏ trong những thời kỳ quan trọng, thì tính 

chính danh của hệ thống vẫn sẽ là một dấu hỏi chấm. Thậm chí trong 

những hệ thống có chính danh, nếu tính hiệu quả bị phá vỡ, lặp đi lặp lại 

hay trong một khoảng thời gian dài, thì tính ổn định của nó cũng sẽ bị đe 

dọa. 

 Một sự kiểm chứng quan trọng đối với tính chính danh là mức độ mà 

trong đó những quốc gia nhất định phát triển một “nền văn hóa chính trị 

thế tục” chung, những nghi thức quốc gia và những ngày nghỉ được sử 

dụng để duy trì tính chính danh của các hoạt động dân chủ khác nhau. 

Nước Mỹ đã phát triển được một nền văn hóa chính trị thế tục đồng nhất 

chung như được phản ánh qua sự sùng kính và sự đồng thuận xung quanh 

Những Người Cha Lập Quốc, Jefferson, Lincoln, Theodore Roosevetl và 

những nguyên tắc của họ. Những yếu tố cộng đồng mà những chính trị 

gia Mỹ đều hưởng ứng như trên không phải xã hội dân chủ nào cũng có 

được. Ở một số quốc gia Châu Âu, Cảnh Tả và Cánh Hữu có một loạt 

những biểu tượng và những anh hùng chính trị trong lịch sử khác nhau. 
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Pháp là dẫn chứng rõ ràng nhất về việc một quốc gia không phát triển 

một di sản cộng đồng chung như thế. Vậy nên nhiều sự đối đầu liên quan 

đến việc dùng những biểu tượng khác nhau giữa cánh tả và cánh hữu từ 

năm 1789 cho đến xuyên suốt phần lớn thế kỉ 19 “vẫn còn đang diễn ra, và 

vấn đề vẫn đang chưa được giải quyết; mọi người thời kỳ đó [thời kỳ 

những mâu thuẫn chính trị lớn] vẫn phân chia thành cánh tả và cánh hữu, 

tăng lữ và chống tăng lữ, cấp tiến và phản động, theo các nhóm cố kết 

được định đoạt bởi yếu tố lịch sử.” 

Như chúng ta đã thấy, tính chính danh của các thể chế chính trị của 

các quốc đa được các tầng lớp khác nhau trong xã hội đánh giá khác nhau. 

Muốn phân tích tính ổn định của các thể chế chính trị trong một quốc 

gia khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về tính hiệu quả, những 

hiểu biết về mức độ chính danh tương đối của các thể chế đó có tầm quan 

trọng thiết yếu. Mối quan hệ giữa những mức độ khác nhau của tính 

chính danh và tính hiệu quả trong các hệ thống chính trị cụ thể có thể 

được trình bày một cách sinh động dưới hình thức một bảng 4 ô, với 

những ví dụ về các quốc gia đặc trưng bởi những kết hợp khả dĩ khác 

nhau. 
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Những xã hội mà rơi vào khung A, có tỉ lệ cao cả trong tính chính 

danh và tính hiệu quả, rõ ràng sẽ sở hữu những nền chính trị bền vững. 

Những quốc gia như Mỹ, Thụy Điển, và Anh thỏa mãn những nhu cầu 

chính trị cơ bản của công dân, có bộ máy quan liêu và hệ thống đưa ra 

quyết định chính trị hiệu quả, sỡ hữu tính chính danh truyền thống qua 

sự tiếp nối lâu dài những biểu tượng quan trọng của chủ quyền, nền quân 

chủ hay thể chế, và không có những nhóm thiểu số quan trọng mà những 

giá trị cơ bản của chúng đi ngược lại với những giá trị cơ bản của hệ 

thống. Những chế độ không hiệu quả và không có chính danh, được tìm 

thấy trong hộp D ở trên, theo định nghĩa thì chắc chắn sẽ không ổn định 

và sụp đổ, trừ khi chúng là những chế độ độc tài tự duy trì bản thân 

chúng bằng vũ lực, ví dụ như những chính quyền của Hungary và Đông 

Đức ngày nay. Những kinh nghiệm chính trị của các quốc gia khác nhau 

trong những năm đầu 1930 minh họa ảnh hưởng của những sự kết hợp 

khác nhau giữa tính chính danh và tính hiệu quả. Những năm cuối 1920, 

cả nền cộng hòa Đức lẫn Áo đều không không được coi là có tính chính 

danh bởi những phân đoạn xã hội lớn mạnh trong dân số, nhưng vẫn giữ 
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được tính hiệu quả một cách chấp nhận được. Trong bảng bốn ô ở trên, 

chúng rơi vào hộp C. 

Khi tính hiệu quả của chính phủ các quốc gia khác nhau bị phá vỡ ở 

những năm 1930, những xã hội nào có mức độ chính danh cao sẽ vẫn duy 

trì dân chủ, trong khi những quốc gia có mức độ chính danh thấp như 

Đức, Áo, Tây Ban Nha, mất tự do, và Pháp suýt nữa rơi vào số phận tương 

tự thế. Hay nói theo những thay đổi về vị trí trong bảng 4 ô, thì những 

quốc gia mà chuyển từ A sang B vẫn giữ được dân chủ, trong khi những 

hệ thống chính trị của những quốc gia chuyển từ C sang D lại bị sụp đổ. 

Thất bại quân sự năm 1940 đã chứng minh một cách thuyết phục mức độ 

chính danh thấp của nền dân chủ Pháp. Chính sự thất bại của nền dân 

chủ đã hỗ trợ mạnh mẽ cho một chế độ Quisling (tức chế độ bù nhìn 

thân Đức) ở nước này. 

Những trường hợp như được thảo luận bên trên mà trong đó cả tính 

chính danh lẫn tính hiệu quả đều cao trong khi những trường hợp khác 

thì thấp chứng minh cho tính hữu dụng của loại phân tích này. Theo 

quan điểm tầm ngắn, một hệ thống cực kì hiệu quả nhưng không có 

chính danh (ví dụ như một thuộc địa được cai quản tốt) thì kém ổn định 

hơn so với những hệ thống có tính hiệu quả tương đối thấp nhưng lại có 

tính chính danh cao. Sự ổn định xã hội của một quốc gia như Thái Lan – 
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cho dù thỉnh thoảng có những cuộc đảo chính – vẫn tương phản sắc nét 

với trường hợp của các quốc gia cựu thuộc địa láng giềng khác ở Đông 

Nam Á. Mối quan hệ giữa những phân tích về tính chính danh và những 

thảo luận trước đó về đóng góp của phát triển kinh tế vào nền dân chủ là 

rõ ràng trong quá trình mà các chế độ có tính chính danh thấp có thể 

nâng cao tính chính danh qua phát triển kinh tế, hoặc ngược lại, các hệ 

thống có tính chính danh có thể sụp đổ nếu không phát triển được kinh 

tế. Tính hiệu quả lâu dài qua một vài thế hệ có thể cho phép hệ thống 

chính trị có được tính chính danh; trong thế giới hiện đại, tính hiệu quả 

như thế chủ yếu có nghĩa là sự phát triển kinh tế không ngừng. Do đó, 

những quốc gia mà thích nghi thành công nhất với những yêu cầu của 

một hệ thống công nghiệp sẽ có sự căng thẳng chính trị nội bộ ít nhất, 

hoặc vừa giữ gìn được cả tính chính danh truyền thống, tức nền quân chủ, 

hoặc phát triển được những biểu tượng mới mạnh mẽ của tính chính 

danh. Cấu trúc kinh tế và xã hội mà Mỹ Latinh kế thừa từ bán đảo Iberia 

ngăn cản khu vực này đi theo sự dẫn dắt của những nước thuộc địa Anh 

cũ, và những nền dân chủ của chúng không bao giờ phát triển được 

những biểu tượng và hào quang của tính chính danh. Nhìn chung, sự tồn 

tại của những nền chính trị dân chủ mới của Châu Á và Châu Phi liên 

quan tới khả năng của chúng trong việc duy trì tính hiệu quả trong một 
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khoảng thời gian dài, khả năng đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cụ thể 

trong dân chúng 

Tính chính danh và Sự chia rẽ xã hội. Tính hiệu quả lâu dài của toàn bộ 

hệ thống rốt cuộc có thể, như trong các trường hợp của Mỹ và Thụy Sĩ, 

làm chính danh hóa hệ thống chính trị dân chủ. Tuy nhiên, trong tất cả 

các hệ thống dân chủ luôn tồn tại mối đe dọa thường trực rằng những 

xung đột giữa các nhóm nhân tố sống còn của hệ thống có thể kết tinh 

tới mức sự phân rã xã hội có thể xảy ra. Do đó, bên cạnh tính hiệu quả, 

những điều kiện tiết chế cường độ của các cuộc chiến phe phái nằm trong 

số những điều kiện tiên quyết giúp hình thành nên một hệ thống chính 

trị dân chủ. 

Vì sự tồn tại của tình trạng xung đột vừa phải là một khía cạnh hiển 

nhiên của một hệ thống dân chủ có tính chính danh, nên trong thực tế 

nói theo cách khác là chúng ta không nên ngạc nhiên rằng những nhân tố 

chủ chốt quyết định sự tồn tại của một tình trạng tối ưu như thế có liên 

quan mật thiết tới những nhân tố sản sinh ra tính chính danh thông qua 

sự kéo dài những nhân tố biểu tượng và địa vị. Về cơ bản, những nhân tố 

lịch sử quyết định phần lớn đặc điểm và nội dung của những phân tầng xã 

hội lớn ảnh hưởng sự ổn định chính trị của một xã hội, chúng tác động 
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tới việc những vấn đề gây chia rẽ xã hội lớn có được giải quyết hay vẫn giữ 

nguyên qua thời gian hay không. 

Ở thời hiện đại, ba vấn đề lớn xuất hiện ở các nhà nước phương Tây. 

Đầu tiên là vấn đề tôn giáo: vị trí của nhà thờ và/hoặc các tôn giáo khác 

nhau trong quốc gia. Thứ hai là vấn đề thừa nhận “quyền công dân” của 

những tầng lớp thấp hơn, đặc biệt là công nhân, thừa nhận việc tiếp cận 

quyền lực thông qua bỏ phiếu phổ thông, và quyền hợp pháp được thương 

lượng tập thể trong lĩnh vực kinh tế của họ. Thứ ba là những cuộc đấu 

tranh liên miên về phân phối thu nhập quốc gia. 

Câu hỏi chung quan trọng ở đây là: những vấn đề nghiêm trọng đó có 

được giải quyết từng cái một, và mỗi vấn đề được ít nhiều giải quyết trước 

khi vấn đề tiếp theo phát sinh, hay những vấn đề này tích lũy lại, dẫn đến 

việc những vấn đề lịch sử và những nguồn gây cha rẽ của vấn đề cũ trộn 

lẫn với những vấn đề mới hơn hay không? Giải quyết những căng thẳng 

từng cái một sẽ góp phần cho một hệ thống chính trị ổn định; còn kéo 

dài việc giải quyết các vấn đề từ giai đoạn lịch sử này sang giai đoạn khác 

khiến cho không khí chính trị trở nên thuận lợi hơn cho sự thù nghịch và 

thất vọng hơn là sự tha thứ và thỏa hiệp. Dân chúng và các đảng phái dần 

cách xa nhau, không phải đơn giản về cách thức giải quyết vấn đề hiện tại, 

mà cơ bản là do thế giới quan (weltanschauungen) ngược nhau. Họ bắt 
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đầu xem thành công chính trị của đối thủ là một đe dọa nghiêm trọng về 

mặt đạo đức; kết quả là cả hệ thống thiếu sự kết nối giá trị hiệu quả. 

Vấn đề tôn giáo và vị trí của nhà thờ trong xã hội đã từng xảy ra tranh 

chấp và đã được giải quyết ở hầu hết các quốc gia Tin Lành trong thế kỉ 

thứ 18 và 19, và đã không còn là vấn đề cho những tranh cãi chính trị 

nghiêm trọng. Ở một số quốc gia, ví dụ như Mỹ, nhà thờ đã bị tách ra 

khỏi nhà nước và nhà thờ chấp nhận điều này. Ở một số quốc gia khác, 

như Anh, bán đảo Scandinavia, Thụy Sĩ, tôn giáo vẫn được nhà nước hỗ 

trợ, nhưng các giáo hội quốc gia, cũng giống như các nhà vua trong chế 

độ quân chủ lập hiến, chỉ có ảnh hưởng danh nghĩa và không còn là 

nguyên nhân của những tranh cãi nghiêm trọng nữa. Chỉ có các quốc gia 

Công Giáo Châu Âu vẫn còn cho chúng ta thấy những trường hợp mà 

trong đó các mâu thuẫn chính trị lịch sử giữa phe tăng lữ và những lực 

lượng chống tăng lữ nổ ra từ cuộc Cách Mạng Pháp vẫn còn tạo ra sự 

phân chia trong người dân cho tới tận ngày nay. Vậy nên ở những quốc 

gia như Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Áo, theo Công giáo có nghĩa là đồng 

minh với cánh hữu hoặc các nhóm chính trị bảo thủ; trong khi trở thành 

những người chống tăng lữ (hoặc là thành viên của một tôn giáo thiểu số) 

thường có nghĩa là đồng minh với cánh tả. Ở một số trong những quốc 

gia đó, những vấn đề mới xuất hiện bị áp vào vấn đề tôn giáo; và đối với 
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những người Công giáo bảo thủ, cuộc chiến chống những người theo Chủ 

nghĩa Xã hội không đơn giản là một cuộc đấu tranh kinh tế, hay một bất 

đồng giữa những thể chế xã hội, mà là một xung đột có nguồn gốc rất sâu 

xa giữa Chúa và quỷ Satan, giữa cái tốt và cái xấu xa.39 Đối với nhiều nhà 

trí thức thế tục Ý đương đại, việc chống đối lại nhà thờ mang lại tính 

chính danh cho việc liên minh với những người Cộng sản. Chừng nào mà 

những ràng buộc tôn giáo làm tăng cường những liên minh chính trị thế 

tục, thì các cơ hội cho sự thỏa hiệp dân chủ sẽ càng ít đi. 

Vấn đề “quyền công dân” hoặc “sự bình đẳng chính trị” cũng đã được 

giải quyết bằng nhiều cách khác nhau. Như Mỹ và Anh đã trao quyền 

công dân cho những người công nhân vào đầu hoặc giữa thế kỉ 19. Thụy 

Điển và một số quốc gia Châu Âu khác lại kháng cự lại điều này trong 

suốt giai đoạn đầu của thế kỉ 20, do đó cuộc đấu tranh cho quyền công 

dân đã kết hợp với chủ nghĩa xã hội ở các quốc gia này thành một phong 

trào chính trị và sản sinh ra chủ nghĩa xã hội cách mạng. Hay nói theo 

cách khác, ở những nơi người công nhân bị từ chối quyền công dân về 

kinh tế và chính trị, cuộc đấu tranh của họ về tái phân phối thu nhập 

quốc gia và địa vị xã hội sẽ dựa trên một hệ tư tưởng cách mạng. Nơi mà 

cuộc đấu tranh kinh tế và địa vị phát triển ra khỏi bối cảnh này thì hệ tư 

tưởng mà nó dựa vào có xu hướng là các cải cách từ từ. Ví dụ như ở nước 
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Đức trong thời hoàng tộc Hohenzollern thống trị, người công nhân bị từ 

chối quyền bỏ phiếu tự do và bình đẳng ở Phổ mãi cho tới cuộc cách 

mạng 1918. Sự từ chối “quyền công dân” đã tạo thuận lợi cho việc duy trì 

tư tưởng cách mạng theo chủ nghĩa Mác ở những khu vực không tồn tại 

việc bỏ phiếu công bằng. Ở Nam Đức, nơi quyền công dân đầy đủ được 

công nhận từ cuối thế kỉ 19 thì chủ nghĩa xã hội cải cách, dân chủ và 

không mang tính cách mạng lại thống trị. Sự duy trì những giáo điều 

mang tính cách mạng trong phần lớn đảng Dân chủ Xã hội giúp cho 

những người thuộc nhóm cực tả (ultra-leftists) có tiếng nói trong giới 

lãnh đạo đảng, cho phép những người cộng sản giành lại được sức mạnh 

sau thất bại quân sự. Và có lẽ thậm chí còn quan trọng hơn về mặt lịch sử 

là họ được sử dụng để gây ra sự sợ hãi đối với phần lớn tầng lớp trung lưu 

ở Đức, những người sợ rằng chiến thắng của chủ nghĩa xã hội đích thực là 

một cái kết cho những đặc quyền và địa vị của họ. 

Ở Pháp, những người công nhân đã giành được quyền bầu cử nhưng bị 

từ chối những quyền kinh tế cơ bản mãi cho tới sau Chiến tranh thế giới 

lần thứ hai. Những nhóm lớn giới chủ Pháp từ chối tính chính danh của 

các công đoàn, và tìm cách làm suy yếu hoặc hủy diệt công đoàn sau mỗi 

thắng lợi của họ. Sự không ổn định trong những công đoàn Pháp, những 

yêu cầu bảo vệ tính chiến đấu của công nhân liên tục đã đưa những người 
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công nhân tiếp cận đến những nhóm chính trị cách mạng và cực đoan. Có 

thể tìm thấy nguồn gốc của sự thống trị của chủ nghĩa cộng sản trong các 

phong trào lao động Pháp từ các chiến thuật của những tầng lớp thương 

gia Pháp. 

Những ví dụ được trình bày ở trên không giải thích lí do tại sao các 

quốc gia khác nhau lại có cách giải quyết những chia rẽ quốc gia cơ bản 

khác nhau. Tuy nhiên chúng đủ minh họa cho giá trị của giả thuyết gắn 

những điều kiện cần thiết cho chính quyền dân chủ ổn định với tính đa 

dạng của nền chính trị. Ở những nơi mà sự chia rẽ lịch sử trộn lẫn vào 

nhau và tạo nền tảng cho nền chính trị thế giới quan (weltanschauung, 

tức mỗi phe nhóm theo một quan điểm đối lập nhau), nền dân chủ sẽ yếu 

và không ổn định, vì về cơ bản những quan điểm chính trị như thế không 

bao hàm khái niệm khoan dung lẫn nhau. 

Nền chính trị thế giới quan cũng làm suy yếu khả năng có một nền dân 

chủ ổn định, bởi vì đảng phái đặc trưng bởi những hệ tư tưởng tuyệt đối 

như vậy thường nỗ lực tạo ra cái mà Sigmund Nuemann gọi là một môi 

trường “cố kế”, môi trường mà trong đó cuộc sống của các thành viên 

được bao bọc bởi những hoạt động liên quan đến hệ tư tưởng ở mức 

nhiều nhất có thể. Những hoạt động này dựa trên giả định rằng cần phải 

cách ly các thành viên của mình khỏi những “sự lừa dối” mà những kẻ 
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không tin họ thể hiện. Neumann đã gợi ý cần phân tích sự khác biệt cơ 

bản giữa những đảng mang tính đại diện (những đảng củng cố nền dân 

chủ), với những đảng mang tính cố kế thành viên (những đảng làm suy 

yếu nó). Trường hợp thứ nhất được đặc trưng tiêu biểu bởi hầu hết các 

đảng phái ở các nền dân chủ các nước nói tiếng Anh và ở bán đảo 

Scandianavia, và bởi hầu hết những đảng chủ trương trung dung và bảo 

thủ chứ không phải ở những đảng tôn giáo. Họ xem chức năng của đảng 

phái chủ yếu là nhằm giành được phiếu bầu trong thời gian bầu cử. 

Những đảng cố kết thì lại khác, họ bận tâm với việc làm cho thế giới tuân 

theo quan điểm triết học cơ bản hoặc thế giới quan (weltanschauung) của 

họ. Họ không thấy bản thân họ là những người tham gia tranh đấu trong 

trò chơi cho- và-nhận dưới sức ép chính trị mà trong đó tất cả các đảng 

phái chấp nhận những quy luật của trò chơi. Họ xem đấu tranh chính trị 

và tôn giáo là một cuộc thi đấu giữa một bên là sự thật về lịch sử hoặc tôn 

giáo, và bên kia là sự sai lầm căn bản. Do quan điểm thế giới quan như 

thế, các đảng cố kết thấy cần thiết phải ngăn chặn những người ủng hộ họ 

không được tiếp xúc với những sức ép khác nhau tạo ra từ sự liên hệ với 

những quan điểm mà họ cho là lừa dối, vốn sẽ làm giảm niềm tin các 

thành viên của mình. 
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Hai nhóm chính trị không chuyên chế lớn đi theo cách thức như vậy là 

những người theo Công Giáo và Chủ Nghĩa Xã Hội. Nhìn chung, ở đa 

phần Châu Âu trước 1939, Công giáo và Chủ Nghĩa Xã Hội nỗ lực tăng 

cường liên lạc bên trong nội bộ tôn giáo và các tầng lớp bằng cách tạo ra 

một mạng lưới các tổ chức xã hội và kinh tế liên kết với nhà thờ và đảng 

phái có ảnh hưởng bao trùm lên cuộc sống của những người ủng hộ họ. 

Áo là quốc gia có lẽ mang đến ví dụ tốt nhất về một tình trạng mà trong 

đó hai nhóm Công Giáo Xã Hội và Dân Chủ Xã Hội đã bị chia rẽ trong cả 

ba vấn đề lịch sử và đã phân chia quốc gia thành hai nhóm thù địch nhau, 

hai nhóm này thực hiện phần lớn các hoạt động xã hội của họ trong nội 

bộ đảng phái và trong những tổ chức liên kết với nhà thờ. 

Những tổ chức chuyên chế, như Phát Xít và Cộng Sản, lại mở rộng đặc 

tính cố kết trong đời sống chính trị của họ đến giới hạn xa nhất có thể. 

Họ vượt trội tất cả các nhóm khác trong việc định nghĩa thế giới theo 

quan niệm đấu tranh, và trong việc nhìn ra những ảnh hưởng thối nát của 

cả Do thái giáo lẫn Chủ Nghĩa Tư Bản, dẫn đến việc phải cách ly những 

người có niềm tin đúng đắn. 

Những nỗ lực bởi các đảng dân chủ cố kết trong việc cách ly những cơ 

sở xã hội của họ khỏi những sức ép khác nhau rõ ràng đã phá vỡ những 

yêu cầu đối với một nền dân chủ ổn định, nền dân chủ có sự thay đổi từ 
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một cuộc bầu cử này sang một cuộc bầu cử khác, và những vấn đề giữa các 

đảng phái được giải quyết theo thời gian. Sự cách ly có thể làm tăng cường 

sự trung thành đối với đảng hoặc nhà thờ, nhưng nó cũng ngăn cản họ 

không vươn tới được các tầng lớp mới. Tình trạng của nước Áo minh họa 

cho sự thất bại của quá trình bầu cử nảy sinh khi hầu hết cử tri bị bao bọc 

trong những đảng cố kết. Quy luật thiết yếu của một nền chính trị dân 

chủ chỉ ra rằng sự đảo ngược theo hai hướng, gia nhập hay ra khỏi một 

đảng, đều có thể được và được chấp nhận là hợp lí. Những đảng phái hi 

vọng chiếm được đa số phiếu bầu bằng những phương pháp dân chủ cuối 

cùng phải chấp nhận từ bỏ các xu hướng cố kết của mình. Sự biện minh 

duy nhất cho việc cách ly khỏi phần còn lại của nền văn hóa nằm ở chỗ 

đảng đó tin chắc rằng nó sở hữu chân lý duy nhất và rằng có những vấn đề 

cơ bản nhất định phải được giải quyết bởi chiến thắng của những chân lý 

lịch sử. Bởi vì giai cấp lao động đã có được tư cách công dân đầy đủ trong 

lĩnh vực kinh tế và chính trị ở nhiều quốc gia khác nhau, các đảng Xã hội 

của Châu Âu đã từ bỏ xu hướng cố kết. Những đảng phái không chuyên 

chế duy nhất có khả năng và duy trì được những chính sách (cố kết) như 

thế là những đảng phái tôn giáo ví dụ như những đảng Công Giáo hoặc 

đảng Chống Cách Mạng của Hà Lan vốn theo dòng Calvin. Rõ ràng 

những giáo hội Công giáo và đạo Calvin Hà Lan không hề dân chủ trong 

khía cạnh tôn giáo. Họ khăng khăng chỉ có duy nhất một chân lí, như 
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những người Cộng Sản và Phát Xít đã làm trong chính trị. Những người 

Công giáo có thể chấp nhận giả định về nền chính trị dân chủ, nhưng 

không thể chấp nhận những giả định như thế về sự khoan dung tôn giáo. 

Và khi mà các tín đồ Công Giáo hoặc những người có đức tin khác xem 

xung đột giữa tôn giáo và phi tôn giáo là vấn đề quan trọng nhất, thì khi 

đó tiến trình dân chủ xuất hiện một vấn đề nan giải. Có nhiều vấn đề 

chính trị có thể được dàn xếp một cách dễ dàng ở quốc gia này nhưng ở 

một quốc gia khác lại trở nên trầm trọng hơn và không thể giải quyết 

được bởi vấn đề tôn giáo. 

Những dạng chia rẽ cực kì nghiêm trọng - phát triển từ việc tích tụ 

những vấn đề không giải quyết được (những vấn đề đó sẽ tạo ra nền chính 

trị thế giới quan) - được duy trì bởi những chia tách hệ thống những tầng 

lớp dân số khác nhau theo các nhóm chính trị và tôn giáo tách biệt. Tuy 

nhiên cũng cần lưu ý ngược lại rằng bất kể nơi nào cấu trúc xã hội hoạt 

động tự nhiên “cách li” những cá nhân hoặc nhóm có đặc điểm khuynh 

hướng chính trị tương tự khỏi tiếp xúc với những quan điểm khác nhau, 

thì những người bị cách li như thế có xu hướng ủng hộ chính trị cực 

đoan. 

Đã có nhiều ví dụ lặp đi lặp lại và đáng chú ý về việc những người công 

nhân ở những ngành công nghiệp bị gọi là “cô lập” như hầm mỏ, thủy 
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thủ, ngư dân, khai thác gỗ, chăn cừu, và phu khuân vác bến tàu có xu 

hướng ủng hộ mạnh mẽ những xu hướng cánh tả nhiều hơn. Những khu 

vực như thế đa số thường bỏ phiếu cho Đảng Cộng Sản hoặc Xã Hội Chủ 

Nghĩa, đôi khi tới mức tạo ra hệ thống gần như “một đảng” ở những khu 

vực đó. Sự cô lập được tạo ra bởi vì thực tế rằng những yêu cầu công việc 

làm cho công nhân ở những ngành công nghiệp này sống trong cộng 

đồng toàn những người cùng ngành nghề. Và sự cách biệt như thế có vẻ 

đã làm giảm khả năng khoan dung quan điểm của người khác, và làm họ 

có nhiều ràng buộc tư duy; từ đó khiến cho họ dễ chấp nhận những phiên 

bản cực đoan của những học thuyết mà những thành viên ít bị cách li hơn 

trong tầng lớp của họ tin tưởng. Những người ít theo chủ nghĩa quốc tế 

nhất (những người bị cách li nhiều nhất) của bất kì một khuynh hướng 

chính trị hoặc tầng lớp nào sẽ là những người có khả năng dễ dàng chấp 

nhận chủ nghĩa cực đoan nhất. Sự thiếu khoan dung chính trị của những 

nhóm nông dân trong những khoảng thời gian khủng hoảng có thể là 

một minh họa khác cho mẫu hình này, bởi vì những người nông dân, 

cũng giống như những người công nhân ở những ngành công nghiệp cô 

lập, thường có xu hướng có một môi trường chính trị đồng nhất hơn so 

với những người làm thuê ở hầu hết các ngành nghề ở thành thị. 
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Kết luận này được xác nhận rõ hơn bởi những nghiên cứu về hành vi 

bầu cử cá nhân, nghiên cứu chỉ ra rằng những cá nhân dưới những sức ép 

trái ngược – những người thuộc các nhóm thiên về nhiều phương hướng 

khác, những người có bạn bè ủng hộ những đảng phái khác nhau, những 

người thường được tiếp xúc với sự tuyên truyền của các xu hướng trái 

ngược, khác nhau (cross pressures) – thì cam kết chính trị của họ thường 

không vững chắc. 

Sự tham gia các đảng khác nhau và lòng trung thành đa dạng và không 

nhất quán về chính trị chính là những kích thích giúp làm giảm cảm xúc 

và sự hiếu chiến trong những lựa chọn chính trị của con người. Ví dụ, ở 

nước Đức hiện nay, một người Công giáo trong tầng lớp lao động bị lôi 

kéo theo hai hướng, hầu hết nhiều khả sẽ bầu cho Đảng Dân Chủ Cơ Đốc 

Giáo, nhưng sẽ khoan dung Đảng Dân Chủ Xã Hội hơn rất nhiều so với 

những người Công giáo trung lưu bình thường.44 Nếu một người thuộc 

về nhiều nhóm khác nhau mà tất cả đều có cùng một lựa chọn chính trị, 

anh ta sẽ ở trong tình thế như của một người công nhân bị cách ly, và rất 

ít có khả năng khoan dung những ý kiến trái chiều, hoặc xem khả năng 

họ nắm quyền với sự bình thản. 

Những minh chứng có sẵn gợi ý rằng cơ hội cho một nền dân chủ ổn 

định sẽ được cải thiện khi mà các tầng lớp xã hội, các nhóm hoặc các cá 
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nhân tham gia các tổ chức có xu hướng chính trị đa dạng. Khi mà một 

phần quan trọng của dân số bị kéo đẩy giữa những lực lượng xung đột với 

nhau, những nhóm và cá nhân như vậy sẽ quan tâm đến việc làm giảm 

cường độ các xung đột chính trị.45 Như Robert Dahl và Talcott Parsons 

đã chỉ ra, những nhóm và cá nhân như thế cũng quan tâm đến việc bảo vệ 

quyền lợi của những nhóm chính trị thiểu số. 

Một nền dân chủ ổn định cần những căng thẳng tương đối vừa phải 

giữa các lực lượng chính trị cạnh tranh nhau. Và sự tiết chế chính trị đó 

(để giữ căng thẳng vừa phải) nằm ở khả năng của hệ thống nhằm giải 

quyết những vấn đề chia rẽ then chốt trước khi vấn đề mới nổi lên. Khi 

mà sự chia rẽ vì vấn đề tôn giáo, quyền công dân, và quyền “thương lượng 

tập thể” tích tụ lại và củng cố lẫn nhau, kích thích sự thù địch giữa các 

đảng phái, thì hệ thống bị yếu đi. Càng nhiều nguồn gốc chia rẽ được 

tăng cường và liên quan lẫn nhau, thì khả năng khoan dung chính trị càng 

ít. Tương tự như thế, ở cấp độ hành vi cá nhân và nhóm, càng cách li khỏi 

những kích thích chính trị đa dạng thì những nhân tố nền tảng sẽ càng 

“chồng chất” theo một hướng, và càng nhiều khả năng cá nhân hoặc 

nhóm đó sẽ có quan điểm cực đoan. Hai quan hệ đó, một ở cấp độ của 

những vấn đề đảng phái, một về bản chất của sự ủng hộ đảng phái, có mối 

liên hệ với nhau thông qua việc các đảng phái phản ánh những vấn đề 
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không được giải quyết và tích tụ lại sẽ tìm cách cô lập những người ủng 

hộ họ khỏi những kích thích đối nghịch, để ngăn chặn họ tiếp xúc với “sự 

sai lầm”, trong khi đó những nhóm và cá nhân bị cô lập sẽ tăng cường xu 

hướng không khoan dung trong hệ thống đảng phái chính trị. Điều kiện 

để tối đa hóa chủ nghĩa đại đồng (consmopolitanism - tức sự hòa hợp, 

dung thứ lẫn nhau) cho toàn bộ cử tri là sự phát triển đô thị hóa, giáo 

dục, phương tiện truyền thông, và sự giàu có. Hầu hết những ngành nghề 

bị cô lập dễ nhận ra, như khai thác khoáng sản, khai thác gỗ, nông 

nghiệp, thuộc về nhóm các ngành nghề “cơ bản” mà tỉ lệ lực lượng lao 

động những ngành nghề này sẽ giảm mạnh cùng với sự phát triển kinh tế. 

Vậy nên, chúng ta nhìn thấy một lần nữa cách mà những nhân tố liên 

quan tới hiện đại hóa hoặc phát triển kinh tế có mối quan hệ mật thiết 

với những nhân tố hình thành sự thể chế hóa lịch sử những giá trị của 

tính chính danh và sự khoan dung như thế nào. Nhưng chúng ta cũng 

nên luôn chú ý rằng những mối tương quan chỉ là những tuyên bố mang 

mức độ nhất quán tương đối, và rằng một điều kiện nữa dẫn tới hành 

động chính trị chính là mối tương quan không thể hiện rõ ràng mà qua 

đó con người không thể cảm nhận thấy họ có thể thay đổi hướng đi của 

sự việc bằng hành động của mình. Và mối tương quan không hề cao này 

cũng có nghĩa là khi phân tích, cần giữ các biến phân biệt với nhau thậm 
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chí cả khi nếu chúng tương quan lẫn nhau. Ví dụ, phân tích về sự chia rẽ 

được trình bày ở đây gợi ý rằng những đặc điểm cụ thể của các dàn xếp 

bầu cử và hiến pháp khác nhau có thể tác động tới cơ hội của nền dân 

chủ. Những khái quát hóa này được trình bày trong phần dưới đây. 

 

IV. Các hệ thống chính phủ và nền dân chủ 

Giả thuyết rằng cơ sở của sự chia rẽ càng pha trộn (cross-cutting) thì càng 

tốt cho sức sống của nền dân chủ dẫn đến những điều sau: hệ thống hai 

đảng thì tốt hơn so với hệ thống nhiều đảng, những hệ thống bầu cử bao 

gồm quá trình bầu các quan chức trên cơ sở lãnh thổ thì thích hợp hơn 

những hệ thống bầu cử đại diện theo tỷ lệ, và nhà nước liên bang thì tốt 

hơn so với nhà nước theo kiểu đơn nhất. Khi đánh giá những nhận định 

trên, cần chú ý một lần nữa rằng những nhận định đó được thực hiện với 

giả định tất cả các nhân tố khác giữ nguyên không đổi. Rõ ràng rằng 

những nền dân chủ bền vững đều tương thích với những hệ thống đa 

đảng, đại diện theo tỷ lệ và kiểu nhà nước đơn nhất. Và trong thực tế, tôi 

sẽ tranh luận rằng sự đa dạng trong hệ thống chính quyền như vậy dù khá 

có ý nghĩa nhưng vẫn ít quan trọng hơn rất nhiều so với những sự đa dạng 

xuất phát từ những sự khác biệt cơ bản về cấu trúc xã hội kiểu như đã 

được thảo luận trong phần trước. 
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Lí lẽ về hệ thống hai đảng nằm ở giả định rằng trong một xã hội phức 

tạp, những đảng phái như thế nhất thiết phải là những liên minh rộng 

lớn; chúng không thể tìm cách phục vụ chỉ những lợi ích của một nhóm 

chính; chúng không thể là những đảng phái cố kết; và khi xây dựng các 

liên minh bầu cử, chúng nhất thiết phải làm mất lòng những người cam 

kết nhiều nhất với chúng, và ngược lại phải tìm kiếm và giành được sự 

ủng hộ của những nhóm mà phần lớn liên minh với đảng đối lập. Chính 

vì vậy nên về cơ bản Đảng Bảo Thủ Anh và Đảng Cộng Hòa Mỹ phải 

không ngừng tìm kiếm sự ủng hộ từ những người lao động chân tay, bởi 

vì phần lớn phiếu bầu đến từ họ. Đảng Dân Chủ và Công Đảng phải đối 

mặt với một vấn đề tương tự có liên quan đến những tầng lớp trung lưu. 

Những đảng nào không hướng tới việc giành lấy sự ủng hộ đa số số sẽ 

phải tìm cách tối đa hóa sự ủng hộ bầu cử từ một phần thiểu số khá hạn 

chế. Do đó một đảng định hướng theo nông dân sẽ nhấn mạnh vào ý thức 

quyền lợi của nhóm nông dân, và một đảng quan tâm chủ yếu đến những 

người kinh doanh nhỏ sẽ làm theo cách tương tự cho nhóm của nó. 

Những cuộc bầu cử, thay vì là những dịp mà trong đó các đảng tìm cách 

có được những cơ sở ủng hộ rộng nhất có thể có và giúp những nhóm 

khác nhau nhìn thấy những lợi ích chung, thì lại trở thành những dịp mà 

trong đó các đảng nhấn mạnh những chia rẽ phân tách những người ủng 

chủ yếu của họ khỏi những nhóm khác. 
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Đề xuất cho rằng đại diện theo tỉ lệ làm yếu đi thay vì củng cố nền dân 

chủ dựa trên cơ sở phân tích những khác biệt giữa trạng thái đa đảng và 

trạng thái gồm một vài đảng lớn. Nếu điều được gợi ý ở trên là đúng, rằng 

“tình trạng đa đảng phái” làm sâu sắc hơn những khác biệt và làm giảm 

tính đồng thuận, thì bất kì hệ thống bầu cử nào làm tăng cơ hội cho việc 

có nhiều đảng phái hơn (so với ít đảng phái hơn) sẽ không có lợi cho nền 

dân chủ. 

Hơn nữa, như Georg Simmel đã chỉ ra, hệ thống bầu cử những thành 

viên của nghị viện để đại diện cho đơn vị bầu cử theo lãnh thổ thì hợp lí 

hơn so với hệ thống khuyến khích đại diện nhóm trực tiếp (như là đại 

diện theo tỉ lệ), bởi vì đại diện theo lãnh thổ giúp ổn định hóa hệ thống 

chính trị bằng cách ép các nhóm lợi ích phải bảo vệ mục đích của họ 

trong khuôn khổ bầu cử, vốn liên quan tới nhiều lợi ích khác nhau, và do 

đó cần thiết phải thỏa hiệp. 

Chủ nghĩa liên bang củng cố nền dân chủ thông qua việc tăng cơ hội 

cho nhiều nguồn chia rẽ khác nhau. Nó bổ sung những lợi ích và giá trị 

khu vực vào những lợi ích và giá trị khác như giai cấp, tôn giáo và sắc tộc, 

những thứ cắt ngang cấu trúc xã hội. 

Một ngoại lệ lớn xảy ra khi chủ nghĩa liên bang phân chia đất nước dựa 

theo những đường chia rẽ cơ bản, ví dụ, giữa những vùng dân tộc, tôn 
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giáo, hay ngôn ngữ khác nhau. Trong những trường hợp như vậy, như ở 

Ấn Độ và Canada, thì chủ nghĩa liên bang khi đó lại nhấn mạnh và làm 

tăng thêm những chia rẽ. Những chia rẽ là cần thiết bên trong những 

nhóm ngôn ngữ hoặc tôn giáo, chứ không phải giữa những nhóm này với 

nhau. Những nơi mà sự chia rẽ (giữa các nhóm) như thế không tồn tại, 

thì chủ nghĩa liên bang dường như phục vụ nền dân chủ khá tốt. Bên 

cạnh việc tạo ra nhiều nguồn chia rẽ pha trộn nhau, chủ nghĩa liên bang 

cũng phục vụ nhiều chức năng khác nhau nữa, mà Tocqueville ghi nhận là 

những chức năng này giống với chức năng của các tổ chức tình nguyện lớn 

mạnh. Trong số những chức năng đó, chủ nghĩa liên bang là một nguồn 

để chống lại sự tập trung hóa quyền lực và là một nguồn rèn luyện những 

nhà lãnh đạo chính trị mới; và chủ nghĩa liên bang cũng để cho những 

đảng phái “thất bại” (“out” party) một phần quyền lợi trong tổng thể hệ 

thống, bởi vì những đảng quốc gia “thất bại” đó thường tiếp tục kiểm soát 

một số đơn vị trong hệ thống. 

Tôi xin nhắc lại một lần nữa là tôi không gợi ý rằng những khía cạnh 

của cấu trúc chính trị như thế này là những điều kiện thiết yếu cho các hệ 

thống dân chủ. Nếu những điều kiện xã hội cơ bản bổ trợ cho nền dân 

chủ, giống như có vẻ đúng ở Thụy Điển, thì khi đó sự kết hợp của đa 

đảng, đại diện theo tỷ lệ, và nhà nước đơn nhất không hề làm suy yếu 
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trầm trọng nền dân chủ. Ít ra hệ thống như vậy cho phép những phần 

thiểu số vô trách nhiệm giành được một chỗ đứng trong nghị viện. Trái 

lại, ở những nơi mà mức độ chính danh và hiệu quả tương đối thấp làm 

suy yếu những nền móng của nền dân chủ như đã xảy ra ở nước Đức thời 

Weimar, hay ở Pháp, thì khi đó những nhân tố hiến pháp khuyến khích 

đa đảng hoạt động lại làm giảm cơ hội sống sót của hệ thống. 

 

V. Những vấn đề của nền dân chủ đương đại 

Mẫu hình đặc trưng của các nền dân chủ phương Tây ổn định giữa thế kỉ 

20 chính là ở giai đoạn “hậu chính trị” – nơi có tương đối ít sự khác biệt 

giữa dân chủ cánh tả và cánh hữu, những người theo tư tưởng Xã Hội 

Chủ Nghĩa là những người ôn hòa, và những người thủ cựu chấp nhận 

một nhà nước phúc lợi. Điều này phần lớn phản ánh sự thật rằng ở những 

quốc gia này những người công nhân đã chiến đấu thắng lợi giành lấy 

quyền công dân và quyền tiếp cận chính trị của mình, ví dụ như quyền 

được tham gia vào tất cả mọi quyết định của nền chính trị quốc gia công 

bằng với những người khác. 

Cuộc đấu tranh cho quyền công dân có hai khía cạnh, chính trị (tiếp 

cận quyền lực thông qua bầu cử) và kinh tế (thể chế hóa các quyền công 

đoàn, chia sẻ các quyết định ảnh hưởng đến chế độ và điều kiện làm việc). 
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Những người đại diện của các tầng lớp thấp hơn hiện nay là một phần 

trong các giai cấp cầm quyền, những thành viên của câu lạc bộ quyền lực. 

Những tranh cãi chính trị đã giảm xuống ở những nền dân chủ ổn định 

giàu có bởi vì vấn đề chính trị cơ bản của cách mạng công nghiệp, tức việc 

đưa những người lao động tham gia vào hệ thống chính trị hợp pháp, đã 

được giải quyết. Vấn đề nội bộ quan trọng duy nhất hiện giờ là sự mặc cả 

tập thể về sự khác biệt trong việc phân chia tổng sản phẩm quốc dân theo 

mô hình nhà nước phúc lợi của Keynes; và những vấn đề như vậy không 

đòi hỏi hay thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan ở cả hai bên. 

Ở hầu hết Châu Âu Latinh và Đông Âu, cuộc đấu tranh cho sự hội 

nhập của tầng lớp lao động vào nền chính trị đã không được giải quyết 

trước khi chủ nghĩa Cộng Sản xuất hiện để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo 

những người công nhân. Điều này đã làm thay đổi mạnh mẽ trò chơi 

chính trị, vốn bởi vì hệ thống không thể nào thu nạp được những người 

Cộng Sản theo cách nó đã thu nạp những người Xã Hội Chủ Nghĩa. 

Những người công nhân Cộng Sản, những đảng phái và công đoàn của họ, 

không thể được một xã hội dân chủ trao quyền tiếp cận chính trị. Hình 

ảnh tự thân của những người Cộng Sản và cụ thể hơn là mối quan hệ của 

họ với Liên Xô khiến họ phải chấp nhận một giả thuyết tự chứng minh. 

Hình ảnh bản thân mà họ tự xác định ngăn cản họ không được phép tiếp 
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cận hệ thống và điều này đến lượt nó lại làm gia tăng cảm giác bị cách li 

khỏi hệ thống (tức không được chấp nhận bởi các tầng lớp khác) mà 

những người công nhân ở những quốc gia có các đảng Cộng Sản lớn đang 

gặp phải. Và những tầng lớp bảo thủ hơn đang được củng cố niềm tin 

rằng, cho người công nhân hoặc những người đại diện cho họ ngày càng 

nhiều những quyền lợi sẽ đe dọa tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc 

sống. Do vậy, sự hiện diện của những người Cộng Sản ngăn cản một dự 

đoán được cho là dễ dàng rằng phát triển kinh tế sẽ ổn định hóa nền dân 

chủ ở các quốc gia Châu Âu này. 

Ở những quốc gia mới độc lập ở Châu Á, tình hình có sự khác biệt đôi 

chút. Ở Châu Âu khi bắt đầu một nền chính trị hiện đại, những người 

công nhân phải đối mặt với vấn đề giành lấy quyền công dân, quyền được 

tham gia vào trò chơi chính trị, từ tầng lớp quí tộc thống trị và những 

tầng lớp thương nhân - những người kiểm soát chính trị. Ở Châu Á sự 

hiện diện lâu dài của những kẻ thực dân đã đánh đồng ý thức hệ bảo thủ 

và những tầng lớp giàu có với việc quỵ lụy chủ nghĩa thực dân; trong khi 

các ý thức hệ cánh tả, thường là một biến thể nào đó của chủ nghĩa Mác-

xít, trở nên thống trị và được gắn liền với chủ nghĩa dân tộc. Những công 

đoàn và đảng công nhân ở Châu Á đã là một phần của quá trình chính trị 

từ khi bắt đầu hệ thống dân chủ. Một tình trạng như vậy có thể có nghĩa 
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là một nền dân chủ ổn định, ngoại trừ một sự thật rằng quyền của những 

những tầng lớp thấp đó xảy ra trước sự phát triển của một nền kinh tế ổn 

định với một tầng lớp trung lưu lớn và một xã hội công nghiệp. 

Cả hệ thống đã bị dựng ngược. Cánh tả của những nền dân chủ ổn 

định Châu Âu phát triển từ từ trong cuộc chiến cho dân chủ, làm biểu lộ 

những sự bất mãn liên quan đến thời kì đầu công nghiệp hóa, trong khi 

cánh hữu giữ nguyên sự ủng hộ đối với những yếu tố truyền thống trong 

xã hội, cho đến khi cuối cùng hệ thống tiến tới một sự cân bằng dễ dàng 

giữa cánh tả và cánh hữu khi cả hai đã điều chỉnh lại. Ở Châu Á, cánh tả 

có quyền lực trong suốt giai đoạn bùng nổ dân số và giai đoạn đầu công 

nghiệp hóa, và phải chấp nhận trách nhiệm đối với tất cả các hậu quả của 

sự nghèo đói. Như ở những khu vực nghèo hơn ở Châu Âu, những người 

Cộng Sản xuất hiện để lợi dụng những bất mãn này theo một cách hoàn 

toàn vô trách nhiệm, và hiện thời cũng đang là những đảng lớn, thường là 

lớn thứ hai ở hầu hết các quốc gia châu Á. 

Do sự tồn tại của quần chúng nghèo đói, trình độ giáo dục thấp, cấu 

trúc giai cấp kim tự tháp kéo dài, và một sự chiến thắng “quá sớm” của 

cánh tả dân chủ, dự đoán cho sự trường tồn của nền chính trị dân chủ ở 

Châu Á và Châu Phi thật ảm đạm. Những quốc gia có triển vọng nhất, 

như Israel, Nhật, Libăng, Philippin và Thổ Nhĩ Kì, có xu hướng giống với 
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Châu Âu ở một hoặc nhiều các nhân tố chính, như trình độ giáo dục cao 

(tất cả trừ Thổ Nhĩ Kì), tầng lớp trung lưu đáng kể và đang phát triển, và 

việc giữ lại được tính chính danh bởi những nhóm không phải cánh tả. 

Những quốc gia mới nổi khác ở Châu Á và Châu Phi đang cam kết sâu 

hơn với một mô hình và tiến độ nhất định của phát triển kinh tế cũng 

như sự độc lập quốc gia, dưới bất kì hình thái chính trị nào, trong khi 

mức độ cam kết của họ với mô hình chính trị đảng phái và bầu cử tự do 

điển hình cho mô hình dân chủ của chúng ta lại thấp hơn. Có vẻ dường 

như những quốc gia nào tránh được sự phát triển chính trị theo chủ nghĩa 

Cộng Sản hoặc độc tài quân sự sẽ phát triển theo mô hình của những 

quốc gia như Ghana, Tunisia, hay Mexico, nơi mà phần thiểu số có giáo 

dục sử dụng những phong trào quần chúng thể hiện những khẩu hiệu 

cánh tả nhằm thực hiện việc kiểm soát chính trị hiệu quả, đồng thời tổ 

chức bầu cử như một biểu hiện hướng tới những mục tiêu dân chủ cơ bản 

và như một phương tiện để đánh giá ý kiến công chúng, chứ không phải 

như những công cụ hiệu quả cho việc luân phiên hợp pháp các đảng cầm 

quyền. Do áp lực phải công nghiệp hóa nhanh chóng và có giải pháp tức 

thời cho các vấn đề kinh niên như nghèo đói thông qua các cơ quan chính 

trị, các chính phủ mới ở Châu Á và Châu Phi có vẻ như không thể nào 

được miêu tả như là một hệ thống chính một đảng phái mở, đại diện cho 

những vị trí và giá trị cơ bản khác nhau của các tầng lớp trong xã hội. 
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Tuy nhiên, Mỹ Latinh, dù kinh tế kém phát triển giống như Châu Á, 

lại có chính trị giống châu Âu ở đầu thế kỉ 19 hơn là ở châu Á ngày nay. 

Hầu hết các quốc gia Mỹ Latinh trở thành những quốc gia độc lập trước 

sự trỗi dậy của công nghiệp hóa và hệ tư tưởng Mác-xít, và chứa đựng 

những thành trì của chủ nghĩa bảo thủ truyền thống. Vùng nông thôn thì 

thường thờ ơ với chính trị, và những phong trào cánh tả thường tìm kiếm 

sự ủng hộ chủ yếu từ giai cấp vô sản công nghiệp. Ví dụ, những người 

cộng sản Mỹ Latinh đã chọn con đường đi của chủ nghĩa Mác-xít Châu 

Âu trong việc tổ chức những người công nhân thành thị hơn là chọn “con 

đường Diên An” của Mao, lấy nông dân làm nền tảng.52 Nếu Mỹ Latinh 

được cho phép phát triển theo cách riêng của nó, và có khả năng gia tăng 

năng suất và tầng lớp trung lưu, thì sẽ có một xác suất cao là các quốc gia 

Mỹ Latinh sẽ đi theo hướng đi của Châu Âu. Những phát triển gần đây, 

bao gồm sự lật đổ một số chế độ độc tài, phần lớn phản ánh tác động của 

một tầng lớp trung lưu đang tăng lên, đất nước ngày càng giàu có, và một 

nền giáo dục cũng dần phát triển. Tuy nhiên, cũng có khả năng rằng 

những quốc gia này sẽ đi theo hướng đi của người Pháp và người Ý hơn là 

hướng đi ở Bắc Âu, rằng những người cộng sản sẽ chộp lấy quyền lãnh 

đạo tầng lớp công nhân và rằng tầng lớp trung lưu sẽ bị làm cho xa lánh 

khỏi nền dân chủ. 
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Việc phân tích những điều kiện xã hội tiên quyết của nền dân chủ chứa 

đựng trong bài viết này đã tìm cách xác định một số (chứ rõ ràng là không 

phải tất cả) các điều kiện cấu trúc liên quan tới hệ thống chính trị này. Bài 

viết cũng đã nỗ lực một cách hạn chế nhằm kiểm chứng những giả định 

này. Những lỗ lực ban đầu nhằm áp dụng phương pháp khoa học vào 

những hệ thống chính trị so sánh có thể được xem như vẫn chỉ mang tính 

minh họa bởi vì chúng ta không nói được nhiều về sự đa dạng thực tế 

trong các cấu trúc xã hội quốc gia. Cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên 

cứu nữa để xác định các đường biên của các xã hội phát triển theo nhiều 

hướng khác nhau trước khi có thể thực hiện được các phân tích so sánh 

đáng tin cậy theo kiểu đang được cố gắng làm trong bài viết này. Tuy 

nhiệm vụ này rõ ràng mang lại những khó khăn to lớn, nhưng chỉ qua các 

cách này chúng ta mới có thể tiến xa hơn những phương pháp bán văn 

học (semi-literary, tức miêu tả định tính) thông thường trong việc đưa ra 

những ví dụ minh họa ủng hộ những giải thích chính đáng. 

Tuy nhiên, dữ liệu sẵn có ở đây có những đặc điểm nhất quán đủ để hỗ 

trợ mạnh mẽ kết luận rằng một phiên bản mang tính hệ thống và cập 

nhật giả thuyết của Aristotle về mối quan hệ giữa hình thái hệ thống 

chính trị và cấu trúc xã hội là hoàn toàn xác thực. Không may là, như đã 

được chỉ ra ở trên, kết luận này không giúp được gì nhiều cho hi vọng của 
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những người chủ nghĩa tự do lạc quan rằng sự tăng lên của của cải, tầng 

lớp trung lưu, giáo dục, và những nhân tố liên quan khác sẽ nhất thiết 

đồng nghĩa với sự mở rộng hay ổn định hóa nền dân chủ. Như Max 

Weber khi thảo luận về những cơ hội của nền dân chủ ở Nga thời gian 

đầu thế kỉ 20 đã chỉ ra: “Sự lan rộng của nền văn hóa và nền kinh tế tư 

bản Châu Âu không tự bản thân chúng (ipso facto) đảm bảo rằng Nga 

cũng sẽ đạt được những sự tự do vốn đã đi cùng với sự xuất hiện của 

chúng (tức nền văn hóa và kinh tế Châu Âu - NHĐ) trong lịch sử Châu 

Âu …. Nền tự do Châu Âu đã được sinh ra trong những hoàn cảnh độc 

nhất mà có lẽ sẽ không lặp lại được, tại thời điểm mà những điều kiện về 

vật chất và tri thức cho nó đặc biệt thuận lợi. 

Những gợi ý rằng sự kết hợp đặc biệt những nhân tố góp phần tạo ra sự 

phát triển dân chủ phương Tây ở thế kỉ 19 là độc nhất vô nhị không có 

nghĩa là chúng ta nên bi quan quá mức. Nền chính trị dân chủ đã, đang và 

sẽ xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh đa dạng khác nhau, thậm chí cả khi 

nó thường được chống đỡ bằng một cụm các điều kiện rất hạn chế. Hiểu 

sâu rộng hơn về những điều kiện tiên quyết làm nền tảng cho dân chủ sẽ 

giúp phát triển nền dân chủ ở những nơi khác trên thế giới. Nền dân chủ 

không thể đạt được chỉ bằng hành động ý chí, mà là ý chí của nhiều 

người, thông qua hành động, có thể định hình các thể chế và các sự kiện 
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theo hướng làm giảm hay tăng cơ hội cho sự phát triển và tồn tại của nền 

dân chủ. Giúp con người hành động nhằm đẩy mạnh dân chủ phần nào 

đó là một mục đích của Tocqueville khi nghiên cứu hoạt động của nền 

dân chủ Mỹ, và đó có lẽ vẫn là một nhiệm vụ học thuật lớn quan trọng 

nhất mà những người nghiên cứu chính trị học vẫn có thể đặt ra cho 

chính mình. 

 

Nguồn: Seymour Martin Lipset (1959). Some Social Requisites of 

Democracy: Economic Development and Political Legitimacy, The American 

Political Science Review, Vol. 53, No.1 (March), pp. 69-105.  

Truy cập ngày 01.10.2016. 

<https://nghiencuuquocte.wordpress.com/2013/12/05/dieu-kien-xa-hoi-

tien-quyet-cua-nen-dan-chu> 
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BÀI SÁU 

 

MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN CHỦ VỚI TĂNG 

TRƯỞNG VÀ PHÚC LỢI 

Tác giả: Georg Sørensen 

Dịch giả: Trần Hương Phong 

Hiệu đính: Bùi Hải Thiêm 

 

iệu dân chủ có thực sự đáng bận tâm? Liệu nó có mở đường cho cải 

tiến trong các lĩnh vực khác của đời sống ngoài những lĩnh vực liên 

quan chặt chẽ với tự do chính trị? Đối với nhân dân các nước hiện đang 

trải qua thời kỳ quá độ sang nền chính trị dân chủ hơn, vấn đề này cực kỳ 

quan trọng. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu những hệ quả của 

dân chủ đối với việc phát triển kinh tế, được định nghĩa là tăng trưởng và 

phúc lợi xã hội. Mối quan hệ giữa dân chủ và nhân quyền cũng sẽ được 

xem xét. Trong khi dân chủ được coi là một biến phụ thuộc trong 

Chương 2 khi chúng ta tìm kiếm những điều kiện thuận lợi để nền dân 

chủ trỗi dậy, trong chương này nó lại được coi là một biến độc lập, khi 

chúng ta xét ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế. Chúng ta sẽ 

L 
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xem xét câu hỏi liệu dân chủ, một khi đã đạt được, có khả năng đáp ứng 

kỳ vọng cải thiện thành tích về tăng trưởng kinh tế và phúc lợi hay không. 

Những học giả đã đề cập đến vấn đề này không phải ai cũng lạc quan; 

một số người thậm chí thấy đây là sự đánh đổi (trade-off) giữa một bên là 

nền dân chủ chính trị với bên kia là phát triển kinh tế. Chương này sẽ 

phác thảo những điểm chính trong cuộc tranh luận lý thuyết, và khảo sát 

các nghiên cứu thực nghiệm về vấn đề này.1 Tôi bác bỏ quan niệm về một 

sự đánh đổi chung chung giữa dân chủ và phát triển kinh tế, và tôi sẽ 

chứng minh tại sao phát triển kinh tế và cải thiện phúc lợi không nhất 

thiết sẽ tự khắc đến với những nền dân chủ mới. 

 

Cuộc tranh luận về dân chủ và phát triển 

Nhiều học giả thấy dân chủ không tương thích với tăng trưởng kinh tế về 

cả hai lý do kinh tế và chính trị. Các lý do kinh tế liên quan đến một thực 

tế là tăng trưởng đòi hỏi phải có thặng dư kinh tế cho đầu tư. Thặng dư 

này có thể được đem đầu tư hoặc tiêu dùng. Do đó cách duy nhất để gia 

tăng thặng dư cho đầu tư là giảm tiêu dùng. Lập luận ở đây là một thể chế 

dân chủ sẽ không thể theo đuổi các chính sách kiềm chế tiêu dùng (kìm 

giữ tiền lương thực tế ở mức thấp) bởi vì người tiêu dùng cũng là các cử 

tri, và họ sẽ trừng phạt các chính trị gia tại các thùng phiếu bầu ngay khi 
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có cơ hội. Do vậy, trong một hệ thống dân chủ, các nhà lãnh đạo chính 

trị phải phục vụ cho những nhu cầu ngắn hạn của người dân. Theo lời 

một nhà kinh tế Ấn Độ: "Trong một chế độ mà các nhà lập pháp . . . tìm 

kiếm sự tán đồng của cử tri, nhà chính trị không thể. . . theo đuổi bất kỳ 

chính sách nào không mang lại lợi ích hữu hình cho các cử tri vào thời 

điểm cuộc bầu cử tiếp theo sắp đến gần." 

Theo đó, không có sự hòa hợp trong ngắn hạn và trung hạn giữa tăng 

trưởng kinh tế (đầu tư) và phúc lợi (tiêu dùng): Không thể vừa giữ cái 

bánh mà lại vừa ăn nó. Những người có những ngờ vực (reservations) kinh 

tế về thể chế dân chủ xoáy vào khuynh hướng là các nhà lãnh đạo dân chủ 

bị cử tri thuyết phục tăng cường quá nhiều phúc lợi và hậu quả là tăng 

trưởng quá ít. Hành động của họ gây nguy hiểm cho toàn bộ cơ sở để 

thúc đẩy phúc lợi về lâu dài. 

Những người có những ngờ vực chính trị về dân chủ lấy thực tế làm 

điểm xuất phát rằng phát triển kinh tế được thúc đẩy tốt nhất khi có trật 

tự và ổn định chính trị cao độ. Về khía cạnh này dân chủ là phản tác dụng 

bởi vì nó phơi bày các thể chế vốn đã yếu kém của các nước đang phát 

triển trước sức ép từ các nhóm khác nhau trong xã hội. Hậu quả là bất ổn 

và rối loạn, đặc biệt là ở những nước tiềm ẩn nguy cơ cao về xung đột bắt 

nguồn từ vô số những chia rẽ về tôn giáo, sắc tộc, vùng miền và giai cấp. 
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Những chính sách thay đổi nhằm thúc đẩy phát triển đất nước trong dài 

hạn có thể được đẩy mạnh tốt nhất bởi các chính phủ, khi họ được cách ly 

khỏi những sức ép chính trị đan xen nhau của một chính thể dân chủ. 

Theo nghĩa đó, chủ nghĩa chuyên chế (authoritarianism) là thích hợp nhất 

để thúc đẩy thay đổi. 

Một lập luận khác mà các học giả đưa ra nhằm chứng tỏ nền thống trị 

chuyên chế (authoritarian rule) thích hợp hơn dân chủ trong việc thúc đẩy 

phát triển kinh tế dựa trên cơ sở thực tế rằng ngày càng có nhiều bất lợi 

đối với việc thúc đẩy phát triển thành công, và do vậy theo thời gian càng 

bức bách đòi hỏi hành động toàn diện của nhà nước để thúc đẩy phát 

triển. Thị trường thế giới ngày càng cạnh tranh nhiều hơn và đòi hỏi cấp 

thiết phát triển trong nước cao hơn so với trường hợp khi các nước công 

nghiệp phương Tây trải qua các giai đoạn phát triển ban đầu. Thực sự là, 

các quá trình phát triển lúc đó và bây giờ khác nhau về chất. Và trong thế 

kỷ này không có trường hợp nào phát triển kinh tế thành công mà không 

có hành động chính trị toàn diện kéo theo sự can thiệp sâu rộng của nhà 

nước vào nền kinh tế. Hành động phối hợp của nhà nước như vậy là rất 

khó, nếu không phải là không thể, trong những điều kiện dân chủ. 

Nhiệm vụ xây dựng đất nước hiện nay thực sự là quá khó khăn. "Gần 

như không thể tưởng tượng quá trình này có thể được giải quyết như thế 
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nào mà không cần đến chế độ độc tài (dictatorship)", một học giả đã phải 

kêu lên, và lời phát biểu của ông đã tóm gọn rõ nét ý kiến của những 

người nhìn thấy sự không tương thích giữa dân chủ và phát triển kinh tế. 

Đồng thời, cần phải nhấn mạnh rằng sự đánh đổi là tạm thời. Trật tự 

chính trị và thẩm quyền chính phủ là cần thiết trong những giai đoạn khó 

khăn ban đầu của phát triển kinh tế. Sự tham gia (chính trị) và phân phối 

(phúc lợi) chỉ trở nên thích hợp ở giai đoạn sau. Quan điểm này đã được 

Gabriel Almond và G. Bingham Powell tóm tắt rành mạch: "Xây dựng nhà 

nước và xây dựng nền kinh tế trước khi thực hiện tham gia chính trị và 

phân phối vật chất là hợp logic, bởi vì chia sẻ quyền lực và chia sẻ phúc lợi 

phụ thuộc vào việc có quyền lực và có phúc lợi để mà chia sẻ." Những 

người chỉ trích quan điểm cho rằng có sự đánh đổi giữa dân chủ và tăng 

trưởng kinh tế phản đối lại tất cả các lý lẽ nêu trên. Họ phản bác lại lập 

luận kinh tế về việc dân chủ làm tổn hại đến tăng trưởng như sau. Mặc dù 

sự thực là một khoản thặng dư kinh tế nhất định có thể hoặc là được đem 

đi đầu tư hoặc là được chi tiêu chứ không phải cả hai, vấn đề dường như 

không đơn giản khi kết luận rằng như vậy là có mâu thuẫn gay gắt giữa 

tăng trưởng và phúc lợi. Ví dụ, chi tiêu công trong các lĩnh vực như y tế và 

giáo dục được coi là đầu tư vào vốn con người, việc này đồng thời cải thiện 

phúc lợi cho số đông dân chúng. Thật vậy, nhiều nhà kinh tế ủng hộ 

chiến lược phát triển nhấn mạnh vào những nhu cầu cơ bản của con người 
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bởi vì trong lĩnh vực đó có thể đồng thời vừa có tăng trưởng vừa có phúc 

lợi.8 Nếu chúng ta có thể đồng thời vừa tăng trưởng vừa có phúc lợi, lập 

luận thiên về ủng hộ chủ nghĩa chuyên chế với lý do dân chủ có xu hướng 

tăng cường phúc lợi quá nhiều sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Quả thực, sự 

lựa chọn có thể không phải là giữa tăng trưởng và phúc lợi mà là giữa hai 

dạng chính sách đầu tư khác nhau— một dạng ủng hộ phúc lợi và một 

dạng thì không. Và có thể lập luận rằng một chính phủ dân chủ có nhiều 

khả năng đẩy mạnh chính sách ủng hộ phúc lợi còn một chính phủ 

chuyên chế thì có chính sách không ủng hộ phúc lợi. 

Tiếp theo, những người chỉ trích đã xoay ngược lập luận cho rằng dân 

chủ không thể đảm bảo trật tự và ổn định bằng cách chỉ ra rằng chủ nghĩa 

chuyên chế có thể đồng nghĩa với cai trị độc đoán và can thiệp quá mức 

vào công việc của công dân. Chỉ dân chủ mới có thể tạo ra môi trường có 

khả năng dự báo trước mà trong đó kinh tế có thể phát triển thịnh vượng. 

Hơn nữa, đa nguyên chính trị và đa nguyên kinh tế củng cố lẫn nhau. Nếu 

không có các quyền tự do cơ bản về dân sự và chính trị, các công dân sẽ 

cảm thấy bất an để theo đuổi các mục tiêu kinh tế. Theo nghĩa đó, giữa 

dân chủ và phát triển kinh tế có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. 

Cuối cùng là lập luận về sự cần thiết phải có hành động toàn diện và 

phối hợp của nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế. Mặc dù hành động 
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mạnh mẽ của nhà nước có thể là cần thiết, không thể đương nhiên cho 

rằng một nhà nước mạnh có khả năng đóng vai trò dẫn đầu trong các nỗ 

lực phát triển kinh tế nhất thiết phải là một nhà nước phi dân chủ. Nói 

cách khác, một nhà nước mạnh và một nhà nước chuyên chế không đồng 

nghĩa với nhau. Một nhà nước mạnh có bộ máy hành chính hữu hiệu và 

không tham nhũng, có giới tinh hoa chính trị (political elite) sẵn sàng và 

có khả năng ưu tiên cho phát triển kinh tế, và có những chính sách được 

thiết kế tốt để theo đuổi mục tiêu phát triển. Một nhà nước mạnh theo 

nghĩa này không nhất thiết là một nhà nước chuyên chế. Lập luận về 

những tác động của nền dân chủ đối với phát triển kinh tế được tóm tắt 

trong Sơ đồ 5.1 dưới đây. 

Tóm lại, quan điểm của những người chỉ trích không tới mức cho rằng 

dân chủ bao giờ cũng phù hợp hơn là nền cai trị chuyên chế trong việc 

thúc đẩy phát triển kinh tế (vì có thể có những trường hợp mà chế độ 

chuyên chế đã giúp tạo ra tốc độ tăng trưởng nhanh hơn trong những thời 

kỳ nhất định). Đúng hơn, quan điểm này là các lý lẽ cho rằng có sự đánh 

đổi giữa dân chủ và phát triển chưa đủ mạnh để giúp chứng tỏ khẳng định 

chung về tính ưu việt của chủ nghĩa chuyên chế đối với phát triển kinh tế 

là đúng. Nói cách khác, không thể coi dân chủ và phát triển là không 

tương thích một cách chung chung, ngay cả nếu tồn tại những trường hợp 
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tăng trưởng nhanh chóng trong những điều kiện chuyên chế. Một số 

nước có nền thống trị chuyên quyền hà khắc đã không chứng minh được 

những lợi ích phát triển kinh tế mà những người ủng hộ thuyết đánh đổi 

đã xác nhận. 

 

Vậy thì có sự đánh đổi giữa dân chủ và phát triển hay không? Người ta 

đã tiến hành một số phân tích nhằm nỗ lực trả lời câu hỏi này, nhưng vẫn 

chưa có kết quả. Robert Marsh khảo sát kết quả hoạt động (performance) 

của chín mươi tám quốc gia từ năm 1955 đến năm 1970 và kết luận rằng 

"cạnh tranh chính trị/dân chủ thực sự có tác động đáng kể đến tốc độ 

phát triển kinh tế của chế độ dân chủ sau này; ảnh hưởng của nó là làm 
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chậm tốc độ phát triển chứ không phải là tạo điều kiện để phát triển. 

Tóm lại, trong số các quốc gia nghèo, một hệ thống chính trị chuyên chế 

làm tăng tốc độ phát triển kinh tế, trong khi hệ thống chính trị dân chủ 

tỏ ra là một thứ xa xỉ, làm cản trở phát triển." Yousseff Cohen đưa ra một 

kết luận tương tự sau khi ông nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế ở một số 

nước Mỹ Latinh. 

Trong bài phân tích của ông về các chính thể châu Phi, Dirk Berg-

Schlosser đã nói rằng các chế độ chuyên chế có "tác động mạnh mẽ, tích 

cực đến tỷ lệ tăng trưởng chung của tổng sản phẩm quốc nội (GNP)," 

nhưng ông nhấn mạnh rằng các chế độ dân chủ (polyarchic – hệ thống 

chính trị đa trung tâm quyền lực) đã làm tốt hơn những gì được kỳ vọng: 

"Do vậy hệ thống chính trị đa trung tâm quyền lực khá thành công cả về 

tăng trưởng GNP và cải thiện chất lượng cơ bản cuộc sống. Những hệ 

thống này cũng đạt được thành tích tốt nhất về các tiêu chuẩn thông 

thường (bảo vệ quyền tự do công dân và tự do không bị đàn áp chính 

trị)." Dwight King đưa ra một kết luận tương tự trong nghiên cứu của 

mình về sáu quốc gia châu Á: "Nếu thành tích được đánh giá bằng sự bình 

đẳng về vật chất và phúc lợi chứ không phải là tăng trưởng, và được 

nghiên cứu theo lịch đại trong thập niên vừa qua và trong các nhóm dân 

số khác biệt (nông thôn, không có đất, và gần như không có đất), thì các 
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chế độ kiểu dân chủ (Malaysia, Sri Lanka) đã có thành tích tốt hơn so với 

những chế độ chuyên chế quan liêu (Indonesia, Philippines, Thái Lan)." 

Trong một nghiên cứu khác từ rất sớm, G. William Dick đã xem xét số 

liệu tăng trưởng của bảy mươi hai quốc gia từ năm 1959 tới năm 1968. 

Ông phân loại các nước theo hình thái chính phủ của họ: chuyên quyền, 

bán cạnh tranh, hoặc cạnh tranh. Ông sẵn sàng thừa nhận các dữ liệu vẫn 

còn không rõ ràng, nhưng ông cho rằng "chắc chắn kết quả này không 

giúp giải thích, và có xu hướng bác bỏ quan điểm cho rằng các quốc gia 

chuyên chế trong mọi trường hợp có khả năng đạt được tăng trưởng kinh 

tế trong giai đoạn phát triển ban đầu nhanh hơn so với các nước có hệ 

thống chính trị cạnh tranh." 

Do vậy, như đã đề cập trước đó, không có câu trả lời rõ ràng cho câu 

hỏi về sự đánh đổi từ những nghiên cứu này, và việc xem xét lại các phân 

tích bổ sung không giúp ích gì nhiều, như các cuộc điều tra khái quát về 

lĩnh vực này đã chứng minh. Không thể tránh khỏi nảy sinh câu hỏi liệu 

đây có phải là việc làm có ý nghĩa để tìm kiếm một câu trả lời dứt khoát 

thông qua các phân tích chủ yếu mang tính định lượng đối với một số lớn 

các trường hợp trong những giai đoạn hạn chế về mặt thời gian. Đóng góp 

của Dick đã đưa ra một ví dụ hay về những vấn đề liên quan. 
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Đầu tiên, có vẻ không hợp lý khi dựa trên một phân tích như vậy trong 

khoảng thời gian chưa đầy một thập niên. Thành tích kinh tế của các 

nước đang phát triển thay đổi đáng kể theo thời gian, và chín năm không 

phải là một khoảng thời gian đại diện. Thứ hai, trong khi nghiên cứu sử 

dụng một số ít các trường hợp thì không mang tính đại diện, còn nghiên 

cứu sử dụng số lượng lớn các trường hợp luôn gặp phải những vấn đề về 

phân loại chế độ. Những nước có thành tích tăng trưởng tốt nhất trong 

bài phân tích của Dick là những nước được gọi là bán cạnh tranh. Theo 

định nghĩa ông sử dụng và dữ liệu từ năm 1970, Algeria, Ethiopia, Nam 

Phi, và Nicaragua dưới thời Anastasio Somoza được xếp vào không phải là 

chế độ chuyên quyền mà là bán cạnh tranh. Nhưng người ta có thể dễ 

dàng tranh luận rằng những chế độ như vậy cần được coi là chuyên chế, và 

như vậy là toàn bộ cơ sở cho kết luận của Dick sẽ biến mất. 

Các bài đóng góp khác vào tranh luận gặp phải những vấn đề tương tự. 

Những gì chúng ta biết được từ những phân tích này là một số lớn các 

nước không được xác định rõ ràng là chế độ dân chủ hay chuyên quyền và 

họ thường chuyển đổi giữa các chế độ này, hôm qua là bán dân chủ, hôm 

nay là chuyênchế, và ngày mai lại bán dân chủ. Mỗi lần những nước này 

dừng chân ở một trong các chế độ được phân loại, dữ liệu về thành tích 
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kinh tế của họ, thường chỉ trong một vài năm, lại đưa đến một tranh cãi 

khác trong các cuộc điều tra này. 

Nếu có thể giải quyết những vấn đề bao trùm về phương pháp luận thì 

liệu có thể tìm ra một câu trả lời thích đáng mọi nơi, mọi lúc cho câu hỏi 

về sự đánh đổi hay không? Tôi cho rằng không thể đi đến một tuyên bố 

mang tính qui luật (law- like) về các tác động của hình thái chế độ chính 

trị đến phát triển kinh tế. Khi lý thuyết hóa mối quan hệ này, chúng ta 

cần phải bớt tham vọng khi nghiên cứu ở mức độ tầm trung. Thay vì cố 

gắng đưa ra những tuyên bố phổ quát về mối quan hệ giữa hình thái chế 

độ chính trị và phát triển kinh tế, chúng ta cần phải tìm kiếm những liên 

hệ một cách hệ thống giữa kết quả phát triển và các loại hình khác nhau 

của chế độ dân chủ và chuyên chế, và chúng ta phải nghiên cứu các kết 

quả đó theo từng cặp trường hợp có thể so sánh được giữa chế độ dân chủ 

và chuyên chế. 

Cả hai cách làm này đều được thử nghiệm trong các phần sau đây. Đầu 

tiên chúng ta sẽ xem xét một cặp trường hợp có thể so sánh được giữa 

một nước chuyên chế và một nước dân chủ, và sau đó xem xét các loại 

hình khác nhau của chế độ chuyên chế và dân chủ. 

 

So sánh Ấn Độ và Trung Quốc 
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Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước lớn, đông dân, và cho đến gần đây chủ 

yếu vẫn là những nước nông nghiệp. Cả hai đều ở mức phát triển xã hội và 

kinh tế khá thấp vào năm 1950, sau độc lập của Ấn Độ vào năm 1947 và 

cách mạng Trung Quốc năm 1949. Ngày nay, Ấn Độ đã có truyền thống 

chính trị dân chủ lâu đời, trong khi Trung Quốc đi theo chế độ chuyên 

chế xã hội chủ nghĩa kể từ khi Đảng Cộng sản giành chiến thắng vào năm 

1949. Nền dân chủ của Ấn Độ có thể chưa thật hoàn hảo và một số yếu tố 

dân chủ có thể tồn tại ở Trung Quốc (xem Chương 1), nhưng rõ ràng có 

sự khác biệt về tổng thể. Vậy là chúng ta có một quốc gia dân chủ và một 

quốc gia chuyên chế, cả hai đều có hình thái chế độ chính trị ổn định 

trong hơn năm thập niên qua và có một số đặc điểm cơ bản chung, bao 

gồm cả mức độ phát triển tương đồng vào năm 1950. Hai nước này là 

những lựa chọn thích hợp để so sánh các kết quả phát triển của chế độ 

dân chủ và chế độ chuyên chế. 

Phát triển kinh tế được định nghĩa ở đây bao gồm hai yếu tố, tăng 

trưởng và phúc lợi. Trước hết chúng ta hãy nhìn vào tăng trưởng kinh tế 

của Trung Quốc và Ấn Độ, được thể hiện trong Bảng 5.1 dưới đây. 

Chúng ta phải nhớ rằng các số liệu thống kê tăng trưởng hiếm khi 

hoàn toàn đáng tin cậy, và còn có vấn đề khập khiễng trong so sánh 

(problem with comparability).21 Mặc dù độ chính xác của tốc độ tăng 
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trưởng là vấn đề còn phải bàn cãi, chúng ta không có lý do gì để nghi ngờ 

rằng tốc độ tăng trưởng về tổng thể ở Trung Quốc cao hơn đáng kể so với 

ở Ấn Độ. Đối với một khía cạnh quan trọng là tăng trưởng về nông 

nghiệp từ năm 1950 đến năm 1980, sự khác biệt không lớn. Trước khi 

thảo luận điểm này kỹ hơn nữa, cho phép tôi có thêm vài nhận xét chung 

về các con số tăng trưởng. 
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Dữ liệu trong Bảng 5.1 dường như hoàn toàn xác nhận lập luận về sự 

đánh đổi theo đó một Trung Quốc chuyên chế đạt được tốc độ tăng 

trưởng cao hơn nhiều so với Ấn Độ dân chủ. Những người tin là có sự 

đánh đổi giữa dân chủ và tăng trưởng kinh tế có lẽ sẽ cho rằng chế độ 

chuyên chế Trung Quốc luôn kìm giữ tiêu dùng ở mức thấp và ưu tiên số 

một cho đầu tư. Hơn nữa, chính thể này có thể tránh được rối loạn và bất 

ổn trong khi không ngừng theo đuổi chiến lược thay đổi nhanh chóng. 

Có một sự thật nào đó trong những ý kiến tranh luận này: Ngoại trừ 

những năm 1980, các nhà lãnh đạo Cộng sản đã luôn luôn đặt ưu tiên đầu 

tư lên trước tiêu dùng. Trong vòng hai mươi năm từ 1956 đến 1976, tốc 

độ đầu tư cao chỉ có thể đạt được bằng cách hạn chế tiêu dùng tới độ mà 

ở các vùng nông thôn mức sống hầu như chỉ đủ để tồn tại.22 Nhưng câu 

chuyện không chỉ có thế. Không chỉ có kiềm chế tiêu dùng, các yếu tố 

khác cũng góp phần vào tốc độ tăng trưởng cao. Quan trọng nhất là 

những cải cách sâu rộng mà chế độ này khởi xướng trong công nghiệp và 

nông nghiệp đã tạo ra thặng dư kinh tế dành cho đầu tư. Số thặng dư này 

trước đây vốn được tích lũy vào tay chủ đất tư nhân và các nhà tư bản. 

Đồng thời những cải cách đó đã làm tăng năng suất lao động, đặc biệt là 

trong nông nghiệp. Một số nhà phân tích đã chỉ ra rằng việc thiếu những 

cải cách cơ bản như vậy khiến cho tiềm năng tăng trưởng mạnh trong 
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ngành nông nghiệp Ấn Độ không thực hiện được.23 Một luận điểm 

chính trong nghiên cứu của Barrington Moore là những chủ đất lớn và 

chủ cho vay tiền ở Ấn Độ chiếm hữu một phần lớn thặng dư nông nghiệp 

và chi tiêu nó thiếu hiệu quả.24 Một số học giả đã chia sẻ ý kiến đó, và 

trên thực tế việc đánh thuế thu nhập nông nghiệp ở Ấn Độ cực kỳ 

thấp.25 Đồng thời, chiến lược của cuộc Cách mạng Xanh được áp dụng tại 

một số vùng của Ấn Độ từ giữa những năm 1960 nhằm nâng cao sản xuất 

thông qua việc sử dụng những đầu vào hiện đại, như phân bón hóa học, 

thuốc trừ sâu, hệ thống thủy lợi, giống cây trồng mới. Chiến lược này đã 

làm tăng năng suất trong nông nghiệp Ấn Độ, nhưng cùng với thời gian 

đóng góp từ nông nghiệp cho tăng trưởng công nghiệp là không đủ. 

Tuy nhiên, một số yếu tố kém hấp dẫn trong thành tựu tăng trưởng 

của Trung Quốc cũng cần phải bàn đến. Sức mạnh tổ chức tăng trưởng 

kinh tế nhanh chóng của chế độ chuyên chế Trung Quốc cũng còn kéo 

theo khả năng phạm sai lầm khủng khiếp và thậm chí rất dai dẳng như đã 

xảy ra trong vụ gọi là Đại nhảy vọt được khởi xướng từ năm 1958, công 

cuộc được cho là nhằm thúc đẩy nền sản xuất tới mức mà Trung Quốc có 

thể trở thành một trong những nước công nghiệp hóa cao trong vòng 

mười năm. Bước nhảy vọt thất bại trong công nghiệp và là một thảm họa 

trong nông nghiệp; sản xuất lương thực trong năm 1959 giảm xuống bằng 
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mức năm 1953. Chỉ đến năm 1978 sản lượng lương thực bình quân đầu 

người mới đạt mức của năm 1956.26 Sản lượng công nghiệp lúc đầu tăng 

lên một cách ấn tượng nhưng sau đó giảm mạnh trong năm 1961-1962. 

Đằng sau sự gia tăng sản lượng là việc hoàn toàn không xem xét đến chất 

lượng và chi phí của các nguồn lực, đằng sau sự sụt giảm là ngày càng hỗn 

loạn về tổ chức và phân bổ sai các nguồn lực. Trong những gì người ta có 

thể thấy duy nhất như là sự ngạo mạn cùng cực về quyền lực, Mao Trạch 

Đông, vì lý do tự phụ cá nhân, đã tiếp tục bám giữ lấy chiến lược Đại nhảy 

vọt ngay cả sau khi nó tỏ ra là sai lầm thảm họa. 

Cũng cần phải đặt nghi vấn từ một quan điểm tổng quát hơn về chiến 

lược tăng trưởng kiểu Stalin vốn được áp dụng ở Trung Quốc. Chiến lược 

này ưu tiên hàng đầu cho ngành công nghiệp nặng trong khi duy trì nông 

nghiệp trong vòng kiểm soát cứng rắn, cho phép rất ít khả năng tăng cả 

đầu tư lẫn tiêu dùng trong nông nghiệp. Điều này giải thích sự khác biệt 

đáng kể giữa tỷ lệ tăng trưởng công nghiệp và nông nghiệp của Trung 

Quốc trước năm 1980. Nó cũng giúp giải thích tại sao tăng trưởng nông 

nghiệp ở Trung Quốc trước năm 1980 chỉ nhỉnh hơn một chút so với Ấn 

Độ (nếu thực sự là nó cao hơn, xét đến việc dữ liệu thiếu chắc chắn). 

Chiến lược kiểu Stalin đã bị thay đổi sau khi Mao qua đời. Người kế 

nhiệm Mao là Đặng Tiểu Bình đã đẩy mạnh cải cách trong công nghiệp và 
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nông nghiệp hướng vào phân quyền và tạo vai trò nổi bật hơn cho các lực 

lượng thị trường. Những cải cách như vậy đã hỗ trợ cải thiện tỷ lệ tăng 

trưởng trong nông nghiệp kể từ 1980 trở đi, nhưng việc thực hiện những 

cải cách tương tự trong công nghiệp lại tỏ ra phức tạp. Trung Quốc hiện 

đang trong giai đoạn quá độ. Rất ít ai muốn quay trở lại cơ cấu kinh tế và 

chính trị tập trung như cũ; tuy nhiên cũng rất khó tiến tới một hệ thống 

dựa trên cơ sở thị trường, phân quyền cao hơn bởi vì cần phải tạo ra các 

điều kiện tiên quyết về thể chế. Các điều kiện này bao gồm một tập hợp 

những quy tắc để thực hiện cạnh tranh và 

xác định cái gì là hợp pháp và bất hợp pháp. Thật vậy, có rất nhiều "suy 

đoán được phép" (official speculation) bởi vì các quy tắc này không rõ 

ràng. Tóm lại, việc cải biến thành một chế độ khác là không dễ dàng và 

thuận buồm xuôi gió. 

Sau khi đã khảo sát tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc và Ấn Độ, giờ 

chúng ta sẽ chuyển sang một khía cạnh khác của phát triển kinh tế là 

phúc lợi xã hội. Không có duy nhất một chỉ số tốt nhất nào cho mức độ 

phúc lợi, nhưng Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) 

trong những năm gần đây đã công bố Báo cáo Phát triển Con người, trong 

đó xếp hạng các nước theo một vài các chỉ số tốt nhất. Chủ yếu dựa vào 

các dữ liệu này, Bảng 5.2 cho thấy những thành tựu phúc lợi ở Trung 
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Quốc và Ấn Độ. Ngay cả khi chúng ta cho phép số liệu có sự không chắc 

chắn nào đó, không còn nghi ngờ gì về xu hướng chung: theo các chỉ số 

này Trung Quốc đã đạt được mức độ phúc lợi cao hơn đáng kể so với Ấn 

Độ. 

 

Xếp hạng của Trung Quốc theo bộ Chỉ số Phát triển Con người tốt 

hơn nhiều so với Ấn Độ (tốc độ cải thiện của Trung Quốc kể từ năm 

1975 cũng cao hơn). Lưu ý rằng những số liệu trong bảng trên là con số 

bình quân đối với người dân nói chung. Tình trạng của người dân nghèo 

tồi tệ hơn nhiều. Tỷ lệ dân số sống trong nghèo đói cùng cực, có nghĩa là, 

ở mức sống tối thiểu chỉ đủ để tồn tại hoặc thấp hơn, là trên 35% ở Ấn 

Độ, và tỷ lệ ấy về cơ bản vẫn không thay đổi kể từ khi quốc gia này giành 
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được độc lập. Với sự gia tăng dân số từ 360 triệu đến hơn 1 tỷ người trong 

khoảng thời gian từ năm 1950 đến 2003, tất nhiên là số lượng người rất 

nghèo đã tăng lên đáng kể. Tỷ lệ dân số sống trong nghèo đói cùng cực 

tương ứng ở Trung Quốc là 17%. 

Những số liệu này đúng là đi ngược lại kỳ vọng rằng các chế độ dân chủ 

sẽ nhượng bộ những đòi hỏi của cử tri đối với lợi ích hữu hình và do đó sẽ 

ưu tiên cho các nhu cầu phúc lợi trước mắt chứ không phải là những mục 

tiêu dài hạn về đầu tư và tăng trưởng. Tất nhiên, câu hỏi thích hợp là như 

sau: Tại sao một Ấn Độ dân chủ không làm được nhiều hơn cho phúc lợi? 

Cải thiện phúc lợi cho quần chúng nhân dân được luôn được ưu tiên 

cao trong những mục tiêu phát triển của chính phủ Ấn Độ. Từ các luận 

điệu chính trị đến tiến bộ phúc lợi thực sự là cả một chặng đường dài. 

Trước hết, những mong muốn tốt đẹp phải được biến thành các sáng kiến 

chính trị cụ thể, và thậm chí ngay trong quá trình ban đầu này, chúng ta 

sẽ thấy sự suy giảm luận điệu "thúc đẩy phúc lợi". Thứ hai, trong chừng 

mực mà các biện pháp chính trị được thực sự áp dụng, lại thiếu việc thực 

hiện, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Các biện pháp phúc lợi được nhận 

thức là mối đe dọa đối với giới tinh hoa, nhóm người sau đó đã chống đối 

để những biện pháp ấy không được thực hiện. Các chương trình liên quan 

đến việc phân phối lại đất đai, các quy định về việc thuê đất, quy định về 
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mức lương tối thiểu, và bảo vệ người nông dân nghèo tất cả đều lệ thuộc 

vào sự phản kháng như vậy.31 Và khi việc thực hiện được diễn ra, thường 

có rò rỉ trong đường ống (delivery pipeline) phân phối. Tiền quỹ cuối 

cùng là đến tay các quan chức tham nhũng hoặc giới trung gian; lợi ích ở 

cuối đường ống này bị lái sang hướng có lợi cho những người nhận có thu 

nhập cao, không phải là đối tượng mục tiêu. 

Có một số cơ chế đằng sau việc thiếu tiến bộ phúc lợi ở Ấn Độ. Có thể 

giải thích sự tồn tại của các cơ chế đó bằng cách nhìn vào cơ cấu quyền lực 

chính trị và kinh tế xã hội làm cơ sở cho nền dân chủ ở nước này. Kể từ 

khi độc lập, Đảng Quốc Đại bị chi phối bởi ba nhóm: giới chức nghiệp 

thành thị (urban professionals), giai cấp tư sản công thương nghiệp, và 

tầng lớp địa chủ nông thôn. Nói một cách đại thể, các chính sách phát 

triển của chính quyền do Đảng Quốc Đại cầm đầu chăm lo cho lợi ích của 

các nhóm này.  

Do đó, nếu chúng ta hỏi ai là người được hưởng lợi chính từ các chính 

sách phát triển mà chính quyền Ấn Độ thực hiện kể từ khi độc lập, thì ba 

nhóm này nổi lên. Thứ nhất, đó là giai cấp tư sản Ấn Độ (hay tầng lớp tư 

bản công nghiệp). Với việc kiểm soát phần cốt lõi có ảnh hưởng lớn trong 

các phi vụ kinh doanh độc quyền, giai cấp tư sản được hưởng cả thị trường 

nội địa được bảo hộ và hưởng lợi từ khu vực công rộng lớn cung cấp cơ sở 



181 | 723 

 

hạ tầng công nghiệp và những đầu vào cơ bản khác với giá thấp; các tổ 

chức tài chính công cung cấp một nguồn tài chính giá rẻ, và mức thuế 

chưa bao giờ là một gánh nặng nghiêm trọng cho họ. 

Thứ hai, đó là những chủ trại giàu có. Họ được hưởng lợi từ việc trợ 

giá cho các sản phẩm nông nghiệp và từ một loạt những đầu vào được Nhà 

nước trợ cấp (ví dụ, phân bón, điện, và nước). Hơn nữa, mối đe dọa cải 

cách ruộng đất đã bị chặn lại, và thu nhập nông nghiệp và khối tài sản 

giàu có bị đánh thuế không đáng kể. 

Nhóm thứ ba là giới quan liêu hành chính— nhóm chức nghiệp và 

nhân viên cổ cồn trắng làm việc trong khu vực công. Những lợi ích của 

nhóm này có được từ việc mở rộng đáng kể khu vực công, một phần là do 

Nhà nước can thiệp trực tiếp vào nền kinh tế dưới hình thức các doanh 

nghiệp nhà nước và một phần thông qua quản lý gián tiếp; bộ máy hành 

chính quan liêu có quyền cấp giấy phép, trợ cấp và các ưu đãi khác mà khu 

vực tư nhân tìm kiếm. 

Tóm lại, chính phủ Ấn Độ đã chủ trì cái liên minh chiếm khoảng 20 

phần trăm người giàu nhất của dân số. Đây là một liên minh thống lĩnh, 

và vị trí của nó được củng cố bởi vì các chính sách của chính phủ về lâu 

dài giúp thúc đẩy lợi ích của các thành viên của nó.34 Các chính sách phát 

triển của nhà nước chưa bao giờ đi chệch đáng kể ra ngoài quỹ đạo của 
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những gì được liên minh thống trị này chấp nhận. Quần chúng lao động 

nghèo quá thiếu tổ chức, bị chia rẽ, và yếu về chính trị để có thể thay đổi 

triệt để tình trạng này. 

Vậy thì, tại sao tình trạng phúc lợi ở Trung Quốc lại tốt hơn, bất chấp 

chính phủ chuyên chế đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế? Một mặt, những cải 

cách trong nông nghiệp không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn cả phúc 

lợi. Theo một ước tính, một phần năm các hộ gia đình nông thôn nghèo 

nhất gia tăng thu nhập của họ từ 6 lên 11 phần trăm của tổng thu nhập 

do kết quả của cải cách nông nghiệp. Mặt khác, một số biện pháp đã được 

thực hiện nhằm trực tiếp cải thiện phúc lợi. Ba lĩnh vực nổi bật về mặt 

này là y tế, giáo dục và hệ thống phân phối công cộng. Tình hình y tế 

thông thường trong nước được cải thiện đáng kể bởi hệ thống y tế công 

được thiết lập trong những năm 1950 và được mở rộng để bao trùm cả các 

vùng nông thôn trong những năm 1960. Ngoài y tế dự phòng là lĩnh vực 

thông thường của y tế công, hệ thống này cũng bao gồm việc cứu chữa 

bệnh. Về giáo dục, 93 phần trăm các nhóm tuổi có liên quan đã được đến 

trường tiểu học trong năm 1983, và thậm chí ngay cả khi hơn một phần 

ba số học sinh từ các vùng nông thôn bỏ học nửa chừng, thì mặt bằng 

giáo dục vẫn được cải thiện đáng kể. Cuối cùng, hệ thống an sinh xã hội ở 
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Trung Quốc bao gồm cả việc phân phối thực phẩm thông qua các kênh 

công cộng đã mở độ bao phủ rộng lớn. 

Tuy nhiên, cũng có những yếu tố phúc lợi thuận lợi cho Ấn Độ. Ấn 

Độ dân chủ đã tránh được sự thái quá chính sách, như nạn Đại Nhảy Vọt 

của Trung Quốc, có thể dẫn đến những tình huống thảm khốc. Chưa có 

nạn đói trầm trọng nào ở Ấn Độ kể từ khi độc lập. Các tín hiệu cảnh báo 

những thảm họa như vậy được nhanh chóng chuyển tiếp qua báo chí 

tương đối tự do, và nhắc nhở chính phủ dân chủ có biện pháp ứng phó 

nhanh chóng. Ở Trung Quốc tình hình lại khác. Chẳng hạn, không có 

báo chí tự do để phơi bày những thất bại của công cuộc Đại Nhảy vọt và 

nạn đói thảm khốc đã xảy ra ngay sau đó. Ước tính nạn đói đã giết chết 

khoảng 16,5 đến 29,5 triệu người. Đồng thời, hệ thống chính trị cởi mở 

hơn ở Ấn Độ lại không bảo vệ nước này chống lại nạn suy dinh dưỡng 

kinh niên. Jean Drèze và Amartya Sen nói rằng "cứ trong vòng khoảng 

tám năm số người chết ở Ấn Độ vì lý do tử vong thông thường cao hơn số 

người đã chết trong nạn đói có qui mô cực lớn ở Trung Quốc từ 1958-

1961. Có vẻ như cứ tám năm, số người chết ở Ấn Độ lại nhiều hơn số 

người chết Trung Quốc trong những năm đáng hổ thẹn của họ." Tóm lại, 

kết quả tổng thể trong các lĩnh vực tăng trưởng và phúc lợi của phát triển 

kinh tế đã xếp Trung Quốc chuyên chế đứng trước Ấn Độ dân chủ. Cải 
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cách triệt để ở Trung Quốc mở đường cho phát triển kinh tế điều đã 

mang lại một mức sống tử tế cho đại đa số người dân. Những cải cách đó 

hẳn đã không thể thực hiện được nếu không có sự lãnh đạo mạnh mẽ, 

quyết tâm đẩy mạnh các chính sách như vậy, có lẽ thậm chí tới mức buộc 

phải cưỡng chế những người chống đối. Nhưng những cải cách triệt để 

này cũng kéo theo cả xung đột và các chính sách sai lầm dẫn đến đau khổ 

và mất mát của con người. Hơn nữa, mặt trái của sự lãnh đạo mạnh mẽ, 

quyết tâm là nó đã tăng cường một chế độ rõ ràng là thiếu các quyền dân 

sự và quyền chính trị cơ bản. 

Ở Ấn Độ, chính phủ dân chủ nhìn chung là bảo vệ các quyền dân sự và 

quyền chính trị cơ bản của người dân. Những thái quá trong chính sách 

được ngăn ngừa, không để xảy ra những thảm họa nhân loại như nạn đói 

trên quy mô lớn. Và tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức ổn 

định và tương đối tốt. Nhưng nền dân chủ cũng còn gìn giữ cả một cấu 

trúc xã hội rất bất bình đẳng đứng đầu là một tầng lớp tinh hoa thống trị 

mà các thành viên của nó chống lại sự thay đổi sâu rộng mang lợi ích đến 

cho người nghèo. Thiếu tiến bộ về mặt phúc lợi ở Ấn Độ đã dẫn đến đau 

khổ và mất mát về con người, không phải do các thảm họa khủng khiếp 

như ở Trung Quốc mà bởi đau khổ tiếp diễn âm thầm của 35 phần trăm 

dân số là những người nghèo cùng cực. 
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Các dạng chế độ chuyên chế 

So sánh Ấn Độ và Trung Quốc giúp làm rõ hơn cuộc tranh luận lý thuyết 

về kết quả phát triển kinh tế của các chế độ dân chủ và chuyên chế. Tuy 

nhiên, rõ ràng không thể giải quyết tranh luận trên cơ sở so sánh một cặp 

trường hợp. So sánh như vậy không nói lên điều gì về quan hệ giữa Ấn 

Độ và Trung Quốc với các ví dụ khác của chế độ chuyên chế và dân chủ. 

Thậm chí nếu sự tương phản giữa Ấn Độ và Trung Quốc không đánh giá 

cao nền dân chủ Ấn Độ, thì cần thiết phải tìm hiểu thêm các dạng khác 

nhau của chế độ chuyên chế và dân chủ, và tìm hiểu xem Ấn Độ và Trung 

Quốc khớp với bức tranh toàn cảnh này ra sao trước khi rút ra kết luận xa 

hơn. 

Tôi sẽ lập luận trong các phần tiếp theo sau đây rằng Trung Quốc 

không phải là trường hợp rất điển hình cho nhóm các chế độ chuyên chế. 

Trung Quốc, cùng với một vài quốc gia khác, thuộc về một nhóm khá 

riêng biệt của chế độ chuyên chế chủ xướng phát triển có khả năng thúc 

đẩy cả tăng trưởng kinh tế lẫn phúc lợi. Khi chúng ta nhìn vào kết quả 

phát triển, phần lớn các chế độ chuyên chế thuộc về hai nhóm kém hấp 

dẫn hơn: Hoặc là chúng thúc đẩy tăng trưởng nhưng không thúc đẩy 

phúc lợi hoặc thậm chí tệ hơn, chúng chẳng thúc đẩy cái nào. Các chế độ 
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trong nhóm sau cùng này không lấy phát triển kinh tế làm mục tiêu chính 

của mình. Mục tiêu tối thượng của họ là làm giàu cho giới tinh hoa kiểm 

soát nhà nước. Ba loại hình chính của chế độ chuyên chế được trình bày 

trong Sơ đồ 5.2 và được mô tả kỹ hơn dưới đây.  

 

 

Chế độ chuyên chế phát triển 

Nét khác biệt của một chế độ chuyên chế chủ xướng phát triển 

(authoritarian developmentalist regime) là nó có khả năng thúc đẩy cả 

tăng trưởng và phúc lợi. Chính phủ hoạt động theo định hướng cải cách 

và có được mức độ độc lập cao thoát khỏi ảnh hưởng của lợi ích giới tinh 

hoa nắm quyền lực (vested elite). Chính phủ kiểm soát một bộ máy nhà 
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nước có năng lực tổ chức, hành chính để thúc đẩy phát triển, và bộ máy 

này được điều hành bởi một tầng lớp lãnh đạo nhà nước trung thành về tư 

tưởng với việc thúc đẩy phát triển kinh tế cả về tăng trưởng cũng như 

phúc lợi. Trung Quốc là một ví dụ của chế độ chuyên chế chủ xướng phát 

triển theo dạng xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra còn có cả dạng tư bản chủ 

nghĩa, như Đài Loan dưới sự cai trị chuyên chế (kéo dài từ năm 1949 đến 

đầu những năm 1990) là một ví dụ. Đài Loan, giống như Trung Quốc, 

đẩy mạnh phát triển kinh tế thông qua cải cách ruộng đất triệt để và 

chuyển thặng dư kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp. Giống như ở 

Trung Quốc, nhà nước tham gia vào nền kinh tế ở mức độ cao. 

Nhưng cũng có những điểm không tương đồng giữa hai nước này, 

trong đó một số điểm giải thích cho thực tế là Đài Loan trên một số lĩnh 

vực thành công hơn phiên bản xã hội chủ nghĩa của nó (Trung Quốc đại 

lục). 

Thứ nhất, hoàn cảnh khởi đầu của các nước này khi họ bắt đầu theo 

đuổi phát triển kinh tế (vào khoảng năm 1949) là khác nhau. Trung Quốc 

vừa trải qua một cuộc nội chiến tàn khốc hồi nửa đầu thế kỷ 20; cùng thời 

kỳ đó, sự cai trị có trật tự của Nhật tại Đài Loan đã tạo ra nền tảng cho 

những tiến bộ trong phát triển kinh tế. 
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Thứ hai, Đài Loan đã không áp dụng chính sách kế hoạch hóa tập 

trung như ở Trung Quốc; chính quyền ở đây chưa bao giờ cố gắng độc 

quyền hóa quyền lực kinh tế. Con đường phát triển Đài Loan đã chọn 

giống với mô hình của Nhật Bản hơn là mô hình của Trung Quốc, với sự 

kết hợp giữa các lực lượng thị trường và sở hữu tư nhân và với vai trò dẫn 

dắt sát sao của nhà nước đối với thị trường. Đài Loan dường như đã tìm 

được sự cân bằng thích hợp cho các vấn đề bế tắc, giữa "quá nhiều vai trò 

nhà nước" và chủ nghĩa siêu tự do để cho các lực lượng thị trường không 

bị kiểm soát, thứ không tự nhiên phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế. 

Thứ ba, Đài Loan đã trải qua một quá trình tăng trưởng và tăng năng 

suất lao động một cách thuận buồm xuôi gió trong cả nông nghiệp, với hệ 

thống các trang trại gia đình, lẫn trong công nghiệp, có sự nhấn mạnh vào 

sản xuất công nghiệp nhẹ, thâm dụng lao động, được các doanh nghiệp 

công hỗ trợ. Trong quá trình cải cách kinh tế này, Đài Loan đã không 

phải nếm trải những trở lực nghiêm trọng do thất bại chính sách mà 

Trung Quốc là tiêu biểu. Toàn bộ quá trình này lại được hậu thuẫn bởi 

viện trợ kinh tế đáng kể của Hoa Kỳ. Ngược lại, Trung Quốc bắt chước 

mô hình tăng trưởng công nghiệp của Stalin, trong đó chú trọng quá mức 

đến công nghiệp nặng và để quá ít cơ hội cho phát triển công nghiệp nhẹ 

và nông nghiệp. Trung Quốc đi theo chính sách này mãi đến cuối những 
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năm 1970. Ngoài ra, Trung Quốc còn bị cô lập trên trường quốc tế trong 

một thời gian dài, và quan hệ của nước này với Liên Xô cũ trong những 

năm 1950 đã không mang lại nhiều giúp đỡ kinh tế so với những gì Đài 

Loan nhận được từ Hoa Kỳ. Thành công phát triển của Đài Loan đã mở 

đường cho nước này quá độ sang chế độ dân chủ trong những năm 1990. 

Đã có thời điểm người ta hy vọng rằng "bốn con hổ" châu Á (tức là Đài 

Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, và Singapore) đại diện cho mô hình phát 

triển của chế độ chuyên chế chủ xướng phát triển, trở thành một hình 

thái phù hợp cho các nước khác. Điều này đã tỏ ra là không đúng. Việt 

Nam có thể là một ví dụ hiện nay của chế độ chuyên chế chủ xướng phát 

triển ở chỗ nó dường như đi theo mô hình của Trung Quốc về tự do hóa 

kinh tế và tăng trưởng với sự chú trọng nhất định tới bình đăng, nhưng 

rất khó tìm thấy mô hình chuyên chế chủ xướng phát triển tại các nơi 

khác trên thế giới.40 Điều này chỉ ra rằng có sự kết hợp đặc biệt giữa các 

điều kiện về kinh tế, văn hóa, chính trị, và những điều kiện tiên quyết 

khác tồn tại trong trường hợp của Đông Nam Á mà có thể không dễ dàng 

được nhân rộng ở nơi nào khác. 

 

Các chế độ chuyên chế tăng trưởng 
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Loại hình quan trọng thứ hai của chế độ chuyên chế là chế độ chuyên chế 

chủ xướng tăng trưởng (authoritarian growth regime), một chính phủ chi 

phối bởi giới tinh hoa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chứ không phải phúc 

lợi. Brazil dưới nền cai trị quân sự, từ năm 1964 cho đến giai đoạn tái dân 

chủ hóa hiện nay là một ví dụ điển hình của hình thức cai trị này. Là một 

chế độ chuyên chế chủ xướng tăng trưởng, Brazil biểu lộ các đặc điểm sau: 

Nó theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhằm mục đích xây dựng nền 

kinh tế quốc dân hùng mạnh (từ đó có thể tạo cơ sở cho một lực lượng 

quân sự mạnh mẽ), và nó tôn trọng các lợi ích lâu dài (nhưng không nhất 

thiết phải là lợi ích trước mắt) của các lực lượng xã hội chiếm ưu thế trong 

lúc lại dựa vào tầng lớp công nông của đại đa số người nghèo để có được 

thặng dư kinh tế cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng. 

Như vậy, nhà nước Brazil rõ ràng là một mô hình phát triển theo định 

hướng của giới tinh hoa lãnh đạo. Nó dựa vào liên minh giữa tư bản tư 

nhân trong nước, doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn xuyên quốc gia. 

Định hướng của giới tinh hoa của mô hình này áp dụng cho phía cung của 

phát triển (bởi vì nó nhấn mạnh tầm quan trọng của hàng tiêu dùng lâu 

bền ) cũng như phía cầu (bởi vì công nghiệp hóa đòi hỏi vốn lớn, với hầu 

hết lợi ích thuộc về một tầng lớp nhỏ viên chức và lao động trí óc và công 

nhân có tay nghề cao). Đại đa số người nghèo thực sự không được hưởng 
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lợi từ quá trình tăng trưởng; nhiều người dân có nhu cầu cấp thiết trong 

các lĩnh vực y tế cơ bản, nhà ở, giáo dục, và công ăn việc làm có thu nhập. 

Các biện pháp cải cách tái phân phối, bao gồm cải cách ruộng đất, hẳn đã 

có thể giúp thúc đẩy lĩnh vực phúc lợi của phát triển kinh tế, nhưng 

những gì chế độ này đã thực hiện, đặc biệt là trong những năm đầu của 

nó, chính xác là trái ngược với quá trình tái phân phối. Sau khi cô lập các 

tổ chức quần chúng khỏi ảnh hưởng chính trị, chính quyền nước này đã 

mạnh tay cắt giảm tiền lương thực tế và thực hiện những biện pháp khác 

dẫn đến tập trung một phần thu nhập đáng kể để dành ưu đãi 20 phần 

trăm dân số giàu nhất. 

Các chính quyền quân sự, những người đã áp đặt nền cai trị độc tài ở 

Uruguay, Chile và Argentina vào thời kỳ đầu và giữa những năm 1970, nỗ 

lực thực hiện mô hình tăng trưởng kinh tế với những đặc điểm tương tự. 

Tuy nhiên, họ đã không thành công bằng thể chế Brazil về mặt tăng 

trưởng kinh tế. Trái ngược với Brazil, những nước này đã mở cửa nền kinh 

tế của họ, phải hứng chịu những cú sốc từ bên ngoài (external shocks) 

thông qua việc theo đuổi các chính sách kinh tế siêu tự do, việc mà, trước 

khi các biện pháp khắc phục được thực hiện, đã dẫn đến tình trạng phi 

công nghiệp hóa, tức là phá bỏ nền tảng công nghiệp hiện có. Mặc dù vậy, 

trường hợp của các nước này đều có một nét cơ bản chung: Các thể chế 
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chuyên chế đã cố gắng theo đuổi tăng trưởng kinh tế một chiều theo một 

liên minh với lợi ích của giới tinh hoa lãnh đạo. 

 

Chế độ chuyên chế làm giàu cho giới tinh hoa lãnh đạo 

Loại hình quan trọng cuối cùng của chế độ chuyên chế là chế độ chuyên 

chế làm giàu cho giới tinh hoa lãnh đạo (authoritarian state elite 

enrichment regime - ASEE), nó không thúc đẩy tăng trưởng hay phúc lợi 

mà mục đích chính của nó là làm giàu cho tầng lớp tinh hoa kiểm soát 

nhà nước. Chế độ này thường dựa trên sự thống trị độc đoán của một nhà 

lãnh đạo tối cao. Mặc dù các hành động của nhà lãnh đạo có thể là khó 

hiểu khi đánh giá theo tiêu chuẩn của mục tiêu phát triển chính thức mà 

chế độ này đề ra, chúng hoàn toàn có thể hiểu được thông qua lăng kính 

của nền chính trị bảo trợ và phe nhóm (patronage and clientelistic 

politics). Một số thể chế ở châu Phi, với các chế độ cá nhân trị như mô tả 

trong Chương 2, chính là những nước thuộc nhóm chế độ chuyên chế 

này. Một nhà quan sát đã mô tả hệ thống này như một trong những thứ 

chính trị thị tộc (clan): "Thị tộc là một phe phái chính trị, hoạt động 

trong phạm vi thể chế của nhà nước và đảng cầm quyền; nó tồn tại trên 

tất cả để thúc đẩy lợi ích của các thành viên của nó. . . và nguyên tắc 
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thống nhất đầu tiên của nó là triển vọng về những phần thưởng vật chất 

của thành công chính trị: tiền là biểu tượng (totem) của thị tộc này." 

Phần giá trị thặng dư lọt vào tay giới lãnh đạo thông qua việc họ kiểm 

soát nhà nước sẽ được phân phối trong thị tộc hay liên minh các phe phái, 

các tầng lớp này đến lượt mình lại ủng hộ về chính trị cho người lãnh đạo. 

Tất nhiên, đây không phải một hình mẫu phân phối đồng đều; phần lợi 

ích lớn nhất tích lũy về cho nhà lãnh đạo tối cao và một nhóm nhỏ quyền 

lực vây quanh ông ta. Không có sự phân biệt rõ ràng giữa các chính trị gia 

và công chức nhà nước; các công bộc này tích cực tham gia vào nỗ lực để 

giành lợi cho cá nhân từ địa vị chức quyền của họ. 

Như vậy, bất chấp tuyên bố chính thức ngược lại, giới tinh hoa cầm 

quyền không thực sự quan tâm đến phát triển kinh tế, cho dù là về tăng 

trưởng hay phúc lợi. Mục đích chính của chế độ là làm giàu cho bản thân 

người cầm quyền. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi hành động theo chiến 

lược cân bằng giữa các đối thủ tiềm năng (những người được đút lót, mua 

chuộc hoặc bị đàn áp bằng vũ lực) và, như đã nói trên, còn đòi hỏi cả việc 

phân phối lợi lộc kiếm được. Cả hai cách này có thể có tác dụng phụ đối 

với việc thúc đẩy hoặc phúc lợi hoặc tăng trưởng, nhưng xin nhắc một lần 

nữa, kết quả đạt được không phải là mục đích chính. 
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Zaire (nay là Congo) dưới thời Mobutu có thể là ví dụ rõ ràng nhất của 

một thể chế ASEE.45 Tầng lớp bên trong của thị tộc Mobutu bao gồm 

vài trăm người, là “bè cánh” của Mobutu. Các vị trí sinh lợi trong chính 

quyền, ngoại giao đoàn, đảng, quân đội, cảnh sát mật, và văn phòng Tổng 

thống được dành riêng cho các thành viên của thị tộc này.46 Họ trực tiếp 

đòi hưởng khoảng 20 phần trăm ngân sách quốc gia, và thu nhập của họ 

được bổ sung thông qua hoạt động buôn lậu (kim cương và vàng) và buôn 

bán đồng của tư nhân. Bản thân Mobutu có cổ phần riêng trong tất cả các 

vụ kinh doanh của nước ngoài hoạt động ở Zaire, và gia đình ông ta kiểm 

soát 60 phần trăm mạng lưới thương mại nội địa. Giờ đây cố tổng thống 

Mobutu đã tích lũy được cả một khối tài sản khổng lồ và được công nhận 

là một trong những người giàu nhất thế giới. 

Vì vậy, các đặc trưng mô tả của chế độ ASEE đơn giản là giới tinh hoa 

kiểm soát nhà nước chỉ bận tâm làm giàu cho bản thân. Những ví dụ khác 

của châu Phi phù hợp với mô tả này là Cộng hòa Trung Phi dưới chế độ 

của Jean Bedel Bokassa và Uganda dưới thời Idi Amin. Ví dụ về các chế độ 

chuyên chế bên ngoài châu Phi cũng nằm trong hạng mục chế độ ASEE 

là Haiti dưới thời François và JeanClaude Duvalier (Papa và Baby Doc), 

Nicaragua dưới thời Somoza, và Paraguay dưới thời Alfredo Stroessner. 
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Hệ thống phân loại chế độ chuyên chế như thế này có thể cho chúng ta 

biết được những gì? Trước hết, không thể khái quát hóa cho toàn bộ chế 

độ chuyên chế về khả năng thúc đẩy phát triển kinh tế của nó. Các chế độ 

chuyên chế khác nhau rất khác nhau về khía cạnh này. Trong chương này, 

tôi đã mô tả ba loại hình chính của chế độ chuyên chế: các chế độ chuyên 

chế chủ xướng phát triển, có khả năng thúc đẩy cả tăng trưởng và phúc 

lợi; các chế độ chuyên chế chủ xướng tăng trưởng, ưu tiên cho tăng 

trưởng kinh tế; và các chế độ ASEE, không thúc đẩy cả tăng trưởng lẫn 

phúc lợi. 

Thứ hai, chủ nghĩa chuyên chế không đương nhiên tạo ra tăng trưởng 

kinh tế, trật tự và ổn định, như những người ủng hộ đánh đổi giữa dân 

chủ và phát triển kinh tế khẳng định. Chế độ chuyên chế chủ xướng tăng 

trưởng có lẽ là loại hình gần nhất với quan điểm chính thống về chế độ 

chuyên chế mà những người ủng hộ đánh đổi đưa ra. Dưới chế độ này, 

tăng trưởng kinh tế được đẩy mạnh với cái giá làm tổn hại đến phúc lợi 

của đa số dân chúng. Mặc dù những người ủng hộ chế độ này có vẻ nghĩ 

rằng một thời kỳ dài tăng trưởng có thể tạo ra cơ sở vững chắc cho việc cải 

thiện phúc lợi sau này, nhưng trường hợp của chế độ chuyên chế Brazil 

dường như đã chứng minh ngược lại. Ở nước này, có một số trở ngại 

khiến cho hiệu ứng rỉ xuống (trickle-down effect) không thể tạo ra tác 
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động ở quy mô mà từ đó nó có thể đóng góp đáng kể vào việc cải thiện 

phúc lợi. Một lý do quan trọng là định hướng cụ thể của giới tinh hoa đối 

với quá trình tăng trưởng. 

Cuối cùng, hệ thống phân loại này đưa ra những lý lẽ mới làm sáng tỏ 

tranh luận về đánh đổi bằng cách nhấn mạnh sự đa dạng của các chế độ 

chuyên chế. Nếu chúng ta xem xét chế độ ASEE ở Zaire, chúng ta sẽ thấy 

chủ nghĩa chuyên chế chắc chắn đem lại phát triển kinh tế tồi hơn những 

gì người ta đồn đại về nó; nếu chúng ta nghiên cứu chế độ chuyên chế 

chủ xướng phát triển tại Đài Loan, chúng ta thấy chủ nghĩa chuyên chế là 

tốt hơn nhiều cho phát triển kinh tế so với lời đồn về nó. 

Trong bối cảnh này, và khi hiểu rằng các chế độ chuyên chế chủ xướng 

phát triển kiểu như Đài Loan rất hiếm xảy ra, rất dễ dàng bác bỏ lập luận 

về sự đánh đổi giữa dân chủ và phát triển kinh tế với lý do là hầu hết các 

chế độ chuyên chế không thành công hơn so với các chế độ dân chủ trong 

lĩnh vực phát triển. Và vậy thì không có lý do gì để hy sinh các quyền 

chính trị và quyền tự do gắn liền với dân chủ. Tuy nhiên, trước khi chúng 

ta rút ra kết luận cuối cùng, hãy xem xét kỹ hơn các loại hình khác nhau 

của chế độ dân chủ. 

 

Các dạng chế độ dân chủ 
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Không dễ phân loại các chế độ dân chủ, đơn giản chỉ vì có rất ít các nền 

dân chủ tương đối ổn định trong thế giới đang phát triển. Trong nhiều 

trường hợp các chế độ này là nền dân chủ chi phối bởi giới tinh hoa 

(elite-dominated democracy); trong một số trường hợp họ có thể tự 

chuyển đổi thành các chế độ dân chủ xã hội (social democracy) theo định 

hướng phúc lợi. Tiếp theo sau đây là những phân tích sâu hơn về các dạng 

thể chế khác nhau này và hệ quả của nó đối với tăng trưởng và phúc lợi. 

Dân chủ chi phối bởi giới tinh hoa và dân chủ xã hội 

Trong dòng chảy của những quá trình chuyển đổi hiện nay tiến tới dân 

chủ, nền dân chủ Ấn Độ là do một liên minh của giới tinh hoa chi phối 

gồm ba nhóm chính: giới chức nghiệp đô thị, những người đã sáng lập 

phong trào Quốc Đại vào năm 1885; cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ 

trong thương mại và công nghiệp; và tầng lớp địa chủ nông thôn. Quần 

chúng nông dân nghèo ủng hộ cuộc đấu tranh của liên minh tinh hoa để 

giành độc lập và dân chủ; họ tập hợp đằng sau Gandhi, một nhân vật lãnh 

đạo vĩ đại, người có vai trò thiết yếu gắn kết liên minh giữa các nhóm tinh 

hoa quyền lực và quần chúng lao động nghèo khổ. Tuy nhiên, sự ủng hộ 

của những người nông dân nghèo đã không thực sự làm đảo lộn tầng lớp 

địa chủ nông thôn. Trong viễn kiến chính trị của Gandhi về tương lai của 

làng quê Ấn Độ không có mối đe dọa nào đối với địa vị của giới địa chủ 
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giàu có ở nông thôn, và chính tầng lớp địa chủ nông thôn, chứ không 

phải những người nông dân không có đất đai, là người kiểm soát tổ chức 

Quốc Đại ở cấp địa phương. 

Chúng ta đã thấy rằng sự tiếp tục thống trị của giới tinh hoa quyền lực 

trong nền dân chủ Ấn Độ đã hình thành và thiết lập nên giới hạn của 

những gì có thể đạt được về phát triển kinh tế. Quá trình phát triển kinh 

tế chủ yếu là phục vụ lợi ích của các nhóm tinh hoa trong liên minh 

thống lĩnh này. Tôn trọng lợi ích của giới tinh hoa đã cản trở khả năng 

của nền dân chủ Ấn Độ trong việc huy động nguồn lực cho tăng trưởng 

kinh tế và cải thiện phúc lợi xã hội thông qua cải cách cơ bản trong nông 

nghiệp và những cải cách khác. 

Trong Chương 3, sự thống trị của giới tinh hoa được trình bày như là 

một đặc điểm quan trọng của nhiều quá trình hiện tại khi thay đổi chế độ. 

Người ta phải lo ngại rằng các chế độ như vậy không sẵn sàng thực hiện 

cải cách thực sự để giải quyết số phận của những công dân nghèo. Trong 

bối cảnh của Ấn Độ với hơn năm mươi năm kinh nghiệm của nền dân 

chủ do giới tinh hoa chi phối, những lo ngại như vậy là hoàn toàn có cơ 

sở; Ấn Độ đã phát triển kinh tế cả về tăng trưởng và phúc lợi, nhưng nhìn 

chung quá trình này đem lại rất ít quyền lợi cho quần chúng lao động 

nghèo. 
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Nhưng quan trọng là phải nhấn mạnh một điểm khác đã được nêu 

trong Chương 2: Dân chủ mang lại sự không chắc chắn ở chừng mực nào 

đó trong tiến trình chính trị. Nó mở lối cho quần chúng tạo áp lực lên 

những người cai trị. Thậm chí những nền dân chủ chi phối bởi giới tinh 

hoa có thể được thúc đẩy theo hướng có những biện pháp cải cách hiệu 

quả hơn; nói cách khác, chúng có thể biến đổi thành chế độ dân chủ xã 

hội. Dân chủ xã hội là chế độ mà trong đó các liên minh chính trị dựa 

trên nền tảng rộng rãi hơn tiến hành cải cách xã hội theo định hướng 

phúc lợi. Costa Rica là một ví dụ rõ ràng về trường hợp này. 

Chế độ dân chủ Costa Rica dựa trên các hiệp ước chính trị giữa các phe 

phái tinh hoa. Ba nhóm chính trong liên minh thống trị ở Costa Rica là 

tầng lớp tinh hoa quyền lực trong nông nghiệp xuất khẩu và công nghiệp 

(bao gồm cả các nhà đầu tư nước ngoài) và các thành viên của bộ máy 

hành chính nhà nước. Họ chia sẻ những lợi ích của mô hình phát triển 

dựa vào nông nghiệp xuất khẩu và thúc đẩy công nghiệp hóa và vai trò 

quan trọng của nhà nước trong một số lĩnh vực. Như vậy nông nghiệp 

xuất khẩu được chính phủ không ngừng hỗ trợ, mức đóng thuế khá 

khiêm tốn, và các biện pháp cải cách ruộng đất không phải là mối đe dọa. 

Mặc dù các nhà tư bản công nghiệp đã phải chấp nhận rằng không thể tái 

cấu trúc nông nghiệp theo yêu cầu cụ thể của công nghiệp hóa, họ nhận 
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được rất nhiều hỗ trợ về mặt bảo hộ của nước ngoài, biểu thuế thấp cho 

các đầu vào, miễn giảm thuế, và sự giúp đỡ toàn diện về cơ sở hạ tầng từ 

khu vực công. Bộ máy hành chính được phát triển mạnh mẽ hơn thông 

qua việc mở rộng nhanh chóng các thiết chế đa dạng trong khu vực công, 

điều này đã tạo ra một cơ sở vững chắc để từ đó có thể thương lượng đạt 

được lợi ích hơn nữa từ nhà nước. 

Theo nghĩa này, chế độ dân chủ Costa Rica có thể được xem như là 

"quyền thống soát dấu mặt (a masked hegemony) của các nhóm tinh hoa 

cạnh tranh, những phe phái rõ ràng đã chấp nhận tôn trọng lợi ích của 

nhau." Các chính sách đề ra dựa trên sự cân bằng giữa các nhóm quyền lực 

khác nhau tôn trọng lợi ích cơ bản của nhau. Vì vậy các chương trình 

phúc lợi được duy trì trong giới hạn mà các nhóm lợi ích chiếm ưu thế 

chấp nhận. Các chương trình xã hội triệt để nhằm thay đổi cơ cấu, cũng 

như các chính sách kinh tế có thể gây đe dọa nghiêm trọng đối với bất kỳ 

phe phái nào cũng đều được ngăn ngừa. Kết quả là cải thiện phúc lợi ở 

Costa Rica được dựa trên cơ sở thiếu vững chắc của một nền kinh tế nông 

nghiệp xuất khẩu è cổ gánh một khoản nợ nước ngoài (và ngày càng tăng). 

Tuy vậy, trong phạm vi những hạn chế này, các liên minh thống trị ở 

Costa Rica vẫn ủng hộ chính phủ để thúc đẩy các chương trình phúc lợi 

đáng kể. Như thể hiện trong Bảng 5.3 dưới đây, những thành tựu tổng 
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thể của đất nước này khá ấn tượng về mặt phúc lợi, trong khi những 

thành tựu tăng trưởng kinh tế thì bình thường hơn. Cần lưu ý rằng những 

số liệu bình quân đưa ra trong Bảng 5.3 che giấu sự tồn tại của một nhóm 

khá lớn người dân sống dưới đáy xã hội mà đời sống ít được cải thiện hơn 

nhiều. Mặc dù có rất ít người ở mức độ thực sự chết đói, theo một ước 

tính từ năm 2006 tỷ lệ dân số sống ở mức hầu như chỉ đủ để tồn tại là 22 

phần trăm. Phần lớn những người này là những nông dân không có đất 

hoặc dân nghèo thành thị sống trong những khu ổ chuột của thành phố. 

Mặc dù vậy, chế độ dân chủ thống trị bởi giới tinh hoa của Costa Rica 

đã khá thành công về mặt tăng trưởng phúc lợi. Có một số yếu tố giải 

thích tại sao Costa Rica đạt được thành tựu này. 

Trước hết, giai cấp thống trị ở Costa Rica trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 

20 khác biệt so với các nước Mỹ Latinh khác. Costa Rica không có chế độ 

để người Anh-Điêng và nô lệ nằm dưới sự cai quản của tầng lớp địa chủ 

nông thôn; người nông dân sống độc lập, và tầng lớp lao động nông thôn 

được tự do không bị các mối quan hệ phong kiến ràng buộc với các ông 

chủ nông thôn. 

Hai là, tầng lớp thống trị của những ông trùm cà phê ủng hộ cho các 

giá trị tự do của tự do báo chí, tự do tín ngưỡng và giáo dục công. Luật về 

giáo dục bắt buộc, miễn phí đã được thông qua vào năm 1884, và trình độ 
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học vấn của người dân kết hợp với việc tranh luận công khai đã mở đường 

cho sự hình thành một loạt các nhóm và hiệp hội, là những tổ chức đã 

đưa những đòi hỏi của người dân ra trước hệ thống chính trị. 

 

Ba là, nền dân chủ thành lập sau năm 1948 này nổi tiếng về các cuộc 

bầu cử công bằng và trung thực trong một hệ thống chính trị hướng tới 

thương lượng và thỏa hiệp. Hoàn toàn trái ngược với các nước láng giềng 

Trung Mỹ, Costa Rica đã giải tán quân đội của mình vào năm 1949. 

Costa Rica chứng tỏ rằng các chế độ dân chủ do giới tinh hoa lãnh đạo 

không phải bao giờ cũng kém thành công về lĩnh vực phúc lợi như Ấn 

Độ. Các chế độ này vẫn có khả năng chuyển đổi, hướng tới việc đáp ứng 
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nhu cầu của quần chúng nhân dân ở mức độ cao hơn. Nhưng nền tảng 

chính trị của Costa Rica lại có những đặc điểm độc đáo cho phép nó đi 

theo hướng đó. Các nguyên tắc bình đẳng của liên minh thống trị đã dẫn 

đến một môi trường chính trị và xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ 

chức các lực lượng quần chúng ở giai đoạn đầu. Những yếu tố này tạo cơ 

sở cho các chính sách phúc lợi và việc hình thành "một hệ thống dân chủ 

tự do ổn định độc nhất vô nhị ở Mỹ Latinh." 

Như phần nghiên cứu tình huống này đã cho thấy, các chế độ dân chủ 

chi phối bởi giới tinh hoa có thể giải quyết được các vấn đề phúc lợi xã 

hội. Đáng tiếc là trong thế giới thứ ba có rất ít nền dân chủ do giới tinh 

hoa thống trị có điều kiện tương tự như những điều kiện thiết yếu đã 

mang lại kết quả này cho Costa Rica. Ở Đông Âu, các chế độ dân chủ xã 

hội có triển vọng tốt đẹp hơn, bởi vì các nhóm quần chúng nhân dân được 

tổ chức tốt hơn và có khả năng làm giới lãnh đạo phải lắng nghe tiếng nói 

của họ trong quá trình chính trị. 

 

Các chế độ dân chủ đại chúng 

Các chế độ dân chủ đại chúng (mass-dominated democracy) là những hệ 

thống trong đó quần chúng giành được thế thượng phong so với các giai 

cấp cầm quyền truyền thống. Họ thúc đẩy cải cách từ bên dưới, tấn công 
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quyền lực và đặc quyền của giới tinh hoa lãnh đạo. Một ví dụ nổi bật của 

hệ thống cai trị này là chính quyền nhân dân Unidad (Đảng Nhân dân 

Thống nhất ) dưới thời Salvador Allende ở Chile từ năm 1970 đến năm 

1973. Chính phủ này thắng cử với một chương trình hứa hẹn cải thiện 

rộng khắp cho các nhóm dân nghèo và người thu nhập thấp về các lĩnh 

vực như tăng tiền công, tiền lương và cải thiện điều kiện xã hội và điều 

kiện nhà ở tốt hơn. Chính phủ cũng còn thúc đẩy các biện pháp làm cho 

nền kinh tế hiệu quả hơn; các chính sách hướng tới tăng trưởng nhanh 

hơn và tăng cường kiểm soát của nhân dân. Chính phủ đã thực hiện 

những chính sách phân phối lại đất đai thông qua cải cách ruộng đất và 

các chính sách quốc hữu hóa ngành khai khoáng, điều mà họ cũng đã 

nhìn thấy trước sẽ áp dụng đối với các xí nghiệp lớn nhất trong khu vực 

kinh tế tư nhân.56 

Mặc dù thành công trong năm đầu tiên nắm quyền, chính quyền nhân 

dân Unidad nhanh chóng phải đối mặt với sự kháng cự ngày càng tăng từ 

các chủ đất, các nhà tư bản công nghiệp, và các khu vực trung gian. Một 

quá trình cực đoan hóa đã diễn ra trong đó các thế lực chống đối ngày 

càng thống nhất với nhau chống lại một chính phủ mà nội bộ chia rẽ về 

việc liệu nó có nên đối đầu triệt để hay thỏa hiệp một phần nào đó cho 

các đối thủ chính trị của mình. Năm 1973 tình trạng này kết thúc bằng 
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một cuộc đảo chính quân sự do Augusto Pinochet cầm đầu. Trường hợp 

ví dụ này nhấn mạnh tính chất mong manh của các nền dân chủ do đại 

chúng chi phối; chúng dễ dàng đưa tới sự đối đầu thù địch, mà sau đó kết 

quả là chế độ chuyên chế có thể quay trở lại. 

Một quan điểm rộng rãi hơn sẽ cho thấy bức tranh có phần sáng sủa 

hơn. Ví dụ, nền dân chủ đại chúng lẽ ra có khả năng đi theo con đường 

cải cách một cách thận trọng hơn so với cách làm của chính quyền nhân 

dân Unidad, và do đó tránh được trận quyết đấu tất cả các kiểu diễn ra ở 

Chile. Sau đó họ hẳn có thể trở thành chế độ dân chủ xã hội đề cập ở 

trên. Một chính phủ đã thành công theo cách này là chính phủ Mặt trận 

cánh hữu ở Tây Bengal, Ấn Độ, lên nắm quyền vào năm 1977. 

Như đã đề cập ở trên, các chế độ dân chủ xã hội dường như đang nổi 

lên ở Đông Âu. Đồng thời, các nền dân chủ có khả năng biến đổi. Sự 

phát triển của hầu hết các nền dân chủ Tây Âu từ thế kỷ 19 có thể được 

xem là một quá trình bắt đầu với các chế độ thống trị bởi giới tinh hoa và 

sau đó dần dần chuyển đổi thành nền dân chủ xã hội. Các chế độ dân chủ 

xã hội, đến lượt nó, có trách nhiệm xây dựng nhà nước phúc lợi kể từ 

những năm 1930. Quá trình chuyển đổi dần dần đã mở đường cho giới 

tinh hoa chấp nhận những cải cách xã hội và chính sách công bằng. 
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Như vậy chúng ta có thể thấy triển vọng phát triển kinh tế của các hệ 

thống dân chủ, đặc biệt là về cơ hội cải thiện cho những người bị thiệt 

thòi về quyền lợi, phụ thuộc vào bản chất của liên minh cầm quyền đứng 

sau các chế độ dân chủ. Các chế độ dân chủ do giới tinh hoa chi phối 

mang tính hạn chế cao có lẽ hầu như sẽ bị đông cứng, theo đó không gian 

để chúng vận động nhằm giải quyết các vấn đề phúc lợi cũng như thúc đẩy 

các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế được quyết định trong phạm vi hạn 

hẹp là tiếp tục ủng hộ cho hiện trạng. Như đã lập luận trước đó, nếu hầu 

hết các quá trình chuyển đổi hiện nay hướng tới dân chủ xuất phát từ các 

thể chế nói trên (tức là, chế độ do giới tinh hoa chi phối), dự đoán bi 

quan rằng phần nhiều trong số các quá trình chuyển đổi hiện nay sẽ phát 

triển thành các nền dân chủ bị đông cứng vẫn tỏ ra khá thuyết phục. 

Các chế độ dân chủ đại chúng không bị đông cứng theo cách này. 

Chúng có tiềm năng tiến hành cải cách quan trọng đi ngược lại lợi ích của 

giới tinh hoa cầm quyền. Nhưng cải cách như vậy có thể dẫn đến đối đầu 

với lực lượng của giới tinh hoa và sau đó làm suy yếu bản thân nền dân 

chủ. 

Tuy nhiên, giữa hai thái cực vẫn còn khoảng trống nơi mà dân chủ 

tương đối ổn định và tiến bộ kinh tế có thể tay trong tay cùng tiến. Các 

chế độ dân chủ xã hội chứng minh cho khả năng đó. Các quốc gia phúc 
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lợi Scandinavia là những ví dụ về những nước đã chuyển đổi từ chế độ do 

giới tinh hoa thống trị sang chế độ dân chủ xã hội. 

 

Thành tích kinh tế trong các quá trình chuyển đổi dân chủ 

hiện nay 

Tới giờ chúng ta đã tập trung vào các hệ quả kinh tế lâu dài của các chế 

độ dân chủ bị chi phối bởi giới tinh hoa và bởi quần chúng nhân dân. 

Nhưng hầu hết các quá trình chuyển đổi dân chủ hiện nay đều đã thực 

hiện các chính sách kinh tế trong suốt một thập kỷ hoặc lâu hơn. Chúng 

ta có thể nói gì về các thành tích mà chính sách kinh tế của họ đạt được 

trong thời gian đó? 

Một công trình nghiên cứu đã đề cập đến câu hỏi này thông qua việc 

phân tích mười hai quốc gia có thu nhập trung bình: Argentina, Bolivia, 

Brazil, Chile, Peru, Mexico, và Uruguay ở châu Mỹ Latinh; và Hàn Quốc, 

Đài Loan, Philippines, Thái Lan, và Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Á.58 Một số 

nước này đã tương đối thành công trong chính sách kinh tế của họ, đạt 

được ổn định kinh tế và tạo điều kiện tốt cho tăng trưởng kinh tế. Những 

nước khác thì kém thành công hơn. Xét tới thực tế là tất cả các quốc gia 

này, ở những mức độ khác nhau, đều là chế độ dân chủ do giới tinh hoa 

thống trị, chỉ riêng một yếu tố này không thể giải thích được sự khác biệt 
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về việc thực hiện chính sách kinh tế của họ. Vậy thì, cái gì là những điều 

kiện quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách kinh tế 

trong ngắn hạn? 

Trong nghiên cứu của mình, Haggard và Kaufman đã chọn ra hai loại 

yếu tố về cơ cấu—một là yếu tố kinh tế và yếu tố kia là chính trị - có thể 

giúp trả lời câu hỏi trên. Yếu tố kinh tế xem xét sự xuất hiện hay vắng 

mặt của khủng hoảng kinh tế tại thời điểm chế độ dân chủ tiếp quản; yếu 

tố chính trị xem xét khả năng của một quốc gia tổ chức nền chính trị ổn 

định. 

Một số nền dân chủ mới được nghiên cứu trong bài viết này lên nắm 

chính quyền trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, mà đặc 

trưng của nó là lạm phát cao và bất ổn kinh tế vĩ mô. Đó là trường hợp 

của Argentina, Brazil, Bolivia, Peru và Uruguay. Khủng hoảng kinh tế tạo 

ra tình huống khó khăn cho chính quyền dân chủ mới, phải đối phó với 

những điều kiện kinh tế hết sức bất lợi; tuy nhiên, công chúng kỳ vọng 

mạnh mẽ rằng chế độ dân chủ sẽ cải thiện đáng kể điều kiện kinh tế và 

quá trình dân chủ hóa sẽ nhanh chóng đem lại các lợi ích kinh tế. Tình 

trạng trái ngược khó xử (dilemma) này tạo ra sự kích thích tiến tới một 

hình thái "chủ nghĩa chuyên chế mềm" với một chính phủ điều hành 
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mạnh và một nghị viện yếu như ở Peru, nơi Tổng thống Fujimori đóng 

cửa quốc hội và nắm quyền độc tài vào năm 1992. 

Tuy nhiên hình thái thể chế này không phải là mô hình chung. Ở các 

nước khác được nghiên cứu, các chính sách điều chỉnh và ổn định kinh tế 

vĩ mô cuối cùng lại được thực hiện trong những điều kiện dân chủ; xét 

đến việc các điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, thì các chế độ dân chủ 

mới đã đạt được thành tích khá tốt. "Do đó, dân chủ hóa tự thân thì 

không thể bị coi là thủ phạm của thất bại chính sách ... việc thay đổi chế 

độ có thể chỉ có tác động nhẹ về chính sách, hoặc thậm chí tạo cơ hội cho 

các sáng kiến cải cách mới." 

Trong các nền dân chủ mới không có khủng hoảng kinh tế (như Thái 

Lan, Hàn Quốc, Chile, và Thổ Nhĩ Kỳ), có sự kế tục trong chính sách 

kinh tế ở một mức độ cao. Chính quyền dân chủ về cơ bản tiếp tục thực 

hiện chính sách kinh tế của chế độ chuyên chế tiền nhiệm của nó. Mặc dù 

những chính sách này có thể có lợi cho ổn định và tăng trưởng kinh tế 

trong ngắn hạn, chúng cũng chứa điểm yếu cố hữu là thiên vị các nhóm 

dân cư nào ủng hộ chế độ chuyên chế. Kết quả là, các nhóm yếu thế hơn 

và nghèo hơn, những người đã phải chịu thiệt thòi nhất dưới thời chủ 

nghĩa chuyên chế tiếp tục bị bất lợi dưới chế độ dân chủ. Hậu quả có thể 

là sự phân hóa xã hội ngày càng tăng, tác động tiêu cực đến dân chủ—một 
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biến thể của chế độ dân chủ đông cứng bị chi phối bởi giới tinh hoa đã 

được nhận diện trước đó. 

Như mô tả ở trên, yếu tố chính trị ảnh hưởng đến việc thực hiện chính 

sách kinh tế trong các chế độ dân chủ mới là khả năng tổ chức nền chính 

trị ổn định. Khả năng này phụ thuộc vào các thể chế chính trị, đặc biệt là 

sự tồn tại một hệ thống đảng phái chính trị không quá bị phân mảnh 

(fragmented) hoặc quá phân cực (polarized) (phân mảnh tăng lên cùng với 

số lượng các đảng cạnh tranh; phân cực tăng lên khi sự cách biệt về ý thức 

hệ tư tưởng giữa các đảng gia tăng). Trong các trường hợp được Haggard 

và Kaufman nghiên cứu, "hệ thống đảng phái phân mảnh và phân cực đã 

tạo ra những trở ngại lớn cho việc duy trì thực hiện cải cách." 

Vậy thì việc thực hiện chính sách kinh tế thành công phụ thuộc nhiều 

vào một hệ thống đảng phái mạnh mẽ, không bị phân mảnh hoặc phân 

cực nghiêm trọng. Đặc biệt là ở Mỹ Latinh (Uruguay là một ngoại lệ), 

việc thiếu một hệ thống đảng phái như vậy đã dẫn đến "thất bại chính 

sách nặng nề." Tuy nhiên, các trường hợp hệ thống đảng phái bị phân 

mảnh và phân cực tồi tệ nhất trong các chế độ dân chủ mới lại nằm ngoài 

phạm vi các ví dụ được Haggard và Kaufman nghiên cứu: Những nước này 

thuộc châu Phi cận Sahara và một số vùng ở Đông Âu, bao gồm cả Nga. 
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Tất nhiên, có mối liên hệ giữa việc thực hiện chính sách kinh tế trong 

ngắn hạn của các nền dân chủ mới được thảo luận ở đây và thành tích 

kinh tế dài hạn thảo luận trước đó. Nền dân chủ mới có khả năng vượt 

qua được khủng hoảng kinh tế trầm trọng và có thể xây dựng và thực hiện 

các chính sách kinh tế khôn ngoan dẫn đến ổn định và tăng trưởng, nó 

cũng sẽ có khả năng tốt nhất để giải quyết các vấn đề phúc lợi xã hội và do 

đó cải thiện điều kiện cho đông đảo quần chúng nghèo. Những chế độ 

dân chủ như vậy cũng có nhiều khả năng củng cố nền chính trị dân chủ và 

tránh được việc quay trở lại chế độ chuyên chế. 

 

Triển vọng của dân chủ và phát triển kinh tế 

Dựa trên hệ thống phân loại các chế độ chuyên chế và dân chủ được trình 

bày trong chương này và những cân nhắc so sánh được thảo luận, tới nay 

chúng ta có thể rút ra một số kết luận chung về sự đánh đổi giữa dân chủ 

và phát triển kinh tế có khả năng xảy ra. 

Thứ nhất, không có mối quan hệ một đổi một giữa hình thái của chế 

độ (dân chủ hay chuyên chế) và kết quả phát triển vì lý do đơn giản rằng 

các dạng khác nhau của chế độ dân chủ và chuyên chế có năng lực phát 

triển khác nhau. Nếu chúng ta so sánh hình thái dân chủ do giới tinh hoa 

chi phối với chế độ chuyên chế chủ xướng phát triển, như đã làm giữa 
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Trung Quốc và Ấn Độ, có thể lập luận rằng có sự đánh đổi giữa dân chủ 

và phát triển bởi vì chế độ chuyên chế chủ xướng phát triển có thành tích 

phát triển tốt hơn so với nền dân chủ do giới tinh hoa chi phối. Tuy 

nhiên, kết luận này không đủ cơ sở để chứng tỏ khái niệm đánh đổi 

chung chung giữa dân chủ và phát triển là đúng; các dạng khác của chế độ 

chuyên chế có thành tích phát triển kinh tế kém hơn so với chế độ 

chuyên chế chủ xướng phát triển, và các chế độ dân chủ có thể ưu việt 

hơn khi so sánh với các chế độ chuyên chế đó đó. 

Thứ hai, khi bàn về một số tương đối ít các chế độ chuyên chế chủ 

xướng phát triển có thành tích phát triển kinh tế tốt, chúng ta cần phải 

giải thích chính xác về việc đình chỉ các quyền dân sự và quyền chính trị 

để thúc đẩy phát triển kinh tế có thể được biện minh ra sao và đến mức 

độ nào. Ví dụ, mặc dù chủ nghĩa chuyên chế xã hội chủ nghĩa ở Trung 

Quốc có thể tạo điều kiện tốt cho chế độ này có quyền tự do hành động, 

mở đường cho việc tái phân phối đất đai một cách triệt để vì lợi ích của 

quần chúng nông dân, các lợi ích của phát triển khó lòng có thể biện 

minh cho sự đánh đổi toàn diện giữa phát triển và tất cả các loại quyền 

dân sự và quyền chính trị. Như một học giả đã lưu ý, những vi phạm như 

"tra tấn, mất tích, và xử tử một cách tùy tiện hầu như luôn có thể bị loại 

bỏ mà không mất chi phí cho phát triển; quyền có quốc tịch và quyền 
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bình đẳng trước pháp luật cũng dường như có chi phí phát triển rất thấp, 

quy trình pháp lý thích đáng (due process) có thể là tốn kém hơn một 

chút, nhưng gánh nặng chi phí dường như có thể chịu được…. Nói cách 

khác, đánh đổi các quyền dân sự và quyền chính trị phải có chọn lọc, linh 

hoạt và khá cụ thể nếu có thể biện minh cho chúng ở chừng mực nào 

đó."63 Vì vậy, ngay cả trong những trường hợp dường như để biện minh 

cho đánh đổi, cần thiết phải kiểm tra xem quyền nào thực sự đòi hỏi phải 

ngưng lại để thúc đẩy phát triển. 

Tôi đã nói rằng phải bác bỏ lý thuyết về một sự đánh đổi chung chung 

giữa dân chủ và phát triển. Tuy nhiên, dân chủ và phát triển kinh tế 

không tự động đi liền với nhau, hay củng cố lẫn nhau. Đằng sau sự đánh 

đổi bị bác bỏ là những tình trạng tiến thoái lưỡng nan khác không kém 

phần nghiêm trọng. Thứ nhất, một số khá lớn các trường hợp thuộc cả 

hai chế độ chuyên chế và dân chủ, vì các lý do khác nhau, đều không đạt 

thành tích tốt về phát triển kinh tế. Các chế độ ASEE và các chế độ 

chuyên chế chủ xướng tăng trưởng theo định hướng của giới tinh hoa, 

cùng với các nền dân chủ bị đông cứng do giới tinh hoa chi phối, đưa ra 

không nhiều lời hứa về quá trình phát triển kinh tế mang lại lợi ích cho 

số đông những người dân nghèo. 
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Thứ hai, các dạng chính của chế độ dân chủ dường như phải đương đầu 

với sự đánh đổi giữa một mặt là ổn định, và mặt khác là năng lực thúc đẩy 

nhanh chóng phát triển kinh tế. Các chế độ dân chủ bị chi phối bởi giới 

tinh hoa có triển vọng tốt nhất về ổn định, như trường hợp của các nước 

Mỹ Latinh đã minh họa; đồng thời, sự thống trị của giới tinh hoa thường 

có nghĩa là ủng hộ duy trì hiện trạng và ít tiến bộ phát triển. Nền dân chủ 

đại chúng hứa hẹn tiến bộ kinh tế nhanh chóng hơn thông qua những 

cuộc cải cách tấn công vào lợi ích của giới tinh hoa cầm quyền, nhưng 

không ổn định và kết quả có thể là sự quay trở lại của chủ nghĩa chuyên 

chế. Trước đó tôi đã lập luận rằng giữa hai thái cực này còn có khoảng 

trống, như ví dụ về các nền dân chủ xã hội đã minh chứng. Câu hỏi đặt ra 

là: Bao nhiêu trong số các chế độ dân chủ mới chuyển đổi hiện tại sẽ 

chuyển động theo hướng đó? 

 

Dân chủ và nhân quyền 

Phát triển không chỉ liên quan tới tiến bộ về mặt vật chất (thực phẩm, 

nhà ở, dịch vụ y tế, giáo dục, vv); nó cũng còn quan hệ tới cả khía cạnh 

phi vật chất liên quan đến tự do của con người, bản sắc (identity), và an 

toàn.64 Khía cạnh thứ hai này có thể được tập hợp lại dưới một thuật ngữ 

bao trùm là quyền con người, đặc biệt là các quyền dân sự và quyền chính 
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trị.65 Những quyền này bao gồm các yếu tố như cấm tra tấn, quyền được 

xét xử công bằng và được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật, quyền không 

bị bắt giữ tùy tiện, quyền tự do đi lại và cư trú, và quyền tự do tư tưởng, 

lương tâm, và tôn giáo. 

Mối quan hệ giữa dân chủ và nhân quyền là gì? Liệu dân chủ có thúc 

đẩy quyền con người? Thoạt tưởng, câu trả lời dường như là đơn giản. 

Định nghĩa về dân chủ chính trị đưa ra trong Chương 1 liên quan đến các 

quyền dân sự và quyền chính trị: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập 

hội và quyền tham gia đời sống chính trị. Nếu các quyền dân sự và quyền 

chính trị là một phần của định nghĩa về bản thân nền dân chủ thì người 

ta sẽ nghĩ rằng nền dân chủ phải thúc đẩy các quyền đó. Ví dụ, các chế độ 

dân chủ có thể không phải lúc nào cũng thúc đẩy phát triển kinh tế, 

nhưng ít nhất chúng phải tạo điều kiện cho các quyền dân sự và quyền 

chính trị cơ bản.66 Thật vậy, dân chủ là một quyền con người theo hầu 

hết các công ước về nhân quyền. 

Hai học giả trên đã cố gắng sắp xếp mối quan hệ giữa dân chủ chính trị 

theo cách đánh giá của tổ chức Freedom House và các dạng hành vi vi 

phạm nhân quyền dựa trên thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Như được thể 

hiện trong Bảng 5.4 dưới đây, các hệ thống dân chủ ("tự do") tôn trọng 
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nhân quyền ở mức độ cao hơn nhiều so với các chế độ ("không tự do") 

chuyên chế, độc đoán. 

 

Tuy nhiên, xem xét kỹ lưỡng hơn nữa cho thấy có vấn đề ở hai điểm. 

Đầu tiên, mối quan hệ giữa dân chủ và thúc đẩy quyền con người không 

phải đã hoàn hảo. Nhiều chế độ dân chủ thúc đẩy các quyền tự do chính 

trị cơ bản liên quan đến dân chủ trong khi chúng vi phạm các nhân quyền 

khác. Những vi phạm đó được giám sát bởi Tổ chức Ân xá Quốc tế. 

Trong những năm gần đây, các biện pháp mà nhiều quốc gia phương Tây 

thực hiện để chống lại chủ nghĩa khủng bố đã bị chỉ trích vì không tôn 

trọng đầy đủ các quyền con người. 

Nếu các quyền được xác định theo nghĩa rất rộng, ngay cả các nước dân 

chủ nhất cũng có thể không có được tất cả. Những nỗ lực nhằm đo lường 

chất lượng dân chủ được giới thiệu trong Chương 1 đã giúp thu hút sự 
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chú ý đến vấn đề này.68 Mặc dù thông tin đó có thể khiến một số chế độ 

dân chủ được nhìn nhận thiếu tích cực, nó dường như không phá vỡ 

nguyên tắc chung là các chế độ dân chủ tỏ ra tôn trọng nhân quyền cao 

hơn các chế độ chuyên chế, ngay cả khi sự tôn trọng này có thể chưa được 

đầy đủ. 

Nhưng còn có vấn đề thứ hai với quan điểm cho rằng dân chủ và nhân 

quyền là hai mặt của một đồng xu. 

Vấn đề này liên quan đến việc thiếu hoàn tất rất nhiều các quá trình 

chuyển đổi theo hướng dân chủ. Phần lớn các chế độ vẫn còn là dân chủ 

hạn chế trong vùng tranh tối, tranh sang (the gray zone), chưa tôn trọng 

đầy đủ các quyền dân sự và quyền chính trị. Một phân tích gần đây đã kết 

luận rằng "chính quyền không nhận thức được cần phải có hạn chế nào đó 

trong việc đàn áp hoặc có những biện pháp thay thế để kiểm soát xã hội 

cho đến khi đạt được mức độ dân chủ cao nhất; cho tới thời điểm đó thì 

vẫn không gì ngăn cản được cũng như thuyết phục được các chính quyền 

từ bỏ vi phạm nhân quyền."69 Nói cách khác, tôn trọng nhân quyền phụ 

thuộc rất nhiều vào việc củng cố dân chủ và hầu hết các chế độ (bán) dân 

chủ hiện nay còn chưa được củng cố. 

Ngoài ra, một số quá trình chuyển đổi gây ra hỗn loạn và bất ổn, và 

tình trạng đó cũng có thể tác động tiêu cực đến nhân quyền. Trong bối 
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cảnh này một học giả đã nhấn mạnh rằng không chỉ nền cai trị chuyên 

chế mà cả sự đứt gãy thẩm quyền (breakdown of authority) cũng kéo theo 

các vi phạm quyền con người quan trọng. Sự đứt gãy thẩm quyền có nghĩa 

là sự suy yếu thẩm quyền của một chính phủ (dân chủ hay chuyên chế) 

đến mức đẩy nó đến bờ vực mất quyền hoặc phải sử dụng các phương tiện 

hà khắc để duy trì quyền lực. Vì vậy, có thể thấy rất nhiều vi phạm nhân 

quyền trong quá trình chuyển đổi theo hướng dân chủ khi gặp khủng 

hoảng, khi đó các chính phủ dân sự yếu kém phải tranh đấu để tiếp tục 

nắm quyền. Các quyền tự do chính trị (cạnh tranh, tham gia chính trị) có 

thể báo hiệu tình trạng khá dân chủ, nhưng sự đứt gãy thẩm quyền sẽ dẫn 

đến việc vi phạm các quyền con người (khác) ở mức độ cao. Nhiều nước 

rơi vào dạng này, bao gồm Colombia, El Salvador, Paraguay, Peru, 

Bulgaria, Nicaragua, Panama, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, và Sri Lanka. 

Tóm lại, các chế độ dân chủ về nguyên tắc là tôn trọng quyền con 

người nói chung cao hơn hơn các chế độ chuyên chế. Nhưng xem xét các 

nước trong đối chiếu với một danh sách các quyền con người toàn diện lại 

cho thấy nhiều chế độ dân chủ đã vi phạm một số quyền con người. Hơn 

nữa, quá trình chuyển đổi hướng tới dân chủ có thể dẫn đến sự đứt gãy 

thẩm quyền, kết quả là chế độ đó vi phạm nhân quyền thậm chí còn cao 

hơn chế độ chuyên chế trong điều kiện ổn định. Do đó nền dân chủ ổn 
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định và được củng cố có mối quan hệ tương hỗ với sự tôn trọng cao đối 

với nhân quyền nói chung, nhưng việc chuyển đổi hướng tới dân chủ và 

giai đoạn đầu của mở cửa dân chủ, vốn là đặc trưng của đại đa số các quá 

trình chuyển đổi hiện nay, có thể tạo ra những tình huống vi phạm nhân 

quyền ở một mức độ cao. 

 

Kết luận 

Chương này mở đầu bằng câu hỏi liệu dân chủ có thực sự đáng bận tâm, 

và liệu nó có mở đường cho cải tiến trong các lĩnh vực khác của đời sống 

ngoài những lĩnh vực liên quan chặt chẽ với quyền tự do chính trị. Một số 

lý do được đưa ra để trả lời khẳng định cho cả hai câu hỏi này. Dân chủ 

không chỉ có giá trị tự thân của nó, mà còn giúp thúc đẩy các quyền dân 

sự và quyền chính trị khác. Mặc dù các chế độ dân chủ không phải bao 

giờ cũng có thành tích tốt hơn so với các chế độ chuyên chế về phát triển 

kinh tế, khái niệm về sự đánh đổi chung chung giữa dân chủ và phát triển 

bị bác bỏ. Hầu hết các chế độ chuyên chế là áp bức và có thành tích kém 

về phát triển kinh tế. Đồng thời, quá trình chuyển đổi hướng tới dân chủ 

không đảm bảo là miền đất hứa cho phát triển kinh tế nhanh chóng và cải 

thiện đáng kể tình hình nhân quyền. Các nền dân chủ bị đông cứng do 
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giới tinh hoa thống trị đưa ra không hứa hẹn được gì nhiều về một quá 

trình phát triển kinh tế có lợi cho số đông người nghèo. 

Bản thân quá trình chuyển đổi có thể dẫn đến sự mất ổn định và đứt 

gãy quyền lực, kéo theo vi phạm nhân quyền cao hơn trước. Dân chủ 

không hứa hẹn đương nhiên cải thiện trong các lĩnh vực của đời sống mà 

không gắn bó chặt chẽ với các quyền tự do chính trị; nó tạo ra thời cơ, 

một khuôn khổ chính trị ở đó các nhóm đấu tranh cho phát triển và nhân 

quyền có khả năng tổ chức và thể hiện đòi hỏi của họ tốt hơn trước. Dân 

chủ tạo ra cơ hội nhưng không đảm bảo thành công. 

 

Nguồn: Georg Sørensen, “Domestic Consequences of Democracy: Growth 

and Welfare?”, in G. Sørensen, Democracy and Democratization: Processes 

and Prospects in a Changing World, (Philadenphia: Westview Press, 2008), 

pp. 99-130. Truy cập ngày 01.10.2016. 

<http://nghiencuuquocte.org/2015/01/25/quan-he-dan-chu-tang-truong-

phuc-loi-p1> 
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BÀI BẢY 

 

THÚC ĐẨY DÂN CHỦ TRONG VAI TRÒ MỘT 

GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 

Tác giả: Michael McFaul 

Dịch giả: Trần Thạch Thương Thương 

Hiệu đính: Nguyễn Thị Nhung 

 

au vụ khủng bố ngày 11/09, Tổng thống George W. Bush đã hùng 

hồn cam kết sẽ đưa công cuộc thúc đẩy dân chủ trên thế giới trở 

thành một mục tiêu hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Mỹ, nhấn 

mạnh những động cơ đạo đức và chiến lược khi mở rộng tự do khắp toàn 

cầu. Cùng thời điểm đó, nước Mỹ trong mắt chính phủ các nước và các 

cộng đồng trên khắp thế giới cũng không còn được ưa chuộng và ngưỡng 

mộ như trước. Mặc dù gốc rễ của vấn đề này rất sâu xa, nhưng sự trỗi dậy 

gần đây nhất của chủ nghĩa bài Mỹ chủ yếu xuất phát từ sáng kiến chính 

sách đối ngoại quan trọng nhất của Bush, đó là việc xâm lược Iraq, vốn 

gây bất bình ở khắp các nước dân chủ lẫn phi dân chủ. Trong lịch sử đất 

S 
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nước, vị thế quốc tế của Mỹ có lẽ chưa bao giờ rơi xuống mức thấp như 

vậy. 

Mối tương quan giữa cam kết thúc đẩy dân chủ có phần khoa trương 

của Bush và sự suy giảm danh thế của Mỹ trong cộng đồng quốc tế đã gây 

ra suy nghĩ sai lệch rằng chính phủ và người dân các nước khác không ủng 

hộ những tư tưởng dân chủ hoặc những chính sách đối ngoại có mục tiêu 

thúc đẩy dân chủ. Giới hoạch định chính sách đối ngoại của châu Âu đã 

xem những phát biểu của Tổng thống Bush về dân chủ và nhân quyền là 

bằng chứng của một hình thức nguy hiểm mới của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. 

Chính phủ Iran cho rằng luận điệu về dân chủ của Bush là vỏ bọc ngụy 

trang cho một động cơ sâu xa của Mỹ, đó là chiếm đoạt dầu mỏ của Iraq. 

Lãnh đạo chính phủ Trung Quốc lấy những hành vi đơn phương và cố ý 

bỏ qua dư luận thế giới làm bằng chứng cho thấy Mỹ không thực sự 

nghiêm túc khi cam kết thúc đẩy thực hiện dân chủ. 

Từ mối liên hệ này giữa luận điệu thúc đẩy dân chủ và sự suy giảm vị 

thế của Mỹ, nhiều nhà bình luận Hoa Kì cũng đã có một kết luận tương 

tự về hiểm họa của việc thúc đẩy dân chủ đối với Mỹ và cả thế giới. 

Những nhà phê bình này cho rằng Mỹ cần phải từ bỏ sứ mệnh thúc đẩy tư 

tưởng dân chủ, ở Iraq cũng như trên toàn thế giới, và thay vào đó nên 

theo đuổi một chính sách đối ngoại thực tế và thực dụng hơn nếu muốn 
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lấy lại uy tín quốc tế và bảo vệ lợi ích quốc gia hiệu quả hơn. Như chủ tịch 

của Trung tâm Nixon, Dimitri Simens từng nói: “Theo đuổi một xã hội 

hoàn mỹ không tưởng dành cho tất cả mọi người đang hủy hoại những lợi 

ích của nước Mỹ.” 

Tuy nhiên, theo cách nhìn nhận trên, mối quan hệ giữa một bên là 

chính sách đối ngoại Mỹ và sự yêu thích nước Mỹ với một bên là vị thế 

của những giá trị dân chủ trong cộng đồng quốc tế là một cách nhìn nhận 

sai lệch. Thứ nhất, dân chủ ngày nay, với vai trò một quy chuẩn (norm) 

quốc tế, đang mạnh hơn bao giờ hết, và chính dân chủ cũng được khắp 

nơi xem như mô hình nhà nước lí tưởng. Dân chủ cũng có sức lôi cuốn 

đối với gần như hầu hết mọi người ở các dân tộc, các tôn giáo, và các vùng 

miền trên thế giới. 

Thứ hai, hầu hết các nước trong cộng đồng thế giới dần tán thành thúc 

đẩy dân chủ trở thành một mục tiêu của chính sách đối ngoại. Những 

nguyên tắc bảo vệ chủ quyền quốc gia vẫn còn lấn át những nguyên tắc 

bảo vệ nhân quyền, nhưng cán cân đang thay đổi. Nước Mỹ, đặc biệt từ 

thế kỉ 20, đã đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy những giá trị dân 

chủ trở thành một mục tiêu chính sách đối ngoại hợp pháp. Tuy nhiên 

nước Mỹ ngày nay không còn giữ thế độc quyền trong lĩnh vực thúc đẩy 

dân chủ. Sự phát triển đó là một dấu hiệu cho thấy chính sách này không 
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còn đơn thuần là một lợi ích quốc gia của riêng Mỹ (hay vỏ bọc ngụy 

trang cho những lợi ích quốc gia khác của Mỹ), mà còn là một quy chuẩn 

quốc tế được các quốc gia khác, những tổ chức liên quốc gia, và những 

mạng lưới toàn cầu chấp nhận. 

Các quy chuẩn tồn tại không có nghĩa là chúng luôn được tuân thủ. 

Tuy nhiên, sự vi phạm quy chuẩn không chứng minh rằng những khuôn 

khổ quy chuẩn là vô nghĩa hay không có sức ảnh hưởng. Hơn nữa, mặc dù 

nhiều nước trên thế giới chỉ bằng mặt mà không bằng lòng trước quyền 

lực và những lời thuyết giáo của Mỹ, nhưng nguyên tắc về dân chủ vẫn trở 

nên phổ biến đến mức đáng kinh ngạc trong hệ thống quốc tế hiện nay. 

Ngay cả khi được quốc gia quyền lực nhất trên thế giới theo đuổi hay, 

theo như nhiều ý kiến, là cả hủy hoại, thì thúc đẩy dân chủ vẫn đã trở 

thành một quy chuẩn quốc tế. 

 

Con đường đưa dân chủ trở thành một xu thế nổi bật 

Trong tác phẩm “On Democracy” (“Bàn về Dân chủ”), Robert Dahl đã 

tóm tắt ngắn gọn những lợi ích của mô hình nhà nước dân chủ. Theo 

Dahl, nền dân chủ sẽ giúp ngăn chặn quyền lực thống trị của những nhà 

độc tài tàn bạo và độc ác, đảm bảo cho người dân những quyền cơ bản, 

mang lại phạm vi tự do cá nhân rộng lớn hơn, giúp người dân bảo vệ 
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những lợi ích cơ bản của mình, đem lại cơ hội tối đa cho quyền tự quyết – 

quyền tự do sống dưới sự bảo hộ của pháp luật do chính mình lựa chọn. 

Dân chủ cũng đem lại cơ hội tối đa cho mọi người thực hiện trách nhiệm 

đạo đức, khuyến khích phát triển con người, đẩy mạnh công bằng chính 

trị, thúc đẩy hòa bình (vì sẽ không có chiến tranh giữa những nền dân 

chủ tiêu biểu hiện đại), và tạo nên sự thịnh vượng. Xuyên suốt phần lớn 

lịch sự hiện đại, quan điểm của Dahl hẳn đã khơi lên các tranh cãi nóng 

bỏng. Trong hàng thiên niên kỷ, các quốc vương, các hoàng đế, các giáo sĩ 

Hồi giáo, và các vị vua đã dựa vào Chúa trời để cai trị và xác lập tính chính 

đáng của quyền lực. Ở một vài khu vực trên thế giới, những kiểu độc tài 

như vậy vẫn còn duy trì, nhưng ngày nay quyền lực chỉ nhân danh thánh 

thần thì không còn đủ sức thuyết phục. Những người cầm quyền giờ đây 

còn phải đưa ra được những lí lẽ khác về văn hóa hay phát triển để giải 

thích tại sao việc thực hiện dân chủ là không phù hợp hoặc chưa phải lúc 

đối với đất nước của mình. 

Trong thế kỉ 20, những nhà tư tưởng phát xít và Cộng sản đã tự tạo ra 

những mô hình chính trị mới lạ và có khả năng thay thế cho nền dân chủ. 

Khi họ giành được quyền kiểm soát những quốc gia lớn mạnh, như Đức 

và Nga, một cuộc tranh luận mang tính quy phạm về dân chủ và những 

hình thức thay thế khác của nó đã đi kèm với cuộc tranh giành quyền lực 
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toàn cầu diễn ra sau đó. Cuộc đua về tư tưởng giữa dân chủ và cộng sản vô 

cùng căng thẳng do mô hình kinh tế quốc hữu hóa và dùng giá cố định 

của Liên Xô đã tạo ra tỉ lệ tăng trưởng ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn 

nền kinh tế tư bản trong vài thập kỉ. Tuy nhiên, cuối cùng thì nền kinh tế 

bao cấp đã suy yếu đi, những đối thủ chống lại các nhà độc tài cộng sản 

mạnh lên, và đế chế Xô Viết sụp đổ. Kể từ đó đến nay, những biến thể 

mới của chế độ chuyên chế dần ăn sâu ở một vài quốc gia ra đời từ sự tan 

rã của Liên Xô, trong khi các nhà độc tài vẫn tự gọi chế độ của mình là 

Cộng sản hiện vẫn tiếp tục cầm quyền ở Trung Quốc và Việt Nam. Tuy 

nhiên, trong tất cả những nền độc tài này, các nhà cầm quyền không còn 

ủng hộ một hình thức chính phủ thay thế cho nền dân chủ nữa. Mà thay 

vào đó, họ chọn cách khẳng định rằng chế độ của họ chính là dân chủ dù 

thực tế vẫn chưa (Nga) hoặc những nhà lãnh đạo của họ đang đưa đất 

nước của họ “từng bước một” tiến đến dân chủ (Trung Quốc). Do đó, 

phần lớn các nước trên thế giới, chế độ dân chủ hoặc đã trở thành thực tế 

trong quốc gia đó, hoặc là mục tiêu mà họ xác định hướng tới. 

Một đối thủ khác trong thế kỉ 21 của dân chủ với tư cách là mô hình 

chính phủ hiệu quả nhất chính là các nhà độc tài hiện đại hóa, khi họ đã 

đem lại tỉ lệ tăng trưởng hiếm có cho các nền kinh tế công nghiệp hóa 

mới nổi. Trong những năm 1960 và 1970, tất cả các chế độ chuyên chế 
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của những con hổ châu Á như Hong Kong, Đài Loan, Singapore, và Hàn 

Quốc đều duy trì mức tăng trưởng hằng năm là 9%. Có thời kì mô hình 

biệt lệ Đông Á đã thách thức mô hình dân chủ với tư cách là lựa chọn ưu 

việt hơn tại các nước đang phát triển. Các nhà nghiên cứu về phát triển 

kinh tế đã thừa nhận có một sự đánh đổi giữa dân chủ và phát triển đất 

nước, và từ đó tán thành cách thức quản trị với trình tự: phát triển đi 

trước, dân chủ theo sau. 

Ngày nay, những nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn đấu tranh cho một biến 

thể của mô hình này. Tuy nhiên, chỉ còn duy nhất một quốc gia trong số 

những “con hổ” đầu tiên là Singapore vẫn trung thành với mô hình nhà 

nước này, nhưng thậm chí tại đây tranh luận mang tính quy phạm về kiểu 

chế độ cũng thay đổi đáng kể: nền dân chủ hiện nay chính là mục tiêu, 

cho dù mục tiêu đó còn xa vời đến mấy. Thực tiễn dân chủ ở Đông Á 

cũng chưa lan tỏa hiệu quả đến các khu vực khác. Tồn tại một Trung 

Quốc thì ngược lại vẫn tồn tại Angola, có Singapore thì vẫn còn Myanmar, 

có Hàn Quốc thì ngược lại vẫn còn Bắc Triều Tiên. Mặc dù dữ liệu tổng 

hợp toàn cầu gần đây cho thấy chế độ độc tài và chế độ dân chủ đều có 

tốc độ phát triển tương đương nhau, nhưng ở một số vùng như các nước 

châu Âu hậu Cộng sản, mối quan hệ giữa dân chủ và phát triển kinh tế rất 

tích cực: những nước thực hiện dân chủ hóa nhanh nhất chính là những 
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nước tái tăng trưởng kinh tế đầu tiên sau khi chế độ cộng sản sụp đổ. 

Thêm vào đó, những nền dân chủ lâu đời nhất trên thế giới cũng chính là 

những quốc gia giàu có nhất trên thế giới. 

Những khu vực có những tín ngưỡng bảo thủ, những qui chuẩn phân 

biệt chủng tộc, những lễ nghi gia trưởng, và những hệ tư tưởng chống dân 

chủ tuy vẫn đang tồn tại khắp nơi trên thế giới, nhưng ngày nay chỉ có hệ 

thống của Osama bin Laden và những biến thể của nó là có thể thiết lập 

được một chế độ đối trọng hoàn chỉnh xuyên quốc gia chống lại dân chủ 

tự do. Bin Laden là người truyền bá thành công nhất một hệ tư tưởng bảo 

thủ, bài hiện đại, bài dân chủ, bán tôn giáo, thường được gọi là trào lưu 

Hồi giáo chính thống. Tuy nhiên, đây là một cách gọi sai lệch; nhiều tín 

đồ Hồi giáo trên thế giới đi theo trào lưu Hồi giáo chính thống nhưng 

không hề chấp nhận, chứ không nói đến việc đến việc theo đuổi, những 

mục tiêu chống đối hệ thống (quốc tế) và những kế hoạch bạo lực của bin 

Laden. Bin Laden và những tiền bối tư tưởng nghiêm túc hơn trước hắn 

đã phát triển một hệ thống quan điểm toàn diện Trong thế giới quan của 

họ, mâu thuẫn chính trong quan hệ quốc tế không phải xảy ra giữa các 

quốc gia tìm cách tối đa hóa quyền lực. Thay vào đó, nó là một cuộc đấu 

tranh mang tính quy phạm giữa hai nguyên bản đối lập, một bên là phe 

thiện và một bên là phe ác. Trào lưu học thuyết này do bin Laden lãnh 
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đạo hiện nay không chỉ phản đối chế độ dân chủ cũng như quan điểm coi 

đây là mô hình nhà nước tối ưu nhất mà còn đề xuất một chính thể khác 

lấy giá trị làm nền tảng, vừa hoàn thiện hơn bất kì mô hình nhà nước 

phương Tây nào, vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu cơ bản của đời sống tín 

ngưỡng Hồi giáo. 

Sau nhiều thập kỉ suy yếu, chủ nghĩa của bin Laden và những nhánh tư 

tưởng đồng đạo khác được tiếp sức sau vụ khủng bố ngày 11/09 và cuộc 

chiến ở Iraq do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, thậm chí trong những thời khắc 

nguy hiểm như vậy, hệ tư tưởng này cũng không thể thách thức vị thế hệ 

thống chính trị hiệu quả nhất thế giới của chế độ dân chủ. Những tổ chức 

khủng bố có thể tấn công những chế độ dân chủ, nhưng chúng vẫn chưa 

thực sự đe dọa được quyền lực của chế độ dân chủ hay sự toàn vẹn lãnh 

thổ của một quốc gia dân chủ nào. Chế độ Taliban ở Afganistan hiện 

không còn quyền lực trong tay. Sức mạnh tư tưởng của Cộng hòa Hồi 

giáo Iran cũng bị tiêu diệt (mặc dù nền độc tài của các giáo sĩ Hồi giáo 

đang tiếp tục tồn tại lay lắt), và lãnh đạo chính phủ Iran cũng đã tuyên bố 

họ đang triển khai chế độ dân chủ hoặc ít nhất cũng đang đề ra những 

thay đổi để chế độ nhà nước dân chủ hơn.6 Bin Laden và những nhà cố 

vấn tư tưởng của y hẳn sẽ không bao giờ đưa ra những tuyên bố như vậy. 

Nhưng ngược lại, sự hồi sinh của chủ nghĩa bin Laden sau vụ khủng bố 
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ngày 11/09 phần nào đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận lớn hơn về 

vấn đề dân chủ trên phạm vi toàn Trung Đông. Giới trí thức Ả Rập, 

những người đã thực hiện Báo cáo của Liên Hợp Quốc về Phát triển Con 

người Ả Rập đã đẩy vấn đề dân chủ trở thành tâm điểm khi táo bạo chỉ ra 

rằng “tình trạng thiếu tự do (ở khu vực Ả Rập) đang dần hủy hoại quá 

trình phát triển con người và là một trong những hậu quả đau lòng nhất 

của việc trì hoãn phát triển chính trị”. Trong ba năm gần đây, lãnh đạo 

trong nước và tầng lớp trí thức Ả Rập đã triệu tập nhiều hội nghị quốc tế 

nhằm thảo luận và thúc đẩy phát triển dân chủ. Vào ngày 03 và 

04/06/2004 ở Doha, giới trí thức Ả Rập đã thẳng thắn đưa ra quan điểm 

cho rằng công cuộc cải cách chính trị vẫn phải được tiến hành bất chấp 

quá trình giải quyết những vấn đề khu vực khác, ví dụ như xung đột giữa 

Ả Rập và Israel, diễn ra thế nào đi chăng nữa. Những người ủng hộ dân 

chủ này chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội, nhưng họ đã thay đổi được 

ngôn ngữ của các cuộc tranh luận về tình hình chính trị trong khu vực. 

Do đó, dù thái độ khinh thị quyền lực Mỹ trong khu vực tăng cao, nhưng 

những giá trị dân chủ và những cải cách dân chủ vẫn được thảo luận và 

xem xét nghiêm túc nhất từ trước đến nay . 

Kể từ sự sụp đổ của nền độc tài Bồ Đào Nha năm 1974, các chế độ dân 

chủ đã dần củng cố nhiều hơn đáng kể. Năm 1972, tổ chức Freedom 
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House đã phân loại 43 quốc gia trên thế giới là tự do (nghĩa là “dân chủ 

hoàn toàn”), 38 quốc gia tự do một phần, và 69 quốc gia chưa tự do. Ba 

mươi năm sau, tổ chức này phân loại với kết quả 89 quốc gia tự do – số 

lượng tăng gấp đôi, 56 quốc gia tự do một phần, và 47 quốc gia chưa tự 

do.8 Dù kết quả ấn tượng như vậy, nhưng những ước đoán sơ lược của 

tiến bộ dân chủ này cho thấy nhiều dân tộc trên thế giới vẫn đang sống 

dưới chế độ độc tài. Tình trạng thiếu dân chủ tồn tại chủ yếu ở Trung 

Đông. Gần đây, những nhà độc tài ở Ma-rốc, Jordan, và Bahrain bước đầu 

đã thực hiện những cải cách chính trị nhỏ, nhưng xét về dài hạn, những 

cải cách chính trị này có nguy cơ bị hoãn lại thay vì được thúc đẩy thành 

dân chủ hóa đích thực. 

Tương tự, vấn đề đáng lo ngại chính là khoảng cách ngày càng lớn giữa 

những nền dân chủ tự do và những nền dân chủ tuyển cử (electoral 

democracy - tức dân chủ còn mang hình thức, chỉ thể hiện ở việc bầu cử 

có sự tham gia của nhiều đảng – NBT), cũng như sự củng cố của những 

nền dân chủ bề ngoài trong nhiều cuộc chuyển đổi dân chủ từ chế độ độc 

tài gần đây. Dù hiện nay trên thế giới gần như không có lãnh đạo quốc gia 

nào công khai theo đuổi kiểu chế độ bài dân chủ, nhưng điều này không 

có nghĩa là tất cả hay hầu hết các nhà lãnh đạo đều thực sự thực hành dân 

chủ trong nước. Quả thực, hầu hết những lãnh đạo độc tài và dân chủ giả 
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mạo sẽ khẳng định họ thực sự có tiến hành dân chủ hoặc đang cố gắng 

vạch ra một công cuộc chuyển đổi cách mạng tiến lên dân chủ, chứ không 

ai tuyên bố họ đang ủng hộ một hình thức thay thế dân chủ. Thực tế, bầu 

cử cũng đã diễn ra ở hầu hết các quốc gia độc tài trên thế giới, và đôi lúc, 

như ở Serbia năm 2000, ở Kenya 2002, hay ở Gruzia năm 2003, chúng còn 

đóng vai trò quyết định trong việc lật đổ các nhà độc tài tại vị lâu năm. 

Các lãnh đạo độc tài chắc chắn sẽ không sẵn sàng thực hiện những bước 

đi nguy hiểm như vậy trừ khi họ cảm thấy có những sức ép mang tính quy 

phạm từ bên ngoài buộc họ phải tiến hành bầu cử. Theo thời gian, cuộc 

tranh luận quan trọng về mô hình nhà nước tốt nhất trên thế giới cũng 

dần đi đến hồi kết. 

Dĩ nhiên, câu nói “nền dân chủ Mỹ là hệ thống chính phủ tốt nhất” 

vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi (nếu như không muốn nói là thổi bùng làn 

sóng giân dữ và bất bình). Thực sự, quá trình tiến hành dân chủ của bản 

thân Mỹ còn nhiều sai sót, bị hạn chế bởi việc áp dụng những thực tiễn 

lỗi thời như sử dụng cử tri đoàn, những cáo buộc nghiêm trọng về việc 

tước quyền bầu cử của công dân trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, 

và những chính sách mang hơi hướng phi tự do bao gồm việc tiếp tục sử 

dụng án tử hình. Ở nhiều nước trên thế giới, một số nền dân chủ đã phát 

triển trở thành những mô hình mạnh hơn và thuyết phục hơn so với 
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phương thức thực hành dân chủ của Mỹ. Tuy nhiên, những mô hình khác 

nhau này thể hiện một bước tiến tích cực của quá trình phát triển dân chủ 

trên phạm vi thế giới. Điều nghịch lý là, thái độ phẫn nộ của thế giới đối 

với những chính sách và quyền lực của Mỹ có lẽ thực chất đã tách quy 

chuẩn dân chủ ra khỏi mối liên hệ chặt chẽ với nước Mỹ, đặc biệt trong 

Chiến tranh Lạnh. Như vậy việc vừa ủng hộ nền dân chủ vừa bài Mỹ 

không còn là một mâu thuẫn. 

Khắp nơi trên thế giới, người dân theo đuổi dân chủ không chỉ coi đó 

một chế độ nhà nước, mà còn là một giá trị. Cố gắng biện hộ cho cách 

tiếp cận chậm rãi từng bước tiến lên tự do hóa chính trị của mình, các nhà 

lãnh đạo của một số thể chế độc tài đã lập luận rằng công dân nước họ 

chưa sẵn sàng cho dân chủ. Bởi lẽ người dân đất nước họ hoặc không đủ 

giàu có để gánh nổi nền dân chủ xa xỉ, hoặc không ngưỡng mộ các nước 

phương Tây đến mức phải tiến hành dân chủ theo. 

Những nước sung túc hơn quả thực có khả năng duy trì chế độ dân chủ 

hơn so với những nước nghèo. Tuy nhiên, gần như không có bằng chứng 

cho thấy rằng chỉ có những người giàu có mới mong muốn dân chủ, cũng 

như khác biệt văn hóa và tôn giáo cũng không làm thay đổi sự ủng hộ dân 

chủ như một giá trị. Thay vào đó, kết quả điều tra cho thấy rằng làn sóng 

ủng hộ dân chủ vô cùng mạnh mẽ, với mức độ tương đương nhau ở mỗi 
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khu vực trên thế giới. Hơn nữa, ở các nước Ả rập, khảo sát cho thấy 

những cam kết mạnh mẽ đối với các tư tưởng Hồi giáo không cản trở con 

đường theo đuổi những nguyên tắc dân chủ. Những khác biệt giá trị giữa 

thế giới Ả Rập và phương Tây không liên quan đến quan niệm nói chung 

về dân chủ xét ở góc độ một hệ thống cầm quyền, mà thực chất vấn đề 

nằm ở thái độ của nam giới về nữ quyền. Các cuộc thăm dò được thực 

hiện bởi nhóm Khảo sát các giá trị thế giới (World Values Survey) cho 

thấy bản thân quan điểm ủng hộ những hệ tư tưởng bài dân chủ cũng 

không đồng nhất ở các nơi khác nhau trên thế giới, trong đó có những 

người được hỏi ở một số quốc gia trả lời rằng họ sẵn sàng đánh đổi một 

phần dân chủ để đất nước trật tự hơn. Tuy nhiên, không có quốc gia nào 

trong khảo sát cho thấy mức độ ủng hộ chế độ độc tài nhiều hơn ủng hộ 

chế độ dân chủ. 

 

Sự xói mòn của nguyên tắc chủ quyền quốc gia 

Từ sau Hòa ước Westphalia năm 1648, lãnh đạo các nước từ lâu đã công 

nhận tính pháp lí của chủ quyền quốc gia như là một trong những nguyên 

tắc quốc tế quan trọng nhất. Mặc dù các quốc gia, đặc biệt là các cường 

quốc, đã vi phạm nguyên tắc này hàng trăm năm qua, nhưng nguyên tắc 
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vẫn tồn tại và tiếp tục ảnh hưởng đến quy cách ứng xử trong quan hệ quốc 

tế. 

Sau Thế chiến thứ II, sự ra đời của Liên Hiệp Quốc đã mang lại cho 

nguyên tắc chủ quyền quốc gia một đồng minh thể chế mới, và giúp 

nguyên tắc này phát triển trở thành một vũ khí đầy sức mạnh để phá hủy 

mô hình đế chế và làm suy yếu tính hợp pháp của chế độ thực dân. Cuối 

cùng, đế quốc đã trở thành một mô hình nhà nước bất hợp pháp và gần 

như không còn tồn tại. Trong suốt thời kì này, nhiều người tin tưởng 

rằng giành được chủ quyền quốc gia sẽ là bước đi đầu tiên để đến với nền 

dân chủ. Những người dân sống ở các nước thuộc địa chỉ có thể tự chọn 

lựa các nhà lãnh đạo của họ sau khi lật đổ được ách thực dân. Giải phóng 

thuộc địa, quyền tự quyết, và dân chủ chắc hẳn luôn đi liền với nhau. 

Nhưng không. Thay vào đó, những nhà lãnh đạo mới ở nhiều nước thuộc 

địa sau khi được giải phóng đã khua chiêng múa trống ca ngợi tầm quan 

trọng của chủ quyền quốc gia như một quy chuẩn quốc tế để lấy cớ che 

đậy cho hành động phủ nhận chủ quyền nhân dân của người dân nước họ. 

Trong thời kì Chiến tranh Lạnh, các nhà độc tài này đã lợi dụng nỗi ám 

ảnh về Liên Xô và chủ nghĩa đế quốc mới của Mỹ, cả cáo buộc lẫn thực tế, 

để viện thêm những lí lẽ ủng hộ việc công nhận và bảo vệ chủ quyền quốc 

gia. Trong quỹ đạo quyền lực của mình, Hoa Kỳ và Liên Xô cũng đều viện 
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dẫn chủ quyền quốc gia để hợp pháp hóa những vụ đàn áp nội bộ mỗi khi 

có đòi hỏi thay đổi chế độ (dù đó là "những kẻ theo chủ nghĩa xã hội" ở 

Chile hay "những thế lực chống Cộng sản" ở Tiệp Khắc, cùng các đồng 

minh bên ngoài của họ). 

Tuy nhiên, trong vài thập kỷ qua, do các quy chuẩn quốc tế mới về bảo 

vệ quyền con người dần có sức ảnh hưởng, vai trò nguyên tắc quốc tế của 

chủ quyền quốc gia dần bị xói mòn. Khi mới được kí kết, các điều ước 

quốc tế về quyền con người, như Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền 

năm 1948, Định ước Helsinki năm 1975, hoặc Hội nghị Thế giới về 

Quyền con người năm 1993, dường như không có chút trọng lượng nào; 

những thỏa thuận này nghe thật cao cả, nhưng chúng có thể mang lại kết 

quả thực chất gì? Tuy nhiên, chính những người sống dưới chế độ độc tài 

tạo ra ý nghĩa thực sự cho những tuyên bố mang tính quy phạm đó. Có lẽ 

nổi tiếng nhất là trường hợp những người bất đồng chính kiến ở Đông 

Âu đã viện dẫn Định ước Helsinki khi lên tiếng yêu sách chính phủ công 

nhận quyền con người của họ, và cuối cùng họ đã thành công. 

Sau khi chủ nghĩa cộng sản ở châu Âu sụp đổ, những nguyên tắc bảo vệ 

nhân quyền vẫn không ngừng mạnh lên trong khi những nguyên tắc bảo 

vệ nhà nước ngày càng suy yếu. Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc Kofi Annan 

trong bài diễn văn nhận giải Nobel Hòa bình của mình năm 2001 đã nhấn 
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mạnh sự thay đổi này: “Biên giới thật sự ngày nay không phải giữa các 

quốc gia, mà là biên giới giữa những người có quyền lực và những người 

không quyền lực, giữa những người tự do và những người bị ràng buộc, 

giữa những người có đặc quyền và những người bị bỏ mặc.” Đây là một 

tuyên bố đặc biệt và đầy ý nghĩa đến từ nhân vật đứng đầu Liên Hiệp 

Quốc, cơ quan quốc tế đã thiết lập hệ thống bảo vệ và thúc đẩy nguyên tắc 

chủ quyền quốc gia. Annan còn cho rằng: “Trong thế kỉ 21, tôi tin rằng 

sứ mệnh của Liên Hiệp Quốc sẽ được xác định dựa trên một nhận thức 

mới và sâu sắc hơn về tính chất thiêng liêng bất khả xâm phạm và giá trị 

cao quý của mỗi con người, không phân biệt chủng tộc nào hay tôn giáo 

nào. Để làm được như vậy, chúng ta cần có tầm nhìn vượt khỏi khuôn 

khổ Nhà nước và đi sâu xuống dưới bề mặt của các quốc gia và cộng 

đồng.” 

Thực tế, luật pháp và điều ước quốc tế được xây dựng với mục tiêu bảo 

vệ nhân quyền đã mở rộng đáng kể cả về phạm vi lẫn chiều sâu. Chủ 

quyền gắn với nhiệm vụ bảo vệ những quyền cơ bản của con người. Thậm 

chí, khi một nhà cầm quyền không thực hiện được nghĩa vụ này, các chủ 

thể bên ngoài giờ đây có quyền bước vào đảm nhận, và thậm chí có trách 

nhiệm phải can dự dựa theo những nguyên tắc mới hiện hành trong hệ 

thống thế giới hiện đại. Theo học thuyết về quyền tài phán toàn cầu, các 
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tòa án quốc gia có thể xét xử những bị cáo nước ngoài bị cáo buộc phạm 

tội chiếm hữu nô lệ, diệt chủng, tra tấn, và các tội ác chiến tranh. Nỗ lực 

gần đây của Tây Ban Nha để dẫn độ và xét xử độc tài người Chile Augusto 

Pinochet vì những tội ác vi phạm nhân quyền trong thời gian cai trị 17 

năm trước đó của ông ta có lẽ là trường hợp gạt bỏ nguyên tắc chủ quyền 

quốc gia ấn tượng nhất, và đó chắc chắn không phải là trường hợp duy 

nhất. Thực tế này hiện đang diễn ra khắp nơi trên thế giới. 

Các tòa án và những cơ quan luật pháp khác khi tham gia thi hành 

thẩm quyền tài phán toàn cầu không tuyên bố là họ đang vi phạm nguyên 

tắc chủ quyền quốc gia, mà thực chất, họ đang thách thức tính pháp lí của 

nguyên tắc đó. Tòa án Công lí quốc tế, Tòa Hình sự Quốc tế (ICT), và 

đặc biệt Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) mới thành lập là những cơ chế 

tiêu biểu ra đời nhằm tập trung hóa và hợp pháp hóa việc thực thi quyền 

tài phán toàn cầu. Các tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGOs) như Tổ 

chức Theo dõi Nhân quyền và Tổ chức Ân xá quốc tế, hợp tác chặt chẽ 

với các tổ chức nhân quyền địa phương, đã thu thập đáng kể những dữ 

liệu bằng chứng về vi phạm nhân quyền. Đây là một chiến lược nhằm 

buộc các chế độ lạm dụng nhân quyền phải tiến hành cải cách. Những phe 

ủng hộ dân chủ trong nước cũng đã viện dẫn các điều ước và các nguyên 

tắc quốc tế để gây áp lực đòi chính phủ thay đổi. 
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Rõ nét nhất, đa số các quốc gia và người dân trên thế giới xem việc can 

thiệp quân sự để bảo vệ nhân quyền cá nhân là hợp pháp. Các quốc gia 

vẫn hành động theo quan điểm này ngay cả khi cuộc tranh cãi về vấn đề ai 

là người có quyền cho phép tiến hành những sứ mệnh nhân đạo đó đến 

nay vẫn chưa ngã ngũ. Dù Mỹ là nước đã khởi động hoặc dẫn đầu hầu hết 

các cuộc can thiệp này, nhưng nhiều cuộc can thiệp nhân đạo vẫn được 

thực hiện mà không cần sự tham gia của Mỹ, mà thay vào đó là chính phủ 

các nước khác cùng lực lượng vũ trang của họ, như Úc ở Đông Timor, 

nhóm Quan sát viên Quân sự của Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi và 

đoàn đại diện cho Liên Hiệp Quốc của nhóm này ở Sieera Leone, hoặc 

Liên minh châu Âu ở phía đông Congo. Những thành viên dân chủ của 

Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ (OAS) thậm chí còn góp phần thúc giục 

Mỹ can thiệp vào Haiti vào năm 1994. Những sự kiện trên cho thấy việc 

thúc đẩy dân chủ và bảo vệ nhân quyền là những lý do quan trọng để biện 

minh cho hành động quân sự. Cách đây 200 năm, dân chủ không hề có 

trong từ điển của can thiệp quyền lực. 

Quyền lực, như mọi khi, vẫn có thể đánh bại các tư tưởng. Những quốc 

gia hùng mạnh, phải kể đến trước tiên là Hoa Kỳ, chưa từng gặp khó khăn 

trước thách thức ngày càng lớn về nguyên tắc chủ quyền. Hơn nữa, các 

phương pháp triển khai hoạt động bảo vệ quyền con người vẫn còn gây 
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nhiều tranh cãi. Đôi khi chúng còn mâu thuẫn với những mục tiêu mang 

tính quy phạm khác được những chủ thể khác trong cộng đồng quốc tế 

đánh giá cao hơn. Cuộc chiến tranh của Mỹ ở Iraq là một ví dụ rõ nét và 

Annan đã gọi cuộc chiến này là "bất hợp pháp." Tương tự là cuộc chiến 

tranh của NATO với Serbia bởi chiến dịch này không có sự phê chuẩn của 

Liên Hợp Quốc và vi phạm nguyên tắc không can thiệp. Xét rộng hơn, 

quyền tài phán toàn cầu không phải lúc nào cũng được các tòa án quốc gia 

khác nhau áp dụng một cách phù hợp hoặc nhất quán với các mục tiêu 

mang tính quy phạm khác như hòa giải dân tộc ở các nước bị chiến tranh 

tàn phá. Ngoài ra, thái độ miễn cưỡng công nhận ICC của Mỹ không chỉ 

thể hiện sức mạnh Mỹ, mà còn phản ánh các lỗ hổng tồn tại trong thể 

chế quốc tế này mà các quốc gia cần giải quyết để tòa án hoạt động hiệu 

quả hơn. Tuy nhiên, tư tưởng cấp tiến cho rằng mỗi cá nhân đều có 

những quyền riêng dù họ đang sống bất cứ nơi đâu, và rằng những nhà 

cầm quyền phải đối mặt với những ràng buộc, dù thách thức đó là gì, 

đang ngày càng phát triển. 

 

Thúc đẩy dân chủ trở thành một quy chuẩn quốc tế 

Các chủ thể nước ngoài can thiệp cho mục tiêu thúc đẩy các quy chuẩn 

nhân quyền ở các nước khác thường xuyên hơn và mạnh mẽ hơn so với 
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việc thúc đẩy thay đổi chế độ dân chủ. Mặc dù các nền dân chủ phương 

Tây trong lịch sử có những kết quả đa dạng trong việc xuất khẩu những 

hình thức khác nhau của dân chủ, tính hợp pháp và thực tiễn của việc 

thúc đẩy dân chủ bởi các chủ thể bên ngoài – dù đó là các quốc gia, các tổ 

chức phi chính phủ, hoặc các cơ quan quốc tế - đã phát triển trong hai 

thập kỷ qua bởi tư tưởng cho rằng mỗi con người đều có quyền hưởng dân 

chủ đã giành được ủng hộ. 

Ở Mỹ, sự ra đời của Quỹ Quốc gia vì Dân chủ (NED) vào năm 1983 đã 

đánh dấu một giai đoạn mới của việc hỗ trợ công khai và trực tiếp cho các 

nhà hoạt động nhân quyền và các tổ chức dân chủ ở nước ngoài. Vào thời 

điểm ra đời, các nhà phê bình lên án NED là một công cụ của chủ nghĩa 

đế quốc Mỹ. Hai thập kỷ sau, mặc dù nhiều người vẫn giữ quan điểm trên, 

các hoạt động của NED cho đến nay đã được công nhận là hợp pháp, trở 

nên phổ biến và quốc tế hóa đáng kể. Các cơ quan như Viện Cộng hòa 

quốc tế, Viện Dân chủ Quốc gia, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu 

(OSCE), và Trung tâm Carter thường xuyên gửi các quan sát viên để giám 

sát các cuộc bầu cử ở các nước khác. Thậm chí nhiều quốc gia độc tài hiện 

cũng cảm thấy áp lực buộc phải mời các giám sát viên quốc tế đến giám 

sát bầu cử ở nước họ, một sức ép mang tính quy phạm không hề tồn tại 

cách đây một vài thập kỷ. Từ cuối những năm 1980 và đầu những năm 
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1990, nhiều tổ chức tương tự cũng đã ra đời với mục đích cung cấp hỗ trợ 

kỹ thuật cho những nền dân chủ mới, cụ thể như đưa ra những kế hoạch 

chi tiết, chia sẻ kinh nghiệm, và cho lời khuyên về các vấn đề tổ chức và 

xây dựng thể chế. Những chủ thể bên ngoài cũng hỗ trợ vật chất và 

chuyên môn trực tiếp đến các ủy ban bầu cử, các quốc hội, các tòa án, các 

giám sát viên nhân quyền, các đảng chính trị, các công đoàn, và các hiệp 

hội thương mại. Cũng trong hai thập kỉ gần đây, những tổ chức được hỗ 

trợ bằng ngân sách chính phủ hoặc các nguồn đóng góp tư nhân khác đã 

thường xuyên hỗ trợ tài chính cho các tổ chức phi chính phủ ở các nước 

khác nhằm mục tiêu thúc đẩy và củng cố nền dân chủ. Bằng việc khuyến 

khích các tổ chức phi chính phủ cam kết với những quy chuẩn dân chủ 

như vậy, những nhà tài trợ nước ngoài này đã góp phần thay đổi cân bằng 

quyền lực của nền chính trị trong nước nghiêng về phía các nhà dân chủ. 

Không phải tất cả những cá nhân và tổ chức truyền bá giá trị dân chủ này 

đều đến từ Mỹ, mà còn có sự góp mặt của EU như chương trình TACIS 

(Hỗ trợ Chuyên môn cho Cộng đồng các nước độc lập [CIS]) đối với Nga 

và các nước thuốc khối CIS khác hay chương trình PHARE (Vận động 

cho sự phục hồi kinh tế của Ba Lan và Hungary) đối với các nước Đông 

Âu, các viện nghiên cứu đảng phái ở Đức, Tổ chức Westminster ở Anh, 

Viện Dân chủ Đông Âu, và hàng chục tổ chức khác ở châu Âu và châu Á. 

Toàn bộ những đóng góp cho thúc đẩy dân chủ của các tổ chức châu Âu 
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này tính gộp lại còn vượt qua cả ngân sách của Mỹ. Trong quá trình giám 

sát bầu cử, chính OSCE, một tổ chức của châu Âu đóng vai trò chính, chứ 

không phải các tổ chức của Mỹ. Năm 1988, nhiều chủ thể xuyên quốc gia 

đã cùng nhau thiết lập Phong trào Thế giới vì Dân chủ, phản ánh tính 

chất toàn cầu thực sự của của cộng đồng ủng hộ dân chủ hiện đại. 

Dân chủ cùng quản trị tốt cũng đã trở thành một ưu tiên mới của các 

tổ chức viện trợ vốn có truyền thống chỉ tập trung duy nhất vào phát triển 

kinh tế. Cả Ngân hàng Thế giới và Quỹ Phát triển Liên Hiệp Quốc đã 

nâng quản trị tốt trở thành một trọng điểm trong nhiệm vụ của họ. Cơ 

quan Phát triển Quốc tế Hoa Kì đã đặt thúc đẩy dân chủ vào danh sách 

những mục tiêu chính trong tuyên bố chiến lược gần đây nhất của họ. Báo 

cáo Đánh giá Thách thức Thiên niên kỉ mới của chính quyền Bush đưa 

một số biến số về quản trị tốt vào tiêu chuẩn đánh giá nhận viện trợ của 

các quốc gia. Cùng với viện trợ trực tiếp và hỗ trợ kinh tế gắn với quá 

trình cải cách chính trị, tư cách thành viên của những thể chế đa phương 

cũng đã dần trở thành một công cụ mới và hiệu quả thúc đẩy sự củng cố 

và ngăn chặn sự xói mòn của dân chủ. Ví dụ, tổ chức OAS đã thay mặt 

cho các thành viên hành động không chỉ “thúc đẩy và củng cố nền dân 

chủ đại diện” mà còn nhằm góp phần duy trì những nền dân chủ còn 

mong manh trong khu vực. Ở châu Âu, lợi ích hấp dẫn từ tư cách thành 
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viên EU hay NATO không phải là nhân tố mang lại các cuộc chuyển đổi 

từ chế độ độc tài sang dân chủ ở Nam và Đông Âu, nhưng sau những 

bước đột phá dân chủ đầu tiên, chính EU đã đóng vai trò chủ chốt trong 

việc duy trì vững chắc nền dân chủ ở các nước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, 

và Hy Lạp. Triển vọng đạt được tư cách thành viên của NATO và EU đã 

giúp thúc đẩy quá trình củng cố dân chủ ở khu vực Đông Trung Âu và cổ 

vũ những nền dân chủ còn tụt hậu trong khu vực (như Bungari và 

Rumani) đẩy nhanh quá trình cải cách chính trị. Hội nhập là cách thức 

đặc biệt ôn hòa nhưng hiệu quả cho việc thúc đẩy dân chủ do cơ chế của 

hội nhập tạo ra động cơ khuyến khích giới lãnh đạo của một quốc gia 

đang tiến hành dân chủ theo đuổi sự thay đổi trong nước. Thông qua 

những hiệp ước như Công ước Lome IV năm 1989, Sáng kiến châu Âu vì 

sự Phát triển và Quyền con người năm 1999, và Chính sách Láng giềng 

châu Âu năm 2003, EU đã biến việc thúc đẩy những giá trị dân chủ thành 

một mục tiêu chính sách trọng tâm trong quan hệ đối ngoại của khối. 

Mặc dù hiện nay ngày càng nhiều chính phủ và người dân khắp thế giới 

tán thành nguyên tắc thúc đẩy dân chủ, bản thân chính những nước dân 

chủ vẫn chưa chưa thống nhất về cách thức thực hiện. Ví dụ gần như 

không mấy người cho rằng sử dụng quân đội để thúc đẩy quá trình dân 

chủ hóa là hợp lí. Khẩu hiệu “bạn không thể buộc họ tự do” vẫn còn có 
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giá trị với những người ủng hộ dân chủ. Kết quả các cuộc can thiệp quân 

sự nhằm thúc đẩy dân chủ từ trước đến nay có cả thành công và thất bại, 

điều này càng củng cố thêm lý lẽ đạo đức phản đối việc sử dụng vũ lực. 

Ngay cả các nước dân chủ cũng bất đồng giữa vấn đề đạo đức và mức độ 

hiệu quả của biện pháp trừng phạt kinh tế để thúc đẩy thay đổi chế độ 

dân chủ. Phía đề xuất những biện pháp này xem Nam Phi là một trường 

hợp rất thành công, còn phía đối lập xem Cuba là một thất bại thảm hại. 

Cũng có những bất đồng cụ thể hơn về cách thức đẩy mạnh dân chủ. 

Liệu các chủ thể nước ngoài nên hối thúc bầu cử hay thông qua hiến pháp 

trước? Liệu họ nên thúc đẩy chế độ tổng thống hay chế độ đại nghị, nhà 

nước đơn nhất hay liên bang, chế độ bầu theo tỉ lệ đại diện trong nghị 

viện hay hệ thống bầu cử theo đa số? Các lực lượng bên ngoài nên làm 

việc với nhà nước hay xã hội để thúc đẩy sự thay đổi? Không có kế hoạch 

cụ thể nào được công nhận rộng rãi là cách hiệu quả nhất để thúc đẩy dân 

chủ, và trên thực tế, nhiều người thậm chí còn bác bỏ khả năng thực sự có 

kế hoạch nào đó. 

Tuy nhiên, những tranh cãi về khía cạnh đạo đức và mức độ hiệu quả 

của cách thức thực hiện không phải là dấu hiệu các bên bất đồng về mục 

tiêu cơ bản. Cộng đồng các nước dân chủ đã chấp nhận tính chính đáng 

của việc thúc đẩy dân chủ. Thực tế, trong cộng đồng này, gánh nặng quy 
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phạm đã dần chuyển sang những nước không quan tâm ủng hộ thúc đẩy 

dân chủ; đó là những lãnh đạo quốc gia phải giải thích lí do họ không làm 

gì để thúc đẩy sự nghiệp dân chủ trên toàn thế giới. Rõ ràng nguyên tắc 

thúc đẩy dân chủ vẫn chưa phổ biến toàn cầu bởi những nhà độc tài vẫn 

kiểm soát nhiều khu vực lớn trên thế giới. Những nhà độc tài này gần như 

không phản đối dân chủ dưới góc độ một giá trị hay một mô hình nhà 

nước, nhưng họ lại kịch liệt chỉ trích những người truyền bá dân chủ là 

bất hợp pháp, không chính đáng và mang sắc thái đế quốc. Lí lẽ của họ 

luôn là vì chủ quyền quốc gia, nhưng dù đó là một biện pháp phòng vệ 

mang tính quy phạm thì nó cũng không còn thuyết phục như cách đây 50 

năm. 

 

Phân tách thúc đẩy dân chủ khỏi chính sách đối ngoại Mỹ 

Giữa thúc đẩy dân chủ cũng như các quy chuẩn dân chủ trên thế giới và sự 

gia tăng quyền lực của Mỹ có một mối tương quan trực tiếp. Từ trước đến 

nay không có quốc gia nào thúc đẩy những nguyên tắc và thực tiễn dân 

chủ khắp thế giới bằng Mỹ. Nếu Adolf Hitler thắng thế trong Chiến 

tranh Thế giới lần thứ II, thì những giá trị dân chủ vẫn có thể còn tồn tại, 

nhưng có lẽ sẽ còn ít chế độ dân chủ có thể sót lại. Tương tự, nếu Chiến 

tranh Lạnh kết thúc với sự tan rã của phía Mỹ thay vì Liên Xô, thì nền 
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kinh tế được điều hành bởi nền độc tài một đảng sẽ là chuẩn mực và nền 

dân chủ sẽ là ngoại lệ. Do đó, ngay cả những tư tưởng tốt đẹp cũng đều 

cần những chủ thể quyền lực để bảo vệ và thúc đẩy. 

Cùng lúc đó, chỉ có những kẻ ngạo mạn nhất hoặc ngây thơ nhất mới 

mô tả quá trình thăng trầm của thúc đẩy dân chủ trên thế giới dựa trên 

những thành công và thất bại trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Hầu hết 

các Tổng thống Mỹ đều xác định thúc đẩy dân chủ như một lợi ích chiến 

lược, nhưng không phải lúc nào cũng là mục tiêu quan trọng nhất hay 

mục tiêu theo đuổi trước mắt. Hơn nữa, dù trên thực tế, xét về dài hạn, sự 

phát triển của nền dân chủ khắp thế giới đã làm nước Mỹ trở nên an toàn 

hơn, nhưng các Tổng thống đương nhiệm thường ít khi cân nhắc những 

lợi ích lâu dài. Họ thường hy sinh những mục tiêu chiến lược như thúc 

đẩy dân chủ cho những lợi ích được xem là cấp bách hơn và hợp lí hơn 

như an ninh hay vì lợi ích kinh tế. Họ cũng tỏ ra cẩn trọng mỗi khi chọn 

lựa thời gian và địa điểm tiến hành thúc đẩy dân chủ . Franklin Roosevelt 

quan tâm bảo vệ nền dân chủ của Pháp hơn của Ba Lan. Ronald Reagan 

thúc đẩy dân chủ hóa mạnh mẽ ở các nước Cộng sản hơn ở châu Phi. 

Bush lại có vẻ nồng nhiệt ủng hộ những nhà dân chủ ở Iraq nhưng lại 

lạnh nhạt với những cuộc đấu tranh chống lại độc tài của lực lượng này ở 

Pakistan và Nga. 
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Hơn nữa, ngay cả khi các Tổng thống Mỹ tuyên bố thúc đẩy dân chủ, 

khoảng cách giữa cam kết và hành động đôi lúc xa xôi đến mức giới quan 

sát phải đặt câu hỏi về mức độ sâu sắc của cam kết nguyên tắc của Mỹ đối 

với mục tiêu dân chủ. Chiến lược trước chiến tranh của Bush ở Iraq là 

một ví dụ bi thảm. Đặc biệt là khi so sánh giữa kế hoạch và nguồn lực rót 

vào cuộc lật đổ Saddam Hussein, thì sự thiếu rõ ràng và mức độ thay đổi 

thường xuyên của kế hoạch tái thiết chế độ ở Iraq, cũng như sự khan 

hiếm và phân phối chậm chạp nguồn lực để tái thiết, buộc những người 

ủng hộ thay đổi chế độ dân chủ nồng nhiệt nhất cũng phải đặt câu hỏi về 

cam kết thực sự của tổng thống đối với kế hoạch này. Xét ở phạm vi rộng 

hơn là trong khu vực, chính sách của Bush cho đến nay đã dẫn đến một 

“khoản mất mát ròng” tự do. Lãnh đạo các chế độ độc tài ở Ai Cập, Iran, 

Uzbekistan, và Pakistan ngày nay đã mạnh hơn cách đây hai năm, trong 

khi đó những nhà tư tưởng chống dân chủ như bin Laden cũng đang được 

ủng hộ hơn so với thời kỳ trước khi Bush lên nắm quyền. 

Tuy nhiên, nếu những nỗ lực phát huy dân chủ của chính sách đối 

ngoại của Mỹ gặp thất bại hay thậm chí vắng bóng, chúng ta cũng không 

nhất thiết hoặc không thể tự động đánh đồng chúng với thái độ xa lánh 

mục tiêu dân chủ tại một quốc gia đã nêu hay rộng hơn, coi đây là một 

bằng chứng cho sự bác bỏ nguyên tắc thúc đẩy dân chủ trong quan hệ 
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quốc tế. Nước Mỹ vẫn là một quốc gia quyền lực nhất trong hệ thống 

quốc tế, và do đó có quyền lực để thúc đẩy hay cản trở phát triển dân chủ 

hơn bất cứ chủ thể quốc gia hay phi quốc gia nào khác. Nhưng đồng thời, 

nước Mỹ cũng không còn là nước duy nhất trên thế giới ủng hộ dân chủ 

hay góp phần hợp pháp hóa việc thúc đẩy dân chủ như một quy chuẩn 

quốc tế. 

Mặc dù nguyên tắc thúc đẩy dân chủ có lẽ ban đầu phát triển nhờ vai 

trò bá chủ của Mỹ, nhưng ngày nay nguyên tắc này đang thể hiện tầm ảnh 

hưởng độc lập và vượt xa tầm với của quyền lực Mỹ. Điều này có nghĩa là 

các lãnh đạo châu Âu có thể chỉ trích những hoạt động quốc tế của Mỹ 

nhưng vẫn duy trì cam kết thúc đẩy dân chủ trong chính sách của họ. Hầu 

hết những học giả Ả Rập đều lên án kịch liệt cuộc xâm chiếm Iraq cũng 

như hành động ủng hộ liên tục phía Israel của Mỹ và nhìn chung đều 

mong muốn mức độ hiện diện của Mỹ giảm đi ở khu vực Trung Đông. 

Tuy nhiên, trong những người chỉ trích chính sách đối ngoại Mỹ này, có 

một số lại ủng hộ (cả công khai và kín đáo) những chính sách của Bush về 

tăng cường dân chủ ở khu vực của họ. Các học giả Thổ Nhĩ Kì và Iran có 

thể phản đối sự xâm nhập của văn hóa Mỹ nhưng vẫn tin vào những cuộc 

bầu cử cạnh tranh. Những cuộc thăm dò ý kiến đều cho thấy trong số 

những người Iraq căm ghét sự hiện diện của quân đội Mỹ ở đất nước họ, 
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có những người cũng khao khát dân chủ. Phần lớn người Iraq được hỏi 

đều vừa ủng hộ dân chủ vừa không ủng hộ cuộc chiến tranh của Mỹ 

chống lại chế độ Saddam. Tương tự, các lãnh đạo dân chủ đối lập ở Serbia 

lên án gay gắt chiến dịch thả bom của Mỹ chống lại Slobodan Milosevic 

vào mùa xuân năm 1999 nhưng họ vẫn chấp nhận hỗ trợ từ những tổ chức 

giúp đỡ dân chủ của Mỹ trong vài tháng sau nhằm nỗ lực thực hiện bầu cử 

tổng thống Serbia vào mùa thu năm 2000 một cách tự do và công bằng. 

Đây chính là dấu hiệu tích cực của bước tiến dân chủ trên khắp thế giới: 

“nước Mỹ” và “dân chủ” không còn là hai từ đồng nghĩa. 

 

Quy chuẩn về thúc đẩy dân chủ liệu có quan trọng không? 

Một nguyên tắc dù bị vi phạm vẫn có thể tồn tại, thậm chí lâu dài vô hạn 

định. Trong quan hệ quốc tế, những nguyên tắc chống chế độ nô lệ được 

công nhận rộng rãi hàng trăm năm trước khi việc ép buộc nô lệ thực sự 

kết thúc. Tương tự, những nguyên tắc về quyền tự quyết và giải phóng 

thuộc địa giành được sự thừa nhận pháp lý quốc tế trước khi đế chế vĩ đại 

cuối cùng sụp đổ. Ngày nay dù tình trạng ép buộc nô lệ và thuộc địa hóa 

chưa bị xóa bỏ hoàn toàn, nhưng sự nổi lên của các nguyên tắc chống lại 

chế độ nô lệ và giải phóng thuộc địa đã đóng vai trò chủ chốt giúp thay 

đổi tình hình thực tế. 
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Liệu chế độ độc tài với tư cách là một hệ thống cai trị có thể cũng 

chung số phận gần như biến mất như chế độ nô lệ và các đế chế hay 

không? Chúng ta vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời dứt khoát cho vấn đề vào 

thời điểm này. Tuy nhiên, rõ ràng là nền tảng quy phạm để thúc đẩy lịch 

sử đi theo hướng này hiện nay đã xuất hiện và đang tồn tại, và những nhà 

dân chủ khắp thế giới đã viện dẫn theo khuôn khổ quy phạm này để tăng 

cường quyền lực chính trị trong nước và tính chính danh ở nước ngoài của 

mình. Trong hai mươi năm gần đây, những nhà dân chủ chống lại chế độ 

phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, chế độ cộng sản ở Ba Lan, và chế chế độ 

độc tài ở Philippines, đã viện dẫn khuôn khổ quy phạm quốc tế làm 

phương tiện để tiếp cận các nguồn lực và giành được tính chính danh, 

đồng thời làm suy yếu quyền lực và uy tín của những kẻ thù độc tài. 

Bị ảnh hưởng cùng hệ giá trị, về phần mình, chính phủ các nước dân 

chủ cũng tham gia hỗ trợ cho những lực lượng dân chủ này. Những tranh 

luận gay gắt thường diễn ra trong nội bộ những nền dân chủ về việc 

những quy chuẩn này nên đóng vai trò ưu tiên như thế nào trong việc xác 

định các lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, những quy chuẩn này dần trở nên 

mạnh mẽ đến mức buộc các nhà lãnh đạo được bầu của các nước thỉnh 

thoảng phải thi hành những chính sách đối ngoại mà chính họ không hề 

tán thành. Ví dụ, Tổng thống Reagan buộc phải đưa ra biện pháp trừng 
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phạt chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi năm 1986, và 

chính quyền Bush đã phải cắt viện trợ cho Uzbekistan năm 2004 vì những 

vi phạm nhân quyền của nước này, tất cả do Bộ Ngoại giao Hoa Kì ghi 

nhận với sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ vì nhân quyền. 

Các tiêu chuẩn dân chủ cho tư cách thành viên trong EU đã được thể 

chế hóa đến mức lãnh đạo của các quốc gia đang tham gia EU hiện nay 

khó có thể cản trở quá trình gia nhập của các quốc gia có nguyện vọng 

nếu những nước này đáp ứng được các tiêu chuẩn nhất định. Ngay cả tư 

cách thành viên EU của Thổ Nhĩ Kì, viễn cảnh khiến hầu hết các thành 

viên EU hiện nay cảm thấy bất an, đã cải thiện nhờ Thổ Nhĩ Kì đã có 

những tiến bộ to lớn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quy phạm riêng 

của EU về dân chủ và cải cách thị trường.38 Như vậy, quy chuẩn về tiến 

hành dân chủ hiện lan tỏa trong quan hệ quốc tế. Đôi lúc, chúng còn có 

thể ảnh hưởng đến tiến trình chính trị quốc tế một cách độc lập và theo 

những cách mà những quốc gia hùng mạnh, vốn từng được cho là những 

chủ thể quan trọng duy nhất của sân khấu thế giới, cũng không thể ngờ 

tới. 

 

Nguồn: Michael McFaul (2004). Democracy Promotion as a World Value, 

The Washington Quarterly, Vol. 28, No. 1, pp. 147-163. 
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Truy cập ngày 01.10.2016. 

<http://nghiencuuquocte.org/2014/01/12/108-thuc-day-dan-chu-trong-

vai-tro-mot-gia-tri-toan-cau> 
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BÀI TÁM 

 

PHÁT TRIỂN VÀ DÂN CHỦ 

Tác giả: Bruce Bueno de Mesquita 

& George W. Downs 

Dịch giả: Nguyên Trường 

 

Bài viết của Bruce Bueno de Mesquita và George Downs đăng trên tạp chí 

Foreign Affairs số tháng Chín & Mười 2005 đi thẳng vào một trong những 

vấn đề then chốt mà các nghiên cứu, phân tích, thảo luận xung quanh con 

đường phát triển của Việt Nam ngày nay không thể bỏ qua, vì vậy chúng tôi 

xin chọn làm bài mở đầu chuyên đề mới: “Đại hội X và cải cách chính trị tại 

Việt Nam”, bắt đầu từ hôm nay trên talawas. Vừa công bố, bài viết này đã 

được trích dịch, lược dịch, tóm tắt giới thiệu trên nhiều tờ báo và trang mạng 

tiếng Việt. Sau đây là toàn văn bài viết qua bản dịch của Nguyên Trường. 

 

Giầu hơn nhưng không tự do hơn 
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Hơn 25 năm trước, khi Đặng Tiểu Bình mở cửa nền kinh tế, khởi đầu 

một giai đoạn phát triển như vũ bão, nhiều người ở phương Tây cho rằng 

cải cách chính trị nhất định sẽ diễn ra. Tự do hoá kinh tế, như người ta 

dự đoán, sẽ dẫn đến tự do hoá chính trị và cuối cùng là nền dân chủ. 

Dự đoán này không chỉ dành cho Trung Quốc. Cho đến gần đây, quan 

điểm chung vẫn là tự do hóa nhất định sẽ nhanh chóng đưa đến dân chủ. 

Lập luận đơn giản là: mở cửa kinh tế sẽ làm xuất hiện tầng lớp trung lưu 

có học và có đầu óc kinh doanh, tầng lớp này trước sau cũng sẽ đòi hỏi 

được kiểm soát số phận của chính mình. Cuối cùng thì ngay các chính 

phủ độc tài cũng phải nhượng bộ. 

Sự kiện là hầu như tất cả các nước giàu có nhất trên thế giới đều là các 

nước dân chủ, trong một thời gian dài được coi là bằng chứng không thể 

chối cãi của quá trình phát triển như thế. Tuy nhiên, lịch sử thời gian gần 

đây lại chứng tỏ vấn đề không đơn giản như vậy. Tình hình hiện nay cho 

thấy rằng mối liên hệ giữa phát triển kinh tế với điều được gọi là dân chủ 

tự do là tương đối yếu, thậm chí đang trở nên ngày một yếu hơn. Mặc dù 

trong các nước dân chủ thu nhập tính trên đầu người cao, góp phần tăng 

cường ổn định, nhưng số lượng các nước độc tài giàu có ngày một tăng lên 

lại chứng tỏ rằng bản thân sự giàu có không tự động dẫn đến một nền tự 

do chính trị rộng mở hơn. Các chế độ độc tài trên khắp thế giới đang 
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chứng tỏ rằng họ có thể thụ hưởng thành quả của phát triển kinh tế mà 

vẫn tránh được áp lực buộc phải nới lỏng sự kiểm soát về chính trị. Rõ 

nhất là Nga và Trung Quốc. Mặc dù nên kinh tế Trung Quốc đã phát 

triển vượt bậc trong 25 năm qua, nhưng nền chính trị của họ thực chất 

vẫn còn giẫm chân tại chỗ. Tại Nga, tuy nền kinh tế đã khởi sắc nhưng 

Điện Kremlin lại siết chặt sự kiểm soát về chính trị. 

Sự song hành của hai xu hướng: phát triển kinh tế và thu hẹp tự do 

chính trị rất đáng được quan tâm. Nó cho thấy một sự kiện đáng lo ngại 

nhưng chưa được đánh giá đúng mức: phát triển kinh tế đáng lẽ là lực 

lượng thúc đẩy cải cách dân chủ trong các nước độc tài thì đôi khi lại được 

sử dụng để củng cố chế độ bạo quyền. Triệu Tử Dương, Thủ tướng Trung 

Quốc trong những năm 80 có thể đã đúng khi nói: “Chủ nghĩa xã hội 

không thể tránh được dân chủ”. Nhưng hiện có rất nhiều sự kiện chứng 

tỏ rằng các chính phủ độc tài và phi dân chủ thuộc mọi màu sắc có thể trì 

hoãn, không chịu thực thi dân chủ trong một thời gian dài. Trong nửa 

thế kỉ qua đã có nhiều nước trải qua thời kì phát triển kinh tế mạnh mẽ 

nhưng không thực hiện dân chủ hoá chính trị một cách tương ứng. Trong 

một số trường hợp khác, các nhà độc tài đã buộc phải thực hiện một vài 

cải cách chính trị nhưng vẫn tiếp tục cầm quyền và không chịu nới lỏng sự 

kiểm soát của họ. 
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Tại sao tự do dân chủ lại lẽo đẽo theo sau phát triển kinh tế với một 

khoảng cách xa như vậy? Các chính phủ chuyên chế đã ngày một khôn 

ngoan hơn, vấn đề là như thế. Mặc dù các lí thuyết gia về phát triển vẫn 

có lí khi cho rằng lợi tức tính theo đầu người tăng lên sẽ dẫn đến việc dân 

chúng đòi hỏi quyền được tham gia chính trị, nhưng họ không đánh giá 

hết khả năng của các chính phủ độc tài trong việc chặn đứng những đòi 

hỏi như thế. Các chế độ độc tài ngày càng khôn khéo hơn trong việc 

tránh những rắc rối chính trị kèm theo phát triển kinh tế, và xu hướng 

hiện nay là sự phát triển đang góp phần làm tăng thêm, chứ không giảm 

thiểu khả năng sống còn của các chế độ độc tài này. 

Sự kiện này đã bị các cơ quan phát triển và chính phủ Bush bỏ qua. 

Washington đã hùng hồn tuyên bố rằng toàn cầu hoá và mở rộng kinh tế 

thị trường nhất định sẽ dẫn tới sự toàn thắng của nền dân chủ theo kiểu 

phương Tây. Chính quyền Bush giải thích các trường hợp ngược lại một 

cách rất tù mù. Nhưng rõ ràng là Washington phải suy nghĩ lại kế hoạch 

thăng tiến dân chủ của họ. Ngoài ra, các cơ quan trợ giúp, như Ngân hàng 

Thế giới, cũng phải xem xét lại các điều kiện đi kèm các khoản trợ giúp 

tín dụng. Ít nhất trong tương lai gần, thúc đẩy tự do kinh tế không tự nó 

tạo ra hiệu quả chính trị đáng kể. 
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Cái bẫy của phát triển 

Các nhà độc tài có lí do để coi phát triển kinh tế là một con dao hai lưỡi: 

đối với họ, nó vừa là công cụ lại vừa là một cái bẫy. Một mặt, bằng cách 

tăng cường nguồn lực (nguồn thu qua thuế khoá tăng lên) và cải thiện khả 

năng ứng phó của chính phủ (ví dụ như trước nạn suy thoái kinh tế hay 

thiên tai), các nhà độc tài có nhiều khả năng sống sót hơn. Ngắn hạn mà 

nói, phát triển kinh tế làm cho các công dân cảm thấy hài lòng với chính 

phủ, họ không đòi thay đổi chế độ nữa. 

Nhưng về lâu dài, sự phát triển kinh tế có thể là mối đe doạ đối với các 

chính phủ độc tài vì nó tạo ra các nhà hoạt động chính trị đối lập. Có hai 

lí do: kinh tế phát triển thì bổng lộc của những người thắng cuộc trong 

trò chơi chính trị cũng tăng lên, số người có đủ thì giờ, học vấn và tiền 

bạc để tham gia vào hoạt động chính trị cũng ngày một nhiều thêm. Hai 

sự thay đổi đó sẽ thúc đẩy quá trình dân chủ hoá, tạo cho nó động lực để 

cuối cùng phá vỡ nguyên trạng, hình thành phong trào dân chủ tự do đủ 

sức cạnh tranh. 

Cho đến nay nhiều nhà hoạch định chính sách và chuyên viên về phát 

triển đều cho rằng phát triển kinh tế nhất định sẽ kéo theo, dù có chậm 

hơn một chút, dân chủ hoá về chính trị, và các chính quyền độc tài khó 

mà ngăn chặn được quá trình này (khi họ còn cam kết theo đuổi phát 
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triển kinh tế). Nhà nghiên cứu chính trị và xã hội học nổi tiếng Seymour 

Martin Lipset là người đầu tiên đưa ra quan điểm như thế, ông cho rằng 

phát triển kinh tế sẽ thúc đẩy quá trình dân chủ hoá vì nó tạo ra một tầng 

lớp trung lưu có học vấn đông đảo. Mặc dù vậy, Lipset đã nhắc nhở người 

đọc rằng quá trình này không dứt khoát phải xảy ra: tuy nó đã xảy ra ở 

Tây Âu, sự thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng 

đáng tiếc là từ khi Lipset công bố những kết quả nghiên cứu của mình, lời 

cảnh báo của ông hầu như đã bị lãng quên. 

Các đồ đệ của Lipset cũng thường bỏ qua một sự kiện là các chính thể 

độc tài không phải là những kẻ quan sát thụ động trước biến đổi chính 

trị; trong thực tế họ là những kẻ tạo ra luật chơi và có thể biến báo nó 

cho phù hợp với quyền lợi của mình. Các nhà độc tài có ưu thế hơn hẳn 

những công dân bình thường trong việc định hình các định chế và sự kiện 

chính trị. Họ đã chứng tỏ là những người có hiểu biết về lĩnh vực này hơn 

ta tưởng rất nhiều và đã khéo léo trì hoãn quá trình dân chủ hoá, trong 

khi tiếp tục phát triển kinh tế. 

 

Thủ thuật 

Để hiểu các chế độ độc tài vận dụng thủ thuật đó ra sao, ta cần xem xét 

khái niệm về phối hợp chiến lược (strategic coordination). Thuật ngữ 
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“phối hợp chiến lược”, có xuất xứ từ môn chính trị học, có nghĩa là những 

hoạt động mà dân chúng phải tham gia nếu họ muốn tranh giành quyền 

lực chính trị trong một hoàn cảnh nhất định. Các hoạt động đó bao gồm 

truyền bá thông tin, kết nạp và tổ chức các thành viên đối lập, lựa chọn 

các nhà lãnh đạo, phát triển chiến lược khả thi để tăng cường sức mạnh 

của nhóm và tác động vào chính sách. 

Phối hợp chiến lược là quan điểm hữu ích vì nó giúp giải thích vì sao 

phát triển kinh tế thường được coi là động lực thúc đẩy quá trình dân chủ 

hoá. Quá trình này vận hành như sau: phát triển kinh tế đưa đến việc đô 

thị hoá và cải thiện về công nghệ cũng như hạ tầng cơ sở. Những sự cải 

thiện như vậy sẽ tạo thuận lợi cho việc truyền bá tin tức và kết nạp thành 

viên của các nhóm chính trị mới thành lập. Phát triển kinh tế còn dẫn 

đến việc tăng cường đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, phe đối lập được hưởng 

lợi vì những cá nhân có học và uyên thâm chính là nguồn bổ sung cho lực 

lượng này. Nhưng phối hợp chiến lược cũng giúp giải thích đường lối mà 

các nhà độc tài dùng để phá vỡ hoặc giảm thiểu mối liên hệ giữa phát 

triển kinh tế và dân chủ hoá. Nếu các nhà độc tài có thể ngăn chặn hoạt 

động phối hợp chiến lược của phe đối lập thì họ có thể làm giảm được 

viễn cảnh bị kẻ thù tống khứ ra khỏi vị trí của mình. Tuy vậy vẫn có một 

rắc rối: để được an toàn các nhà độc tài phải tạo ra nhiều rào cản, làm cho 
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phe đối lập không thể phối hợp được, nhưng đồng thời không được tạo ra 

quá nhiều trở ngại cho việc phối hợp kinh tế bởi nếu kinh tế không phát 

triển thì sự ổn định của chế độ sẽ bị đe doạ. 

Đấy là một việc khó nhưng không phải là không thực hiện được. Dần 

dần, qua quá trình thử và sai, các chế độ độc tài đã khám phá ra rằng họ 

có thể đàn áp hoạt động của phe đối lập mà không tạo ra mối đe doạ đáng 

kể nào cho sự phát triển kinh tế, đó là nới một cách nhỏ giọt một số tiện 

ích công cộng (public goods) đóng vai trò quan trọng đối với việc phối 

hợp chính trị nhưng lại không quan trọng đối với việc phối hợp kinh tế. 

Bằng cách ngăn chặn các tiện ích này, các nhà độc tài đã tránh được quá 

trình tự do hoá về chính trị do phát triển kinh tế tạo ra. 

 

Chặn đứng một cuộc cách mạng 

Ví dụ về chiến lược kiểu này thì có nhiều. Xin xem xét một vài trường 

hợp diễn ra trong ba năm gần đây. Trung Quốc chặn đều đặn các bản tin 

Anh ngữ của Google và mới đây đã buộc Microsoft ngăn chặn những từ 

như Freedom và Democracy trên các phần mềm được các blogger sử dụng. 

Đó chỉ là những động thái gần đây nhất của một danh sách dài những hạn 

chế bao gồm từ việc thành lập đơn vị cảnh sát chuyên trách về Internet 

đến hạn chế số cổng Internet vào Trung Quốc. Trong khi đó tại Nga, 
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Tổng thống V. Putin đặt tất cả các kênh truyền hình quốc gia dưới sự 

kiểm soát gắt gao của chính phủ. Tháng 10 năm 2003 chính ông đã giật 

dây vụ bắt giữ một trong những người phê phán ông ta sáng giá nhất là 

Mikhail Khodorkovsky. 

Tại Venezuela, tháng 12 năm 2004 Tổng thống Hugo Chávez đã thông 

qua đạo luật cấm loan tải tin tức về các vụ biểu tình bạo động hay các vụ 

đàn áp của chính phủ và tước giấy phép của các phương tiện truyền thông 

đại chúng nếu vi phạm bất kì điều khoản nào trong một danh sách rất dài 

các qui định khá mập mờ. Còn tại Việt Nam, chính phủ đã và vẫn tiếp tục 

kiểm soát chặt chẽ các tổ chức tôn giáo và chụp cho các nhà lãnh đạo các 

nhóm tôn giáo không chịu khuất phục sự kiểm soát của chính phủ (Công 

giáo, Tin lành Mennonite, và một vài nhóm Phật giáo) tội phản loạn. 

Đấy chính là sự ngăn chặn cái vẫn được gọi là các tiện ích phối hợp 

(coordination goods), nghĩa là những tiện ích công cộng có ảnh hưởng 

quyết định đối với khả năng phối hợp của những người đối lập nhưng lại 

không có ảnh hưởng nhiều đối với phát triển kinh tế. Tiện ích phối hợp 

khác với tiện ích công cộng nói chung như vận tải công cộng, chăm sóc 

sức khoẻ, giáo dục tiểu học và quốc phòng, những lĩnh vực mà nếu bị hạn 

chế thì sẽ có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế và dư luận xã hội. 
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Trong quá khứ, các chính thể chuyên chế tìm cách đàn áp cả hai loại 

tiện ích vì chúng có thể thúc đẩy dân chủ hoá; và vì vậy kinh tế không thể 

phát triển được. Trước năm 1980 nhiều nước ở châu Á và châu Phi đã 

hành động như thế, một số nước nghèo nhất hiện nay như Myanmar và 

Zimbabwe cũng vẫn còn làm theo cách đó. Nhưng gần đây các chính phủ 

ở Nga, Trung Quốc, Việt Nam và một số nước khác đã phát hiện ra rằng 

chỉ cần ngăn chặn các tiện ích phối hợp là họ có thể tiếp tục cung cấp các 

dịch vụ cần thiết cho phát triển kinh tế mà vẫn giải toả được áp lực phải 

thay đổi về chính trị. 

Dĩ nhiên là việc có nhiều tiện ích công cộng đã có ảnh hưởng nhất 

định đối với các nhóm đối lập, giúp họ dễ dàng tổ chức và phối hợp hành 

động hơn. Nhưng có bốn loại tiện ích đóng vai trò quan trọng nhất đối 

với các hoạt động như thế. Đấy là các quyền chính trị, các quyền con 

người nói chung, quyền tự do báo chí và điều kiện tiếp cận giáo dục bậc 

cao. 

Trước hết là các quyền chính trị, bao gồm tự do ngôn luận, quyền lập 

hội và biểu tình một cách ôn hoà. Mặc dù các quyền chính trị phần lớn 

mang tính thụ động, theo nghĩa chúng ngăn chặn sự can thiệp của chính 

phủ chứ không buộc chính phủ phải hành động, nhưng đôi khi chúng 

cũng đòi hỏi chính phủ phải thực hiện một số biện pháp nhằm tăng 
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cường những quyền này, đặc biệt khi các nhóm thiểu số phát biểu các ý 

kiến chưa được số đông biết tới. 

Các quyền con người nói chung bao gồm quyền không bị bắt giữ một 

cách vô cớ, quyền được đưa ra toà nếu bị bắt giữ, quyền không bị kì thị vì 

lí do tôn giáo, chủng tộc, giới tính, quyền không bị xâm hại về thể xác và 

quyền đi lại, kể cả ra nước ngoài. 

Tự do báo chí (và các phương tiện truyền thông khác) là điều kiện cực 

kì quan trọng đối với phong trào đối lập vì nó giúp phổ biến thông tin 

nhằm tập hợp các nhóm khác nhau xung quanh các mối quan tâm chung. 

Tương tự như các quyền chính trị, quyền tự do ngôn luận cũng có tính 

cách thụ động vì nó đòi chính phủ không được can thiệp. Nhưng nó cũng 

đòi hỏi những hành động tích cực, thí dụ cho phép sử dụng các tần số của 

sóng phát thanh hay truyền hình, cho phép tiếp cận với các phương tiện 

truyền thông cũng như dịch các văn bản chính thức của nhà nước sang 

tiếng các dân tộc thiểu số. 

Cuối cùng, việc số đông có điều kiện tiếp cận giáo dục và đào tạo bậc 

cao là cực kì quan trọng vì nhờ đó quần chúng học được nghệ thuật 

truyền thông, nghệ thuật tổ chức và hoạt động chính trị. Một nền giáo 

dục bậc cao còn giúp hình thành một đội ngũ đông đảo những nhà lãnh 
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đạo đối lập tiềm năng, và đấy chính là các đối thủ của chính phủ đương 

thời. 

Một số chính quyền độc tài tuyên bố rằng họ không cho dân tiếp cận 

với nền giáo dục bậc cao (và các tiện ích phối hợp khác) vì giá quá cao. 

Trên thực tế, các tiện ích phối hợp không đắt hơn các tiện ích công cộng 

khác, nhiều khi còn rẻ hơn, thí dụ như chi phí cho quốc phòng hay giao 

thông công cộng. Các chính phủ hạn chế những tiện ích đó chỉ với mục 

đích làm cho các hoạt động phối hợp trở thành tốn kém hơn chứ không 

phải để tiết kiệm tiền. Thực ra, hạn chế một số tiện ích còn tốn kém hơn 

là cho phép chúng hoạt động, đấy là khi chính phủ sử dụng nguồn lực vào 

việc đàn áp các phong trào đối lập, ngăn chặn các phương tiện truyền 

thông hay thực hiện việc tuyên truyền cho chính mình. 

 

Bí quyết bảo đảm thành công (cho độc tài) 

Gần đây, để tìm hiểu xem các nhà cầm quyền độc tài và phi dân chủ đã 

dùng những biện pháp gì để vừa bảo đảm được phát triển kinh tế vừa ngăn 

chặn được dân chủ, chúng tôi đã khảo sát việc cung cấp các tiện ích công 

cộng tại 150 quốc gia từ năm 1970 đến năm 1999. Công trình nghiên cứu 

đã đưa ra bốn kết luận đặc biệt đáng chú ý sau đây. 



266 | 723 

 

Thứ nhất, đàn áp các tiện ích phối hợp là chiến lược tồn tại rất hữu 

hiệu; khảo sát này chứng tỏ rằng cung cấp các tiện ích phối hợp giảm 

thiểu một cách đáng kể triển vọng sống còn của các chế độ đương quyền. 

Trong khi đó việc cung cấp các tiện ích khác không những không ảnh 

hưởng đến khả năng sống còn mà có khi còn làm tăng khả năng này. Chế 

độ chuyên chế nào cho phép tự do báo chí và đảm bảo quyền công dân thì 

khả năng nắm quyền thêm một năm nữa giảm từ 15 đến 20%: một con số 

thống kê trần trụi cho phép giải thích sự đàn áp chính trị và đàn áp các 

phương tiện truyền thông ở tất cả các nước đang phát triển. 

Thứ hai, kết quả nghiên cứu đã chứng tỏ rằng hiện nay các nhà độc tài 

đàn áp các tiện ích phối hợp một cách nhất quán hơn so với việc đàn áp 

các tiện ích khác. Khắp thế giới, có vẻ như các chế độ độc tài từ Bắc Kinh 

tới Mạc Tư Khoa hay Caracas đều nhận thức được mối hiểm nguy của các 

tiện ích phối hợp và tìm mọi cách để tránh không cung cấp cho dân 

chúng các tiện ích này. Mặt khác, đa số các lãnh tụ độc tài có vẻ như đã 

nhận ra rằng một số tiện ích công cộng, thí dụ như giáo dục tiểu học, 

giao thông công cộng và chăm sóc sức khoẻ là những tiện ích vô hại, 

không đáng sợ. Fidel Castro không gặp bắt kì rắc rối chính trị nào khi 

ông ta cố gắng cải thiện hệ thống y tế ở Cu Ba, Kim Jong Il cũng không 

gặp nguy hiểm gì khi chính phủ của ông ta cam kết nâng số người biết 
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đọc biết viết ở Bắc Triều Tiên lên mức 95%. Nhưng cả hai chính phủ này 

đều đàn áp các tiện ích phối hợp một cách gắt gao. 

Nghiên cứu này cũng khẳng định rằng, nơi nào mà các tiện ích phối 

hợp càng bị đàn áp thì nơi đó khoảng cách giữa tự do dân chủ và phát 

triển kinh tế càng lớn. Dĩ nhiên là một số chế độ phi dân chủ thành công 

hơn một số khác trong việc đàn áp các tiện ích phối hợp. Kết quả khảo sát 

cũng cho thấy chế độ nào không đàn áp được các tiện ích phối hợp thì xác 

suất để nó trở thành chế độ dân chủ hiện đại cũng cao hơn. 

Hơn nữa, khảo sát còn chỉ ra rằng, trừ phi thu nhập bình quân đầu 

người đã quá cao, có thể đạt và giữ được phát triển kinh tế ở mức cao ngay 

cả khi chính phủ tiếp tục đàn áp các tiện ích phối hợp (Trung Quốc, Nga, 

Việt Nam). Và nếu các xu hướng này diễn ra đồng thời, nghĩa là phát triển 

kinh tế đi kèm với đàn áp tiện ích phối hợp, khả năng sống sót của chế độ 

sẽ tăng và xác suất dân chủ hoá sẽ giảm (ít nhất cũng từ năm đến mười 

năm). Vì số liệu có hạn, không cho phép xác định liệu về lâu dài phát 

triển kinh tế có buộc các chế độ đi theo hướng dân chủ hay không, nhưng 

rõ ràng là, ít nhất trong ngắn hạn, phát triển kinh tế sẽ giúp ổn định chế 

độ (độc tài) chứ không phải làm nó suy yếu. Vì vậy tốt nhất không nên coi 

Trung Quốc là ngoại lệ của qui luật phát triển sẽ kéo theo tự do, mà nên 
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lấy Trung Quốc làm ví dụ điển hình cho thấy quy luật này thường không 

đúng. 

 

Ai lừa ai? 

Khoảng cách ngày một rộng giữa phát triển và dân chủ có thể đặt ra cho 

các nhà hoạch định chính sách trong chính quyền Bush và các nước tự do 

dân chủ có ảnh hưởng khác, những người đang cảm thấy thất vọng khi 

quan sát bước đi quá chậm chạp trong thế giới đang phát triển và hi vọng 

đẩy nhanh quá trình này, ba bài học lớn sau đây. 

Thứ nhất và rõ nhất là các nhà hoạch định chính sách phải thừa nhận 

rằng thăng tiến kinh tế trong thế giới đang phát triển không phải là biện 

pháp thúc đẩy dân chủ hữu hiệu như họ từng tin tưởng xưa nay. Các 

chính thể độc tài đã học được từ kinh nghiệm tập thể của họ rằng mặc dù 

phát triển có khả năng nguy hiểm cho họ, nhưng hoàn toàn có thể giảm 

thiểu mối nguy này ở mức rất đáng kể. Bằng cách hạn chế các tiện ích 

phối hợp, các nhà độc tài có thể có tất cả: một đám các nhà môi giới 

quyền lực và lãnh đạo quân sự rất hài lòng vì được hưởng lợi từ phát triển 

kinh tế; có thêm nguồn lực để xử lí các cú sốc chính trị và kinh tế, trong 

khi đối lập thì vừa yếu lại vừa kém nhuệ khí. 
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Bài học quan trọng thứ hai cho các nhà hoạch định chính sách liên 

quan đến những điều kiện kèm theo các khoản trợ cấp và tín dụng cho 

những nước đang phát triển. Thí dụ, khi cấp tín dụng cho một nước đang 

phát triển, Ngân hàng Thế giới yêu cầu chính phủ nước đó đầu tư vào hạ 

tầng cơ sở, y tế, giáo dục, vì tin rằng các khoản đầu tư đó sẽ dẫn đến phát 

triển kinh tế, và đến lượt nó lại dẫn đến tầng lớp trung lưu đông đảo và 

cuối cùng là dân chủ. Nhưng kì vọng đó hoá ra là không thực tế. Các 

khoản đầu tư đó có vẻ như sẽ kéo dài chứ không rút ngắn sự ngự trị của 

các chính thể phản tự do. Viện trợ quốc tế, như đang được phân phối 

hiện nay, góp phần củng cố chứ không làm suy yếu các lãnh tụ phi dân 

chủ. 

Vấn đề không phải là giảm bớt ưu tiên đối với phát triển kinh tế hoặc 

cung cấp các tiện ích công cộng thông thường. Vấn đề là phải mở rộng 

các điều kiện khi cung cấp tín dụng, bao gồm việc đòi các nước vay nợ 

phải đảm bảo cung cấp cho công dân nước họ các quyền công dân cơ bản, 

nhân quyền và tự do ngôn luận. Tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân 

bình thường phối hợp và thảo luận sẽ góp phần thúc đẩy tự do chính trị. 

Tương tự như thế, muốn nhận viện trợ quốc tế, các nhà độc tài phải cam 

kết thực thi các cải cách như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nền giáo dục 

bậc cao, nới rộng tự do báo chí, nới rộng quyền tự do hội họp. 
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Đưa ra các điều kiện như vậy, các nhà tài trợ quốc tế không nên để 

mình bị đánh lạc hướng trong những cuộc tranh luận về việc liệu quyền 

con người nên được xác định theo các tiêu chí như nhà ở, thức ăn, chăm 

sóc sức khoẻ và các nhu cầu cơ bản khác của con người, hay nên được xác 

định theo quyền tự do cá nhân và bảo vệ quyền lợi của cả các nhóm thiểu 

số lẫn đa số. Các nhà độc tài thích chọn cách định nghĩa thứ nhất, vì nó 

đáp ứng được nhu cầu của chính họ. Các lí lẽ kiểu đó rõ ràng chỉ nhằm 

phục vụ quyền lợi của bản thân họ. Có nhiều bằng chứng chứng tỏ rằng 

tự do chính trị và việc bảo đảm các nhu cầu thiết yếu liên quan mật thiết 

với nhau; các xã hội tôn trọng những quyền tự do công dân chắc chắn 

cũng sẽ đảm bảo được cuộc sống cho hầu hết hoặc cho tất cả các công dân 

của họ. 

Bài học thứ ba liên quan đến các sự kiện gần đây ở Trung Cận Đông. 

Những cuộc bầu cử ở Iraq, việc rút quân Sirya và sau đó là bầu cử ở 

Lebanon, việc tuyên bố tổ chức bầu cử địa phương ở Saudi Arabia, việc 

tuyên bố tổ chức bầu cử tổng thống có nhiều ứng cử viên hơn ở Ai Cập có 

thể tạo cho người ta ấn tượng rằng một giai đoạn mới, giai đoạn dân chủ, 

đã bắt đầu trong khu vực. Nhưng sự thật không phải thế. Các nhà quan 

sát cần phải nhớ rằng chính sách đàn áp được các nhà độc tài Trung Cận 

Động sử dụng trong suốt 50 năm qua ở vẫn còn gần như nguyên giá trị ở 
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Saudi Arabia, Ai Cập và Lebanon. Nhưng đấy không phải là lí do để thất 

vọng. Những người quan tâm đến việc đánh giá mức độ dân chủ trong 

khu vực cần phải chú ý đến các tiện ích phối hợp: thí dụ, các phương tiện 

truyền thông bị kiểm soát đến mức độ nào, việc tổ chức các cuộc biểu tình 

chống chính phủ có đơn giản (và có an toàn) không. Chính những quyền 

tự do này, chứ không phải là các cuộc bầu cử, sẽ tạo ra một nền dân chủ 

đích thực. Khi chưa có những quyền tự do đó thì Mĩ, Liên hiệp Châu Âu 

và các tổ chức tài trợ quốc tế khác phải tiếp tục tạo áp lực, đòi phải có 

thay đổi. 

Bruce Bueno de Mesquita là Chủ nhiệm (Chair) Khoa Chính trị học, trường 

Đại học Tổng hợp New York, và là cộng tác viên lâu năm tại viện Hoover. 

George W. Downs là giáo sư khoa chính trị học và Trưởng ban [Dean] Ngành 

Khoa học Xã hội, trường Đại học Tổng hợp New York. 

 

 

Nguồn: Bruce Bueno de Mesquita, George W. Downs. Phát triển và dân 

chủ (bản dịch của Nguyên Trường). Truy cập ngày 01.10.2016. 

<https://www.danluan.org/tin-tuc/20090301/phat-trien-va-dan-chu> 
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BÀI CHÍN 

 

TOÀN CẦU HÓA VÀ THAY ÐỔI CHÍNH TRỊ 

Tác giả: Cao Huy Thuần* 

 

óm tắt: Ðể nghiên cứu về tương quan giữa toàn cầu hóa và dân chủ, 

bài viết đề nghị phân biệt "dân chủ hình thức" và "dân chủ kinh tế 

xã hội". Toàn cầu hóa có khuynh hướng làm lan rộng dân chủ hình thức 

nhưng đồng thời cũng có đe dọa phân chia xã hội ra làm hai thành phần, 

một thành phần được toàn cầu hóa biệt đãi và do đó có khả năng hưởng 

thụ những không gian tự do vừa được mở ra, và một thành phần bị toàn 

cầu hóa gạt ra ngoài lề, trở thành công dân hạng nhì, cung cấp phiếu cho 

các lãnh tụ, mới hoặc cũ. 

Tuy nhiên bài viết không gạt bỏ dân chủ hình thức vì nó có khả năng 

đáp ứng hai đòi hỏi của thời đại mới: mở cửa và cạnh tranh. Hơn nữa, luật 

chơi của toàn cầu hóa là trong suốt, một sự áp dụng thông minh và sáng 

tạo dân chủ hình thức có thể cần thiết để dẹp bỏ tệ hại tham nhũng mà 

một bộ máy chính trị mờ ám dung dưỡng. Trong chừng mực đó, một liều 

T 
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lượng hợp lý và điều độ của dân chủ hình thức có thể giúp cho việc thực 

hiện nhu cầu mà thời đại mới ngày nay gọi là gouvernance. 

Các nước Tây phương tin rằng quá trình toàn cầu hóa sẽ làm thay đổi 

chế độ chính trị trong các nước chuyên chế khiến các nước này trước sau 

gì rồi cũng phải xuôi theo trào lưu dân chủ. Trước sau gì toàn cầu hóa 

kinh tế cũng đưa đến toàn cầu hóa chính trị, bởi vì dân chủ và thị trường 

có khuynh hướng đi kẹp đôi với nhau như một cặp bài trùng. Luận cứ đó 

ngây thơ chăng ? Vững chắc chăng ? Hãy biết rằng nó đang làm sống lại 

một tranh luận lý thuyết cổ điển đã làm sôi nổi giấy mực trong những 

năm 60 về tương quan giữa phát triển kinh tế và tiến bộ dân chủ: cái này 

phải đưa đến cái kia. Kinh nghiệm trước mắt cho thấy cái này và cái kia 

không nhất thiết đi đôi đi cặp với nhau. Chuyện toàn cầu hóa và dân chủ 

ngày nay e cũng sẽ thế chăng ? 

Trong bài này, tôi không có ý đi vào tranh luận lý thuyết viễn vông, chỉ 

nói những chuyện thực tế xảy ra sờ sờ trước mắt. Chuyện thực tế trước 

tiên phải nói ngay, trước khi vào đề, là chính hai chữ dân chủ. Ai cũng nói 

dân chủ, nhưng chắc gì người nói và người nghe cùng hiểu chữ dân chủ 

như nhau. Ðể tránh chuyện ông nói gà bà nói vịt, tôi đề nghị phân biệt 

dân chủ ra hai mặt, mặt hình thức và mặt nội dung. Nội dung, đây là chỗ 

khó đồng ý với nhau nhất, nhưng ít ra cũng có thể đồng ý rằng dân chủ 
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chính trị nào lại chẳng có một nội dung xã hội, kinh tế. Hình thức, dễ 

đồng ý hơn, nhất là ở chỗ tối thiểu. Nước nào muốn nói rằng mình dân 

chủ đều phải nhờ cậy đến sự có mặt của cái thùng phiếu. Thật giả của cái 

thùng phiếu đó như thế nào là chuyện khác, nhưng không có nó thì cũng 

như bình dân học vụ không bắt đầu với hai chữ i tờ. 

Với sự phân biệt dễ chấp nhận đó, tôi sẽ đặt ra ba câu hỏi : 

1) Toàn cầu hóa có ảnh hưởng gì đối với dân chủ xét về mặt 

hình thức? 

2) Toàn cầu hóa có ảnh hưởng gì đối với dân chủ xét về mặt nội 

dung ? 

3) Khủng hoảng mà toàn cầu hóa đã gây ra ở Á châu năm 1997 

đã đưa đến những cải tổ chính trị gì ? 

Ba câu hỏi đặt ra cốt để suy nghĩ nhiều hơn là để trả lời. 

 

I. Toàn cầu hóa và dân chủ hình thức 

Không phải bỗng nhiên mà tôi phân biệt dân chủ hình thức và dân chủ 

nội dung. Marx đã phân biệt như vậy khi chỉ trích dân chủ Tây phương 

chỉ là hình thức, thực chất vẫn là giai cấp bóc lột. Tranh luận này vẫn còn 

giá trị của nó, nhưng thời đại mới có tranh luận mới. Vào cuối những năm 
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70, đầu những năm 80, một hiện tượng chính trị xảy ra tại châu Mỹ la 

tinh: lạ thật, hầu hết những chính thể độc tài quân phiệt đang hoành cứ 

tại đấy bỗng nhiên rủ nhau biến mất hoặc ít ra cũng thay đổi: Equateur, 

Nicaragua, Pérou, Argentine, Uruguay, Brésil, République Dominicaine, 

thậm chí cả Chili, Salvador, Paraguay, Guatemala. Lý thuyết gia, nhất là ở 

Mỹ, hớn hở như gặp được mỏ vàng, đua nhau khai quật, phân tích, so 

sánh, lập thuyết. Danh tiếng của G. O’Donnell vang dội trong đại học với 

tác phẩm gồm 4 pho dày cộm tập hợp bài viết của nhiều tác giả: 

Transitions from Authoritarian Rule, xuất bản năm 1986. Chuyển tiếp từ 

các chính thể chuyên chính… Áp lực nhân quyền, dân chủ khởi xướng với 

Carter, tiếp diễn với Reagan, coi bộ thành công mỹ mãn. Mà đâu có phải 

riêng gì châu Mỹ la tinh! Thành công dân chủ vang dội nhất, vẻ vang 

thay, lại nổ ra tại Á châu năm 1986, tại nước Phi Luật Tân đang nằm 

trong bàn tay sắt của nhà độc tài Marcos và dưới 500 đôi giày của bà vợ 

hoa khôi Imelda. Lần đầu tiên một đối thủ của độc tài thắng cử, mà người 

thắng trận lại là một phụ nữ: Cory Aquino, góa phụ của một lãnh tụ đối 

lập bị phe Marcos bắn chết. 

Mười ba năm sau đó, bức tường Bá Linh sụp đổ, cả khối Ðông Âu, kể 

cả Liên Xô, ngã theo chiều gió dân chủ tưởng chừng thổi khắp địa cầu. 

Cho đến cả châu Phi chậm tiến nhất cũng tấp nập tân trang chính trị, 
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thách thức các cao thủ độc tài, tổ chức bầu cử, bầu lên đối lập! Năm 1990, 

tại hội nghị thượng đỉnh Pháp-Phi họp tại La Baule, tổng thống 

Mitterrand háo hức đọc một bài diễn văn lịch sử, tuyên bố chỉ viện trợ 

cho nước nào có cố gắng dân chủ. Ðó cũng là khoảng thời gian mà tác giả 

Mỹ Francis Fukuyama cho ra đời quyển sách nổi tiếng của ông báo hiệu 

lịch sử tận thế: “The End of History”. Lịch sử chui xuống mồ vì cuộc 

chiến ý thức hệ chấm dứt, trên hoàn cầu chỉ còn lại mỗi một giá trị duy 

nhất được chấp nhận mà thôi là giá trị dân chủ, tự do. 

Trong bối cảnh toàn thắng đó của giá trị Tây phương, và trong tin 

tưởng hồ hởi rằng toàn thắng đó là vĩnh viễn, các lý thuyết gia về dân chủ 

cho ra đời một loạt khảo cứu về cái đề tài bỗng nhiên thu hút hơn nam 

châm: chuyển tiếp dân chủ (transition démocratique). Vấn đề chuyển tiếp 

trở thành đề mục ưu tiên trong khoa học chính trị, thậm chí còn đẻ ra 

một cái tên mới cho một ngành mới: transitology. Dưới tên đó, một tạp 

chí khoa học ra đời, chứng tỏ lòng tin sắt đá của các lý thuyết gia vào viễn 

tượng bách chiến bách thắng của nỏ thần dân chủ. 

Ðến quá nhanh, lạc quan cũng khựng lại rất nhanh. Nước Nga có thay 

đổi, nhưng không đáp ứng đủ lòng mong mỏi của Tây phương. Nam Tư 

tan vỡ, chiến tranh chủng tộc bùng ra dữ dội. Nhiều nước Ðông Âu 

không giải quyết được cùng một lúc chuyển tiếp kinh tế và chuyển tiếp 
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chính trị. Phi châu nhanh chóng trở về lại với Phi châu trước diễn văn La 

Baule, cõng thêm trên vai, trên đầu, trên cổ chiến tranh diệt chủng. Chưa 

có lời tiên tri nào bị thời cuộc cắt tiết nhanh như sấm truyền của 

Fukuyama. Quyển sách của Guy Hermet, một tác giả tên tuổi của Pháp về 

đề mục chuyển tiếp, mang một nhan đề áo nảo như một tiếng thở dài: 

“Les désenchantements de la liberté”. Tự do mà cũng biết "khi tỉnh mộng 

lúc tàn canh…". Chuyển tiếp vẫn còn là đề tài hấp dẫn, nhưng chuyển tiếp 

đến cái gì thì chẳng ai nữa dám nói là biết. Có thể chuyển tiếp đến dân 

chủ, mà cũng có thể chuyển tiếp đến hỗn loạn để rồi lại trở về với độc tài. 

Bởi vậy chữ " démocratique” bị cắt ra khỏi chữ "transition" : transition thì 

trăm phần trăm là có – cái gì mà chẳng biến đổi ? – nhưng démocratique 

thì chưa biết nắng mưa thế nào. Chuyển tiếp, do đó, được định nghĩa như 

một khoảng thời gian dài ngắn không lường trước được, trong đó mọi khả 

năng đều có thể xảy ra, tai họa cũng như ân sủng. Dân chủ là một trong 

những khả năng đó và chỉ trong trường hợp đó mới nói được transition 

démocratique. 

Nhưng thế nào là dân chủ ? Hầu hết các lý thuyết gia về chuyển tiếp 

gạt phăng mọi tranh luận về nội dung xã hội, kinh tế của khái niệm dân 

chủ, cho là không có ích lợi gì, chỉ làm rối rắm thêm đề tài chuyển tiếp. 

Ðối với họ, vấn đề phải khảo sát là như thế nào một quốc gia đi từ chính 
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thể này qua chính thể kia, ai là diễn viên chính, quá trình chuyển biến 

như thế nào, chiến lược dàn dựng ra làm sao, phe mới và phe cũ bắt tay 

hay chống đối nhau đến đâu, nhượng bộ nhau đến mức nào, thương lượng 

với nhau làm sao… Nói như vậy không có nghĩa là các tác giả đó không có 

trong đầu một khái niệm về dân chủ. Trong quan niệm của họ, dân chủ 

được xây dựng trên những định chế, đứng đầu là tuyển cử có cạnh tranh 

thực sự. Họ cùng khởi đi từ một nguyên tắc: bản chất của dân chủ là 

những hình thức mang tính chất định chế, và bản chất đó không thể lẫn 

lộn với nội dung kinh tế, xã hội nào đó. Họ gạt bỏ Marx, tất nhiên, 

nhưng họ cũng gạt bỏ Rousseau, ông tổ của cách mạng dân chủ ở Pháp, vì 

Rousseau nhấn mạnh nội dung. Họ khẳng định: dân chủ là một cấu trúc 

hình thức chứ không có nội dung gì nhất định, một cuộc chơi có thể mở 

ra cho bất cứ nội dung gì. Ðó là định nghĩa của Adam Przeworski, tác giả 

được đề nghị viết bài tựa cho cuốn sách Transitions From Authotarian 

Rule đã nói ở trên. Przeworski gọi quan điểm đó là dân chủ tối thiểu, bởi 

vì tối thiểu của dân chủ là khả năng chọn lựa người cầm quyền qua những 

tuyển cử có cạnh tranh thực sự. Nói như vậy, Przeworski không đem lại gì 

mới lạ so với những tác giả lừng danh trước ông: Schumpeter, Popper… 

Popper từng nói: dân chủ là thể chế duy nhất có thể giúp cho một xã hội 

loại bỏ những người cầm quyền mà không cần đổ máu. Ðấu võ mồm 

trong nghị trường hoặc trên tivi trong một cuộc chơi có luật lệ được định 
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chế hóa và tôn trọng là biểu hiện của một xã hội chính trị cao hơn, văn 

minh hơn, so với đấu võ thiệt bằng máy chém, thiên thần nhảy dù, hoặc 

máy bay thả bom trên Dinh Ðộc Lập. Chỉ có cách chấp nhận một định 

nghĩa tối thiểu về hình thức như thế về dân chủ thì mới có thể nghiên 

cứu khoa học và so sánh có lợi ích những kinh nghiệm chuyển tiếp trên 

toàn thế giới, từ châu Mỹ đến châu Phi, từ châu Âu đến châu Á, những 

kinh nghiệm mang nội dung và hoàn cảnh lịch sử khác nhau một trời một 

vực, không làm sao so sánh được. Ðó là lập trường và lập ngôn của các lý 

thuyết gia chuyển tiếp, ở Mỹ cũng như ở Pháp. 

Tôi có rất nhiều dè dặt về lý thuyết này, nhưng tôi nhận nó như một 

phương pháp hữu ích, để nói về vấn đề tôi đang nói - vấn đề tương quan 

giữa toàn cầu hóa và dân chủ. Bởi vì, đúng là xét về mặt hình thức, dân 

chủ lan rộng như vết dầu với trào lưu toàn cầu hóa. Trước hết, từ khi bức 

tường Bá Linh sụp đổ, không có mẫu mực dân chủ nào khác trên thế giới 

để đấu với dân chủ hình thức vốn là con đẻ của Tây phương. Một mình 

nó còn lại trên vũ đài, giơ cao hai nắm tay chiến thắng. Nó hạ địch thủ 

giống hệt như anh em sinh đôi của nó, kinh tế thị trường, hạ kinh tế kế 

hoạch hoá. Ngay tại các nước hồi giáo trong đó các khuynh hướng cực 

đoan chống đối kịch liệt những giá trị của Tây phương, mối liên hệ với 

dân chủ hình thức không phải là hoàn toàn bị dẹp bỏ. Không phải lúc nào 
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các khuynh hướng đó cũng hô hào dùng bạo lực để triệt hạ các chính 

quyền tại chức. Có khi họ chủ trương tuyển cử và họ đã thắng tại Algérie. 

Dại gì mà không đòi tuyển cử khi họ thấy họ chiếm đa số dân chúng ! 

Ðáng suy ngẫm hơn nữa là tình hình chính trị tại Iran. Quốc gia này đặt 

mình dưới luật lệ của Hồi giáo, nhưng chính quyền được dân bầu ra và 

ông Khatami, đại diện của phái cởi mở, đã được bầu lên chức tổng thống 

một cách thực sự dân chủ. 

Thứ hai, các tĩnh từ đi theo chữ dân chủ đã mất tính chính đáng, hết 

gợi hứng, tàn lụi sinh khí lịch sử. Trong những năm 60, các chủ trương 

"dân chủ hướng dẫn", "dân chủ Ả Rập", "tân dân chủ" … hãy còn mang 

khí phách độc lập của những dân tộc vừa đập tan xiềng xích. Ngày nay, 

thêm chữ gì sau chữ dân chủ chỉ làm lộ ra hình ảnh người cụt chân khập 

khiễng đang cầu cứu chiếc nạng. Gần đây, vài nước Á châu giương cao 

ngọn cờ tự chủ với khái niệm "giá trị châu Á" để biện minh cho những 

chế độ chính trị cứng rắn. Ðiều đáng suy ngẫm là tại quê hương của chủ 

thuyết này, tại Singapore, tuyển cử càng ngày càng có thực chất, không 

phải chỉ là dàn dựng. Ai dám nói hình thức, với thời gian, không dần dần 

trở thành nội dung ? 

Do đó, thứ ba, tựa như khẩu hiệu "làm giàu đi !" dội vang lúc khởi 
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đầu thời đại tư bản, toàn cầu hóa ngày nay hô to: "dân chủ đi !". Và 

khắp nơi trên thế giới, bầu cử trở thành điều kiện bắt buộc để người cầm 

quyền được xem là người cầm quyền. Trước 1989, mấy khi tuyển cử có 

cạnh tranh diễn ra ở châu Phi ; sau đó hiện tượng này lan ra cùng khắp. 

Tuyển cử còn giúp dân chúng ở đấy đuổi được vài tay độc tài. Sau đó, có 

tay trở lại chính quyền, nhưng tổ chức bầu cử trong thời gian tại chức mà 

bị hất cẳng thì chẳng là mới lạ đó sao ? Trong thế giới Ả Rập cũng vậy, 

trừ thánh địa Arabie Saoudite. Ở đây, tuyển cử chẳng mấy khi đưa đến 

thay đổi, nhưng dù sao, ngay tại Jordanie, Maroc, Koweit, tuyển cử cạnh 

tranh cũng đã diễn ra. Tiến bộ hơn cả là châu Mỹ la tinh. Chẳng những 

tuyển cử đã trở thành thói quen, mà vài chính quyền, tưởng như cầm chắc 

thắng lợi trong tay, như Alberto Fujimori ở Pérou, vẫn bị đo ván. Vẻ vang 

nhất là tuyển cử ở Mê-hi-cô năm 2000. Ðảng PRI cầm quyền trong suốt 

70 năm (bảy mươi năm !) đã trao quyền cho Vincent Fox, lãnh tụ đối lập 

thắng cử. Nhiều người nghĩ rằng biến cố lịch sử này sẽ đưa Mê-hi-cô tiến 

vững chắc vào thế giới những nước dân chủ, khác với tình trạng răng cưa, 

khi lên khi xuống, khi dân chủ khi độc tài, thường thấy trong các nước 

chung quanh. 

Vẻ vang thật. Nhưng ví thử giả thuyết này xảy ra đi nữa, ai muốn tìm 

hiểu chế độ dân chủ ở Mê-hi-cô có thể nào chỉ căn cứ trên tuyển cử, trên 
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định chế chính trị mà không đi sâu vào điều kiện lịch sử, xã hội, kinh tế 

đặc thù của Mê-hi-cô ? Có thể nào không đi sâu vào nội dung, vào bản 

chất của mỗi chế độ ? Ðặt vấn đề như thế tức là đã bước qua điểm thứ hai 

của bài này. 

 

II. Toàn cầu hóa và dân chủ nội dung 

Ở trên, toàn cầu hóa được đề cập dưới khía cạnh tư tưởng chính trị, ý thức 

hệ. Nếu xét đến ảnh hưởng của toàn cầu hóa trên nội dung xã hội, kinh tế 

của một chế độ chính trị nào đó, tất nhiên toàn cầu hóa về kinh tế trở 

nên khía cạnh chính yếu. Tôi lược qua dưới đây quan điểm đặt nặng khía 

cạnh này để giải thích những chuyển tiếp chính trị, nhất là ở châu Mỹ la 

tinh. 

Câu hỏi có tính phương pháp đã được đặt ra là thế này: tại sao các nước 

ở đây thay đổi chế độ chính trị vào thời điểm những năm 80 chứ không 

phải trước đó hoặc sau đó ? Câu trả lời thú vị nhất là thế này: bởi vì vào 

lúc đó châu Mỹ la tinh bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất từ thuở 

1930 và khủng hoảng đó bắt buộc Nhà nước phải thay đổi sâu xa vai trò 

của mình. Mê-hi-cô vỡ nợ vào năm 1982, không có cách nào khác hơn là 

cầu viện những tổ chức tài chính quốc tế, đứng đầu là Quỹ Tiền Tệ Quốc 

Tế và Ngân Hàng Thế Giới. Ðường lối của các cơ quan này buộc thực 
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hiện những biện pháp khắt khe: kỷ luật về ngân sách, tư hữu hóa, tự do 

hóa thương mại, chấm dứt thẩm quyền quy định của Nhà nước, nói chung 

là phải lệ thuộc những cơ chế của thị trường. Những trói buộc đó hạn chế 

tự do chọn lựa chính sách của cả Nam Mỹ và buộc các nước ở đó từ bỏ 

những mẫu mực phát triển lấy Nhà nước làm trọng tâm, đẩy mạnh sản 

xuất để thay thế nhập khẩu. Bắt buộc phải tuân thủ chính sách khắc khổ, 

cắt đứt những khoản chi tiêu về an ninh xã hội, các chính quyền ở Nam 

Mỹ biết rằng họ phải đối phó với những hậu quả chính trị và kinh tế đau 

đớn ; vì vậy chính quyền nào cũng phải bắt đầu vạch ra những hợp đồng 

chính trị mới, những liên kết, thỏa thuận mới giữa các phe phái chính trị 

để ngăn ngừa những hiểm nguy và tạo ra những không gian chính trị mới 

cần thiết cho việc áp dụng những biện pháp kinh tế khắc khổ. Ðó là 

những nhượng bộ mà các chính quyền tại chức bắt buộc phải nhận trên 

lĩnh vực định chế để tránh những va chạm xã hội do chính sách cởi mở 

kinh tế gây ra. Bởi vậy, không phải bỗng dưng mà sự xuống cấp về mực 

sống của dân chúng xảy ra đồng thời với quá trình dân chủ hóa và những 

hứa hẹn cải tổ xã hội. Ðứng trước những đe dọa xã hội và sự bó buộc phải 

cải tổ tận gốc cấu trúc kinh tế, các nhà cầm quyền ở Nam Mỹ phải tìm 

cách tái tạo tính chính đáng của mình. Họ muốn nói thế này: bây giờ đây, 

chúng tôi vừa mở cửa kinh tế cho thị trường thế giới và hủy bỏ khu vực 

công, vì vậy chúng tôi không thể bảo đảm an ninh kinh tế cho quý vị như 
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trước nữa, nhưng để bù lại, chúng tôi cho phép quý vị tuyển cử như quý vị 

đòi hỏi. Trong khi chờ đợi những kết quả khả quan của việc mở cửa kinh 

tế, tất nhiên quý vị phải chịu khó phấn đấu hơn nữa để đạt được an ninh 

cho quý vị, nhưng xin quý vị đừng tổ chức toan tính gì với nhau để thực 

hiện điều đó ngoài lề những tổ chức tuyển cử. 

Quý vị đây là ai? Là cả tầng lớp thượng lưu lẫn tầng lớp hạ lưu, bởi vì 

toàn cầu hóa tạo thêm ảnh hưởng nữa là phân đôi thị trường chính trị. 

Những khu vực xã hội có lợi tức cao, văn hóa cao, trình độ đào tạo cao thì 

hội nhập cao vào quá trình toàn cầu hóa. Những khu vực này có khả năng 

khai thác và hưởng thụ nhiều hơn trước những tự do vừa mới mở ra trong 

đời sống chính trị trong khi những khu vực kém hội nhập tán vụn ra khỏi 

cộng đồng, chán nản, thờ ơ, mất phương hướng, rơi vào hỗn tạp, tự đào 

thải ra khỏi những không gian tự do, dân chủ mới, sống vất vưởng trong 

những khu vực ngoại vi, ngoài biên giới của kinh tế toàn cầu. 

Tất cả các nước châu Mỹ la tinh đều đã trải qua giai đoạn xã hội phân 

đôi này. Dân chủ như vậy là dân chủ gì, công dân như vậy thì bình đẳng ở 

đâu, cai trị với một tầng lớp thượng lưu hạn chế như vậy thì đâu là sự 

tham gia của quần chúng mà hai chữ dân chủ mời gọi từ trong cốt tủy ? 

Các câu hỏi đó đã đưa đến một lập luận có tính lý thuyết: các chế độ dân 

chủ mới ở châu Mỹ la tinh là những "chế độ dân chủ không có tính công 
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dân" (démocratie sans citoyenneté). Guillermo O’Donnell phỏng theo ý đó 

đặt tên: đó là các "chế độ dân chủ uỷ nhiệm" (démocraties déléguées) khác 

với dân chủ đại diện như người Pháp đã học với Montesquieu từ thế kỷ 

19. O’Donnell tóm tắt lập thuyết của ông như sau: phần đông các nước ở 

châu Mỹ la tinh theo chính thể tổng thống, quyền hành của các cơ quan 

lập pháp chẳng có bao nhiêu, đảng phái yếu ớt, chẳng có chương trình, 

sống nhờ ở các đường dây thuộc hạ (clientélistes) ; các phong trào, 

khuynh hướng xã hội thì nhiều nhưng vô tổ chức, có bóng mà không có 

hình, muốn tìm người đại diện cho mình, nói tiếng nói của mình, nhưng 

tìm không ra trong các đảng phái, bởi vậy họ ủy nhiệm một cách tiêu cực 

quyền của họ cho những người khác. Người nào ? Thiếu gì ! Thiếu gì kẻ 

vỗ ngực "trăm nghìn hãy cứ trông vào một ta" ! Chính trị truyền thống ở 

châu Mỹ la tinh chẳng bao giờ thiếu caudillos. Một loạt caudillos mới 

nhảy lên sân khấu: Collor di Mello ở Brésil, Alberto Fujimori ở Pérou, 

Carlos Menem ở Argentine... Giữa hình thức của các chế độ này với nội 

dung chính sách mà họ áp dụng có tương quan với nhau như thế này: họ 

không thể áp dụng những chương trình kinh tế khắc khổ và cải tổ cấu 

trúc kinh tế như ý muốn của các tổ chức tài chánh quốc tế nếu không có 

một quyền hành chính trị rất cứng rắn. Công dân hạ lưu, cũng như công 

dân thượng lưu, được tham gia tuyển cử, và tuyển cử được tổ chức tự do, 

đưa ra hình ảnh dân chủ đáng kính trọng. Nhưng đồng thời từng mảng 
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lớn lãnh thổ trong những nước đó sống ngoài vòng pháp luật, từng mảng 

lớn công dân bị loại ra khỏi công bằng tối thiểu: đây là các công dân bị 

mất giá, công dân hạng nhì, công dân thuộc hạ, mà có tác giả ví với các 

nông dân ở miền nam nước Ý, đối tượng nghiên cứu của Gramsci trong 

các bài viết danh tiếng của ông trước đây về Mezzagiorno. 

Tương tự khái niệm "dân chủ ủy nhiệm" của O’Donnell, nhiều tác giả 

khác cũng vận dụng những tác giả trứ danh trước đây (Weber, 

Schumpeter) để đưa ra khái niệm "dân chủ thượng lưu" (démocratie 

élitiste) hoặc gần đây hơn (Dahl) để bênh vực khái niệm "chế độ thiểu số 

cạnh tranh" (régimes d’oligarchies compétitives): Oligarchie, thiểu số cai 

trị, là phản lại dân chủ, nhưng khác với thời xưa ở Âu châu, bây giờ có 

nhiều thiểu số và những thiểu số "thượng lưu" này cạnh tranh với nhau, 

đưa đến hiện tượng đa nguyên, căn bản của dân chủ. Brésil là mô hình 

kiểu mẫu. Nhiều nhóm lắm: nhóm tướng tá, nhóm chính trị gia dân sự, 

nhóm tư bản kinh doanh... Nhóm quân đội vẫn đóng vai trò then chốt, 

kiểm soát quá trình "chuyển tiếp". Tổng thống Tancredo Neves, dân sự, 

được bầu lên một cách dân chủ, nhưng ông ta thoát thai từ chế độ quân 

sự. Còn một nhóm nữa, không thể thiếu vắng trong bối cảnh Nam Mỹ: 

địa chủ. Ðược bầu lên năm 1985, Tancredo Neves giơ cao nắm tay hứa hẹn 

cải cách ruộng đất, nhưng cũng biết thụt tay lại rất nhanh khi nhóm địa 
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chủ phản đối kịch liệt. Ruộng đất là vấn đề cơ bản ở vùng này, là đòi hỏi 

máu thịt của một trong những nhóm bị đào thải bạc bẽo nhất ra ngoài lề 

xã hội: nông dân tá điền. Ta mơ ước một chế độ dân chủ như vậy chăng ? 

Về phần tôi, tôi trả lời dứt khoát: không. Thế thì tại sao ở châu Mỹ la 

tinh, tầng lớp trí thức như tôi, nghĩa là tim nằm phía tả hẳn hoi trong 

ngực, lại chuyển hướng theo làn gió dân chủ hình thức thổi từ phương 

Tây ? Câu trả lời khá đơn giản: sau nhiều năm đắp chăn với độc tài, quả là 

chăn có rận... Từ đó mà nảy sinh ra phản ứng ngược lại: "dân chủ không 

có tĩnh từ" để phản bác dân chủ "xã hội", dân chủ "quần chúng" mà phe 

tả cách mạng đã hô hào. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, đại đa số trí thức ở 

châu Mỹ la tinh bỗng trùng phùng tao ngộ với các chuyên gia khoa học 

chính trị Bắc Mỹ. Yêu nhau là cùng nhìn về một phía: phía cái thùng 

phiếu. Transitions From Authoritarian Rule là đứa con lý thuyết của tao 

ngộ này. Với dân chủ hình thức, tướng tá bên hữu sẽ cút, quần chúng bên 

tả sẽ làm bình phong. 

Tôi từ khước hình thức chăng ? Cũng không! Không có cái vỏ, làm sao 

cái ruột nảy mầm ? Nội dung quyết định hình thức, tất nhiên. Nhưng 

hình thức cũng ảnh hưởng trên nội dung. Toàn cầu hóa buộc ta phải suy 

nghĩ về nội dung lẫn hình thức, bởi vì tất cả đều mới và ta cần phải làm 

chủ cái mới. Ðây là vấn đề của người lãnh đạo ; trí thức như chúng tôi chỉ 
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biết nhìn những kinh nghiệm ở chung quanh và trình bày một cách trung 

thực. Ðể tránh nói những chuyện lý thuyết viễn vông, tôi đề nghị lấy bối 

cảnh cụ thể của khủng hoảng kinh tế ở Á Châu năm 1997 để xem chung 

quanh chúng ta, nơi các nước bị khủng hoảng nặng nhất, một hiện tượng 

của toàn cầu hóa đã đưa đến những thay đổi gì về chính trị. 

 

III. Khủng hoảng Á châu và cải tổ chính trị 

Khủng hoảng tàn phá các nước Á châu năm 1997 là khủng hoảng “kinh 

tế”, “tài chánh”. Nó tràn đến rất nhanh, không dự báo, và sức công phá 

của nó cực kỳ mãnh liệt. Mở đầu là đợt tấn công đầu cơ vào đồng bạt của 

Thái Lan vào tháng năm. Trong vài giờ, trong vài ngày, nước này trở 

thành tụ điểm của cơn lốc. Từ đó, bão tố thổi rốc qua các nước lân bang, 

không phân biệt rồng hay rắn. Hồng Kông, Ðài Loan, và nhất là Hàn 

Quốc, chưa kịp trở tay đã thành nạn nhân. 

Hầu hết các nhà quan sát đều đồng ý: khủng hoảng gây ra do những 

thế lực đầu cơ quốc tế. Sách vở đã viết nhiều về điểm này, tôi chỉ nói ở 

đây khía cạnh chính trị mà thôi, ít người đả động. Trên phương diện này, 

ông Lý Quang Diệu có nói một câu đáng suy nghĩ: “Trong hầu hết khủng 

hoảng kinh tế, nguyên nhân dưới gốc là chính trị, không phải kinh tế 

”[1]. Vậy thì đâu là trách nhiệm của những người làm chính trị trong 
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khủng hoảng Á châu ? Có tác giả trả lời: ở chỗ mở cửa kinh tế mà chưa 

nắm vững luật chơi. Luật chơi gì ? Tác giả Pháp F. Godement cho ý kiến: 

“Khủng hoảng Á châu không phải bắt nguồn từ thất bại của mô hình phát 

triển châu Á, cũng không phải bắt nguồn từ đầu cơ tiền tệ quốc tế. 

Khủng hoảng đó cho thấy các nước Á châu đã thất bại trong việc đưa nền 

kinh tế từ một hệ thống khép [...] qua cuộc chơi của một hệ thống mở 

mới lạ bao gồm những quy tắc trong suốt. Tây phương đã đẩy Á châu vào 

tự do kinh tế. Nhưng khi đến phiên Á châu thò bàn tay vào ngọn lửa thị 

trường thì tay bị phỏng ”[2]. Nước nào mở nhiều thì bị phỏng nhiều ; 

nước nào mở ít thì phỏng sơ ngoài da như Trung Quốc, Việt Nam, Miến 

Ðiện. Ý kiến của Godement không có gì độc đáo. Chỉ có một chữ đáng 

nói thôi: trong suốt (transparence). Trách nhiệm chính trị nằm ở chỗ 

thiếu chuẩn bị nghiêm túc để chơi luật chơi trong suốt. Ở chỗ mở cửa 

toang hoang cho thị trường quốc tế mà không thiết lập đủ những cơ cấu 

để kiểm soát, điều chỉnh những lưu lượng đầu tư và tư bản ngoại quốc. 

Khuyết tật chính trị cơ cấu nào đã đưa đến tình trạng đó ? Xin kể ở đây 

ba mà thôi. Ba khuyết tật mà ai cũng biết, ba trộn lẫn với nhau như một, 

cái này dung dưỡng cái kia, tạo ra một nếp sống chính trị, một văn hóa 

chính trị dai như nằm vạ: tham nhũng, phe cánh chủ nghĩa, họ hàng chủ 

nghĩa. Corruption, clientélisme, népotisme. Ba khuyết tật mà dân chúng 
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Indonesia đã phẫn nộ gọi đích danh để ném vào mặt ông Suharto trong 

những cuộc biểu tình chống đối: Korupsi, Kolusi, Nepotism. Nhà nước 

của ông Suharto được mệnh danh là "Nhà nước mắc bệnh ăn trộm" (Etat 

kleptomane): cựu tổng thống chia chác với 6 người con của ông phần lớn 

tài sản quốc gia. Quân đội nhúng tay đến tận nách vào những hoạt động 

ăn cắp của công, buôn lậu, thông đồng với các công ty ngoại quốc. Kể sao 

cho hết đại sự này, xin kể một chuyện nhỏ tiêu biểu chăng ? Năm 1996, 

chính quyền bỗng khám phá ra được ở Kalimantan một mỏ vàng vô tận vô 

biên. Vừa ngửi thấy vàng, lập tức 6 người con của tổng thống tranh nhau 

liên kết với các công ty mỏ, các công ty này tranh nhau chiếm độc quyền 

khai thác. Rốt cuộc, tất nhiên phải có một công ty thắng, nhưng đây là 

công ty liên kết với cha, do bồ tèo của cha là Bob Hasan và hai tổ chức 

nhân đạo, làm bình phong cho cha, kiểm soát. Giao kèo đã ký: phần của 

công ty là 30%, phần của Nhà nước là ... 10%. Chuyện tưởng thật mà hóa 

ra đùa ! Chẳng phải mỏ vàng mà là một mỏ lừa đảo. Cũng vô tận vô biên. 

Nhiều tác giả đã mượn khái niệm patrimonialisme của Weber để xướng 

danh cho những Nhà nước ăn trộm kiểu Suharto hoặc kiểu Estrada của 

Phi Luật tân: đây là những tân gia sản chủ nghĩa. Ở Phi, tài sản và quyền 

hành chui vào chóp bu của cấu trúc xã hội: 5,5% những gia đình giàu 

nhất chiếm 44% tổng số diện tích đất đai canh tác ; 15% những gia đình 
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giàu nhất chiếm 52,5% tài sản quốc gia. Khoảng trăm phe cánh chính trị 

kiểm soát toàn bộ những chức vụ dân cử trong toàn quốc. Trong số 200 

dân biểu được bầu lên năm 1992 ở Hạ Viện, 145 vị có dây mơ rễ má với 

những phe cánh chính trị hoặc với nhúm gia đình thống trị nước này đã 

hàng chục năm. Nguyên tắc dân chủ là một người một phiếu ; ở Phi, một 

người trăm phiếu [3]. Với gia sản chủ nghĩa, người cầm quyền xem tài sản 

của Nhà nước như tài sản của mình, cai trị và vơ vét không có gì mâu 

thuẫn nhau. 

Công bằng mà nói, Thái Lan có nhiều tiến bộ về dân chủ, ở cả hai mặt 

hình thức và nội dung, nhưng "phe cánh chủ nghĩa" vẫn là đặc trưng của 

nước này và đặc trưng đó đâu có xa lạ gì với tham nhũng. Ở Thái, khuyết 

tật đó được diễn ra dưới dạng chia chác nội các mà tình trạng đa đảng hỗn 

tạp dung dưỡng. Cho đến 1973, chính quyền thường do quân đội nắm, 

thỉnh thoảng có tuyển cử, nhưng cách thay đổi chính trị phổ thông là đảo 

chánh. Tháng 10 năm 1973, nửa triệu dân chúng biểu tình ở Băng Cốc ép 

chính quyền quân đội từ chức. Dân sự lên ngôi, nhưng vì không có đảng 

nào chiếm đa số, chính trường là cò kè mặc cả liên miên giữa quá nhiều 

chính đảng. Quyền hành lung lay, lại rơi như trái chín vào tay quân đôi 

năm 1991. Ðảo chính xong, quân đội toan củng cố quyền hành năm 1992. 

Dân chúng chán ngán chính phủ dân sự, không biểu tình năm 1991, 
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nhưng sợ quân đội đùa dai, lại biểu tình nửa triệu người ở thủ đô, buộc 

tướng Suchinda phải nhượng bộ. Ngoặc đơn quân đội khép lại từ đấy, 

nhưng trò chơi liên kết vẫn cứ là môn thể thao chính trị quốc hồn quốc 

túy có khả năng mang lại huy chương vàng cho vương quốc nếu được tổ 

chức trong SEA Games. 

Tháng 7 năm 1997, nội các Chaovalit bị què quặt chân tay vì những trả 

giá chia chác mập mờ giữa 6 đảng tập hợp nhau trong một thế liên kết giả 

tạo. Ngày 3 tháng 11 năm ấy, Chaovalit từ chức với một thành tích đặc 

biệt: ba cải tổ chính phủ trong vòng một năm, ba bộ trưởng tài chánh từ 

chức, hai thống đốc ngân hàng quốc gia bị hoán chuyển. Một chính phủ 

như vậy làm sao đối đầu với khủng hoảng ? Làm sao cưỡng lại tấn công từ 

bên ngoài ? 

Giữa vùng Ðông Nam Á gần gũi của chúng ta, nắm tay thắt chặt giữa 

tiền bạc, quyền hành và thuộc hạ chủ nghĩa là di sản truyền thừa. "Các 

chú" ở Chợ Lớn ngày xưa, cukongs ở Indonesia, Kapitan Cina ở Mã Lai 

thuộc lòng điều đó từ trong trứng. Các nhà cai trị trước đây đã trao vào 

tay họ những đặc quyền kếch sù mà chẳng hề sợ họ đe dọa gì bởi vì họ 

đâu có nhắm chính trị, họ chỉ nhắm kinh tế. Truyền thống thực dân đó 

truyền lại cho đến nay, tạo thêm một vấn đề chủng tộc trầm trọng ở 

Indonesia trong các vụ trả thù đẫm máu mà người Hoa là nạn nhân. 
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Tham nhũng, phe cánh chủ nghĩa, họ hàng chủ nghĩa: ba cái lăng 

nhăng nó quấy ta... Có người sẽ bẻ tôi: nếu ba cái khuyết tật đó đã nhiễm 

vào máu từ xưa thì làm sao chứng minh được ảnh hưởng tai hại của chúng 

nó trong biến cố 1997 ? Có gì đâu ! Ai cũng thấy gió mà chẳng ai đoán 

bão. Ai cũng thấy gió nhưng ai cũng thán phục con diều đang bay trên 

cao. Kinh tế lên, mức sống lên trong tất cả các nước Á châu đến nỗi ông 

tổng thống Clinton phải tuyên bố rằng thời đại này là thời đại của Á châu. 

Ðến làm ăn ở đây, khách đầu tư nào cũng phải học nháy mắt, cười nụ, để 

thắng cuộc trong các hợp đồng, nhưng ai cũng nghĩ nhập gia tùy tục và 

tục ấy không cản trở nhà này nhà nọ phất lên. Trong hồ hởi của con diều 

lả lướt trên cao, chủ thuyết "giá trị châu Á" ra đời, lần đầu tiên tấn công 

vào chính những sào huyệt giá trị Tây phương, xác quyết phép lạ châu Á 

là có căn bản khoa học vững chắc, tạo niềm tin của dân chúng vào những 

chính thể cứng rắn. Mahathir của Mã Lai ve vuốt tự hào dân tộc của ông 

với một hệ thống xa lộ tối tân và hai tháp cao ngất, vượt cả hai tháp chị 

em sinh đôi ở New York. "Bapak Pembangunan", "cha già của phát triển", 

Suharto thắng cử liên tiếp không phải chỉ dựa trên sức mạnh đơn thuần 

mà thôi. Liên tiếp, Indonesia vượt qua nhiều khủng hoảng, từ những khó 

khăn gây ra do giá dầu hỏa tụt xuống trên thế giới đến nợ lút đầu của 

công ty dầu hỏa Pertemina giữa những năm 70. Mỗi lần như thế, nước 

này lấy lại tín nhiệm nơi khách đầu tư. Tình trạng Thái Lan cũng vậy. 
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Thiếu gì quan sát viên nghi ngờ tương lai dân chủ ở đấy trước hệ thống 

chính đảng hỗn loạn. Thiếu gì người xốn mắt trước sự bùng nổ của 

money politics : mua phiếu để thắng cử dân biểu rồi nhũng lạm, vơ vét để 

hoàn tiền phí tổn. Nhưng ấy mới là phép lạ Á châu: đâu cũng vét mà đâu 

cũng phất ! Tây phương, với đầu óc duy lý cố hữu, hết hiểu nổi. Những 

tháng đầu tiên sau khi khủng hoảng 1997 xảy ra, họ vẫn còn tin rằng kinh 

tế Indonesia lại sẽ bung lên được và những biện pháp cứu gỡ đầu tiên của 

Suharto lại thúc đẩy họ lạc quan. 

Ðến tháng 10, con diều Indonesia bắt đầu trái gió. Ngày 8, chính quyền 

Jakarta cầu cứu Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Sau đó, tin tưởng tan rã, đồng ru-

pi tuột dốc. Không phải chỉ vì những nguyên nhân kinh tế, tiền tệ mà 

thôi đâu. Tại vì bất lực chính trị trở nên lộ liễu. Tháng 12, tin đồn truyền 

đi rất nhanh về tình trạng sức khỏe của Suharto. Ðiều mà không ai có thể 

nghĩ đến trước tháng 7 năm ấy phút chốc vù đến như mũi tên độc: 

Suharto sắp nhào. Khủng hoảng kinh tế thổi bay một chế độ tưởng vững 

như núi. 

Trong thời gian gió thổi diều lên, nụ cười, nháy mắt thay thế cho luật 

pháp, định chế. Thì cũng vậy, trong phong ba bão táp chính trị, điện 

thoại di động thay thế cho bàn giấy, công sở. Công chức cao cấp gọi nhau, 

chính trị gia gọi nhau, bộ trưởng gọi bộ trưởng, áp phe gọi áp phe, gọi từ 
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nhà, từ xe, từ trên xa lộ, hẹn hò nhau tại bàn ăn, tại khách sạn, khỏi vào 

cơ quan. Ðiện thoại di động là dụng cụ của tin đồn, thiệt và thất thiệt, 

dụng cụ của áp lực, mặc cả, của quyết định tức tốc, chẳng cần thời gian 

tính toán thiệt hơn. Khi đồng ru-pi tuột dốc, khi thánh thể của tổng 

thống bất an, điện thoại di động thổi phồng sợi lông con khỉ thành hàng 

ngàn Tôn Hành Giả múa gậy trong không, tổng thống chưa ho đã nghe 

nói đeo bình ốc xy trước mũi. 

Tai hại thay, điện thoại di động lại còn được tăng cường với internet. 

Sinh viên chống tổng thống cũng chẳng cần trụ sở, nhà in, tổng hội gì 

ráo. Cũng chẳng cần chủ tịch, tổng thư ký, tên tuổi lãnh đạo để cảnh sát 

tóm cho dễ. Cứ mạng này nối mạng kia, vỡ chỗ này bồi chỗ khác, nhanh, 

gọn, tùy nơi, tùy lúc. Có diễu không khi nói rằng đó là hình ảnh trung 

thực của đời sống chính trị, hành chánh của nước Indonesia ở đầu thế kỳ 

21, trong lúc kinh tế đã trở nên rồng cọp ? 

Khủng hoảng kinh tế 1997 có nhiều nguyên nhân từ bên ngoài: đúng ! 

Thậm chí có tác giả viết rằng Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã thi hành mệnh 

lệnh của Kho Bạc Mỹ buộc mọi thị trường phải mở cửa dù giá chính trị 

phải trả cao đến đâu [4]. Cũng đúng ! Nhưng đừng nói rằng nguyên nhân 

không nằm ở bên trong. Nguyên nhân giống nhau nằm ở bên trong như 

nhau nơi nhiều nước ; có điều là cường độ bùng nổ ở Indonesia cao hơn 
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cả vì quyền hành tập trung thái quá vào tay một lãnh tụ độc đoán và một 

gia đình rỉa Nhà nước như quạ rỉa thây. Sự tập trung quyền hành đó có 

thể cần thiết để ổn định kinh tế và Nhà nước vào những năm 70. Cũng sự 

tập trung đó trở thành thừa thãi, tự sát khi kinh tế mở ra mà không có bộ 

máy chính trị tráng kiện, lành mạnh để điều tiết, kiểm soát. 

Thế nào là bộ máy chính trị tráng kiện, lành mạnh ? Tôi không dám 

bàn vấn đề rộng lớn đó ở đây, chỉ xin nhắc đến một khái niệm nở rộ gần 

đây trong sách vở, kể cả sách vở ở Pháp vốn không ưa gì những từ lai Mỹ: 

gouvernance. Khi kinh tế mở cửa, người Pháp nói: coi chừng, các nước 

nào không có bonne gouvernance sẽ bị toàn cầu hóa xơi tái. Bonne 

gouvernance không phải là bon gouvernement. Cái này có thể đưa đến cái 

kia, nhưng chữ gouvernance rộng hơn, khái quát hơn, do đó mơ hồ hơn, 

khó định nghĩa hơn. Khái niệm này được đề nghị để áp dụng trong mọi 

không gian chính trị - xã hội - hành chánh từ rộng đến hẹp - quốc tế, 

quốc gia, đơn vị hành chánh… - và không phân biệt khu vực công hay tư, 

Nhà nước hay xí nghiệp. Nếu bắt buộc phải thu gọn vào một câu, tôi tạm 

dùng đề nghị của một tác giả xem gouvernance như là những kỹ thuật cần 

phải sáng tạo ra trong mọi cấp bực xã hội để đáp ứng với những vấn đề 

càng ngày càng phức tạp và với những tác nhân mỗi lúc một khác nhau, 

nhằm thay thế những biện pháp chỉ huy cũ, đã lỗi thời, bằng những 
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phương cách phối hợp và hội nhập mềm dẻo hơn, và như thế cốt đạt cho 

được một hiệu quả lớn hơn và, hơn thế nữa, một sự ủng hộ nhiệt thành 

hơn của đối tượng quần chúng nhắm 

đến [5]. 

Ở trên tôi có nói: nước nào nằm trong tụ điểm của toàn cầu hóa tiền tệ 

thì bị sưng mặt nhiều hơn cả. Như vậy đáng lẽ Singapore bị đòn nặng lắm. 

Sao không thấy thương tích gì trầm trọng ? Giống như các nước chung 

quanh, thị trường chứng khoán và bất động sản ở đấy bị sụt giảm nhanh 

chóng và nghiêm trọng. Nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn, từ cuối 

1997 đến đầu tam cá nguyệt 1999, sinh hoạt trong hai thị trường đó lại 

tăng lên nhanh chóng. Tỷ số thất nghiệp cũng vậy, tăng nhanh rồi giảm 

nhanh. Dân chúng tin ở luận cứ của nhà cầm quyền: hai năm khó khăn 

kinh tế là hậu quả truyền nhiễm từ các nước chung quanh chứ không phải 

phát ra từ trong gan ruột. Ai cũng biết chính quyền Singapore thuộc loại 

"cứng rắn" tiêu biểu. Nhưng không phải chính quyền cứng rắn nào cũng 

làm được chuyện mà Singapore đã làm: chiếm được lòng dân chúng, tạo ra 

được lòng tin vào tính cách chính đáng của chính quyền hiện hữu. Không 

phải chính quyền cứng rắn nào cũng đưa lợi tức của mỗi đầu người lên 

30.000 đô-la, cao hơn con số nơi rất nhiều các nước Âu châu giàu có hiện 

nay. Trên hết, và đây là điều tôi muốn nói, Singapore là nước duy nhất ở 
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Á châu không có tham nhũng. Kỷ luật ở đấy là kỷ luật sắt, nhưng sắt thép 

áp dụng cho cả chính quyền chứ không phải dành riêng cho dân. 

Singapore không dân chủ theo tiêu chuẩn của Tây phương, nhưng chẳng 

miệng Tây phương nào dám nói Singapore không có bonne gouvernance. 

Tôi không nói Singapore là mẫu mực. Nhưng tôi đề cao Singapore ở 

đây như một nước không có bùn lầy của tham nhũng thối nát. Toàn cầu 

hóa là một mạng nhện trao đổi mênh mông dưới trăm ngàn hình thức. 

Nếu những trao đổi đó được thực hiện dưới nước đục, chẳng ai thấy, 

chẳng ai biết, chẳng ai kiểm soát, chẳng ai cảnh giác, mấy con cò béo tha 

hồ rúc rỉa chủ quyền quốc gia. Trong suốt là điều kiện không thể không 

có được để mở cửa cho khách hàng vào ra mà không sợ kẻ trộm rinh luôn 

cả lư hương trên bàn thờ. 

Nghiệm cho cùng, dân chủ hình thức cũng là một phương pháp để 

thực hiện trong suốt. Trong chừng mực đó, nó tăng cường sự hiệu 

nghiệm của chính quyền. Sự hiệu nghiệm của chính quyền, đến lượt nó, 

tăng cường sự tin tưởng nơi dân chúng. Sự tin tưởng của dân, rốt cuộc, 

tạo nền tảng cho tính chính đáng của chính quyền. Bằng cách này hay 

cách khác, không chính quyền nào không tạo tính chính đáng cho chính 

mình. Bởi vì, thiếu tính chính đáng, chính quyền sẽ chỉ là bạo quyền. Cho 

nên không phải bỗng dưng mà trong suốt trở thành khẩu hiệu của 
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reformasi ở Indonesia sau khủng hoảng 1997 : khủng hoảng làm hiện 

nguyên hình chính quyền Suharto là bạo quyền. Cũng không phải bỗng 

dưng mà Thái Lan bầu lên chính phủ đầu tiên trong lịch sử không phải là 

một chính phủ liên kết: liên kết cho đến nay là biểu hiện chính trị của mờ 

ám. 

Xin nói chuyện Indonesia trước. Khủng hoảng kinh tế đã đưa đến 

khủng hoảng chính trị, và bởi vì cả hai khủng hoảng đều diễn ra dưới sức 

ép cực kỳ quyết liệt của đòi hỏi cởi trói, một đằng là của Quỹ Tiền Tệ 

Quốc Tế, một đằng là từ dân chúng phẫn nộ, Indonesia không có con 

đường nào khác để ra khỏi tử lộ ngoài con đường dân chủ hình thức. Mở 

rộng không gian chính trị, quét dọn sạch sẽ Nhà nước, hạn chế vai trò của 

quân đội, chia sẻ quyền hành giữa trung ương và địa phương, mở cửa kinh 

tế: năm vấn đề dầu sôi lửa bỏng đòi hỏi giải pháp tức tốc nơi các người kế 

vị Suharto. Kết quả là gì ? Hai khả năng đều có thể xảy ra: hoặc khủng 

hoảng kinh tế là bà mụ của cải cách chính trị, hoặc khủng hoảng kinh tế 

là độc dược vật chết hài nhi trong thai. Người lạc quan thì nói: Indonesia 

là thành công tiêu biểu của toàn cầu hóa trong việc mở rộng của dân chủ 

hình thức. Cơ cấu chính trị của chế độ độc tài được từ từ tháo gỡ. Hiến 

pháp được tu chính, thể hiện cạnh tranh chính trị. Lần đầu tiên trong 

hơn 40 năm, nước này tổ chức được một cuộc bầu cử quốc hội tự do, 
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trung thực vào tháng 6 năm 1999. Bốn mươi tám đảng lớn nhỏ, đại diện 

cho mọi khuynh hướng chính trị, tôn giáo, kể cả một đảng do người gốc 

Hoa thành lập, đã tham gia tuyển cử mà không gây bạo lực. Luật được 

biểu quyết để ngăn chặn tình trạng đa đảng bừa bãi: chỉ còn 6 đảng có đủ 

điều kiện để tham gia tuyển cử năm 2004. Vai trò chính trị và hành chánh 

của quân đội dần dần chấm dứt. Trên hết, luật chống tham nhũng được 

ban hành và ủy ban điều tra tài sản của gia đình Suharto đã hoạt động. 

Ngày 7-3-2002, ông chủ tịch quốc hội Akbar Tandjung, đồng thời là chủ 

tịch đảng Golkar trị vì trước đây, bị cảnh sát bắt và tòa án thẩm vấn về việc 

cầm nhầm một món tiền không nhỏ, hơn 4 triệu euro, của một cơ quan 

Nhà nước mà ông là giám đốc năm 1999. 

Bước đầu dân chủ như vậy chẳng là đáng khích lệ lắm sao ? Vậy mà vẫn 

lắm người ái ngại. Trước hết, quyền lợi phe phái nhằng nhịt như địa đạo 

sau lưng các đảng phái mọc lên như nấm, rất dễ giết chết một hài nhi dân 

chủ vừa lọt lòng. Thứ hai, ông phù thuỷ Gus Dur không trị nổi con ma 

mờ ám vì đảng ông không đủ vị thế trong quốc hội, vì chính quyền dân sự 

vẫn phải e dè uy thế của quân đội, vì chính ông không đủ cương quyết. 

Ông pha nhiều nước quá trong ly rượu reformasi về lắm việc: về số phận 

Suharto, về tự trị địa phương, về công bố những hắc ám của chế độ cũ, về 

những dự án cải tổ Nhà nước... Ông lại không đủ sạch sẽ như người ta 
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tưởng, dính líu với nhiều xì căng đan, trong đó có món quà vài tỷ ru pi 

của quốc vương Brunei. Người dân có cảm tưởng Nhà nước vẫn chưa thay 

đổi gì mấy, thậm chí dư luận còn nghi rằng Gus Dur có tư thông với tầng 

lớp lãnh đạo của chế độ cũ. Chính trường Indonesia có điểm tốt là râu ria 

quá khích chưa mọc trên má của các chính đảng hồi giáo trong quốc hội, 

nhưng sự phát triển của "dân quân tự vệ" hồi giáo nhằm thay thế Nhà 

nước thanh lọc thuần phong mỹ tục trong xã hội hoặc tấn công các tiệm 

buôn người Hoa không phải là dấu hiệu đáng khích lệ cho chính quyền 

dân sự trong quá trình tư hữu hóa quốc gia hiện tại. 

Thay đổi chính trị ở Thái Lan có phần tốt đẹp hơn. Rút kinh nghiệm 

từ những nhược điểm cố hữu, ba mục tiêu cải cách được nêu ra rõ ràng: 

dân chủ, trong suốt và gouvernance. 

Trên giấy tờ, dân chủ được cải thiện và phát huy bằng nhiều biện pháp. 

Một hiến pháp mới được ban hành, thiết lập một Ủy ban bầu cử độc lập, 

hợp lý hóa và trách nhiệm hóa các chính đảng, thanh trừng các dân biểu 

quen thói thay đảng như thay áo lót, tổ chức chính sách phân quyền cho 

các địa phương, khuyến khích dân chúng đề ra những dự án luật và khởi 

tố các bộ trưởng tham nhũng, thành lập một ủy ban độc lập để theo dõi 

việc tôn trọng nhân quyền... 



302 | 723 

 

Các biện pháp đó cũng đồng thời nhắm đến thực hiện trong suốt. 

Nhưng hơn thế nữa, trong suốt là cái đích của nhiều sáng kiến khác: các 

bộ trưởng phải khai lợi tức trước và sau khi nhậm chức ; thời gian xuất 

hiện trên truyền hình và trên đài phát thanh của các đảng được một Ủy 

ban độc lập phân phối ; một Ủy ban độc lập chống tham nhũng ra đời ; tổ 

chức quyền được thông tin của người dân, ngăn ngừa việc mua bán phiếu 

trong khi bầu cử... 

Cuối cùng, gouvernance trở thành khẩu hiệu. Ở mức độ Nhà nước 

cũng như trong các cơ sở kinh doanh, gouvernance được xem như chìa 

khóa mở cửa hiện đại. Chính phủ vạch ra 5 nguyên tắc để đạt 

gouvernance: pháp trị, trong suốt, trách nhiệm, hiệu quả, tham gia việc 

chung. 

Trên đây chỉ là tóm tắt vài biện pháp đặc trưng của cải tổ chính trị. Tất 

nhiên, trên giấy tờ, nói dễ hay. Làm mới khó. Luận về kết quả cụ thể, có 

người nghiêm khắc cho rằng những tệ nạn cổ truyền ở Thái đã in sâu vào 

tập tục, tẩy không đi. Họ nói thêm: dân chúng vẫn chưa tin đã vượt qua 

khủng hoảng. Tất nhiên chẳng ai ngây thơ đọc thành tích trên các văn 

bản lập pháp, lập quy, hoặc trên các bài diễn văn. Dù sao đi nữa, ít nhất có 

hai chuyện đáng nói ở Thái từ sau khủng hoảng 1997. Một, là đảng Thai 

Rak Thai, lần đầu tiên trong lịch sử, nắm đa số trong quốc hội, chấm dứt 
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tình trạng liên kết bùn lầy, đầu mối của móc ngoặc, chia chác, tham 

nhũng. Lần đầu tiên, các triều đại chính trị khét tiếng ở nông thôn bị 

thất cử. Hai, là xã hội dân sự trở nên sống động. Chính dân chúng tạo 

nên sức ép trên quốc hội để sửa đổi hiến pháp. Với 16 phiếu chống mà 

thôi, các chính đảng phải bơi theo ngọn triều đổi mới. Chính cơ quan 

chống tham nhũng - độc lập - điều tra và khám phá một vụ khai gian lợi 

tức liên quan đến nhân vật số 2 của chính phủ, Sanan Kachornparasart, 

phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng. Khai gian một món tiền kếch 

sù, nhân vật này bị cấm giữ bất kỳ chức vụ chính trị nào trong vòng 5 

năm, chuyện khó xảy ra trước đây. Ủy ban bầu cử - độc lập - cũng hoạt 

động hữu hiệu dưới sự ủng hộ của dân chúng. 78 trên 200 thượng nghị sĩ 

được bầu trong tuyển cử tháng 3 năm 2000 bị truất ghế vì gian lận, phần 

đông thuộc những gia đình tài phiệt trong đó có phu nhân của nhân vật 

Sanan vừa nói. Quần chúng còn tích cực tham gia việc chung hơn nữa 

bằng cách ký thỉnh nguyện thư. 50.000 người đã ký một thỉnh nguyện 

như vậy để buộc chính phủ thanh trừng một xì căng đan to tướng nổ ra 

vào tháng 3 năm 1998 liên can đến việc gian lận mua bán thuốc men ; bộ 

trưởng y tế phải từ chức. Một vụ gian lận khác về việc buôn bán gỗ cũng 

bị khám phá. Trước đe dọa của một thỉnh nguyện thư khác, thứ trưởng 

bộ canh nông từ chức. Quần chúng còn sử dụng quyền được thông tin để 

kiểm soát những biên bản chính thức liên can đến những vấn đề rất tế nhị 
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trong xã hội như việc tuyển nhận sinh viên vào những trường danh tiếng. 

Một sinh viên thiếu may mắn đã đòi quyền được thông tin như thế và nhờ 

đó chính phủ mới ra chỉ thị cấm các trường công danh tiếng nhận con 

nhà giàu với phong bì rủng rỉnh trong tay. Uy vũ như quân đội mà cũng 

phải nhượng bộ trước sức ép của xã hội công dân: tháng 6 năm 1999, quân 

đội phải công bố tóm tắt bản báo cáo về vụ thảm sát những người biểu 

tình chống chính quyền năm 1992. Một báo cáo 600 trang đã đựợc công 

bố vào tháng 5 trước đó nhưng quần chúng chưa bằng lòng vì không nói 

tên của những sĩ quan và chi tiết điều động lính tráng để đàn áp. Một đài 

kỷ niệm được dựng lên để tỏ lòng dân chúng biết ơn những nạn nhân của 

vụ nổi dậy chống chính quyền quân đội năm 1973. Những nhân vật dân sự 

từng tranh đấu cho dân chủ (Puey Ungphakorn, Pridi Banomyong...) được 

dân chúng tỏ lòng ngưỡng mộ trong những dịp lễ tang hoặc tưởng niệm. 

Các nhân vật danh tiếng như cựu thủ tướng Anand Panyarachun, các nhà 

khoa học tên tuổi, các chuyên gia kinh tế đóng góp tiếng nói và khả năng 

của mình trong những hội thảo về gouvernance. Tính năng động của xã 

hội công dân vừa chớm nở sau 1997 là sắc thái đặc biệt nhất cho phép 

người ở bên ngoài không mất tin tưởng nơi tương lai dân chủ của nước 

này dù cho trở lực vẫn còn dai dẳng lắm. 
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Nhưng ai là "xã hội công dân" ? Cho đến khủng hoảng 1997, giới kinh 

doanh, thương nhân vẫn còn là nền tảng xã hội của chế độ Suharto bởi vì 

"Tân Trật Tự" của ông đặt tính chính đáng trên khẩu hiệu "phát triển 

quốc gia". Cuối 1997, cơ nguy phá sản toàn diện khiến giới trung lưu nói 

chung rút bè, rút phao. Cũng như giới trung lưu, dân chúng nghèo ở 

thành thị và nông dân ở thôn quê bỗng thấy mức sống tụt dốc, toàn thể 

xã hội trở thành nạn nhân của khủng hoảng. Thế nhưng trong đám người 

biểu tình trường kỳ ở Jakarta, nòng cốt không phải là dân nghèo sống 

trong những ổ chuột mà là sinh viên, con cái giới trung lưu, và viên chức 

bàn giấy, tư sở, giới mà người Pháp, người Anh Mỹ gọi là "cổ áo trắng". 

Cũng vậy, ở Thái Lan, dân xuống đường lúc đầu khủng hoảng để chống 

chính phủ Chaovalit là giới trung lưu, trong bọc không có súng lục nhưng 

có điện thoại di động. Giới này, lúc đầu vẫn ủng hộ Chaovalit. Họ không 

chống các chính quyền làm được việc. Nhưng khủng hoảng đã làm họ 

thấy hiểm nguy của những chính quyền đã không làm được việc mà lại 

còn gạt họ ra khỏi chính trường để chia chác, vơ vét trong bưng bít mờ 

ám của thối nát. Cũng giới trung lưu ấy nâng chế độ, cũng giới trung lưu 

ấy hạ chế độ. Tương lai dân chủ ở Thái Lan tùy thuộc nhiều lắm ở tính 

năng động của "xã hội công dân", "xã hội công dân" lại tùy thuộc nhiều 

lắm ở sự chọn lựa đường đi của giới trung lưu. Tùy ở bản chất của giới 
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trung lưu trong mỗi nước, dân chủ có thể đến mà cũng có thể hững hờ đi 

qua. 

*** 

Bài này chỉ có mục đích nêu lên những vấn đề mới của thời đại để cùng 

nhau suy nghĩ. Chúng ta bắt buộc phải đi vào toàn cầu hóa vì không có 

cách nào khác. Luật chơi mới là mở và cạnh tranh. Trong suốt là bài học 

phải học. Kinh nghiệm Indonesia cho thấy: nước nào không chuẩn bị để 

học bài học đó trong ổn định đã phải học dưới sức ép và trong hỗn loạn. 

Bonne gouvernance là đề tài mới hợp với mọi chính thể, nghĩa là hợp cho 

sự thảo luận có lợi ích trong mọi chính thể. Nếu khéo áp dụng, và áp 

dụng sát với thực tế lịch sử trong mỗi nước, không bắt chước ai, cũng 

không nô lệ một mẫu mực nào, dân chủ hình thức có thể giúp ích cho 

gouvernance. 

 

* Giáo sư Ðại Học Amiens, Giám đốc Centre de recherche universitaire 

sur la construction européenne (CRUCE), Pháp. 

 

Chú thích : 
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Tài liệu chính của bài này được lấy từ: Asie du Sud-Est : fractures 

économiques et recomposition politique, số chuyên đề của Revue 

Internationale de Politique Comparée, vol.8, n°3, Hiver 2001. Số đặc biệt 

này là một trong những cố gắng tổng hợp hiếm hoi đầu tiên đề cập đến 

khía cạnh chính trị của khủng hoảng Á Châu 1997. 

Tạp chí này cũng dành một số đặc biệt cho : La démocratisation en 

Asie (Revue Internationale de Politique Comparée, vol. 2, n° 2, Sept. 

1995). Bài được tham khảo trong số này là của James A. Cohen, Quelle 

démocratie ? Perspectives critiques sur les transitions démocratiques en 

Amérique latine. 

Cũng của tác giả này, bài viết: La science politique face aux transitions à 

la démocratie en Amérique latine, trong cuốn sách : Amérique latine, 

démocratie et exclusion, do J. Cohen, H. Hirata et L. Gomez xuất bản, 

L’Harmattan 1998. 

Tạp chí Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest ra một số chuyên đề 

về: La transition politique en Asie orientale (vol. 28, n° 3, 1997). Số này 

gồm nhiều nghiên cứu có giá trị đã giúp ích cho bài viết của tôi. 

Trong số đặc biệt của Revue Française d’Administration Publique dành 

cho Á châu, n° 98, Avril-Juin 2001, bài của François Raillon được tham 

khảo: L’Etat indonésien face à la crise: de la banqueroute à la réforme. 
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Về toàn cầu hóa và dân chủ nói chung, bài của Zaki Laïdi: 

Mondialisation et démocratie (Politique Etrangère, n° 3, Juillet- 

Septembre 2001) đã giúp tôi một gợi ý khi phân biệt la démocratie comme 

procédure et la démocratie comme culture, nhưng từ gợi ý đó, tôi đã xa 

tác giả và đến gần hơn với J. Cohen vừa nói ở trên. 

Quyển sách nói nhiều trong bài là: P. Schmitter, G. O’Donnell, L. 

Whitehead (eds): Transitions from authoritarian Rule, 4 vol. John 

Hopkins Press, 1986. Bài của Adam Przeworski trong đó có nhan đề: 

Problems in the study of the transition to democracy. 

Nhan đề đầy đủ của cuốn sách của Guy Hermet là: Les 

Désenchantements de la liberté. La sortie des dictatures des année 90 

(Fayard 1993). Ðây là một trong những quyển sách cần đọc của tác giả này 

về vấn đề chuyển tiếp. 

Ðiểm [1] ghi trong bài về câu nói của ông Lý Quang Diệu là lấy từ: 

Revue Internationale de Politique Comparée, Hiver 2001, trang 372. Ðiểm 

[2] về ý kiến của F. Godement là lấy từ : François Godement, 

Dragon de feu, Dragon de papier. L’Asie a-t-elle un avenir ? 

(L’Harmattan, 1998), trang 117. 

Ðiểm [3] là lấy từ : Revue d’Eudes Comparatives Est-Ouest đã nói ở 
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trên, trang 194. 

Ðiểm [4] lấy từ bài của F. Raillon đã nói ở trên. 

Ðiểm [5] về gouvernance lấy từ: Jacques Chevallier trong cuốn sách tập 

thể: La gouvernabilité, CURAPP, PUF, 1996, trang 10-11. 

 

Nguồn: Cao Huy Thuần. Toàn cầu hóa và thay ðổi chính trị. Truy cập ngày 

01.10.2016. 

<http://www.tapchithoidai.org/td7_caohuythuan.pdf> 
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BÀI MƯỜI 

 

NHỮNG LƯU Ý VỀ DÂN CHỦ HÓA 

TỪ SAMUEL P. HUNTINGTON 

Tác giả: Phạm Hồng Sơn 

 

KỲ 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ SỞ 

he third wave – democratization in the late twentieth century (tạm 

dịch: Làn sóng dân chủ hóa lần thứ ba vào cuối thế kỷ XX) là một 

trong những công trình nghiên cứu quan trọng của Samuel P. 

Huntington [i]. Như nhan đề đã nêu, trong tác phẩm này, Huntington 

tập trung vào hiện tượng chuyển đổi hệ thống chính trị từ phi dân chủ 

(độc tài) sang dân chủ của tập hợp khoảng 30 quốc gia trên qui mô toàn 

thế giới diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 1974 tới năm 1990 [ii]. 

Tác phẩm dày hơn 300 trang (khổ 13,9cm×20,8cm), xuất bản lần đầu năm 

1991, gồm 06 chương, đi từ những vấn đề có tính khái quát cơ bản về dân 

chủ, sự phát triển dân chủ trên thế giới trong thời hiện đại, các yếu tố tạo 

thành làn sóng dân chủ hóa rồi đi tới khảo sát, phân tích các tác nhân, 

những đặc tính, các vấn đề, thách thức hệ trọng đối với làn sóng dân chủ 

T 
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hóa lần thứ ba. Về lý do ra đời tác phẩm, Huntington, học giả chính trị và 

công dân Hoa Kỳ, viết rõ: “vì tôi tin dân chủ có tính lương thiện tự thân 

và…nó mang tới những hệ quả tốt đẹp cho tự do cá nhân, cho hòa bình thế giới 

và cho cả Hoa Kỳ.” [iii] Nhưng, ngay trong lời tựa, Huntington đã bày sự 

lo lắng về hiểu lầm có thể của người đọc: “tác phẩm này đề cập tới cả hai 

khía cạnh lý thuyết và lịch sử, nhưng đây không phải là công trình có tính học 

thuyết hay sử liệu…Nghiên cứu này không đưa ra mô hình tổng quát cho tiến 

trình dân chủ hóa những năm 1970 và 1980, cũng không mô tả bất kỳ một 

tiến trình dân chủ hóa riêng biệt của quốc gia nào. Tác phẩm này chỉ nhằm cố 

gắng lý giải và phân tích một tập hợp các chế độ có sự chuyển đổi (từ độc tài 

sang dân chủ) trong một thời đoạn nhất định.” [iv] Tiếp tục với tinh thần 

học thuật nghiêm cẩn như thế, Huntington nhắc lại nguyên tắc khách 

quan trong nghiên cứu của mình: “Giống như trong Political Order [v], tôi 

cũng cố hết sức để đảm bảo các phân tích không bị ảnh hưởng bởi những giá trị, 

thiên hướng, sở thích của bản thân, ít nhất trong 95% nội dung.”[vi] Nhưng, 

như tự nhận là một người yêu và kỳ vọng ở dân chủ, Huntington thổ lộ: 

“Tuy nhiên, dường như mỗi khi thấy hữu ích tôi cũng đã làm rõ thêm những ý 

nghĩa trong phân tích của tôi cho những người đang muốn dân chủ hóa đất 

nước họ. Vì vậy có năm (05) chỗ tôi đã tạm gác lại vai trò của người làm khoa 

học xã hội để đóng vai một nhà tư vấn chính trị và đưa ra năm bộ ‘chỉ dẫn cho 

các nhà dân chủ hóa’.” [vii] 
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Bên cạnh năm bộ chỉ dẫn cụ thể đó, toàn bộ tác phẩm cũng có thể 

được coi là một tập tham chiếu cho bất cứ ai quan tâm đến dân chủ hóa – 

một công cuộc phức tạp và hệ trọng. Để có thể giúp một số độc giả Việt 

Nam – những người quan tâm tới dân chủ hóa nhưng chưa có điều kiện 

xem tác phẩm một cách trọn vẹn – nắm bắt một cách nhanh nhất nhưng 

không quá thiếu sót về những gì Huntington muốn lưu ý, gửi gắm tới các 

nhà dân chủ hóa, tôi xin giới thiệu ba phần sau đây tới quí độc giả. 

 

A. Những vấn đề cơ sở 

I. Đối tượng nghiên cứu và biến số [viii] 

- Đối tượng nghiên cứu ở đây là dân chủ hóa (democratization), là sự 

chuyển đổi thể chế chính trị, chứ không phải dân chủ (democracy) hay 

bản chất của chế độ hiện hành. 

- Biến số phụ thuộc (dependent variable) là dân chủ hóa. Biến số phân 

biệt (dichotomous variable) là dân chủ. Còn các biến số độc lập 

(independent variable) là các vấn đề như kinh tế, cấu trúc xã hội, niềm tin 

tôn giáo, đặc tính văn hóa, ngoại nhân v.v. Nói cách khác, Huntington 

khảo sát sự biến đổi, tương tác của các yếu tố kinh tế, xã hội, tôn giáo, văn 

hóa, ngoại nhân… ảnh hưởng tới tiến trình dân chủ hóa một chế độ độc 

tài trên cơ sở những tiêu chí đã định về dân chủ. 
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II. Các yếu tố thuận lợi cho dân chủ và dân chủ hóa [ix] 

Huntington có dành một phần riêng [x] để bàn khá thú vị về ý nghĩa và 

những cách định nghĩa, định dạng dân chủ, nhưng để đơn giản hóa, 

chúng ta hãy coi như đã thống nhất với nhau về khái niệm dân chủ và ở 

đây chỉ lưu tâm tới các yếu tố hữu ích cho dân chủ và quá trình tiến tới nó 

–tức dân chủ hóa – theo nhãn quan của Huntington, như sau: 

1. Thịnh vượng về kinh tế nói chung ở mức cao. 

2. Phân phối về thu nhập và/hoặc sự thịnh vượng tương đối bình đẳng. 

3. Kinh tế thị trường. 

4. Kinh tế phát triển và xã hội có sự hiện đại hóa. 

5. Lịch sử từng có giai cấp quí tộc phong kiến. 

6. Không còn tư tưởng phong kiến. 

7. Giai cấp tư sản mạnh. (Barrington Moore đúc kết: “Không tư sản, 

không dân chủ.”) 

8. Tầng lớp trung lưu mạnh. 

9. Tỷ lệ biết chữ và trình độ học vấn cao. 

10. Văn hóa thiên về “ăn để sống” hơn là “sống để ăn”.[xi] 
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11. Tôn giáo Tin lành. 

12. Xã hội có tính đa nguyên và các nhóm trung gian trong xã hội 

mạnh mẽ. 

13. Tính cạnh tranh chính trị được phát triển trước việc tham gia chính 

trị được mở rộng. 

14. Các nhóm, hội đoàn dân sự có cấu trúc, vận hành kiểu dân chủ, đặc 

biệt các nhóm có liên hệ gần với chính trị. 

15. Bạo lực, xô xát trong xã hội ở mức độ thấp. 

16. Sự phân cực làm hai và tư tưởng cực đoan trong chính trị ở mức 

thấp. 

17. Các thủ lĩnh chính trị có tư tưởng gắn bó với dân chủ. 

18. Từng là thuộc địa của Anh. 

19. Truyền thống bao dung và thỏa hiệp. 

20. Từng bị lực lượng ngoại bang dân chủ chiếm đóng. 

21. Ảnh hưởng của ngoại bang dân chủ. 

22. Giới tinh hoa muốn rập khuôn các nước dân chủ. 

23. Truyền thống trọng luật và tự do cá nhân. 
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24. Tính đồng nhất trong cộng đồng (về chủng tộc, nguồn gốc, tôn 

giáo). 

25. Tính đa dạng trong cộng đồng (về chủng tộc, nguồn gốc, tôn giáo). 

26. Đồng thuận về các giá trị chính trị và xã hội. 

27. Thiếu đồng thuận về các giá trị chính trị và xã hội. 

 

III. Các thành phần chính tham dự vào dân chủ hóa [xii] 

Qua khảo sát làn sóng dân chủ hóa lần thứ ba, Huntington nhận thấy 

tham dự vào các tiến trình chuyển đổi chính trị phức tạp đó là rất nhiều 

các thành phần khác nhau với các mục tiêu khác nhau, vì quyền lực, vì dân 

chủ hay chống dân chủ và cả vì nhiều mục đích khác. Căn cứ vào thái độ 

của các thành phần đó trong tiến trình dân chủ hóa, Huntington đã khái 

quát thành năm (05) nhóm chính thuộc hai phía: 

1. Phía chính quyền độc tài: gồm ba (03) nhóm: 

- Nhóm cứng đầu (standpatter) (1a); 

- Nhóm cải cách theo hướng tự do (liberal refomer) (1b); 

- Nhóm cải cách theo hướng dân chủ (democratic reformer) (1c). 

2. Phía đối lập với chính quyền độc tài: gồm hai (02) nhóm: 
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- Nhóm cực đoan kiểu cách mạng (revolutionary extremist) (2a); 

- Nhóm dân chủ ôn hòa (democratic moderate) (2b). 

XU HƯƯNG THÁI ĐƯ ĐƯI VƯI DÂN CHƯ 

 CHƯNG THUƯN LƯI CHƯNG 

Chính 

quyƯn đƯc 

tài 

 Nhóm cải cách Nhóm 

cứng đầu 

(1a) 
Tự do 

hóa (1b) 

Dân chủ 

hóa (1c) 

ĐƯi lƯp Nhóm 

cực đoan 

(2a) 

Nhóm dân chủ ôn 

hòa (2b) 

 

     

Các thành phần tham dự chính yếu đó, nói chung, có cả hai loại mục 

tiêu giống nhau và đối kháng lẫn nhau. 

Nhóm (1a) mâu thuẫn với cả (1b) và (1c) về vấn đề tự do hóa hoặc dân 

chủ hóa, nhưng cả ba đều có chung một mục tiêu là: chống, kìm giữ đối 

lập. 
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Nhóm (2a) và (2b) cùng có mục tiêu là phản kháng chính quyền hiện 

tại, giành quyền lực nhưng bất đồng về cách thức tiến hành và mô hình 

chính quyền tương lai. 

Nhóm (1c) và (2a) có chung mục đích tạo dựng dân chủ nhưng chia rẽ 

về cách tiến hành, phí tổn và cơ cấu phân bổ quyền lực. 

Nhóm (1a) và (2a) đối kháng tuyệt đối về quyền lực nhưng lại có cùng 

thiên hướng muốn gây suy yếu các nhóm dân chủ và duy trì tình trạng đối 

đầu thái cực trong chính trị. 

Nhưng, thái độ và mục đích của các thành phần và cá nhân tham dự 

đều có thể biến đổi trong tiến trình, có thể tốt lên hay xấu đi cho dân 

chủ. 

 

IV. Ba dạng chuyển đổi 

Tương quan sức mạnh giữa 05 nhóm kể trên sẽ quyết định tới dạng thức 

tiến trình dân chủ hóa. 

Nếu nhóm cứng đầu (1a) áp đảo trong chính quyền độc tài và nhóm cực 

đoan (2a) áp đảo phía đối lập, dân chủ hóa không thể xảy ra. 

Đương nhiên, khi nhóm dân chủ có lực lượng vượt trội cả trong chính 

quyền độc tài (1c) và phía đối lập (2b) thì dân chủ hóa sẽ rất thuận lợi. 
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Khi nhóm dân chủ (2b) chỉ mạnh ở phía đối lập thì dân chủ hóa phụ 

thuộc vào các hoạt động gây tổn hại cho chính quyền độc tài và tăng 

cường sức mạnh của phía đối lập. 

Nếu nhóm dân chủ (1c) chỉ mạnh ở phía chính quyền thì tiến trình 

dân chủ hóa có khả năng phải đối mặt với các hoạt động nổi loạn có vũ 

trang và sẽ bị thụt lùi do nhóm cứng đầu (1a) trong chính quyền độc tài 

tiến hành lật đổ để khống chế toàn bộ chính quyền. 

Qua phân tích và quan sát sự tương tác giữa các nhóm kể trên, 

Huntington khái quát thành ba dạng thức dân chủ hóa sau đây: 

 

1. Chuyển hóa (transformation) [xiii] 

Điểm cơ bản của dạng thức này là những người nằm trong chính quyền 

độc tài nắm vai trò điều khiển và quyết định tiến trình dân chủ hóa. Ba 

điều kiện cần cho dạng thức này: 1. Nhóm cải cách (1b và 1c) mạnh hơn 

nhóm cứng đầu (1a) trong nội bộ chính quyền. 2. Chính quyền độc tài 

mạnh hơn phía đối lập. 3. Nhóm ôn hòa (2b) mạnh hơn nhóm cực đoan 

(2a) ở phía đối lập. 
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Dạng chuyển đổi chuyển hóa chiếm 16 trong số 35 chuyển đổi chế độ 

trong làn sóng dân chủ hóa lần ba. Các trường hợp điển hình: Tây Ban 

Nha, Brazil và Hungary. 

Chuyển hóa trong làn sóng dân chủ hóa lần ba thường diễn tiến qua 

năm (05) giai đoạn: 

 

1.1. Xuất hiện nhóm cải cách [xiv] 

Có 05 loại lãnh đạo (chính trị gia) có nhận thức cho rằng cần (hoặc tất 

yếu) phải chuyển động theo hướng dân chủ. 

Loại 1: Những lãnh đạo có nhận định rằng những phí tổn, thiệt hại để 

duy trì quyền lực – như khống chế, chính trị hóa quân đội, duy trì các liên 

minh ủng hộ, vật lộn với các nan đề (thường là kinh tế) và gia tăng trấn áp 

đối lập – đã đạt đến điểm cần phải tìm một lối thoát trong danh dự 

(Chile, Peru). 

Loại 2: Những lãnh đạo muốn giảm các nguy cơ, rủi ro cho bản thân 

một khi bị mất quyền lực. Tư tưởng chính của những người này là thà 

mất quyền còn hơn mất mạng. 

Loại 3: Những lãnh đạo dự đoán nhầm về thực thi dân chủ. Họ tin 

tưởng nếu tiến hành một số những cải cách theo hướng thực hiện (hoặc 
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phục hồi) một số thủ tục dân chủ thực sự (như bầu cử tự do, công bằng) 

thì tính chính đáng và quyền lực (độc đoán) sẽ được củng cố. Nhưng thực 

tế không diễn ra như thế (Ấn Độ, Chile, Thổ Nhĩ Kỳ). 

Loại 4: Những lãnh đạo tin rằng dân chủ hóa sẽ mang lại nhiều lợi ích 

cho đất nước họ như tăng vị thế quốc tế cho quốc gia, giảm trừng phạt từ 

Hoa Kỳ hay từ quốc tế, tiếp cận được với các định chế tài chính quốc tế, 

được tham gia vào các tổ chức quốc tế, được tới Hoa Kỳ, vân vân. 

Loại 5: Những lãnh đạo tin rằng dân chủ là một dạng thức cầm quyền 

đúng đắn và đất nước họ đã tới lúc phải có một hệ thống chính trị dân 

chủ như các quốc gia dân chủ và được kính trọng khác trên thế giới (Tây 

Ban Nha, Brazil, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ). 

 

1.2. Nhóm cải cách nắm quyền [xv] 

Đương nhiên, xuất hiện tư tưởng cải cách dân chủ hóa trong chính quyền 

chưa đủ, nhóm này cần phải có được thực quyền trong chính quyền độc 

tài. Bốn (4) cơ hội thường đưa tới việc nắm quyền của nhóm cải cách 

trong làn sóng thứ ba: 

Cơ hội 1: Chính các nhà độc tài khởi xướng bầu cử dân chủ thực sự và 

chấp nhận kết quả mà phần thắng thuộc về nhóm cải cách (Ấn Độ, Thổ 

Nhĩ Kỳ, Chile). 
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Cơ hội 2: Cái chết của nhà độc tài sáng lập (hay kỳ cựu) vào đúng thời 

điểm thuận lợi cho nhóm cải cách lên nắm quyền. (Tây Ban Nha, Đài 

Loan, Liên Xô). Riêng Trung Quốc đã rất không may ở điểm này: Đặng 

Tiểu Bình chết quá muộn (năm 1997, chín năm sau sự kiện biểu tình đòi 

dân chủ kéo dài ở Thiên An Môn năm 1989.) 

Cơ hội 3: Bản thân hệ thống chính trị độc tài đã thiết lập cơ chế thay 

đổi quyền lực thường kỳ. Và một thay đổi thường lệ, hội thêm những điều 

kiện khác, đã đưa các nhà lãnh đạo cải cách lên nắm quyền áp đảo (Brazil, 

Mexico). 

Cơ hội 4: Các nhà cải cách hợp nhau lại để phế truất, bằng đảo chính 

hoặc qua kỹ thuật chính trị, nhà lãnh đạo cứng đầu để thế bằng người có 

tư tưởng vị dân chủ (Peru, Ecuador, Guatemala, Nigeria, Hungary, 

Bulgaria, Nam Phi). 

 

1.3. Sự thất bại của tự do hóa [xvi] 

Huntington nhận thấy một vấn đề cốt tử trong làn sóng dân chủ hóa lần 

ba là vai trò của những nhà cải cách (theo xu hướng) tự do và tính ổn định 

của thể chế độc tài đã được tự do hóa. 
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- Những nhà cải cách tự do đầu tiên thay thế những lãnh đạo cứng đầu 

thường chỉ tại vị ngắn ngủi và tiếp tục được thay thế bằng những nhà cải 

cách khác có thiên hướng mạnh hơn về dân chủ. 

- Đa phần những nhà cải cách tự do chỉ muốn thay đổi chứ không 

muốn chấm dứt chế độ mà họ đã tham gia, cống hiến gần hết sự nghiệp 

vào đó. Họ thường chỉ muốn làm cho chế độ độc tài dễ được xã hội chấp 

nhận hơn và tiếp tục duy trì bản chất độc đoán. 

- Quá trình tự do hóa đưa đến điểm, có thể gọi là điểm bế tắc vàng: 

Kích thích ước muốn dân chủ hóa mạnh hơn của xã hội và gia tăng ý 

muốn trấn áp tự do của một số thành phần có quyền. Bế tắc thường thể 

hiện bằng sự đụng độ, va chạm giữa một phía gia tăng các đòi hỏi, yêu 

cầu, yêu sách, phản kháng chính quyền và phía kia, các phản ứng đe dọa, 

sách nhiễu, gây hấn, trấn áp. 

- Giai đoạn này có những tiến triển xấu đi và tốt lên (cho dân chủ) xen 

kẽ nhau. 

 

1.4. Khống chế nhóm cứng đầu [xvii] 

Bản thân nhóm cứng đầu trong chính quyền (1a) luôn có xu hướng bẻ gãy 

hoặc làm chậm quá trình chuyển đổi về phía dân chủ. Khi điểm bế tắc 
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vàng xảy ra, xu hướng chống cải cách của nhóm cứng đầu càng mạnh hơn. 

Trước thách thức thoái lui này, nhóm cải cách thường phải thực hiện 

được các điểm sau: 

- Tập trung quyền lực cho bộ phận lãnh đạo cao cấp có xu hướng cải 

cách. 

- Thanh tẩy – đưa – các yếu tố cứng đầu ra khỏi các khu vực quan 

trọng (như chính phủ, quân đội, đảng cầm quyền,…) và thay thế ngay 

bằng những người ủng hộ cải cách. Việc thanh tẩy này được thực hiện qua 

nhiều kỹ thuật và kinh nghiệm tinh tế: gây trung lập, trấn an, vận động, 

thỏa hiệp… sao cho không khích động ra những phản ứng thái quá, cũng 

như có thể gây được thêm rạn nứt trong giới cứng đầu. 

- Một chiến thuật thường thấy trong các chế độ độc tài phi quân sự: 

các nhà cải cách tạo ra một tính “chính đáng hồi cố” (backward 

legitimacy) gần gũi với tính chính đáng trước đó để tạo ra cảm giác kế tục 

quá khứ nhằm đạt được sự đồng thuận từ mọi giới, ngoại trừ duy nhất 

nhóm đối lập cực đoan (2a), nhằm trấn an và bất hoạt nhóm cứng đầu 

trong chính quyền (1a). 

- Những lãnh đạo cải cách thành công ở giai đoạn này thường là những 

người nhạy bén về chính trị, linh hoạt về đối pháp, vững vàng về dân chủ. 
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1.5. Thu nạp đối lập [xviii] 

Một khi đã nắm được quyền và khống chế được nhóm cứng đầu, những 

lãnh đạo cải cách phải tăng tốc ngay tiến trình dân chủ hóa bằng việc tiếp 

xúc, tham vấn các lãnh đạo đối lập và các nhóm xã hội quan trọng để tiếp 

tục gia tăng sự đồng thuận, tôn tạo thêm cơ sở chính trị cũng như mở 

rộng thêm sự tham gia chính quyền cho phía đối lập. 

- Các tiếp xúc, bàn thảo với phía đối lập (nói chung) có thể diễn ra dưới 

hình thức: công khai-ngầm (kín), chính thức-không chính thức. 

- Những lãnh đạo cải cách thành công thường dùng áp lực gia tăng của 

các nhóm dân chủ (2b) để gây suy yếu nhóm cứng đầu (1a); dùng các đòi 

hỏi mạnh tay của nhóm cứng đầu (1a) và kỳ vọng được chia sẻ quyền lực 

để gia tăng sự ôn hòa ở phía đối lập. 

- Tính ôn hòa và sự hợp tác của các nhóm đối lập dân chủ với nhóm 

lãnh đạo cải cách trong chính quyền có vai trò rất quan trọng cho chuyển 

hóathành công. 

 

2. Thay thế-lật đổ (replacement)[xix] 
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Điểm cơ bản của dạng chuyển đổi này là chính quyền độc tài không có các 

nhân tố cải cách hoặc họ hoàn toàn bị áp đảo bởi nhóm cứng đầu nhất 

quyết chống lại mọi thay đổi chế độ. Dân chủ hóa do đối lập xúc tiến, 

chính quyền suy yếu dẫn đến sụp đổ hoặc bị lật đổ. Điều kiện cần 

cho thay thế-lật đổ xảy ra: 1. Phía đối lập tăng cường được sức mạnh. 2. 

Đồng thời, chính quyền độc tài bị suy yếu dần. 

Thay thế-lật đổ là dạng chuyển đổi ít thấy nhất trong làn sóng dân chủ 

hóa lần ba (tổng số có 06: Bồ Đào Nha, Philippines, Rumani, Đông Đức, 

Argentina, Hy Lạp). Càng hiếm thấy đối với các chế độ độc tài độc đảng 

(có 1/11) hay độc tài quân sự (2/16). Nhưng nhiều hơn đối với độc tài cá 

nhân (3/7). 

Thay thế-lật đổ thường có ba giai đoạn: 1. Xúc tiến các hoạt động để 

thay thế-lật đổ. 2. Thay thế-lật đổ. 3. Cạnh tranh giữa các nhóm đối lập 

hậu độc tài. 

Thay thế-lật đổ trong làn sóng dân chủ hóa lần ba có một số điểm quan 

trọng: 

- Quân đội đóng vai trò chính yếu (5/6 trường hợp): khi quân đội rút 

sự ủng hộ, khi quân đội tiến hành chống đối chính quyền hoặc khi quân 

đội từ chối dùng vũ lực chống phe đối lập, chế độ độc tài đều sụp đổ. 
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- Các trường hợp quân đội không bắn vào người biểu tình chống chính 

quyền là những trường hợp quốc gia đã có độ phát triển kinh tế khá cao 

và phía đối lập đã huy động được sự ủng hộ rộng rãi thuộc nhiều thành 

phần xã hội. 

- Điểm sụp đổ của chế độ độc tài thường là đỉnh điểm gặp nhau của sự 

bất hợp tác hoặc biến thành chống đối chính quyền, tham gia vào đối lập 

của rất nhiều yếu tố, thành phần (giới trung lưu, cộng đồng tôn giáo, sinh 

viên, giới doanh nhân cao cấp, trí thức tinh hoa, đối tác nước ngoài như 

Hoa Kỳ,…) 

- Các lãnh đạo độc tài bị lật đổ thường có kết cục không có hậu. 

- Thường có một khoảng trống quyền lực, ngắn dài tùy thuộc tình 

trạng riêng từng bối cảnh, sau khi chế độ độc tài sụp đổ. 

- Không xuất hiện tính “chính đáng hồi cố” như trong chuyển hóa, thay 

vào đó là sự áp đảo của chủ trương dứt bỏ hoàn toàn với quá khứ. 

- Số phận của dân chủ được định đoạt bởi tương quan sức mạnh giữa 

nhóm đối lập dân chủ ôn hòa với nhóm đối lập cực đoan phi dân chủ. 

 

3. Hóa thế (Transplacement) [xx] 
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Đặc trưng cơ bản của dạng chuyển đổi hóa thế là sự tương tác, phối hợp 

giữa nhóm cải cách (1b, 1c) phía chính quyền độc tài và nhóm ôn hòa 

phía đối lập (2b). Điều kiện cần cho hóa thế xảy ra: 1. Tương quan lực 

lượng giữa nhóm cải cách (1b, 1c) và nhóm cứng đầu (1a) trong chính 

quyền độc tài ở thế đưa tới khả năng chấp nhận đàm phán nhưng không 

chấp nhận chuyển đổi. 2. Nhóm ôn hòa (2b) chiếm thế áp đảo ở phía đối 

lập nhưng không đủ mạnh để lật đổ chính quyền. 

Đã có 11 hóa thế xảy ra trong tổng số 35 chuyển đổi của làn sóng dân 

chủ hóa lần ba. Các trường hợp điển hình: Ba Lan, Cộng hòa Tiệp Khắc, 

Nam Hàn, Nam Phi. 

Hóa thế thường trải qua một loạt gồm 04 giai đoạn liên tiếp và khác 

biệt: 

1. Chính quyền độc tài thực hiện một số tự do hóa và bắt đầu bị mất 

dần quyền lực, quyền uy. 

2. Đối lập tận dụng cơ hội kể trên để mở rộng sự ủng hộ và gia tăng 

hoạt động gây áp lực với kỳ vọng sớm thay thế-lật đổ được chính quyền. 

3. Chính quyền phản ứng mạnh nhằm hạn chế, triệt hạ sự phát triển 

của đối lập. Căng thẳng, đụng độ giữa hai phía bùng nổ. 
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4. Cả hai phía, chính quyền độc tài và đối lập, đều nhận ra tình trạng bế 

tắc và bắt đầu thăm dò những khả năng chuyển đổi bằng đối thoại, đàm 

phán. (giai đoạn này có thể không xảy ra, khi: Sau một thay đổi về lãnh 

đạo, phía chính quyền đột ngột dùng cảnh sát và quân đội trấn áp tàn bạo 

đối lập; hoặc phía đối lập gia tăng được sức mạnh khiến chính quyền sụp 

đổ. 

Một số lưu ý khác trong hóa thế: 

- Tương quan sức mạnh giữa đối lập và chính quyền ở mức khá tương 

đương tới mức khiến cho nguy cơ đụng độ, thảm họa dễ xảy ra hơn là khả 

năng đàm phán, thỏa hiệp. 

- Trong chính quyền thường có những yếu tố vận động, gây áp lực giới 

lãnh đạo cao nhất hướng tới đối thoại với đối lập. 

- Nhóm ôn hòa phía đối lập phải đủ mạnh để gây tin tưởng trong đàm 

phán. 

- Đối lập dễ chấp nhận đàm phán hơn khi chính quyền không quá bạo 

lực và trong chính quyền có các nhân vật ủng hộ việc chia sẻ quyền lực. 

Phía chính quyền dễ đi đến đối thoại hơn nếu phía đối lập không dùng 

bạo lực và có các thành phần đã từng tham dự chính thức trong chính 

quyền. 
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- Các chiến dịch của đối lập trên đường phố, thực địa (biểu tình, bãi 

công, bãi khóa, tuần hành,…) có diễn tiến lên xuống, trồi sụt lặp lại và 

kéo dài tương ứng với các đối phó, trấn áp của chính quyền (phong tỏa, 

bạo hành, bắt bớ, thiết quân luật,…). 

- Giai đoạn tiền đối thoại (đàm phán) gần như là bắt buộc phải xảy ra: 

đối lập chấp nhận thuyên giảm hoặc hứa từ bỏ một số loại hoạt động áp 

lực,…; chính quyền thả tù chính trị, công nhận tính chính đáng của một 

số nhóm (cá nhân) đối lập,… 

- Đàm phán luôn có tính mong manh và cả hai bên đều gặp cùng một 

khó khăn: bị các nhóm khác trong phe mình phản đối đàm phán hoặc bác 

bỏ kết quả đám phán. 

- Đàm phán thất bại sẽ là cơ hội cho nhóm cứng đầu (1a) và cực đoan 

(2a) giành lại quyền kiểm soát tình hình (trong chính quyền và đối lập). 

- Các đàm phán thành công thường được dựa trên nền tảng đảm bảo để 

không ai bị mất tất cả (phía chính quyền được đảm bảo không bị truy tố, 

trừng phạt vì những bạo hành trong quá khứ,…; phía đối lập được đảm 

bảo chia sẻ quyền lực,…) 

(Ranh giới giữa chuyển hóa và hóa thế thường không rõ ràng, trong một 

số trường hợp có thể xếp lẫn sang nhau.) 
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KỲ 2. NĂM BỘ HƯỚNG DẪN CHO CÁC NHÀ DÂN CHỦ HÓA 

B. Năm bộ hướng dẫn cho các nhà dân chủ hóa 

I. Bộ số 1: dành cho các nhà cải cách dân chủ hóa nằm trong 

chính quyền độc tài ở dạng thức Chuyển hóa [i] 

1. Xây dựng và giữ vững cơ sở chính trị (political base). Nhanh nhất có 

thể đưa ngay các nhân vật ủng hộ dân chủ hóa vào các vị trí chủ chốt 

trong chính phủ, đảng và quân đội. 

2. Duy trì tính chính đáng hồi cố. Thực hiện các thay đổi thông qua 

các thủ tục đã có của chính thể độc tài và trấn an các nhân vật cứng đầu 

bằng những nhượng bộ tượng trưng, tuân thủ chiến thuật “hai bước tiến 

một bước lùi”. 

3. Từng bước gia tăng sự ủng hộ cho bản thân sao cho giảm dần sự phụ 

thuộc vào bộ phận cầm quyền chống cải cách và mở rộng cơ sở ủng hộ 

theo hướng các nhóm đối lập ủng hộ dân chủ. 

4. Luôn sẵn tinh thần đối phó với các hành động cực đoan của nhóm 

cứng đầu hòng chặn đứng thay đổi (ví dụ: âm mưu lật quyền,…). Kể cả 

việc có thể phải dùng thủ thuật khích nhóm cứng đầu hành động như thế 

rồi ra tay dẹp bỏ (cách ly, làm mất uy tín các nhân vật cực đoan chống cải 

cách.) 
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5. Nắm và kiểm soát vững vàng mọi cơ hội, ý tưởng then chốt trong 

tiến trình dân chủ hóa. Chỉ hành động trên thế chủ động, áp đảo. Không 

bao giờ được áp dụng cải tiến dân chủ chỉ để thỏa mãn áp lực từ các nhóm 

đối lập cực đoan. 

6. Không nuôi kỳ vọng quá lớn cho dư luận. Phải thể hiện làm sao để 

công luận thấy được tầm quan trọng nằm ở việc tiến trình cải cách phải 

được tiếp tục hơn là vẽ ra cho họ những thành quả dân chủ mỹ mãn xa 

vời. 

7. Khích lệ các nhóm đối lập có trách nhiệm, ôn hòa – những nhóm 

được xã hội (kể cả quân đội) có thiện cảm chấp nhận như một giải pháp 

thay thế trong tương lai. 

8. Phải tạo dựng được một cảm giác chung rằng dân chủ hóa là tiến 

trình tự nhiên và tất yếu trong quá trình phát triển, kể cả khi vẫn còn một 

số bộ phận không mong muốn. 

 

II. Bộ số 2: Dành cho các nhà dân chủ hóa ở phía đối lập trong 

dạng thức Thay thế-lật đổ [ii] 

1. Tập trung chú ý vào tính bất chính đáng hoặc tính chính đáng bất 

minh của chính thể độc tài – điểm yếu nhất của chính thể. Tấn công vào 

các vấn đề gây bất bình rộng lớn như tham nhũng, sự tàn bạo. Nhưng, 
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nếu hiệu năng của chính quyền còn tốt (đặc biệt là về kinh tế) thì những 

tấn công đó sẽ không hiệu quả. Song, một khi hiệu năng của nó bị suy thì 

việc làm nổi lên tính bất chính đáng sẽ là đòn bẩy quan trọng duy nhất 

trong việc phế truất nó. 

2. Giống như các lãnh đạo dân chủ, các lãnh đạo độc tài cũng có những 

hiềm khích, bất hòa với bộ phận đã từng ủng hộ họ. Phải khuyến khích 

những nhóm bất mãn như thế ủng hộ dân chủ như một giải pháp thay 

thế cho chính thể hiện tại. Phải hết sức nỗ lực thu nạp các doanh nhân 

cao cấp, giới trung lưu, các nhân vật ảnh hưởng về tôn giáo, các lãnh đạo 

chính trị, kể cả những nhân vật đã tham gia tạo dựng và duy trì chính thể 

độc tài. Hình ảnh của phía đối lập càng có sắc thái “đáng tôn trọng” và có 

“trách nhiệm” thì khả năng thu nhận thêm được sự ủng hộ càng lớn. 

3. Vận động, gây thiện cảm, cải hóa, chuẩn bị tinh thần dân chủ cho 

giới tướng lĩnh. Vì như đã phân tích, chế độ sụp đổ hay không phụ thuộc 

vào thái độ của quân đội (ủng hộ hay phản đối hay trung lập), vì vậy sự 

ủng hộ của quân đội rất quan trọng khi khủng hoảng xảy ra. Nhưng điều 

quí vị cần nhất là quân đội không muốn bảo vệ chế độ nữa. 

4. Phải thực hành và truyền bá tinh thần bất bạo động. Đó là một 

trong những nguyên tắc quan trọng để có thể thu phục lực lượng an ninh: 
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binh lính, cảnh sát không bao giờ có thiện cảm với những người ném chai 

xăng, gạch đá vào họ. 

5. Tận dụng mọi cơ hội để thể hiện sự đối lập với chính thể, kể cả 

tham gia vào những cuộc bầu cử do chính quyền tổ chức. 

6. Xây dựng các liên hệ với giới báo chí quốc tế, các tổ chức nhân quyền 

quốc tế, các hiệp hội liên quốc gia như các tổ chức tôn giáo. Đặc biệt, cần 

huy động sự ủng hộ từ Hoa Kỳ. Các dân biểu liên bang Hoa Kỳ luôn tìm 

các phong trào, sự kiện có tính đạo đức để gia tăng hình ảnh cho bản thân 

họ và kình địch với giới hành pháp. Cần giới thiệu và cung cấp cho họ các 

tài liệu, hình ảnh về phong trào và các hoạt động của quí vị. 

7. Tăng cường tình đoàn kết giữa các nhóm đối lập. Hãy nỗ lực tạo ra 

những tổ chức, cơ chế điều phối chung để gia tăng sự hợp tác giữa các 

nhóm. Đây là một vấn đề nan giải. Hãy lưu ý: các lãnh đạo độc tài thường 

là các tay lão luyện trong việc gây chia rẽ cho đối lập. Một phép thử tài 

năng lãnh đạo dân chủ của quí vị là khả năng vượt qua được các khó khăn 

đó và đảm bảo được sự đoàn kết cho các nhóm đối lập. Hãy nhớ lời 

Gabriel Almond: “Lãnh đạo vĩ đại là người tạo được liên minh rộng lớn.” 

8. Phải chuẩn bị để lấp được thật nhanh khoảng trống quyền lực do sự 

sụp đổ của chế độ độc tài tạo ra. Bằng cách: đưa ngay lên nhà lãnh đạo có 

thiên hướng dân chủ, có tài biểu đạt, và được quần chúng thiện cảm; 
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nhanh chóng tổ chức bầu cử để tạo tính chính đáng cho chính quyền mới; 

và xúc tiến xây dựng ngay tính chính đáng trên trường quốc tế bằng các 

quan hệ, tương tác với các tổ chức liên quốc gia, Hoa Kỳ, EU và giáo hội 

Công giáo. Cần chú ý: trong số các đối tác đồng minh của quí vị cũng có 

những thành phần muốn dựng lên một chính thể độc tài mới; quí vị cần 

âm thầm chuẩn bị, tổ chức những người ủng hộ dân chủ để đối phó 

thành công với ý tưởng phản dân chủ đó. 

(Myron Weiner cũng đưa ra những lời khuyên tương tự trong trường 

hợp này: 1. Phải huy động được sự phản kháng chính thể độc tài ở mức 

độ rộng lớn và bất bạo động. 2. Tìm kiếm ủng hộ từ bộ phận trung dung 

và, nếu cần, cả từ cánh hữu thủ cựu. 3. Kìm chế bộ phận tả, không để họ 

áp đảo, kiểm soát phong trào. 4. Vận động giới quân nhân. 5. Tạo được 

thiện cảm từ giới truyền thông phương Tây và Hoa Kỳ. – Emperical 

Democratic Theory and the Transition from Authoritarianism to Democracy, 

PS 20, 1987, trang 866.) 

 

III. Bộ số 3 

Bộ 3a: dành cho các nhà dân chủ hóa nằm trong chính quyền 

độc tài ở dạng thức Hóa thế [iii] 
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1. Tuân thủ bộ hướng dẫn số 1 (dành cho chuyển hóa). Trước tiên phải 

cách ly và làm suy yếu các phần tử cứng đầu (1a), rồi củng cố sự vững chắc 

của quí vị trong chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị. 

2. Như bộ hướng dẫn số 1 đã chỉ, quí vị cũng phải chủ động nắm vững 

và kiểm soát được mọi cơ hội, biến động trong tiến trình và cần nhượng 

bộ chủ động, gây bất ngờ cho cả phía đối lập và nhóm cứng đầu nhưng 

không bao giờ được nhượng bộ vì bị đối lập ép buộc công khai. 

3. Phải đảm bảo có được sự bảo trợ từ các tướng lĩnh hàng đầu hoặc từ 

các lãnh đạo an ninh cao cấp cho việc tiến hành đối thoại, đàm phàn. 

4. Hãy làm tất cả những gì có thể để gia tăng vị thế, thẩm quyền và 

củng cố tính chất ôn hòa của đối tác quan trọng phía đối lập đang thực 

hiện đàm phán với quí vị. 

5. Xây dựng các kênh tiếp xúc tin cậy, kín đáo “sau sân khấu” với các 

lãnh đạo đối lập để bàn về các vấn đề quan trọng bậc nhất. 

6. Nếu đàm phán thành công, quí vị gần như đã ở bên phía đối lập. 

Quan tâm hàng đầu lúc này là phải tạo được các đảm bảo, an toàn cho các 

quyền của bên đối lập và các nhóm có liên đới với chính quyền độc tài (ví 

dụ, quân đội). Tất cả mọi thứ khác đều nên giải quyết trên tinh thần đàm 

phán. 
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Bộ 3b: dành cho các nhà dân chủ hóa ở phía đối lập trong 

dạng thức Hóa thế [iv] 

1. Sẵn sàng tinh thần để huy động lực lượng ủng hộ khi các cuộc biểu 

tình có khả năng làm suy yếu nhóm cứng đầu (1a) trong chính quyền độc 

tài. Nhưng nếu liều lượng tuần hành, biểu tình quá nhiều lại có nguy cơ 

gia tăng sức mạnh cho nhóm cứng đầu, làm yếu vị thế của nhóm chủ 

xướng đàm phán trong chính quyền và làm giới trung lưu lo ngại về bất 

ổn, rối loạn. 

2. Hãy ôn hòa, tiết chế. Cần ứng xử như những chính khách. 

3. Sẵn sàng tinh thần để đối thoại và, khi cần, nhượng bộ trên mọi vấn 

đề, trừ việc tổ chức bầu cử tự do và công bằng. [v] 

4. Quí vị cần thừa nhận một thực tế là xác suất chiến thắng của quí vị 

vẫn cao trong các cuộc bầu cử ban đầu do chính quyền tổ chức và việc quí 

vị không tham gia sẽ gây thêm nhiều phức tạp cho việc điều hành của quí 

vị sau này. 

 

Bộ 3c: dành cho các nhà dân chủ hóa ở cả hai phía, đối lập và 

chính quyền độc tài, trong dạng thức Hóa thế [vi] 

file:///C:/Users/nam/Documents/Blog/Fertig/2013-12-16-Phạm%20Hồng%20Sơn-Những%20lưu%20ý%20về%20dân%20chủ%20hóa%20từ%20Samuel%20P.%20Huntington.doc%23_edn4
file:///C:/Users/nam/Documents/Blog/Fertig/2013-12-16-Phạm%20Hồng%20Sơn-Những%20lưu%20ý%20về%20dân%20chủ%20hóa%20từ%20Samuel%20P.%20Huntington.doc%23_edn5
file:///C:/Users/nam/Documents/Blog/Fertig/2013-12-16-Phạm%20Hồng%20Sơn-Những%20lưu%20ý%20về%20dân%20chủ%20hóa%20từ%20Samuel%20P.%20Huntington.doc%23_edn6


337 | 723 

 

1. Điều kiện chính trị thuận lợi cho việc đàm phán để chuyển đổi thể 

chế không bao giờ kéo dài hay chờ đợi. Hãy nắm ngay lấy cơ hội có thể và 

nhanh chóng cùng giải quyết những vấn đề hệ trọng. 

2. Phải ý thức được tương lai chính trị của quí vị và của cả đối tác của 

quí vị phụ thuộc hoàn toàn vào việc có đạt được thỏa thuận về sự chuyển 

đổi sang dân chủ không. 

3. Phải làm tắt được các yêu sách (trong nội bộ của quí vị) có nguy cơ 

trì hoãn đàm phán hoặc đe dọa tới lợi ích chính yếu của đối tác đàm phán. 

4. Phải tin tưởng thỏa thuận mà quí vị đạt được là giải pháp khả dĩ duy 

nhất; những nhóm cứng đầu (1a) và cực đoan (2a) có thể lên án, phản đối 

nhưng họ không có khả năng đưa ra được giải pháp khác có sự ủng hộ 

rộng rãi. 

5. Mỗi khi băn khoăn, không chắc chắn, hãy thỏa hiệp. 

 

IV. Bộ số 4: dành cho việc xử lý các tội ác của chính thể độc 

tài [vii] 

1. Nếu chuyển đổi ở dạng thức chuyển hóa hoặc hóa thế, quí vị đừng cố 

truy tố các quan chức độc tài vì những xâm hại nhân quyền trước đây của 

họ. Tổn phí chính trị của những hành động như thế sẽ lớn hơn bất cứ giá 

trị gì đạt được. 
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2. Nếu là thay thế-lật đổ và nếu quí vị cảm thấy việc truy tố là cần thiết 

về chính trị và đúng đắn về đạo đức, thì hãy truy tố nhanh gọn các lãnh 

đạo cao nhất của chính thể độc tài (tốt nhất là trong năm đầu tiên của chế 

độ mới). Và quí vị phải cho mọi người hiểu rõ: cấp trung và thấp của chế 

độ cũ sẽ không bị truy tố. 

3. Hãy tạo dựng một cơ chế để có thể tổng hợp, phân tích, đánh giá 

một cách thấu đáo và bình tĩnh các tội ác đã xảy ra trong thời độc tài. 

4. Quí vị phải nhận thức được rằng cả hai giải pháp “truy tố và trừng 

phạt” hay “tha thứ rồi quên đi” đều có những khiếm khuyết nghiêm trọng 

và giải pháp ít mất lòng nhất có thể là: đừng truy tố, đừng trừng phạt, 

đừng tha thứ và trên hết, đừng quên lãng. 

 

V. Bộ số 5: dành cho việc kiểm soát quân đội và xây dựng 

quân đội chuyên nghiệp [viii] 

1. Phải nhanh chóng đưa ra ngoài hoặc cho về hưu tất cả các sỹ quan có 

nguy cơ thay lòng, kể cả các nhân vật từng ủng hộ mạnh nhất cho độc tài 

lẫn các nhân vật có tư tưởng cải cách có thể đã từng giúp quí vị. Nhóm 

thứ hai này thường chóng chán dân chủ và thích can dự vào chính trị. 

2. Trừng phạt nặng tay các tướng lĩnh dám âm mưu lật đổ chế độ mới, 

“sát nhất nhân vạn nhân cụ” [ix]. 
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3. Hệ thống chỉ huy và trách nhiệm trong quân đội phải được củng cố 

và làm cho thật rõ ràng. Loại bỏ mọi điểm mập mờ, bất thường và khẳng 

định rõ tổng chỉ huy quân đội thuộc về nghạch dân sự – người đứng đầu 

chính quyền. 

4. Cắt giảm mạnh số lượng quân ngũ. Một quân đội đã từng vận hành 

chính quyền thường có qui mô quá lớn và có quá nhiều sỹ quan. 

5. Nếu giới sỹ quan còn tại ngũ cảm thấy thiếu thốn, khó khăn, hãy 

dùng ngân sách tiết kiệm được từ cắt giảm quân ngũ để tăng lương, thêm 

trợ cấp, cải thiện cuộc sống cho họ. Các phí tổn đó sẽ được bồi hoàn hậu 

hĩnh bằng những thành công khác. 

6. Hãy hướng lực lượng quân đội vào các nhiệm vụ quốc phòng. Một lý 

do rất hợp lý là cần phải giải quyết xung đột với ngoại bang. Thiếu vắng 

mối đe dọa từ nước ngoài dễ làm cho quân đội của quí vị mất đi sứ mạng 

chính đáng cao cả và khiến họ lãng tâm nhiều hơn sang lĩnh vực chính trị. 

Cần phải cân bằng cho được giữa các lợi ích từ việc không có mối đe dọa 

từ bên ngoài với các thiệt hại từ bất ổn nội tại. 

7. Đồng thời với việc định hướng cho quân đội vào các mục tiêu quân 

sự, phải cắt giảm mạnh lực lượng quân đội đóng tại hoặc gần thủ đô. Điều 

chuyển số đó về vùng biên hoặc tới những nơi xa xôi, vắng người. 
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8. Cấp cho quân đội đồ để chơi. Mua cho họ xe tăng, máy bay, xe bọc 

thép, súng pháo đời mới, hấp dẫn và các thiết bị điện tử cao cấp (tàu chiến 

không quan trọng lắm, còn hải quân thì không làm đảo chính được). Các 

quân nhân sẽ sung sướng và bận bịu (phải nghiên cứu, phải học cách 

dùng…) với những thứ đó. Khi quí vị biết chơi tốt những lá bài kiểu như 

thế và tạo được ấn tượng tốt đẹp ở Washington, quí vị sẽ có thể chuyển 

được nhiều chi phí sang cho những người đóng thuế ở Mỹ. Ngoài ra, quí 

vị còn nhận được thêm một điều lợi: cảnh báo giới quân nhân phải xử sự 

cho đúng nếu muốn tiếp tục có những đồ chơi như thế, vì các nhà lập 

pháp Mỹ không mấy thiện cảm với việc quân đội can dự vào chính trị. 

9. Binh lính, giống như mọi người, đều thích được thích. Hãy tận dụng 

mọi cơ hội để gắn bó hình ảnh của quí vị với các quân nhân. Dự các sự 

kiện, các buổi lễ của quân đội; trao tặng huy chương cho họ; ca ngợi binh 

sỹ như biểu tượng cho những giá trị cao cả nhất; và nếu phù hợp với hiến 

pháp, hãy xuất hiện trong một bộ đồ lính. 

10. Tổ chức và duy trì một tổ chức chính trị có khả năng huy động lực 

lượng ủng hộ tràn ra đường phố của thủ đô bất kỳ lúc nào có hành động 

đảo chính. 

(The Economist, ra ngày 29/08/1987, cũng đưa ra một số tư vấn cho các 

lãnh đạo của chế độ dân chủ mới trong việc xử sự với quân đội: 1. Hãy tha 
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thứ những lỗi lầm cũ hoặc ít nhất không cố trừng phạt,… 2. Phải tự tin và 

khéo léo,… 3. Hành xử đại lượng,… 4. Làm cho họ bận bịu,… 5. Giúp, 

dạy họ tôn trọng dân chủ,… 6. Kéo họ về phía bạn – nhưng đừng hứa hẹn 

nhiều hơn khả năng có thể của bạn,… 7. Nếu tất cả những điều trên 

không hiệu quả, giải tán quân đội.) 

 

KỲ 3. MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG KHÁC 

C. Một số lưu ý quan trọng khác 

Sau đây là một số điểm khác, trong The third wave – democratization in the 

late twentieth century của Huntington, có thể hữu ích cho những người 

quan tâm tới vấn đề dân chủ hóa. Thứ tự được xếp theo trình tự xuất hiện 

của chúng trong tác phẩm, không ngụ ý mức độ quan trọng. 

1. Một đặc tính riêng biệt của chế độ độc tài toàn trị so với độc tài 

truyền thống là độc tài toàn trị nỗ lực định hình lại xã hội và cố uốn nắn 

bản thể con người theo ý họ. [i] 

2. Các chế độ độc tài thường được thay thế bằng một chế độ độc tài 

khác. Các tác nhân làm chấm dứt một chế độ độc tài có thể khác xa các 

tác nhần cần cho dân chủ. [ii] 
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3. Khởi tạo dân chủ đòi hỏi giới tinh hoa (trí thức và chính trị) phải đạt 

được “đồng thuận thủ tục” (procedural consensus). Nói cách khác, giới 

tinh hoa phải tin và cùng nhau hành động vì dân chủ. [iii] 

4. Bên cạnh các yếu tố khác, lãnh đạo chính trị và kỹ năng chính trị là 

những thứ tối cần cho dân chủ hóa. [iv] 

5. Đôi khi thành công của dân chủ hóa lần này chỉ là hệ quả của những 

cố gắng dân chủ hóa đã thất bại trước đó. [v] 

6. Có nhiều quốc gia gần như chưa từng trải nghiệm dân chủ đã chuyển 

đổi thành công sang dân chủ. [vi] 

7. Các chế độ độc tài độc đảng xuất thân từ các phong trào dân tộc 

thường có cơ sở chính trị vững chắc hơn các loại độc tài tương tự. [vii] 

8. Sự sống còn của một chế độ độc tài thường là biểu hiện của sự vận 

hành một cấu trúc xã hội hơn là sự vận hành của một chính thể. [viii] 

9. “Không được tham gia chính trị thì không đóng thuế” là một yêu 

sách chính trị. Còn “Không đóng thuế thì không được tham dự chính 

quyền” là một hiện thực chính trị. [ix] 

10. Một mô hình kinh tế thuận lợi cho dân chủ hóa là: tăng trưởng 

kinh tế cao xen với tình trạng suy thoái hoặc khủng hoảng ngắn. [x] 
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11. Các điều kiện kinh tế, xã hội, ngoại giao dù quan trọng đến mấy 

nhưng hoàn toàn vô nghĩa nếu không có những con người dám mạo hiểm 

làm dân chủ. [xi] 

12. Chế độ độc tài độc đảng có hai nhóm khó khăn lớn cho dân chủ 

hóa: khung thiết chế ràng buộc hệ thống quyền lực nhà nước với các cơ 

quan của đảng; hệ thống tư tưởng (ý thức hệ) làm nhập nhằng giữa đảng 

với tổ quốc. [xii] 

13. Dân chủ hóa một chế độc tài độc đảng cũng có nghĩa việc kiểm soát 

chính quyền của đảng đó bị thách thức và bản thân đảng đó biến chuyển 

thành một đảng chấp nhận cạnh tranh hơn. [xiii] 

14. Độc tài cá nhân ít có xu hướng rời bỏ quyền lực hơn độc tài quân 

sự. [xiv] 

15. Sinh viên là lực lượng đối lập phổ quát đối với mọi chế độ. Nhưng 

sinh viên sẽ bất lực khi thiếu ủng hộ mạnh mẽ. [xv] 

16. Nguy cơ chia rẽ giữa các lãnh đạo, các nhóm phía đối lập luôn cao 

hơn và khó xử lý hơn nhiều so với cả nội bộ của một chính quyền độc tài 

đang rệu rã. [xvi] 

17. Sự tự tin, huênh hoang của các lãnh đạo độc tài thường là kết quả 

từ một hệ thống phản hồi yếu kém, thiếu trung thực. [xvii] 
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18. Dân chủ cần bầu cử, cần tinh thần hợp tác, đàm phán, thỏa hiệp 

nhưng việc đối lập đồng ý tham dự các hoạt động của chính quyền độc tài 

có thể chỉ có tác dụng mang thêm tính chính đáng cho kẻ độc tài và làm 

hoang mang công luận. [xviii] 

19. Chính quyền được sinh ra bằng ôn hòa, thỏa hiệp sẽ vận hành bằng 

đối thoại, chia sẻ trách nhiệm. Chính quyền được sinh ra từ bạo lực sẽ vận 

hành bằng dùi cui, nắm đấm. [xix] 

20. Dân chủ hóa cần một nhận thức phân biệt quan trọng: không nên 

nhầm giữa năng lực yếu kém của lãnh đạo (hoặc đảng cầm quyền) với hệ 

thống chính trị dân chủ. [xx] 

21. Một dấu hiệu của dân chủ non trẻ đã bén rễ chắc: qua hai vòng bầu 

cử liên tiếp, lãnh đạo đương nhiệm đồng ý chuyển giao quyền lực cho 

người thắng phiếu thuộc phía đối lập.[xxi] 

22. Tinh thần trợ giúp, cổ xướng dân chủ từ Hoa Kỳ có thể sẽ tiếp tục 

hoặc không. [xxii] 

23. Khủng bố, khủng hoảng xã hội và các chương trình cải cách kinh 

tế-xã hội quá lớn, quá nhanh là những thứ không có lợi cho những nền 

dân chủ non trẻ. [xxiii] 
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24. Các chế độ dân chủ ở Đông Á có thể bị suy yếu nếu Trung Cộng 

vẫn duy trì chính thể độc tài, vẫn tăng trưởng kinh tế và mở rộng ảnh 

hưởng trong khu vực. [xxiv] 

25. Bên cạnh nhiều dạng độc tài đã xuất hiện, tương lai có thể sẽ có 

thêm một dạng chính thể độc tài với các lãnh đạo kỹ trị điện tử – dựa trên 

khả năng thao túng thông tin và vận dụng các phương tiện truyền thông 

tinh xảo. [xxv] 

26. Phép thử cho tư tưởng dân chủ của chính trị gia là những thể hiện 

của người đó lúc tại vị chứ không phải khi đã về hưu. [xxvi] 

27. Một dấu hiệu sớm sủa của dân chủ là việc chính quyền không hoặc 

ít cản trở, gây hấn sự tham gia một cuộc bầu cử công khai và công bằng từ 

các đảng đối lập. [xxvii] 

28. Một khó khăn cho dân chủ hóa ở Trung Cộng là những nhà phê 

bình theo thiên hướng dân chủ thuộc dòng chính vẫn gắn bó với các 

thành tố cơ bản của Khổng giáo (thích hài hòa, đoàn kết hơn khác biệt, 

cạnh tranh; thích danh vị, chính thống hơn tự do cá nhân, ly 

khai…). [xxviii] 

29. Nếu thừa nhận nền văn hóa Hồi giáo và Khổng giáo không tương 

thích với dân chủ thì cũng cần phải nhận thấy trong Hồi giáo và Khổng 
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giáo vẫn có thể có những đặc tính thuận lợi cho, hoặc ít nhất không 

chống lại, dân chủ. Và văn hóa luôn luôn biến động, năng động. [xxix] 

30. Lịch sử không bao giờ tiến theo đường thẳng nhưng nó chỉ tiến lên 

được nhờ những cú đẩy từ những con người hiểu biết và quyết đoán. [xxx] 

 

Lời kết của người biên soạn 

Qua những gì vừa trình bày, quí độc giả có thể đã nhận thấy hai điều: 

1. Có một số từ có tính thuật ngữ, như hóa thế, tính chính đáng hồi 

cố,nhà dân chủ hóa…, dù đã lĩnh hội được nhiều góp ý tận tình, có thể 

chưa phải là cách chuyển ngữ tối ưu. Nhưng người biên soạn hy vọng mọi 

độc giả vẫn hiểu giống nhau về nghĩa của chúng khi độc giả đọc kỹ những 

nội dung đi sau các từ đó. Và cũng hy vọng trong tương lai những cách 

chuyển ngữ đó sẽ được những thức giả quan tâm bổ khuyết. 

2. Lập trường chính trị của Huntington thuộc trường 

phái realpolitik(tạm dịch: chính trị thực dụng) có nguồn gốc từ Niccolò 

Machiavelli (1469-1527). “Thực dụng”, nhất là đối với người phương 

Đông, không phải là một từ đáng xiển dương tuyệt đối về đạo đức. Bản 

thân Huntington cũng nhận ra điều đó, nhưng ông hy vọng độc giả hiểu 

cho: “thực dụng” của ông là nhiệt tâm vì dân chủ. Ngoài ra, Huntington 
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cũng nhận thức rất rõ về những thiếu sót có thể hoặc đương nhiên trong 

công trình nghiên cứu của ông. [xxxi] Đó cũng là những điều mà người 

biên soạn muốn chia sẻ thêm với độc giả Việt Nam hôm nay – những 

người đang phải sống dưới một chế độ thuộc loại vài chính thể độc tài độc 

đảng toàn trị còn sót lại từ thế kỷ trước-thế kỷ XX. 

© Phạm Hồng Sơn & pro&contra 

 

Chú thích  

Kỳ 1. 

[i] Samuel P. Huntington (1927-2008), giáo sư chính trị học tại các đại 

học Harvard, Columbia, học giả có ảnh hưởng của Hoa Kỳ, đồng sáng lập 

Foreign Policy, từng làm tư vấn cho Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh 

Quốc gia Hoa Kỳ và cố vấn cho một số chính quyền nước ngoài. Một tác 

phẩm của Huntington đã được dịch ra tiếng Việt: The clash of 

civilizations and the remaking of world order (1996), do Nxb Lao Động ấn 

hành năm 2005 với nhan đề Sự va chạm của các nền văn minh. 

[ii] Tập hợp các  quốc gia này gồm: Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, 

Ecuador, Peru, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brazil, Honduras, Salvadoran, 

Guatemala, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Nam Hàn, Đài Loan, 

Hungary, Ba Lan, Đông Đức, Tiệp, Rumani, Mông Cổ, Mexico, Chile, 



348 | 723 

 

Grenada, Nicaragua, Haiti, Papua New Guinea, Nambimia, Nam Phi, 

Nepal, Bulgari… Samuel P. Huntington, The third wave – 

democratization in the late twentieth century, Oklahoma, paperback 

printing 1993, University of Oklahoma Press, trang 22-25. (các chú thích 

sau đây về số trang đều dựa trên bản sách này, nếu có khác sẽ có chú thích 

thêm) 

Huntington đưa ra khái niệm “làn sóng dân chủ hóa”: “là một nhóm các 

chuyển đổi thể chế từ phi dân chủ sang dân chủ, xuất hiện trong một thời 

đoạn cụ thể và có tính áp đảo những chuyển đổi theo chiều ngược lại 

trong cùng thời kỳ.” – trang 15.  Làn sóng dân chủ hóa thứ nhất, theo 

Huntington, diễn ra trong khoảng 1828-1926, làn sóng thứ hai 1943-1962 

(trang 16). Lưu ý: mỗi làn sóng này đều có một làn sóng đảo ngược (trở 

lại phi dân chủ, nhiều hoặc ít) sau đó. 

[iii] Trang xv. 

[iv] Trang xiii. 

[v] Một tác phẩm quan trọng khác của Huntington xuất bản năm 1968, 

tên đầy đủ: Political order in changing societies. 

[vi] Trang xv. 
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[vii] Trang xv. Từ nhà dân chủ hóa dịch từ chữ democratizer – đây là chữ 

ít thấy dùng trong các tài liệu tương tự, bản thân người biên soạn chưa 

thấy ai dùng. Có lẽ đây là chữ dùng riêng của Huntington và điều này 

cũng phù hợp với tư duy của ông : dân chủ hóa là tiến trình có sự tham 

gia của nhiều thành phần, đối tượng, không cứ phải là người có tư tưởng 

(thực sự) dân chủ (democrat, democratic) hay vì dân chủ (pro-democracy 

activist). 

[viii] Trang 11-12, 31-35. 

[ix] Trang 37-38. 

[x] Trang 5-13. 

[xi] Nguyên văn: an instrumental rather than consummatory culture. 

[xii] Trang 121-123. 

[xiii] Trang 124-141. 

[xiv] Trang 127-129. 

[xv] Trang 129-131. 

[xvi] Trang 131-137. 

[xvii] Trang 137-139. 

[xviii] Trang 139-141. 
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[xix] Trang 142-151. 

[xx] Trang 151-161. 

 

Kỳ 2. 

[i] Trang 141-142. 

[ii] Trang 149-151. 

[iii] Trang 162. 

[iv] Trang 162. 

[v] Bản thân Huntington cũng cảnh báo khiếm khuyết của điểm (bầu cử) 

này. Một học giả khác trẻ hơn của Hoa Kỳ, Fareed Zakaria, đã phê phán 

điểm này rất kỹ trong bài luận The Rise of Illiberal Democracy (1997) 

(bản tiếng Việt: Sự trỗi dậy của các nền dân chủ phi tự do)  hoặc trong 

sách The Future of Freedom (2003). 

[vi] Trang 162-163. 

[vii] Trang 231. 

[viii] Trang 251-252. 

[ix] Nguyên văn: Ruthlessly punish the leaders of attempted coups against 

your new government, pour décourager les autres. 
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KỲ 3. 

[i] Trang 12. 

[ii] Trang 35. 

[iii] Trang 36. 

[iv] Trang 39. 

[v] Trang 42-44 

[vi] Trang 44. 

[vii] Trang 47,48. 

[viii] Trang 64. 

[ix] Trang 65. 

[x] Trang 72. 

[xi] Trang 107, 108. 

[xii] Trang 117-120. 

[xiii] Trang 120. 

[xiv] Trang 120, 142, 143. 

[xv] Trang 144. 

[xvi] Trang 157. 
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[xvii] Trang 144, 181, 182. 

[xviii] Trang 186-190. 

[xix] Trang 207. 

[xx] Trang 260-262. 

[xxi] Trang 266, 267. 

[xxii] Trang 285. 

[xxiii] Trang 290-291. 

[xxiv] Trang 293. 

[xxv] Trang 294. 

[xxvi] Trang 297. 

[xxvii] Trang 305. 

[xxviii] Trang 300-303. 

[xxix] Trang 300-311. 

[xxx] Trang 316. 

[xxxi] Trang xv. 
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Nguồn: Phạm Hồng Sơn. Những lưu ý về dân chủ hóa từ Samuel P. 

Huntington. Truy cập ngày 01.10.2016. 

<http://www.procontra.asia/?p=3809> 
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BÀI MƯỜI MỘT 

 

SỰ TRỖI DẬY CỦA NỀN DÂN CHỦ PHI TỰ DO 

Tác giả: Fareed Zakaria 

Dịch giả: Hồ Lê Trung 

Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương 

 

Làn sóng kế tiếp 

Nhà ngoại giao Hoa Kỳ Richard Holbrooke xem xét nghiêm túc một vấn 

đề trước thềm các cuộc bầu cử vào tháng 9 năm 1996 ở Bosnia, sự kiện 

mang ý nghĩa khôi phục cuộc sống dân sự ở đất nước bị phá hủy nặng nề 

này. Ông cho rằng “giả sử các cuộc bầu cử được tuyên bố là tự do và công 

bằng,” nhưng những người được bầu lại là “những kẻ phân biệt chủng tộc, 

những kẻ phát xít, những kẻ theo chủ nghĩa ly khai, luôn công khai 

chống đối [nền hòa bình và sự tái hòa nhập]. Đó thực sự là thế tiến thoái 

lưỡng nan.” Thực tế đã xảy ra như vậy, hiện tượng này không chỉ xuất 

hiện ở Nam Tư cũ mà đang gia tăng trên toàn thế giới. Những chế độ 

được bầu cử một cách dân chủ, thường là tái đắc cử, hoặc bằng cách tái 

khẳng định quyền lực thông qua các cuộc trưng cầu dân ý, thường xuyên 
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phớt lờ các các giới hạn hiến định về quyền lực của chính họ, ngăn cản các 

quyền và sự tự do cơ bản của công dân. Từ Peru cho đến Chính quyền 

Palestine, từ Sierra Leone đến Slovakia, từ Pakistan đến Philippines, 

chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy của một hiện tượng đang ngày càng 

gây lo ngại trong đời sống quốc tế: dân chủ phi tự do. 

Hiện tượng này tương đối khó nhận biết do gần cả một thế kỷ ở 

phương Tây, dân chủ thường mang ý nghĩa là dân chủ tự do—một hệ 

thống chính trị đặc trưng không chỉ bởi những cuộc bầu cử tự do và công 

bằng, mà còn bởi nền pháp quyền, sự phân chia quyền lực, và sự bảo vệ các 

quyền tự do cơ bản về ngôn luận, lập hội, tín ngưỡng và tài sản. Trên thực 

tế, nhóm quyền tự do cơ bản này—có thể được gọi là Chủ nghĩa Tự do 

Hiến định (constitutional liberalism) —hoàn toàn khác biệt với dân chủ 

về mặt lý thuyết cũng như lịch sử. Như nhà khoa học chính trị Philippe 

Schmitter đã chỉ ra, “Chủ nghĩa Tự do, dù là một khái niệm về tự do 

chính trị hay là một học thuyết về chính sách kinh tế, có lẽ đã xảy ra 

trùng hợp với sự trỗi dậy của dân chủ. Nhưng có một sự thật rõ ràng và 

không thể phủ nhận rằng Chủ nghĩa Tự do chưa bao giờ gắn liền với sự 

thực hành dân chủ.” Ngày này, hai nhánh của nền dân chủ tự do (về chính 

trị và kinh tế - NBT), hòa quyện với nhau trong những cơ cấu chính trị 
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phương Tây, lại đang tách xa nhau ở những phần còn lại của thế giới. Dân 

chủ đang nảy nở; Chủ nghĩa Tự do Hiến định thì lại không. 

Ngày nay, 118 trong số 193 quốc gia của thế giới là những nước dân 

chủ, bao gồm đa phần dân số thế giới (chính xác là 54,8%), một sự gia 

tăng rất lớn so với một thập kỷ trước. Trong giai đoạn thành công này, 

một số người có thể đã kỳ vọng những chính trị gia và học giả phương 

Tây có thể tiến xa hơn E. M. Foster và cổ vũ nồng nhiệt cho dân chủ. 

Thay vào đó, đã có một cảm giác bất an lớn dần đối với sự phát triển rộng 

khắp ở các cuộc bầu cử đa đảng khắp nam-trung Âu, Châu Á, Châu Phi 

và Mỹ La-tinh, có lẽ vì những gì diễn ra sau các cuộc bầu cử đó. Những 

nhà lãnh đạo nổi tiếng như Boris Yeltsin của Nga, và Carlos Menem của 

Argentina đã phớt lờ nghị viện của họ và cai trị bằng sắc lệnh của tổng 

thống, làm xói mòn những nguyên tắc hiến pháp cơ bản. Quốc hội Iran—

được bầu lên một cách tự do hơn hầu hết các quốc gia khác ở Trung 

Đông—lại áp đặt những giới hạn thô bạo lên tự do ngôn luận, quyền lập 

hội, và thậm chí lên cả trang phục, làm suy yếu những nguồn ủng hộ dân 

chủ vốn đã yếu ớt của nước này. Chính quyền được bầu tại Ethiopia thì lại 

sử dụng lực lượng vũ trang tấn công giới báo chí và các đối thủ chính trị, 

gây ra tổn thất không gì bù đắp được tới quyền con người (cũng như sinh 

mạng người dân). Một cách hoàn toàn tự nhiên, xuất hiện một chuỗi các 
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quốc gia với đặc điểm dân chủ phi tự do, trải dài từ những quốc gia có 

tính chất vừa phải như Argentina đến những quốc gia gần như độc tài như 

Kazakhstan và Belarus, với vị trí ở giữa là những quốc gia như Romania và 

Bangladesh. Tại hầu hết các quốc gia đó, những cuộc bầu cử hiếm khi tự 

do và công bằng như ở phương Tây ngày nay, nhưng chúng phản ánh sự 

tham gia một cách phổ biến của người dân vào chính trị và sự ủng hộ cho 

những nhân vật được bầu lên. Các ví dụ này cũng không quá cá biệt và đặc 

thù. Khảo sát năm 1996–1997 của Freedom House, Tự do của Thế giới 

(Freedom in the World), có những bảng xếp hạng riêng biệt dành riêng 

cho tự do chính trị và tự do dân sự, lần lượt tương ứng với dân chủ và 

Chủ nghĩa Tự do Hiến định. Đối với những quốc gia nằm giữa hai thái 

cực: nền độc tài lâu năm và nền dân chủ vững chắc, 50% trong số đó thực 

hiện tự do chính trị tốt hơn tự do dân sự. Nói cách khác, một nửa số quốc 

gia đang dân chủ hóa trên thế giới là những nền dân chủ phi tự do. 

Dân chủ phi tự do là một hình thái đang phát triển. Bảy năm trước chỉ 

22% những nước đang trong quá trình dân chủ hóa được xếp vào tiêu chí 

này; cách đây 5 năm con số này đã tăng lên 35%.2 Và cho đến hôm nay 

chỉ một số ít các nền dân chủ phi tự do này phát triển thành dân chủ tự 

do; phần còn lại thì đang vươn đến một mức độ phi tự do cao hơn. Không 

chỉ dừng lại ở mức độ tạm thời hoặc chuyển tiếp, rõ ràng là nhiều quốc 
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gia đang xác lập một chế độ cai trị kết hợp giữa một mức độ dân chủ đáng 

kể cùng với một mức độ phi tự do cũng lớn không kém. Giống như việc 

nhiều quốc gia trên thế giới đã quen thuộc với các hình thức khác nhau 

của chủ nghĩa tư bản, họ cũng có thể chọn lựa và chấp nhận nhiều hình 

thức dân chủ khác nhau. Nền dân chủ tự do phương Tây không nhất thiết 

phải là mục tiêu cuối cùng trên con đường dân chủ mà chỉ là một trong số 

nhiều đích đến khả dĩ. 

 

Dân chủ và tự do 

Từ thời của Herodotus ý nghĩa đầu tiên và quan trọng nhất của dân chủ là 

sự cai trị của nhân dân. Quan điểm này của dân chủ đề cập tới quá trình 

chọn lựa chính phủ, được trình bày rõ ràng bởi những học giả từ Alexis de 

Tocqueville, Joseph Schumpeter đến Robert Dahl, và đang được áp dụng 

rộng rãi bởi các nhà khoa học xã hội. Trong Làn sóng thứ Ba [The Third 

Wave], Samuel P. Hungtington giải thích lý do tại sao lại như vậy: 

Những cuộc bầu cử, công khai, tự do và công bằng, là cốt lõi của dân 

chủ, là điểm cốt yếu không thể bỏ qua. Những chính phủ được chọn 

thông qua các cuộc bầu cử có thể kém hiệu quả, tham nhũng, tầm nhìn 

ngắn hạn, vô trách nhiệm, bị thống trị bởi những nhóm lợi ích đặc biệt, 

và không có khả năng thực thi những chính sách mà lợi ích dân chúng đòi 



359 | 723 

 

hỏi. Những tính chất kể trên làm cho những chính phủ kiểu như vậy mất 

đi sự ủng hộ nhưng không làm cho chúng mất đi tính chất dân chủ. Dân 

chủ là một đặc tính tốt của xã hội nhưng không phải là đặc tính duy nhất, 

và mối quan hệ giữa dân chủ với các đặc tính xã hội tốt và xấu khác chỉ có 

thể được thấu hiểu nếu dân chủ được phân biệt rõ ràng với những đặc 

điểm khác của hệ thống chính trị. 

Định nghĩa này cũng phù hợp với ý nghĩa thông dụng của khái niệm 

này. Nếu một quốc gia tổ chức các cuộc bầu cử cạnh tranh và nhiều đảng 

phái, chúng ta gọi quốc gia đó là dân chủ. Khi sự tham gia của quần 

chúng vào chính trị gia tăng, ví dụ thông qua việc gia tăng quyền lợi cho 

phụ nữ, quốc gia đó đang gia tăng tính dân chủ. Dĩ nhiên những cuộc bầu 

cử phải công khai và công bằng, và điều này đòi hỏi quyền tự do ngôn 

luận và tự do lập hội cần được bảo vệ. Nhưng nếu vượt lên trên khái niệm 

mang tính tối thiểu này và xác định một quốc gia là dân chủ chỉ khi nó 

bảo vệ toàn diện các quyền về xã hội, kinh tế, chính trị và tôn giáo, thì hai 

chữ dân chủ chỉ giống như chiếc huy chương danh dự hơn là một phạm 

trù mô tả đúng nghĩa. Xét cho cùng, Thụy Điển có một hệ thống kinh tế 

bị xem là cắt giảm quyền sở hữu tài sản cá nhân, ở Pháp gần đây nhà nước 

vẫn độc quyền trong lĩnh vực truyền hình, và nước Anh có một tôn giáo 

chính thức riêng. Nhưng những quốc gia này rõ ràng không thể phủ nhận 
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là những quốc gia dân chủ. Định nghĩa dân chủ là “cai trị tốt” sẽ khiến nó 

trở nên vô dụng trên khía cạnh phân tích. 

Chủ nghĩa Tự do Hiến định, mặt khác, không phải là quá trình lựa 

chọn chính phủ mà là mục tiêu của chính phủ. Nó đề cập đến một truyền 

thống sâu xa trong lịch sử phương Tây, cố gắng bảo vệ sự tự chủ và phẩm 

giá của một cá nhân chống lại sự hung bạo bất kể là từ quyền lực nào—

chính phủ, nhà thờ hoặc xã hội. Khái niệm này kết hợp hai ý tưởng gần 

gũi nhau. Nó là tự do bởi nó áp dụng xu hướng triết học có từ thời Hy 

Lạp nhấn mạnh tới sự tự do cá nhân. Nó là hiến định vì nó bắt nguồn từ 

truyền thống pháp quyền có từ thời La Mã. Chủ nghĩa Tự do Hiến định 

phát triển ở Tây Âu và Hoa Kỳ như là một sự bảo vệ quyền lợi cá nhân 

liên quan tới cuộc sống và tài sản, cũng như tự do tín ngưỡng và ngôn 

luận. Để bảo vệ những quyền lợi ấy, chủ nghĩa này nhấn mạnh đến sự 

kiểm soát quyền lực của các nhánh chính quyền, sự bình đẳng dưới pháp 

luật, sự công bằng của tòa án, và sự tách biệt giữa nhà thờ và quốc gia. 

Những đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa này bao gồm tác giả John Milton, 

thẩm phán William Blackstone, các chính khách như Thomas Jefferson và 

James Madison, và các triết gia như Thomas Hobbes, John Locke, Adam 

Smith, Bá tước Montesquieu, John Stuart Mill, và Isaiah Berlin. 
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Trong hầu hết các biến thể của nó, Chủ nghĩa Tự do Hiến định cho 

rằng con người có những quyền tự nhiên (hoặc “bất khả xâm phạm”) và 

các chính phủ phải chấp nhận một quy luật căn bản, hạn chế quyền lực 

của mình, để đảm bảo những quyền tự nhiên này. Do đó năm 1215 ở 

Runnymede, các nam tước của nước Anh đã buộc nhà vua phải chấp nhận 

bộ luật theo phong tục đã được thiết lập riêng cho vùng đất này. Trong 

giai đoạn thực dân ở Mỹ, những điều luật này đã được công khai một cách 

rõ ràng, và năm 1638 thị trấn Hartford đã thông qua bản hiến pháp thành 

văn đầu tiên trong lịch sử hiện đại. Những năm 1970, các quốc gia phương 

Tây đã thiết lập nên một hệ thống chuẩn mực ứng xử cho các chế độ trên 

toàn cầu. Đại hiến chương Magna Carta, Các Trật tự Cơ bản của 

Connecticut (Fundamental Orders of Connecticut), Hiến pháp Mỹ, và 

Định ước Helsinski đều là những biểu hiện của Chủ nghĩa Tự do Hiến 

định. 

 

Con đường dẫn đến dân chủ tự do 

Từ năm 1945 hầu hết các chính phủ phương Tây đã kết hợp cả dân chủ 

lẫn Chủ nghĩa Tự do Hiến định lại với nhau. Do đó sẽ rất khó tưởng 

tượng làm thế nào hai khái niệm này có thể tách rời nhau, dưới hình thức 

dân chủ phi tự do hoặc chuyên quyền tự do. Thật ra cả hai hình thức kể 
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trên đều đã tồn tại trong quá khứ và vẫn vững vàng vào thời điểm hiện tại. 

Cho đến thế kỷ 20, hầu hết các quốc gia ở Đông Âu là những chế độ 

chuyên quyền tự do hoặc tốt lắm là bán-dân-chủ. Quyền bầu cử đã bị thắt 

chặt và các cơ quan lập pháp được bầu lên có rất ít quyền lực. Năm 1830, 

Vương quốc Anh, ở một vài khía cạnh đã từng được coi là quốc gia dân 

chủ nhất tại Châu Âu vào thời điểm đó, đã cho phép 2% dân số được bầu 

một viện trong Quốc hội; con số này tăng lên 7% sau năm 1867; và vào 

khoảng 40% những năm 1880. Chỉ vào cuối những năm 1940 thì hầu hết 

các nước phương Tây mới trở thành những nền dân chủ hoàn chỉnh với 

quyền bầu cử phổ thông đối với người trưởng thành. Tuy nhiên trước đó 

một thế kỷ, vào cuối những năm 1840, hầu hết các quốc gia này đã chấp 

nhận và thực hiện những khía cạnh quan trọng của Chủ nghĩa Tự do 

Hiến định — nền pháp quyền, quyền sở hữu tài sản cá nhân, và cao hơn 

nữa, hệ thống phân quyền và việc tự do ngôn luận, tự do lập hội. Trong 

đa phần của lịch sử hiện đại, đặc trưng của các chính phủ Châu Âu và Bắc 

Mỹ khi phân biệt chúng với với những chính quyền khác trên thế giới 

không phải là dân chủ mà là Chủ nghĩa Tự do Hiến định. “Mô hình 

phương Tây” được biểu trưng rõ ràng nhất không phải bởi quyền bầu cử 

trực tiếp của dân chúng mà bởi sự phán xét công bằng. 



363 | 723 

 

Lịch sử gần đây của Đông Á đã đi theo lộ trình giống phương Tây. Sau 

những giai đoạn ngắn ngủi làm quen với dân chủ sau Chiến tranh Thế 

giới lần thứ hai, hầu hết các chế độ ở Đông Á chuyển dần sang nền độc 

tài. Theo thời gian, các nước này chuyển từ chuyên chế sang chuyên chế 

tự do hóa (liberalizing autocracy), và trong một số trường hợp hướng tới 

bán-dân-chủ tự do hóa (liberalizing semi- democracy).4 Hầu hết những 

chế độ cầm quyền ở Đông Á vẫn còn là bán-dân-chủ, với tính chất gia 

đình trị hay độc đảng, sử dụng bầu cử để chính thức hóa quyền lực của họ 

hơn là tranh cử thật sự. Nhưng những chế độ này đang mở rộng những 

quyền lợi về kinh tế, dân sự, tín ngưỡng và các quyền lợi chính trị hạn chế 

cho dân chúng. Cũng giống như ở phương Tây, quá trình tự do hóa ở 

Đông Á bao gồm tự do hóa về mặt kinh tế, một nhân tố quan trọng thúc 

đẩy tăng trưởng cũng như dân chủ tự do. Về khía cạnh lịch sử, những 

nhân tố gắn kết chặt chẽ nhất với những nền dân chủ tự do hoàn chỉnh là 

chủ nghĩa tư bản, giai cấp tư sản, và chỉ số GNP đầu người cao. Những 

chính phủ ngày nay ở Đông Á là sự hòa trộn giữa dân chủ, chủ nghĩa tự 

do, chủ nghĩa tư bản, đầu sỏ chính trị và tham nhũng – rất giống với 

những chính phủ phương Tây khoảng năm 1900. 

Chủ nghĩa Tự do Hiến định dẫn đến dân chủ, nhưng dân chủ dường 

như lại không dẫn đến việc áp dụng Chủ nghĩa Tự do Hiến định. Trái 
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ngược với con đường của phương Tây và Đông Á, trong suốt hai thập niên 

vừa qua ở Mỹ Latinh, Châu Phi, và những nơi khác ở Châu Á, các chế độ 

độc tài với rất ít nền tảng liên quan tới Chủ nghĩa Tự do Hiến định đã 

nhường lối cho dân chủ. Các kết quả lại không hề tích cực. Ở Tây bán 

cầu, nơi những cuộc bầu cử diễn ra ở tất cả các quốc gia ngoại trừ Cuba, 

một nghiên cứu năm 1993 của học giả Larry Diamond xác định rằng 10 

trong số 22 quốc gia Mỹ Latinh chủ yếu “có mức độ vi phạm nhân quyền 

không tương xứng với mức độ củng cố dân chủ [tự do].”5 Ở Châu Phi, 

quá trình dân chủ hóa đã diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Trong vòng sáu 

tháng năm 1990, hầu hết các nước châu Phi nói tiếng Pháp (Francophone 

Africa) đã dỡ bỏ lệnh cấm chính trị đa đảng phái. Nhưng mặc dù bầu cử 

đã được tổ chức ở hầu như 45 quốc gia khu vực hạ Sahara kể từ năm 1991 

(chỉ riêng năm 1996 đã có đến 18 quốc gia), vẫn tồn tại những bước lùi 

của tự do ở nhiều nước. Một trong số những nhà quan sát Châu Phi chặt 

chẽ nhất, Michael Chege, đã khảo sát làn sóng dân chủ hóa và rút ra bài 

học rằng lục địa này “đã quá nhấn mạnh bầu cử đa đảng...và lãng quên 

những nguyên lý cơ bản của nền cai trị tự do.” 

Ở Trung Á, các cuộc bầu cử dù tự do ở mức độ hợp lý, như ở 

Kyrgyzstan và Kazakhstan, đã tạo ra những bộ máy hành pháp tốt, nhưng 

các cơ quan lập pháp và bộ máy tư pháp thì kém, và có rất ít tự do dân sự 
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và kinh tế. Trong thế giới Ả Rập, từ chính quyền Palestine cho đến Iran 

và Pakistan, quá trình dân chủ hóa đã dẫn đến vai trò lớn dần của chính 

trị thần quyền, làm xói mòn những truyền thống lâu đời của chủ nghĩa 

thế tục và lòng khoan dung. Ở nhiều khu vực của thế giới Ả Rập, như 

Tunisia, Marốc, Ai Cập, và một số nước vùng Vịnh, nếu những cuộc bầu 

cử được tổ chức vào ngày mai, các chế độ mới được bầu lên gần như chắc 

chắn sẽ phi tự do hơn cả các chế độ đang nắm quyền ngày hôm nay. 

Mặt khác, nhiều nước ở Trung Âu vốn đã chuyển đổi thành công từ 

Chủ nghĩa Cộng sản sang dân chủ tự do, cũng đã trải qua giai đoạn tự do 

hóa phi dân chủ y như những nước Châu Âu khác trong suốt thế kỷ 19. 

Thật sự là hầu hết các quốc gia này đã từng thuộc về đế chế Áo-Hung, 

một nền chuyên chế tự do cổ điển. Kể cả ở bên ngoài Châu Âu, nhà khoa 

học chính trị Myron Weiner đã nhận thấy mối liên hệ đáng chú ý giữa 

một quá khứ hiến định với một hiện tại dân chủ tự do. Theo ông, vào 

năm 1983, “tất cả các quốc gia thuộc Thế giới Thứ ba nào từng thoát ra 

khỏi sự cai trị thực dân sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai với dân số ít 

nhất một triệu người (cũng như hầu hết các thuộc địa nhỏ hơn khác) và 

có trải nghiệm dân chủ một cách liên tục, đều là thuộc địa cũ của nước 

Anh.”6 Sự đô hộ của Anh dĩ nhiên không mang tính dân chủ—chủ nghĩa 

thực dân theo định nghĩa là không dân chủ—nhưng lại là biểu hiện của 
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Chủ nghĩa Tự do Hiến định. Những di sản của nước Anh về luật pháp và 

quản lý hành chính mang lại lợi ích lớn hơn so với chính sách cho phép 

một phần dân số thuộc địa tham gia bầu cử của nước Pháp. 

Trong khi các nền chuyên chế tự do có lẽ đã tồn tại trong quá khứ, 

chúng ta có thể tưởng tượng được rằng chúng tồn tại ở thời điểm hiện 

nay hay không? Cho đến gần đây, một ví dụ nhỏ nhưng đầy thuyết phục 

đã xuất hiện ở lục địa Châu Á— Hong Kong. Trong vòng 156 năm cho 

đến tận ngày 1 tháng 7 năm 1997, Hong Kong được cai trị bởi Hoàng gia 

Anh thông qua một vị Toàn quyền được chỉ định. Cho đến năm 1991 

chưa hề có một cuộc bầu cử thật sự nào được tổ chức, nhưng chính quyền 

Hong Kong là một ví dụ điển hình cho Chủ nghĩa Tự do Hiến định, bảo 

vệ những quyền cơ bản của công dân và quản lý một hệ thống pháp luật 

và bộ máy công chức công bằng. Một bài báo ngày 8 tháng 9 năm 1997 

viết về tương lai của hòn đảo này trên tờ Bưu điện Washington (The 

Washington Post) được đăng với một tựa đề đầy tính cảnh báo, “Hủy bỏ 

nền dân chủ của Hong Kong.” Thật ra Hong Kong có rất ít dân chủ để có 

thể hủy bỏ; những gì hòn đảo này sở hữu là một khuôn khổ về quyền và 

luật pháp. Những hòn đảo nhỏ có thể không có vai trò đáng kể trong thế 

giới ngày nay, nhưng chúng có thể giúp đánh giá được giá trị tương đối 

của dân chủ và Chủ nghĩa Tự do Hiến định. Ví dụ, hãy xem xét câu hỏi 
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liệu bạn nên sống ở nơi nào hơn, Haiti, một nền dân chủ phi tự do, hoặc 

Antigua, một nền bán-dân-chủ tự do. Lựa chọn của bạn sẽ không liên 

quan đến thời tiết, vốn đều dễ chịu ở cả hai nơi, mà liên quan đến tình 

hình chính trị, vốn là yếu tố không giống nhau. 

 

Quyền cai trị tuyệt đối 

John Stuart Mill đã bắt đầu tác phẩm kinh điển Bàn về Tự do (On 

Liberty) của mình với nhận xét khi các quốc gia bắt đầu trở nên dân chủ, 

người dân có xu hướng tin rằng “việc giới hạn quyền lực bản thân nó đã 

được chú ý quá nhiều. Điều này (việc giới hạn quyền lực – NBT)… là một 

sự phản kháng lại những nhà cai trị có lợi ích đi ngược lại lợi ích của nhân 

dân.” Một khi người dân đã kiểm soát được quyền lực, thì sự thận trọng 

không còn cần thiết nữa. “Quốc gia không còn cần phải được bảo vệ khỏi 

ý chí của chính nó.” Như thể xác nhận thêm nỗi sợ hãi của Mill, Alexandr 

Lukashenko sau khi được bầu làm Tổng thống Belarus với đa số tuyệt đối 

trong cuộc bầu cử tự do năm 1994, khi được hỏi về khả năng hạn chế 

quyền lực của bản thân đã phát biểu: “Sẽ không có độc tài. Tôi thuộc về 

nhân dân, và tôi sẽ vì nhân dân.” 

Sự căng thẳng giữa Chủ nghĩa Tự do Hiến định và dân chủ tập trung ở 

phạm vi cầm quyền của chính phủ. Chủ nghĩa Tự do Hiến định nói về sự 
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hạn chế quyền lực, trong khi dân chủ lại nói về sự tập trung và sử dụng 

quyền lực. Vì lý do này, những người ủng hộ các nguyên tắc tự do ở thế kỷ 

18 và 19 đã xem dân chủ như là một lực cản của tự do. James Madison giải 

thích trong cuốn The Federalist rằng “nguy cơ áp bức” trong nền dân chủ 

đến từ “số đông trong cộng đồng”. Tocqueville đã cảnh báo về “sự chuyên 

chế của số đông,” viết rằng “cái cốt lõi của chính quyền dân chủ nằm ở 

quyền lực tuyệt đối của số đông.” 

Xu hướng của một chính phủ dân chủ tin rằng nó sở hữu chủ quyền 

(hay quyền lực) tuyệt đối có thể dẫn đến sự tập trung hóa quyền lực bằng 

những công cụ vượt ra khỏi hiến pháp (extraconstitutional) với những kết 

quả đáng sợ. Trong thập niên vừa qua, những chính phủ trúng cử khẳng 

định sẽ đại diện cho quyền lợi của nhân dân đã dần dần xâm phạm đến 

quyền lực và quyền lợi của những thành phần khác trong xã hội, một sự 

chiếm đoạt theo cả chiều ngang (từ các nhánh của chính quyền trung 

ương) và chiều dọc (từ các chính quyền địa phương và khu vực cũng như 

các doanh nghiệp tư nhân và những nhóm phi chính phủ khác). 

Lukashenko và Alberto Fujimori của Peru là những ví dụ kinh khủng 

nhất của thực trạng này. (Trong khi những hoạt động của Fujimori – giải 

tán bộ máy lập pháp, đình chỉ hiến pháp, và những hành động khác—

khiến chế độ này rất khó có thể được xem là dân chủ, cần biết rằng ông ta 
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đã hai lần thắng cử và cực kỳ được ủng hộ cho đến gần đây.) Một nhà cải 

cách thật sự như Carlos Menem thậm chí đã thông qua gần 30 sắc lệnh 

tổng thống trong 8 năm tại vị của ông, gấp ba lần so với các tất cả các 

Tổng thống trước đó của Argentina cộng lại, tính từ 1853. Askar Akayev 

của Kyrgyzstan trúng cử với 60% phiếu bầu đã đề xuất tăng cường quyền 

lực của ông ta ở một cuộc trưng cầu dân ý và đã được thông qua một cách 

dễ dàng năm 1996. Những quyền lực mới này bao gồm việc chỉ định tất cả 

nhân sự cấp cao ngoại trừ chức vụ thủ tướng, mặc dù ông ta có thể giải 

toán quốc hội nếu cơ quan này không chấp nhận ba ứng cử viên được ông 

ta đề nghị cho vị trí thủ tướng này. 

Sự tiếm quyền theo chiều ngang, thường là từ Tổng thống, biểu hiện 

một cách rõ ràng hơn trong khi sự tiếm quyền theo chiều dọc lại phổ biến 

hơn. Trung suốt ba thập kỷ vừa qua, chính phủ Ấn Độ đã định kỳ giải tán 

các cơ quan lập pháp của các bang dựa trên những lý do thiếu vững chắc, 

đặt các tôn giáo dưới sự cai trị trực tiếp của New Dehli. Trong một động 

thái ít gây chú ý hơn nhưng lại rất đặc trưng, chính phủ được bầu của 

Cộng hòa Trung Phi gần đây đã kết thúc sự độc lập có từ lâu đời của hệ 

thống đại học, biến nó thành một phần của bộ máy trung ương. 

Sự chiếm đoạt quyền lực này đã lan rộng ở khắp Mỹ Latinh và những 

nước thuộc Liên Xô cũ, có lẽ vì cả hai khu vực này hầu hết đều có các chế 
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độ tổng thống. Những hệ thống này tạo ra những nhà lãnh đạo hùng 

mạnh, tin rằng họ đấu tranh vì quần chúng—kể cả khi họ được bầu 

không hơn đa số tương đối. (Như Juan Linz chỉ ra rằng Salvador Allende 

được bầu làm tổng thống Chile năm 1970 với chỉ 36% số phiếu. Trong 

một hoàn cảnh tương tự, một thủ tướng lẽ ra đã phải chia sẻ quyền lực 

trong một chính phủ liên minh.) Tổng thống chỉ định nội các gồm 

những người thân cận thay vì những nhân vật chủ chốt trong đảng, duy 

trì rất ít sự kiểm soát nội bộ lên quyền lực của họ. Và khi quan điểm của 

họ mâu thuẫn với quan điểm của cơ quan lập pháp, hoặc thậm chí toà án, 

tổng thống có xu hướng “hướng tới quốc dân” (go to the nation) phớt lờ 

những nhiệm vụ như mặc cả quyền lực hay xây dựng liên minh. Trong lúc 

các học giả tranh luận về việc chế độ tổng thống hay chế độ đại nghị tốt 

hơn, sự tước đoạt có thể diễn ra dưới cả hai dạng chế độ khi thiếu những 

trung tâm quyền lực thay thế được phát triển vững chắc như cơ quan lập 

pháp mạnh, hệ thống toà án, các đảng phái chính trị, các chính quyền địa 

phương, các đại học cũng như giới tuyền thông độc lập. Mỹ Latinh thực 

ra kết hợp giữa chế độ tổng thống với chế độ đại diện theo tỉ lệ, tạo ra 

những nhà lãnh đạo dân túy và chế độ chính trị đa đảng – một dạng liên 

minh không bền vững. 
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Nhiều chính phủ và học giả phương Tây đã cổ vũ cho sự thành lập 

những quốc gia mạnh mẽ và tập quyền ở Thế giới Thứ ba. Lãnh đạo của 

các quốc gia này cho rằng họ cần quyền cai trị để xóa bỏ chế độ phong 

kiến, chia cắt những liên minh cố hữu, ngăn chặn trục lợi cá nhân, và lập 

lại trật tự ở những xã hội hỗn loạn. Nhưng như vậy là gây nhầm lẫn giữa 

nhu cầu về một chính phủ mang tính chính danh với nhu cầu về một 

chính phủ mạnh mẽ. Những chính phủ được xem là chính danh thường 

có thể duy trì trật tự và theo đuổi những chính sách cứng rắn, mặc dù 

chậm, bằng cách lập nên các liên minh. Sau cùng, rất ít người cho rằng 

chính quyền ở các nước đang phát triển không cần thiết phải sở hữu 

quyền lực công an trị thích hợp; rắc rối đến từ tất cả những quyền lực 

chính trị, xã hội, kinh tế khác mà họ tích lũy. Trong những thời kỳ 

khủng hoảng như nội chiến, những chính phủ hợp hiến có thể không có 

khả năng cai trị một cách hiệu quả, nhưng những bộ máy thay thế—các 

chính phủ với bộ máy an ninh to lớn có khả năng tạm dừng các quyền 

hiến định —cũng không tạo nên trật tự và chính phủ tốt. Thường thì các 

chính phủ dạng này sẽ trở nên cực đoan, duy trì được một số trật tự 

nhưng cũng bắt giam các đối thủ, ngăn cản những ý kiến bất đồng, quốc 

hữu hóa các ngành công nghiệp, và tịch thu tài sản. Mặc dù tình trạng vô 

chính phủ có những nguy hiểm của riêng nó, nhưng những mối đe dọa 

lớn nhất đối với tự do và hạnh phúc loài người trong thế kỷ này lại không 
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đến từ sự vô trật tự mà từ những chính phủ tập quyền, bạo lực như nước 

Đức Phát-xít, nước Nga Xô viết, và nước Trung Quốc dưới thời Mao 

Trạch Đông. Thế giới Thứ ba đã bị vấy bẩn bởi những hành động đẫm 

máu của các nhà nước tập quyền mạnh này. Về mặt lịch sử, sự tập trung 

hóa quyền lực không được kiểm soát chính là kẻ thù của tự do dân chủ. 

Khi sự tham gia vào chính trị ngày càng gia tăng ở Châu Âu trong suốt 

thế kỷ 19, sự tập trung hóa quyền lực đã thích nghi dễ dàng ở Anh và 

Thụy Điển, nơi mà các hội đồng kiểu trung cổ, các chính quyền địa 

phương, các hội đồng tôn giáo vẫn tồn tại vững chắc. Mặt khác, những 

nước như Pháp và Phổ, nơi mà chế độ quân chủ đã tập trung hóa quyền 

lực thành công (theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc), thường trở nên phi tự 

do và phi dân chủ. Không phải ngẫu nhiên mà ở Tây Ban Nha thế kỷ 20, 

căn cứ của chủ nghĩa tự do nằm ở Catalonia, trong hàng thế kỷ luôn là 

một khu vực độc lập và tự trị kiên cường. Ở Hoa Kỳ, sự xuất hiện đa dạng 

của nhiều loại thể chế—các bang, địa phương, tư nhân—đã khiến cho 

quyền bầu cử lan tỏa một cách nhanh chóng và mạnh mẽ vào đầu thế kỷ 

19. Arthur Schlesinger Sr. đã ghi lại cách thức mà, trong suốt 50 năm đầu 

tiên của lịch sử Hoa Kỳ, gần như tất các bang, nhóm lợi ích, và các phe 

phái đã cố gắng làm suy yếu và thậm chí phá vỡ chính quyền liên bang 

như thế nào. Gần đây hơn, nền dân chủ bán-tự-do của Ấn Độ đã tồn tại 

nhờ vào những khu vực địa lý vững mạnh của mình, và nhờ những ngôn 
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ngữ, văn hóa, thậm chí những giai tầng khác nhau. Quan điểm sau đây 

mang tính logic, thậm chí có phần dư thừa: chủ nghĩa đa nguyên trong 

quá khứ giúp đảm bảo chủ nghĩa đa nguyên chính trị ở hiện tại. 

Cách đây 50 năm, các chính trị gia ở thế giới đang phát triển muốn sở 

hữu quyền lực mạnh mẽ để thực hiện những học thuyết kinh tế thịnh 

hành lúc bấy giờ như quốc hữu hóa các ngành công nghiệp. Ngày nay, 

những người kế nhiệm của họ lại muốn có quyền lực tương tự để tư nhân 

hóa những ngành công nghiệp này. Menem đã lý giải cho những phương 

pháp của ông ta rằng quyền lực như vậy là cực kỳ cần thiết để triển khai 

những cải cách kinh tế mạnh mẽ. Những lập luận tương tự được đưa ra 

bởi Abdalá Bucarem của Ecuador và bởi Fujimori. Các thể chế cho vay 

như Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, đã cảm thông với những 

khẩn cầu này, và thị trường trái phiếu đã rất náo nhiệt. Tuy nhiên ngoại 

trừ những trường hợp khẩn cấp như chiến tranh, những công cụ phi tự do 

về dài hạn không hề tương thích với những kết cục mang tính tự do. 

Chính quyền hợp hiến thật sự chính là chìa khóa cho những chính sách 

cải cách kinh tế thành công. Kinh nghiệm của Đông Á và Trung Âu gợi ý 

rằng khi các chế độ—dù là độc tài như ở Đông Á, hay dân chủ tự do như 

ở Ba Lan, Hungary, và Cộng hòa Czech—bảo vệ những quyền cá nhân, 

bao gồm quyền về tài sản và hợp đồng, và tạo ra những khuôn khổ pháp 
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luật và hành chính, chủ nghĩa tư bản và tăng trưởng sẽ đến ngay sau đó. 

Trong một diễn văn gần đây ở Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson tại 

Washington, lý giải lý do tại sao chủ nghĩa tư bản lại phát triển hưng 

thịnh, Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Alan Greenspan kết luận rằng, 

“Cơ chế dẫn dắt một nền kinh tế thị trường tự do…là một bộ luật về các 

quyền công dân, được đảm bảo thực thi bởi một hệ thống tư pháp công 

bằng”. 

Cuối cùng, và có lẽ quan trọng hơn, quyền lực được tích lũy để thực 

hiện những việc tốt có thể sử dụng sau đó để thực hiện những việc xấu xa. 

Khi Fujimori giải tán nghị viện, tỷ lệ ủng hộ ông ta tăng lên đến mức cao 

nhất so với trước đó. Tuy nhiên những cuộc khảo sát quần chúng gần đây 

cho thấy đa số những người lúc trước đã đồng ý với những hành động của 

ông ta giờ đây muốn ông ta kiềm chế lại. Trong năm 1993 Boris Yeltsin 

đã tấn công vào nghị viện Nga theo đúng nghĩa đen, bị thúc đẩy bởi 

những hành động được cho là vi hiến của chính nghị viện. Ông ta sau đó 

đình chỉ Tòa án Hiến pháp và giải tán hệ thống chính quyền cấp tỉnh. Từ 

cuộc chiến tranh ở Chechnya đến các chương trình kinh tế, Yeltsin đã thể 

hiện sự thiếu quan tâm một cách thường xuyên tới những quy trình và 

hạn chế trong hiến pháp. Ông ta có thể là một người theo trường phái 

dân chủ tự do về bản chất, nhưng những hành động của Yeltsin đã tạo 
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nên một thể chế siêu-tổng-thống ở Nga. Chúng ta chỉ có thể hy vọng 

người kế nhiệm của ông ta sẽ không lạm dụng điều này. 

Trong hàng thế kỷ, những học giả phương Tây đã có xu hướng xem 

Chủ nghĩa Tự do Hiến định như là một phương pháp kỳ quặc để lập 

pháp, xem nó là thứ chủ nghĩa hình thức thuần túy vốn nên đứng phía 

sau trong cuộc đấu tranh chống lại những điều xấu xa hơn trong xã hội. 

Những phản lập luận hùng hồn nhất đối với góc nhìn này nằm trong cuộc 

đối thoại trong vở kịch A Man For All Seasons của Robert Bolt. Người 

thanh niên đầy nhiệt huyết William Roper luôn khát khao chống lại cái 

ác, tức giận vì sự tôn trọng hết mực của Sir Thomas More đối với pháp 

luật. More đã nhẹ nhàng bào chữa cho chính mình. 

MORE: Anh có thể làm gì? Xây một con đường thật lớn đâm xuyên 

qua pháp luật để truy đuổi Tội ác chăng? 

ROPER: Tôi sẽ vượt qua bất kỳ luật lệ nào để làm được việc đó! 

MORE: Và khi luật lệ cuối cùng bị đốn ngã, Tội ác sẽ tấn công anh – 

anh sẽ trốn ở đâu hả Roper, khi mà tất cả luật lệ đều đã biến mất? 

 

Xung đột sắc tộc và chiến tranh 



376 | 723 

 

Vào ngày 8 tháng 12 năm 1996 Jack Lang đã có một chuyến đi đầy kịch 

tính tới Belgrade. Chính trị gia nổi tiếng người Pháp, nguyên Bộ trưởng 

Văn hóa, được truyền cảm hứng bởi những cuộc biểu tình của sinh viên 

bao gồm hàng chục ngàn người phản đối Slobodan Milosevic, người mà 

Lang và nhiều học giả phương Tây cho rằng phải chịu trách nhiệm cho 

cuộc chiến ở Ban-căng. Lang muốn ủng hộ về mặt tinh thần cho phe đối 

lập ở Nam Tư. Những thủ lĩnh của phong trào đón ông ta ở văn phòng 

của họ — khoa triết học — chỉ để buộc ông ta rời đi, khẳng định rằng 

ông ta là “kẻ thù của người Serb,” và ra lệnh cho ông ta phải rời khỏi đất 

nước này. Hóa ra những sinh viên chống đối Milosevic không phải vì 

Milosevic đã bắt đầu cuộc chiến tranh, mà vì ông ta đã thất bại trong cuộc 

chiến đó. 

 Sự bối rối của Lang làm rõ hai giả định khá phổ biến nhưng thường bị 

hiểu lầm—lực lượng vì dân chủ là những lực lượng của hài hòa sắc tộc và 

của hòa bình. Cả hai không nhất thiết là đúng. Những nền dân chủ tự do 

hoàn chỉnh thường có thể dung dưỡng những khác biệt sắc tộc mà không 

hề có bạo lực hay khủng bố và có thể sống hòa bình với những nền dân 

chủ tự do khác. Tuy nhiên nếu không có một nền tảng Chủ nghĩa Tự do 

Hiến định, quá trình áp dụng dân chủ vào những xã hội bị chia rẽ thật sự 

sẽ gây kích động chủ nghĩa dân tộc, mâu thuẫn sắc tộc, thậm chí là chiến 
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tranh. Một loạt các cuộc bầu cử tổ chức ngay sau sự sụp đổ của Chủ nghĩa 

Cộng sản ở Liên Xô và Nam Tư với chiến thắng thuộc về những người 

dân tộc chủ nghĩa có chủ trương li khai đã dẫn đến sự tan rã của những 

quốc gia này. Bản thân sự việc này không xấu, vì những quốc gia này đã bị 

buộc phải gắn kết lại với nhau thông qua vũ lực. Nhưng sự ly khai nhanh 

chóng mà không có gì đảm bảo, không có các thể chế, hay quyền lực 

chính trị nào cho các nhóm thiểu số sống chính bên trong các quốc gia 

mới thành lập đã tạo nên những vòng xoáy của nổi loạn, đàn áp và ở một 

số nơi như Bosnia, Azerbaijan, và Gruzia, là chiến tranh. 

Các cuộc bầu cử đòi hỏi các chính trị gia phải cạnh tranh vì phiếu bầu 

của người dân. Trong các xã hội không sở hữu những truyền thống đa sắc 

tộc hoặc hòa hợp mạnh mẽ, việc thu thập sự ủng hộ thông qua chủng tộc, 

sắc tộc, hoặc tôn giáo diễn ra một cách dễ dàng nhất. Khi một nhóm sắc 

tộc nào đó lên nắm quyền, nó có xu hướng loại bỏ các nhóm sắc tộc khác. 

Thỏa hiệp là bất khả thi; người ta có thể thương lượng về những vấn đề 

mang tính vật chất như nhà ở, bệnh viện, và trợ cấp, nhưng làm sao có thể 

giải quyết được sự khác biệt về một tôn giáo quốc gia? Cạnh tranh chính 

trị mang tính chia rẽ như vậy có thể nhanh chóng biến thành bạo lực. Các 

phong trào chống đối, nổi loạn vũ trang và lật đổ ở Châu Phi thường được 

sử dụng để chống lại những chế độ cai trị dựa trên sắc tộc, mà phần nhiều 
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trong số này vươn đến quyền lực bằng bầu cử. Khảo sát sự tan rã của các 

nền dân chủ ở Châu Phi và Châu Á những năm 1960, hai học giả đã kết 

luận rằng dân chủ “đơn giản là không khả thi trong một môi trường có sự 

phân chia sắc tộc cao độ.” Những nghiên cứu gần đây đặc biệt ở Châu Phi 

và Trung Á đã xác nhận sự bi quan này. Một chuyên gia nổi tiếng về xung 

đột sắc tộc, Donald Horowitz, đã kết luận rằng “Khi đối mặt với những 

kinh nghiệm phần nào đau buồn như vậy…về những thất bại quá rõ ràng 

của dân chủ trong những xã hội bị chia rẽ…người ta thường có xu hướng 

tự giơ tay chịu trói. Tổ chức bầu cử có ý nghĩa gì khi mà kết quả cuối 

cùng là thay thế một chế độ thống trị bởi Bemba bằng một chế độ của 

Nyanja ở Zambia, hai chế độ hà khắc như nhau, hay thay một chế độ miền 

nam bằng một chế độ miền bắc ở Benin, vốn không chế độ nào trong hai 

chế độ này chịu chấp nhận nửa còn lại của đất nước?” 

Trong suốt thập niên qua, một trong những cuộc tranh luận mạnh mẽ 

nhất giữa các học giả quan hệ quốc tế liên quan đến thuật ngữ “hòa bình 

(nhờ) dân chủ”—khẳng định rằng hai nền dân chủ hiện đại không bao giờ 

đi đến chiến tranh với nhau. Cuộc tranh luận này đặt ra những câu hỏi 

quan trọng và rất ý nghĩa (Cuộc nội chiến Mỹ có được tính tới liên quan 

tới khái niệm này không? Liệu vũ khí hạt nhân có diễn giải hòa bình tốt 

hơn không?) và thậm chí những phát hiện mang tính thống kê đã đưa ra 
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được những bất đồng thú vị. (Như học giả David Spiro chỉ ra, với một số 

lượng rất ít những nền dân chủ và các cuộc chiến trong suốt hơn hai trăm 

năm qua, dường như ít có cơ hội để giải thích sự thiếu vắng chiến tranh 

giữa những nền dân chủ. Không một thành viên nào trong trường phái 

của Spiro giải thích thành công, nhưng một vài người đã đưa ra một số 

giải thích cho mối tương quan ấn tượng này.) Nhưng nếu ngay cả khi 

những thống kê này là đúng thì điều gì sẽ giải thích chúng? Kant, người 

đầu tiên đề xuất khái niệm nền hòa bình dân chủ, cho rằng trong các nền 

dân chủ, những người trả giá cho chiến tranh—ở đây là công chúng—là 

những người ra quyết định, nên họ tỏ ra rất cẩn trọng. Nhưng luận điểm 

này cho rằng những quốc gia dân chủ hòa bình hơn những quốc gia khác. 

Thật ra chúng hiếu chiến hơn, tiến hành chiến tranh thường xuyên hơn, 

và với cường độ dữ dội hơn những nước khác. Chỉ với những quốc gia dân 

chủ khác, nền hòa bình mới được giữ vững. 

Khi phỏng đoán lý do đằng sau mối tương quan này, điều sau đây trở 

nên rõ ràng: hòa bình dân chủ chính là hòa bình tự do. Viết ở thế kỷ 18, 

Kant tin rằng những nền dân chủ mang trong nó tính chuyên chế, ông ta 

đặc biệt tách riêng chúng ra khỏi khái niệm của ông về các chính phủ 

“cộng hòa”, vốn luôn sống trong hòa bình. Chủ nghĩa Cộng hòa, đối với 

Kant, có nghĩa là sự tách biệt của các nhánh quyền lực, kiểm soát và đối 
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trọng lẫn nhau, nền pháp quyền, bảo vệ các quyền lợi cá nhân, và một vài 

cấp độ đại diện trong chính phủ (hoàn toàn không giống với phổ thông 

đầu phiếu). Những giải thích khác của Kant cho “nền hòa bình vĩnh cửu” 

giữa các nền cộng hòa đều có liên quan chặt chẽ đến đặc điểm hiến định 

và tự do của chúng: sự tôn trọng chung cho quyền lợi của các công dân 

khác, một hệ thống kiểm soát và cân bằng lẫn nhau, đảm bảo rằng không 

một nhà lãnh đạo đơn lẻ nào có thể đưa đất nước đến chiến tranh, và các 

chính sách kinh tế tự do cổ điển— quan trọng nhất, thương mại tự do—

các chính sách tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau khiến cho việc phát động 

chiến tranh phải trả giá đắt và khiến cho hợp tác trở nên hữu ích. Michael 

Doyle, học giả hàng đầu trong lĩnh vực này, xác nhận trong cuốn sách 

năm 1997 của ông Những con đường của Chiến tranh và Hòa Bình (Ways 

of War and Peace) rằng nếu không có Chủ nghĩa Tự do Hiến định, dân 

chủ tự thân nó không có bất kỳ một đặc tính tạo-ra-hòa-bình nào: 

Kant không tin vào nguyên tắc số đông quyết định mang tính dân chủ 

và không hạn chế, và lập luận của ông không hề ủng hộ nhận định rằng 

tất cả các chính thể tham gia—các nền dân chủ—đều hòa bình, cả với các 

nước khác nói chung và giữa các nền dân chủ với nhau nói riêng. Nhiều 

chính thể có sự tham gia của người dân (tức dân chủ thể hiện qua bầu cử 

- NBT) là phi-tự-do. Trong hai ngàn năm trước thời hiện đại, các nền cai 
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trị của dân chúng (tức các nền dân chủ - NBT) thường được cho là có liên 

hệ chặt chẽ với tính hiếu chiến (quan điểm của Thucydides) hoặc với 

thành công mang tính đế quốc (quan điểm của Machiavelli)… Sự ưu tiên 

lựa chọn mang tính quyết định của các cử tri bình thường nói chung có 

thể bao gồm cả việc “thanh lọc sắc tộc” chống lại những chính thể dân 

chủ khác. 

Sự khác biệt giữa dân chủ tự do và dân chủ phi tự do làm sáng tỏ một 

mối tương quan mang tính thống kê gây ấn tượng khác. Các nhà khoa học 

chính trị Jack Snyder và Edward Mansfield, khi sử dụng bộ dữ liệu đồ sộ, 

đã lập luận rằng trong hai trăm năm gần nhất các nước đang trong quá 

trình dân chủ hóa đã đi đến chiến tranh nhiều hơn hẳn những nền 

chuyên chế ổn định hay những nền dân chủ tự do. Ở những quốc gia 

không có nền tảng của Chủ nghĩa Tự do Hiến định, sự trỗi dậy của dân 

chủ thường đi cùng với đó là chủ nghĩa dân tộc cực đoan và tính hiếu 

chiến. Khi hệ thống chính trị mở cửa, những nhóm khác nhau với lợi ích 

không tương thích dần tiếp cận quyền lực và đưa ra những yêu cầu của họ. 

Các lãnh đạo chính trị và quân đội, thường là tàn dư của trật tự cầm 

quyền cũ, nhận ra rằng để thành công họ phải tập hợp quần chúng dưới 

ngọn cờ dân tộc chủ nghĩa. Kết quả luôn luôn là những lời lẽ và chính 

sách gây hấn, đưa đất nước đến tình trạng thù địch hoặc chiến tranh. Các 



382 | 723 

 

ví dụ đáng chú ý bao gồm nước Pháp của Napoleon III, Đế quốc Đức dưới 

thời của Wilhelm, và Nhật Bản dưới thời của Nhật hoàng Taisho cho đến 

những sự kiện thường được nhắc tới trên báo chí ngày nay ở Armenia và 

Azerbaijan và Serbia của Milosevic. Nền hòa bình dân chủ, hóa ra, rất ít 

liên quan đến dân chủ. 

  

Con đường của Hoa Kỳ 

Một học giả Mỹ gần đây đã đến Kazakhstan trong một sứ mệnh được tài 

trợ bởi chính phủ Mỹ để giúp nghị viện mới thành lập soạn thảo luật bầu 

cử của nước này. Người đồng cấp với ông ta, một thành viên cao cấp của 

nghị viện, đã gạt bỏ những lựa chọn mà vị chuyên gia người Mỹ đã phác 

thảo, nhấn mạnh rằng, “Chúng tôi muốn nghị viện của chúng tôi cũng 

giống như Quốc hội của các ông vậy.” Vị học giả Mỹ hoảng hốt, nhớ lại 

“Tôi đã cố gắng thốt ra những từ khác ngoài 3 từ mà ngay lập tức tại thời 

điểm ấy xuất hiện trong đầu tôi: “Không anh không muốn đâu!” (“No, 

you don’t”). Cách nhìn này không phải là lạ. Người Mỹ trong các vấn đề 

dân chủ có xu hướng xem hệ thống của họ như là một bộ máy phức tạp 

cồng kềnh quá mức cần thiết mà không quốc gia nào có thể hiểu được. 

Thật ra, áp dụng một số khía cạnh của khung hiến pháp Mỹ có thể cải 

thiện nhiều vấn đề liên quan đến dân chủ phi tự do. Triết lý đằng sau 
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Hiến pháp Mỹ, sự lo sợ về quyền lực tập trung, vẫn rất thực tế trong hiện 

tại cũng giống như vào năm 1789. Kazakhstan, như những gì đã xảy ra, có 

thể được quản lý tốt bởi một nghị viện mạnh—giống như Quốc hội Mỹ—

nhằm kiểm soát tham vọng không thể thỏa mãn hết được của tổng thống 

nước này. 

Có một điều kỳ lạ là nước Mỹ rất thường xuyên ủng hộ các cuộc bầu cử 

và nền dân chủ thông qua tổng tuyển cử ở nước ngoài. Điều khác biệt của 

Hệ thống Mỹ không phải ở chỗ nó dân chủ đến mức nào mà là nó không 

dân chủ đến mức độ nào, thể hiện qua việc hệ thống này đã thiết lập 

nhiều cản trở đối với bầu cử đa số phiếu. Trong số ba nhánh của chính 

phủ, một nhánh—có thể nói là quyền lực nhất—được dẫn dắt bởi chín 

nhân vật (có cả nam và nữ) không thông qua bầu cử với nhiệm kỳ suốt 

đời. Thượng viện Mỹ (Senate) là thượng nghị viện ít mang tính đại diện 

nhất thế giới, với ngoại lệ duy nhất là Thượng viện Anh (House of 

Lords), nhưng Thượng viện Anh lại không có nhiều quyền lực. (Mỗi bang 

cử hai Thượng nghị sĩ đến Washington bất kể dân số bang đó ra sao—30 

triệu dân của California có số phiếu bầu trong Thượng viện bằng với 3,7 

triệu dân của Arizona—điều này có nghĩa là các nghị sĩ đại diện cho 16 

phần trăm dân số có thể ngăn chặn bất kỳ điều luật nào được đề nghị.) 

Tương tự, trong các cơ quan lập pháp khắp nước Mỹ, điều đáng chú ý 
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không phải là quyền lực thuộc về số đông mà là của thiểu số. Để kiểm 

soát tốt hơn quyền lực quốc gia, các chính quyền bang và địa phương trở 

nên mạnh mẽ và đấu tranh một cách không khoan nhượng với bất cứ 

hành động nào của chính quyền liên bang vi phạm vào quyền hạn của họ. 

Doanh nghiệp tư nhân và các nhóm phi chính phủ khác, cái mà 

Tocqueville gọi là các tổ chức trung gian, tạo nên một tầng lớp khác trong 

xã hội. 

Hệ thống của Mỹ dựa trên một quan niệm bi quan về bản chất con 

người được thừa nhận một cách công khai, giả định rằng con người không 

đáng tin với quyền lực trong tay. “Nếu con người là thiên thần,” Madison 

đã viết một câu rất nổi tiếng, “chính phủ sẽ không còn cần thiết nữa.” 

Một mô hình khác của quản trị dân chủ trong lịch sử phương Tây dựa 

trên Cách mạng Pháp. Mô hình Pháp đặt niềm tin vào tính thiện của loài 

người. Một khi người dân là nguồn gốc của quyền lực, thì quyền lực 

không nên bị giới hạn để họ có thể tạo ra một xã hội công bằng. (Cách 

mạng Pháp, như Ngài Acton (Lord Acton – John Dalberg-Acton) đã 

quan sát, không phải là về sự hạn chế quyền lực tối cao mà là sự loại bỏ 

những quyền lực thứ cấp cản đường.) Hầu hết các quốc gia không phải 

phương Tây đã sử dụng mô hình Pháp—ít nhất không phải vì giới tinh 

hoa chính trị ưa thích viễn cảnh thúc đẩy sức mạnh của đất nước, mà bởi 
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vì việc này có nghĩa thúc đẩy quyền lực của chính họ— và hầu hết đã rơi 

vào hỗn loạn, chuyên quyền, hoặc cả hai. Điều này xảy ra không có gì bất 

ngờ. Rốt cuộc, kể từ khi cách mạng kết thúc nước Pháp đã trải qua hai 

thời kỳ quân chủ, hai thời kỳ đế quốc, một chế độc độc tài tiền-phát xít, 

và năm nền cộng hòa. 

Các nền văn hóa dĩ nhiên có khác biệt, và các xã hội khác nhau sẽ yêu 

cầu những khuôn khổ chính quyền khác nhau. Đây không phải là khẩn 

nài về việc áp dụng nguyên vẹn con đường của Mỹ, mà đúng hơn là áp 

dụng một quan niệm đa dạng hơn về dân chủ tự do, một khái niệm nhấn 

mạnh vào cả hai vế của cụm từ này. Trước khi các chính sách mới có thể 

được áp dụng, cần thực hiện một nhiệm vụ trí tuệ hơn nhằm khôi phục 

lại truyền thống tự do hiến định, cốt lõi của kinh nghiệm phương Tây và 

của sự phát triển của các chính phủ lành mạnh trên toàn thế giới. Các tiến 

trình chính trị của lịch sử phương Tây là kết quả của nhận thức lớn dần 

qua hàng thế kỷ rằng, như bản Tuyên ngôn Độc lập đã khẳng định, con 

người có “những quyền không thể xâm phạm” và “các chính phủ được xây 

dựng lên để bảo vệ những quyền này.” Nếu một nền dân chủ không bảo 

vệ được tự do và luật pháp, thì nên dân chủ đó cũng chỉ là một sự an ủi 

nửa vời. 
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Tự do hóa chính sách đối ngoại 

Một sự đánh giá đúng đắn dành cho Chủ nghĩa Tự do Hiến định mang lại 

nhiều ý nghĩa cho chính sách đối ngoại của Mỹ. Đầu tiên, nó gợi ý cần 

phải có sự khiêm nhường nhất định. Trong khi các cuộc bầu cử có thể 

được áp đặt dễ dàng ở một nước nào đó, việc áp dụng Chủ nghĩa Tự do 

Hiến định lên một xã hội nào đó lại khó khăn hơn nhiều. Quá trình tự do 

hóa và dân chủ hóa thật sự là một quá trình dài hạn và cần được tiến hành 

một cách từ từ, trong đó bầu cử chỉ là một bước. Nếu không có sự chuẩn 

bị thích hợp, đó thậm chí có thể là một bước đi sai lầm. Nhận ra điều này, 

các chính phủ và tổ chức phi chính phủ đang tăng cường thúc đẩy một 

loạt các công cụ được tạo ra để tăng cường Chủ nghĩa Tự do Hiến định ở 

các nước đang phát triển. Tổ chức Hỗ trợ Dân chủ Quốc gia (National 

Endowment for Democracy) thúc đẩy sự phát triển của thị trường tự do, 

quá trình luân chuyển lao động độc lập, và các đảng phái chính trị. Cơ 

quan Phát triển Mỹ (USAID) tài trợ hoạt động của các tòa án độc lập. 

Tuy nhiên cuối cùng thì các cuộc bầu cử vẫn vượt lên trên tất cả. Nếu một 

quốc gia tổ chức bầu cử, Washington và thế giới sẽ dung thứ cho chính 

quyền được bầu lên, như họ đã làm với các chính quyền của Yeltsin, 

Akayev, và Menem. Trong thời đại của các hình ảnh và biểu tượng, các 

cuộc bầu cử sẽ dễ dàng được dựng thành phim. (Bạn sẽ quay phim nền 

pháp quyền như thế nào?) Nhưng cuộc sống vẫn sẽ phải tiếp diễn sau các 



387 | 723 

 

cuộc bầu cử, đặc biệt đối với những người dân sinh sống ở các quốc gia 

đó. 

Ngược lại, sự thiếu vắng của các cuộc bầu cử tự do và công bằng nên 

được xem như là một khiếm khuyết, chứ không phải là sự chuyên chế. 

Các cuộc bầu cử là một ưu điểm quan trọng của quản trị quốc gia, nhưng 

chúng không phải là ưu điểm duy nhất. Các chính phủ cũng nên được 

đánh giá dựa trên những chuẩn mực liên quan đến Chủ nghĩa Tự do Hiến 

định. Tự do kinh tế, dân sự, và tôn giáo là cốt lõi của sự tự chủ và phẩm 

giá của con người. Nếu một chính phủ với nền dân chủ hạn chế lại liên 

tục mở rộng những quyền này, chính phủ đó không nên được gán mác là 

độc tài. Mặc cho những lựa chọn chính trị hạn chế mà những chính phủ 

này mang lại, các quốc gia như Singapore, Malaysia, và Thái Lan cung cấp 

một môi trường tốt hơn cho cuộc sống, sự tự do và hạnh phúc của công 

dân họ hơn các nền độc tài như Iraq và Lybia hay các nền dân chủ phi tự 

do như Slovakia hay Ghana. Và áp lực của chủ nghĩa tư bản toàn cầu có 

thể thúc đẩy quá trình tự do hóa tiến lên phía trước. Thị trường và đạo 

đức có thể phối hợp với nhau. Thậm chí Trung Quốc, quốc gia vẫn còn 

được coi là một chế độ hà khắc, đã cho phép công dân của họ nhiều quyền 

tự chủ và tự do kinh tế hơn so với các thế hệ trước. Còn nhiều điều cần 

phải thay đổi trước khi Trung Quốc có thể được gọi là một nền chuyên 



388 | 723 

 

chế tự do, nhưng nó không thể che dấu một thực tế rằng rất nhiều điều 

đã thay đổi. Cuối cùng chúng ta cần hồi sinh Chủ nghĩa Hiến pháp. Nhấn 

mạnh quá mức vào dân chủ đơn thuần sẽ khiến cho các nỗ lực tạo ra 

những bản hiến pháp khai sáng cho các nước đang chuyển đổi xuất hiện ít 

đi. Chủ nghĩa Hiến pháp, được hiểu bởi những người biện hộ tài giỏi nhất 

ở thế kỷ 18 như Montesquieu và Madison, là một hệ thống kiểm soát và 

đối trọng phức tạp được thiết kế để ngăn chặn sự tập trung quyền lực và 

sự lạm dụng chính quyền. Điều này được thực hiện không chỉ đơn giản 

bằng việc viết nên một danh sách các quyền, mà bằng việc xây dựng một 

hệ thống mà trong đó chính phủ không thể vi phạm các quyền đó. Nhiều 

nhóm phải được đưa vào hệ thống và được trao quyền lực bởi vì, theo 

Madison giải thích, “tham vọng phải được biến thành đối trọng của tham 

vọng.” Hiến pháp cũng có nghĩa là thuần phục niềm đam mê của quần 

chúng, tạo ra không chỉ dân chủ mà còn là một chính phủ thận trọng. 

Nhưng không may, rất nhiều những cơ quan hình thành không qua bầu 

cử, hoạt động bỏ phiếu gián tiếp, những dàn xếp ở cấp độ liên bang, hệ 

thống kiểm soát và đối trọng đặc trưng cho rất nhiều bản hiến pháp cả 

chính thức lẫn phi chính thức ở Châu Âu hiện tại đang gây ra nhiều hoài 

nghi. Hiện tượng được gọi là hội chứng Weimar—đặt theo bản hiến pháp 

được xây dựng rất tuyệt vời của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế 

giới nhưng đã thất bại trong việc ngăn cản Chủ nghĩa phát xít—đã khiến 
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người ta xem hiến pháp chỉ như là một đống giấy lộn chẳng thể tạo ra sự 

khác biệt nào. (Như thể bất cứ hệ thống chính trị nào của Đức cũng có 

thể dễ dàng vượt qua thất bại quân sự, cách mạng xã hội, cuộc Đại Khủng 

hoảng, và lạm phát phi mã.) Các quy trình ngăn cản dân chủ trực tiếp 

được xem như là giả dối, ngăn cản tiếng nói của nhân dân. Ngày nay trên 

khắp thế giới chúng ta có thể thấy nhiều biến thể của hệ thống đa số cầm 

quyền. Nhưng vấn đề của các hệ thống kẻ-chiến-thắng-giành-lấy-tất này 

là, ở hầu hết các quốc gia đang trong quá trình dân chủ hóa, người chiến 

thắng thật sự giành lấy tất cả về mình. 

 

Sự bất bình của nền dân chủ 

Chúng ta đang sống trong một thời đại dân chủ. Trong hầu hết các giai 

đoạn lịch sử của loài người, mối đe dọa tới cuộc sống, tự do, và hạnh phúc 

của một cá nhân đến từ sự chuyên chế của các chế độ quân chủ, các tín 

điều của nhà thờ, sự khủng khiếp của các chế độ độc tài, và sự kìm kẹp 

của chủ nghĩa toàn trị. Các nhà độc tài và một số chế độ toàn trị rải rác 

đâu đó vẫn còn tồn tại, nhưng chúng đang trở nên ngày càng lỗi thời 

trong một thế giới của thị trường toàn cầu, của thông tin và truyền thông. 

Sẽ không còn có những thay thế nào khác khả dĩ cho dân chủ nữa; dân 

chủ được coi là một phần trong bộ sưu tập trang sức hợp thời trang của 
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hiện đại. Do đó những vấn đề của quản trị nhà nước trong thế kỷ 21 sẽ 

chỉ có thể là những vấn đề nội bộ của dân chủ. Điều này làm cho những 

vấn đề này trở nên khó giải quyết hơn bởi chúng nằm trong vỏ bọc của 

tính chính đáng. 

Những nền dân chủ phi tự do đạt được tính hợp pháp, và do đó có sức 

mạnh, từ sự thật rằng chúng dân chủ ở một múc độ chấp nhận được. 

Ngược lại, mối nguy hiểm lớn nhất mà nền dân chủ phi tự do mang 

đến—bên cạnh người dân của chính nó—là làm mất niềm tin vào dân chủ 

tự do, phủ bóng tối lên hệ thống quản trị dân chủ. Điều này không phải 

là chưa từng xảy ra. Mỗi cơn sóng dân chủ đã kéo theo sau nó những bước 

thụt lùi mà ở đó hệ thống cũ được xem như là không còn phù hợp và 

những lựa chọn mới được tìm kiếm bởi các lãnh đạo đầy tham vọng và 

những đám đông không bao giờ ngừng nghỉ. Giai đoạn tan vỡ ảo mộng 

như vậy gần đây nhất, ở Châu Âu trong những năm giữa hai cuộc chiến 

tranh thế giới, đã bị lợi dụng bởi những kẻ mị dân, mà phần nhiều trong 

số này đã rất được ưa chuộng và thậm chí là đã được bầu lên. Ngày nay, 

khi đối mặt với con vi- rút lan truyền của chủ nghĩa phi tự do, vai trò hữu 

ích nhất mà cộng đồng quốc tế, và quan trọng nhất là Mỹ, có thể đảm 

nhiệm là—thay vì tìm kiếm những vùng đất mới để dân chủ hóa và những 

nơi chốn mới để tổ chức bầu cử—thì hãy củng cố dân chủ ở những nơi nó 
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đã bám rễ và khuyến khích sự phát triển dần dần của Chủ nghĩa Tự do 

Hiến định trên toàn thế giới. Dân chủ mà không có Chủ nghĩa Tự do 

Hiến định không chỉ đơn giản là không phù hợp mà còn nguy hiểm, 

mang theo nó là sự xói mòn của tự do, sự lạm dụng quyền lực, chia rẽ sắc 

tộc, và thậm chí là chiến tranh. Tám mươi năm trước, Woodrow Wilson 

dẫn dắt nước Mỹ vào thế kỷ 20 với một thử thách, biến thế giới trở nên 

an toàn hơn đối với dân chủ. Khi tiến vào thế kỷ tiếp theo, nhiệm vụ của 

chúng ta là làm cho dân chủ an toàn hơn với thế giới. 

 

Nguồn: Fareed Zakaria (1997). The Rise of Illiberal Democracy, Foreign 

Affairs, Vol. 76, No. 6, pp. 22-43. Truy cập ngày 01.10.2016. 

<http://nghiencuuquocte.org/2014/02/16/dan-chu-phi-tu-do> 
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BÀI MƯỜI HAI 

 

ĐI TỚI DÂN CHỦ: NHỮNG BÀI HỌC TỪ CÁC 

CUỘC CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG 

Tác giả: Abraham F. Lowenthal 

Sergio Bitar 

Dịch giả: Huỳnh Phan 

 

Gần 5 năm trước, các cuộc biểu tình quần chúng [1] đã quét chế độ chuyên 

quyền Hosni Mubarak ra khỏi quyền lực ở Ai Cập [2]. Hầu hết các nhà quan 

sát trong và ngoài Ai Cập đều tin rằng, nước này đang trên đường đi đến một 

tương lai dân chủ; thậm chí một số còn tuyên bố rằng dân chủ đã đến. Nhưng 

cuộc bầu cử Mohamed Morsi và Đảng Tự do và Công lý của Nhóm Anh Em 

Hồi giáo (Muslim Brotherhood) đã dẫn đến phân cực và bạo lực, và vào năm 

2013, sau nhiều cuộc biểu tình, Tướng Abdel Fattah el-Sisi đã giành lấy quyền 

[3] trong một cuộc đảo chính quân sự. Kể từ đó, chế độ Sisi đã giết chết hơn 

1000 dân thường, bỏ tù hàng chục ngàn người khác, xiết chặt phương tiện 

truyền thông và xã hội dân sự. 
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unisia ở cạnh bên, trong tình trạng tốt hơn [4]. Làn sóng nổi dậy Ả 

Rập bắt đầu ở đó vào năm 2010, và chính phủ dân chủ mà cuộc cách 

mạng Tunisia mở ra đến nay vẫn còn tồn tại. Nó đã thành công ở một 

trong những nhiệm vụ quyết định của cuộc chuyển đổi: đồng ý một hiến 

pháp mới, một thành tựu được Ủy ban Nobel công nhận khi trao giải 

Nobel Hòa bình cho bốn tổ chức xã hội dân sự tích cực trong cuộc 

chuyển đổi của Tunisia. Nhưng nền dân chủ của Tunisia vẫn còn mong 

manh, bị đe dọa bởi bạo lực chính trị, đàn áp bất đồng chính kiến, và vi 

phạm nhân quyền. Cũng vậy, ở Cuba cuối cùng đã có những hy vọng về 

một tương lai dân chủ, khi các nhà cai trị độc tài già cỗi bắt đầu bước vào 

cải cách. Và ở Myanmar (còn được gọi là Miến Điện), việc chuyển đổi 

chậm không đều từ nền cai trị quân sự sang nền quản trị toàn diện đang 

diễn ra, nhưng vẫn còn đầy khó khăn. 

Điều gì quyết định để các nỗ lực lúc chuyển đổi dân chủ sẽ thành công? 

Kinh nghiệm đã có cho ta một số hiểu biết. Chúng tôi đã tiến hành nhiều 

cuộc phỏng vấn sâu rộng với 12 cựu tổng thống và một cựu thủ tướng 

từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chuyển đổi dân chủ thành 

công ở Brazil, Chile, Ghana, Indonesia, Mexico, Philippines, Ba Lan, Nam 

Phi, và Tây Ban Nha. Một số từng là lãnh đạo trong các chế độ độc tài 

nhưng vẫn giúp việc lèo lái đất nước về hướng nền dân chủ có hiệu quả. 

T 
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FW de Klerk, trong cương vị tổng thống Nam Phi, đã đàm phán với 

Nelson Mandela và Đại hội Dân tộc Phi (ANC) dẫn đến việc chấm dứt 

chủ trương apartheid (phân biệt chủng tộc). BJ Habibie, Phó Tổng thống 

dưới quyền nhà cầm quyền độc tài lâu năm Indonesia, Suharto, trở thành 

tổng thống sau khi Suharto từ chức [5] khi đối mặt với các cuộc biểu tình 

lớn. Habibie sau đó đã thả các tù chính trị, hợp pháp hoá công đoàn, 

chấm dứt kiểm duyệt báo chí, cho phép thành lập các đảng chính trị mới, 

và cải tiến các quy định chính trị ở Indonesia, mở đường cho nền dân chủ 

lập hiến. 

Các nhà lãnh đạo khác từng nổi bật trong phong trào đối lập đã mang 

đến sự kết thúc của nền cai trị độc tài và sau đó giúp xây dựng nền dân 

chủ ổn định. Patricio Aylwin, lãnh đạo phe đối lập với Tướng Augusto 

Pinochet, nhà độc tài cầm quyền lâu năm của Chile, trở thành tổng thống 

dân cử đầu tiên của đất nước mình sau khi nền dân chủ khôi phục vào 

năm 1990. Tadeusz Mazowiecki, nhà trí thức công giáo và lãnh đạo Công 

đoàn Đoàn kết, trở thành Thủ tướng đầu tiên của Ba Lan sau cộng sản. 

Chúng tôi cũng đã phỏng vấn những khuôn mặt cầu nối: những lãnh 

đạo vốn trải qua hai chế độ chuyên chế và dân chủ, như Aleksander 

Kwasniewski, bộ trưởng trong chính phủ cộng sản Ba Lan đã tham gia vào 

các cuộc thảo luận bàn tròn dẫn đến việc mở cửa dân chủ ở Ba Lan [6]. 
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Sau đó, trong cương vị tổng thống, ông đã xây dựng thể chế dân chủ của 

Ba Lan. Fidel Ramos, một quan chức quân sự cấp cao Philippines dưới 

chế độ độc tài Ferdinand Marcos, tham gia phe đối lập trong các cuộc 

biểu tình Sức mạnh Nhân dân (People Power ) lớn vào năm 1986. Sau đó, 

ông giữ chức bộ trưởng quốc phòng và tiếp đó là tổng thống thứ hai của 

nền dân chủ hậu Marcos. 

Mặc dù các lực lượng xã hội, dân sự và chính trị rộng lớn đóng vai trò 

quan trọng, các nhà lãnh đạo này là chìa khóa cho cuộc chuyển đổi thành 

công ở đất nước họ. Họ đã giúp đưa đến sự chấm dứt chế độ độc tài và xây 

dựng nền dân chủ lập hiến thay vào, thể chế hoá thông qua các cuộc bầu 

cử thường xuyên, công bằng hợp lý, kết hợp với những ràng buộc có ý 

nghĩa trên quyền hành pháp và các bảo đảm thực tế cho các quyền chính 

trị thiết yếu và không một cuộc chuyển đổi nào trong số này đã bị đảo 

ngược. Dân chủ vẫn là một công việc đang tiến triển ở một số nước này, 

nhưng các cuộc chuyển đổi trên cơ bản đã thay đổi sự phân bố quyền lực 

và thực hành chính trị. 

Tất nhiên, không có một mô-hình-thích-hợp-cho-mọi-thứ cho sự 

thay đổi dân chủ. Tuy nhiên, các cuộc chuyển đổi đã qua cho ra một số 

bài học áp dụng rộng rãi được. Các nhà cải cách dân chủ phải sẵn sàng 

thoả hiệp khi họ đặt ưu tiên cho tiến bộ từng bước nhỏ (incremental) lên 
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trên các giải pháp toàn diện. Họ phải xây dựng các liên minh, tìm cách với 

tới một số người trong chế độ mà họ tìm cách lật đổ, và vật lộn với câu 

hỏi về công lý và trừng phạt. Và họ phải đặt quân đội dưới sự kiểm soát 

dân sự. Những ai quan tâm đến việc xây dựng nền dân chủ từ đống đổ nát 

của chế độ độc tài có thể cải thiện những điều khuyết nhược bằng cách 

làm theo các thực hành tốt nhất này. 

 

Chuẩn bị nền móng 

Một cuộc chuyển đổi dân chủ thành công bắt đầu trước khi các chính trị 

gia được bầu nắm quyền rất lâu. Phe đối lập trước hết phải giành được đủ 

sự ủng hộ của công chúng trong việc thách thức khả năng cai trị của chế 

độ và định vị chính họ như là một ứng viên cầm quyền thích đáng. Lãnh 

đạo phe đối lập phải huy động các cuộc biểu tình, tố cáo việc bỏ tù, tra 

tấn, trục xuất người bất đồng chính kiến; và làm xói mòn tính hợp pháp 

của chế độ bên trong nước và trên trường quốc tế. 

Điều này thường đòi hỏi phải tìm cách thu hẹp những bất đồng sâu sắc 

trong phe đối lập về mục tiêu, lãnh đạo, chiến lược, và chiến thuật. Hầu 

hết các nhà lãnh đạo chuyển đổi mà chúng tôi phỏng vấn đã làm việc cần 

mẫn không kể giờ giấc để vượt qua những chia rẽ như thế và xây dựng liên 

minh rộng lớn các lực lượng đối lập, tập hợp các đảng chính trị, các phong 
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trào xã hội, công nhân, sinh viên, các tổ chức tôn giáo, và các nhóm lợi 

ích doanh nghiệp chủ chốt xung quanh một chương trình hành động 

chung. Ở Ba Lan, Công đoàn Đoàn kết đã làm việc chặt chẽ với các tổ 

chức sinh viên, trí thức, và các thành phần của Giáo Hội Công Giáo. 

Phong trào đối lập của Brazil đã thuyết phục các nhà công nghiệp ở São 

Paulo ủng hộ mục tiêu của họ. Tại Tây Ban Nha, các nhóm đối lập giải 

quyết phần lớn các khác biệt của họ trong các cuộc đàm phán dẫn đến 

hiệp ước Moncloa năm 1977, trong đó họ đã đồng ý về cách điều hành 

nền kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi. 

Ngược lại, ở nơi nào mà phe đối lập không đoàn kết được với nhau, 

triển vọng cho nền dân chủ bị thiệt hại. Tại Venezuela, những chia rẽ 

nghiêm trọng về việc đối dầu với chính quyền đến mức đã khiến phe đối 

lập không lợi dụng được đầy đủ việc quản lý kinh tế yếu kém của chế độ 

cho đến nay. 

Ở Serbia, Slobodan Milosevic đã có thể cai trị một cách ngày càng độc 

tài sau khi lên nắm quyền vào năm 1989 một phần nhờ vào sự bất lực của 

phe đối lập Serbia trong việc thể hiện một mặt trận thống nhất. Ở 

Ukraine, cuộc Cách mạng Cam năm 2004-5 [7] lật ngược kết quả bầu cử 

bị rất nhiều người coi như đã được sắp xếp. Nhưng những chia rẽ giữa các 

nhà cải cách sau đó đã kềm giữ các tổ chức dân chủ và các quy định pháp 
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luật tiến triển xa hơn, dẫn đến một thập kỷ cầm quyền của thiểu số đầu sỏ 

và tham nhũng chính trị. 

Phong trào đối lập dân chủ cũng cần phải xây dựng các cầu nối với 

những người trong quá khứ đã từng hợp tác với chế độ nhưng bây giờ có 

thể sẵn sàng ủng hộ dân chủ hóa. Chú trọng vào những bất bình trong 

quá khứ dễ gây phản tác dụng, thay vào đó các nhà cải cách dân chủ nên 

luôn thể hiện một tầm nhìn tích cực và nhìn về phía trước về cuộc chuyển 

đổi để chống lại nỗi sợ hãi phổ biến mà các chế độ độc tài tiêm cấy. Đồng 

thời, họ nên tìm cách cách ly những người không chịu từ bỏ bạo lực hoặc 

những người khăng khăng với những đòi hỏi về quyền tự chủ khu vực, 

dân tộc hay tông phái. 

Nhưng đoàn kết phe đối lập vẫn chưa đủ; lực lượng dân chủ cũng phải 

hiểu và khai thác sự chia rẽ trong chế độ hiện hành. Để thuyết phục các 

phần tử trong chế độ cởi mở với thay đổi, các nhà cải cách phải đề ra các 

bảo đảm đáng tin cậy rằng họ sẽ không tìm cách trả thù hoặc tịch thu tài 

sản của người trong chế độ. Phong trào đối lập nên phấn đấu hết sức để 

trở thành người đối thoại hữu hiệu đối với những người trong chế độ độc 

đoán đang mong muốn một chiến lược thoát ra, trong khi cô lập những 

người vẫn còn khư khư cố thủ. Ví dụ, chiến lược cốt lõi của nhà cải cách 
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Fernando Henrique Cardoso của Brazil [8] là dẫn dụ các phần tử trong 

quân đội vươn tới việc tìm kiếm một lối thoát. 

Đối lại, những ai đương quyền mà nhận ra sự cần thiết phải từ bỏ chế 

độ độc tài phải tìm mọi cách để duy trì sự ủng hộ của cử tri cốt lõi của họ 

trong khi đàm phán với các nhóm đối lập. Những lần “rút lui vào rừng” 

mà de Klerk tổ chức cùng với các thành viên trong nội các của ông vào 

năm 1989 và 1990 là một mô hình cho điều này. Trong những lần trao đổi 

đó, ông đã xây dựng một sự đồng thuận bí mật trong nội các của ông cho 

các bước đi đột biến mà ông sẽ tuyên bố: hợp pháp hóa ANC, trả tự do 

cho Mandela cùng các tù chính trị khác, và mở các cuộc đàm phán chính 

thức. 

Tiếp xúc trực tiếp giữa phe đối lập và chế độ có thể diễn ra bí mật lúc 

đầu, nếu cần thiết, như đã xảy ra trong các tiếp xúc ban đầu giữa các quan 

chức chính phủ và đại diện ANC, vốn được tổ chức bên ngoài Nam Phi 

vào giữa những năm 1980. Các cuộc đối thoại không chính thức, chẳng 

hạn như các cuộc thảo luận bàn tròn tại Ba Lan, có thể giúp các thành 

viên của chế độ và phe dân chủ đối lập hiểu nhau, vượt qua những định 

kiến, và xây dựng các mối quan hệ cộng tác. Như de Klerk nhận xét, 

“không thể nào giải quyết xung đột nếu các bên có liên quan không nói 

chuyện với nhau… Để đàm phán thành công, bạn cần phải đặt mình vào vị 
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trí của bên kia. Ta phải suy nghĩ cặn kẽ trường hợp của họ và xác định…. 

đòi hỏi tối thiểu [của bên kia] để bảo đảm có sự tham gia mang tính hợp 

tác và xây dựng của họ trong quá trình đàm phán”. Trong suốt quá trình 

này, các nhà cải cách phải gây sức ép lên chế độ và chấp nhận liều lĩnh để 

đạt được tiến bộ liên tục, ngay cả khi tiến bộ đó chỉ từ từ và từng chút 

một. Họ phải sẵn sàng để thực hiện các thỏa hiệp, ngay cả khi các thỏa 

hiệp này khiến vài mục tiêu có tính sống còn chỉ đạt được một phần và 

làm một số người ủng hộ quan trọng thất vọng. Từ bỏ vị thế tối đa 

thường đòi hỏi sự can đảm chính trị hơn là bám chặt vào những nguyên 

tắc hấp dẫn nhưng không thực tế. Làm nên sự chuyển đổi không phải là 

một nhiệm vụ cho kẻ giáo điều. 

Chẳng hạn ở Ghana, John Kufuor, lãnh tụ của Đảng Yêu nước Mới, 

không chấp nhận việc đảng ông tẩy chay cuộc bầu cử năm 1992, cho rằng 

đảng nên tham gia vào cuộc bầu cử năm 1996, dù có thể bị thua. Chiến 

thắng của Kufuor sau đó trong cuộc bầu cử năm 2000 đã dẫn đến việc 

chuyển giao quyền lực hòa bình thông qua lá phiếu, một mô hình tiếp tục 

trong 15 năm. Và ở Mexico, Ernesto Zedillo, dù là một thành viên nổi bật 

của Đảng Cách mạng (PRI) cầm quyền lâu năm, đã ủng hộ những cải cách 

từng chút một [9] trong thủ tục bầu cử đàm phán được với phe đối lập tại 

một thời điểm mà PRI, sau bảy thập niên cầm quyền, dường như khó có 
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khả năng nhượng lại quyền kiểm soát. Sau đó, khi là tổng thống, ông đã 

đồng ý với các thay đổi sâu xa hơn, liên quan đến tài chính cho vận động 

tranh cử và ủng hộ cải cách về củng cố các cơ quan chức bầu cử đã giúp 

mở đường cho việc chuyển giao quyền lực chưa từng có từ PRI sang phe 

đối lập vào năm 2000. 

Những nguy hiểm nằm trong việc không chấp nhận thỏa hiệp là rõ 

ràng trong trường hợp Ai Cập. Trong thời ngự trị ngắn ngủi của Anh em 

Hồi Giáo (Muslim Brotherhood), nhóm này nhấn mạnh vào một chương 

trình hành động Hồi giáo khi họ soạn thảo hiến pháp mới, và điều này xa 

lạ với phần lớn dân chúng. Tại Chile, các thành viên cực tả của phe đối lập 

ủng hộ “mọi hình thức đấu tranh,” kể cả bạo lực, chống lại chế độ 

Pinochet. Đến năm 1986, đa số những người trong phong trào đối lập 

hiểu rằng, họ không thể lật đổ chế độ độc tài bằng vũ lực và việc liên kết 

với nhóm cực tả làm họ bị hoen ố. Thay vào đó họ quay trở lại việc đấu 

tranh hòa bình và cam kết xây dựng một “tổ quốc cho mọi người”. Cách 

tiếp cận này đã giúp phe đối lập thắng Augusto Pinochet trong cuộc trưng 

cầu ý dân năm 1988, một cuộc bỏ phiếu mà nhiều người trong phe đối lập 

lúc đầu muốn tẩy chay. 

 

Chính quyền dân sự và an ninh 
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Lật đổ chế độ độc đoán là một chuyện; quản trị đất nước lại là chuyện rất 

khác. Các nhà lãnh đạo cuộc chuyển đổi thường xuyên phải đối mặt với áp 

lực phải dọn sạch toàn bộ bộ máy và làm lại từ đầu, nhưng họ nên cưỡng 

lại điều đó: quản trị đòi hỏi tầm nhìn, nhân sự, và các kỹ năng vốn khá 

khác biệt với những thứ cần khi ở thế đối lập. Một khi phe đối lập nắm 

quyền, bước quan trọng nhất là chấm dứt bạo lực và lập lại trật tự trong 

khi bảo đảm rằng tất cả các lực lượng an ninh phải hoạt động trong phạm 

vi pháp luật. Các cuộc phỏng vấn của chúng tôi cung cấp những ghi nhận 

hấp dẫn về các thách thức kéo dài do mối quan hệ dân sự-quân sự đặt ra. 

Các nhà cải cách phải đưa tất cả các cơ quan an ninh dưới sự kiểm soát 

dân sự dân chủ càng sớm càng tốt, đồng thời với việc công nhận và tôn 

trọng vai trò hợp pháp của các cơ quan này, cung cấp cho họ đủ tài 

nguyên và bảo vệ các lãnh đạo của họ không bị trả thù không phân biệt vì 

sự đàn áp trong quá khứ. 

Để thực hiện việc này, cảnh sát và các cơ quan tình báo trong nước nên 

được tách ra khỏi quân đội. Các nhà lãnh đạo cần làm cho lực lượng cảnh 

sát nhận thức rõ về thái độ mới đối với người dân nói chung bằng cách 

nhấn mạnh trách nhiệm của lực lượng an ninh là bảo vệ thường dân chứ 

không phải là đàn áp họ, mà không làm giảm khả năng của lực lượng này 

đối với việc triệt phá các nhóm bạo lực. Các nhà cải cách cần loại bỏ các sĩ 
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quan cao cấp đảm trách việc tra tấn và đàn áp thô bạo, đặt các chỉ huy 

quân đội cấp cao thuộc thẩm quyền trực tiếp của Bộ trưởng quốc phòng 

dân sự, và nhấn mạnh rằng các sĩ quan quân đội đang làm nhiệm vụ ngưng 

hoàn toàn việc dính dáng vào chính trị. 

Những bước đi đó kê ra dễ hơn là đưa vào hành động, và việc thực hiện 

chúng đòi hỏi sự phán xét chính trị nhạy bén và lòng can đảm. Trong một 

số trường hợp, những bước này có thể được giải quyết sớm; trong những 

trường hợp khác, sẽ cần rất nhiều thời gian. Nhưng chúng cần được đặt 

ưu tiên cao ngay từ đầu, cũng như duy trì cảnh giác. Như Habibie giải 

thích, khi bàn luận về quan hệ dân sự-quân sự tại Indonesia, “Những 

người lãnh đạo cuộc chuyển đổi… phải cho thấy, không phải bằng lời nói 

hay lời văn mà bằng hành động, về tầm quan trọng của kiểm soát dân sự”. 

Các quan chức dân sự cấp cao chịu trách nhiệm giám sát các lực lượng an 

ninh cần phải có kiến thức về các vấn đề an ninh và được sự tôn trọng của 

những người ngang cấp trong quân đội, cảnh sát, và các cơ quan tình báo. 

Điều này có thể khó khăn ở những nơi mà phong trào dân chủ từng đụng 

độ mạnh bạo với các cơ quan an ninh, nơi ngờ vực lẫn nhau vẫn còn kéo 

dài, và ở những nơi thiếu sự tôn trọng đối với chuyên gia dân sự trong các 

vấn đề quân sự. 
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Các nhà lãnh đạo cuộc chuyển đổi cũng phải cân bằng mong muốn cứu 

xét trách nhiệm của chế độ cũ với sự cần thiết phải giữ gìn kỷ luật và tinh 

thần chiến đấu của các lực lượng an ninh. Họ phải vun bồi việc chấp nhận 

hòa bình với nhau giữa các kẻ trước đây thù địch nhau gay gắt – không 

phải là vấn đề dễ dàng. Chỉ khi đó người dân mới bắt đầu tin tưởng vào 

nhà nước mà có nhiều người đã không chấp nhận vì, có thể hiểu được, 

cho là bất hợp pháp và thù địch, và chỉ khi đó lực lượng an ninh mới hợp 

tác đầy đủ với những công dân mà trước đây họ đã coi là phá hoại/ lật đổ. 

Đặt các cơ quan an ninh dưới quyền kiểm soát dân sự là một trong 

những thách thức kéo dài nhất mà các nền dân chủ mới, phải đối mặt. Ưu 

thế [10] mà quân đội Ai Cập tiếp tục có được trên bất kỳ tổ chức dân cử 

nào là nguyên nhân trung tâm của cuộc chuyển đổi dân chủ thất bại của 

Ai Cập. Và ở nhiều nước khác nhau như Gambia, Myanmar và Thái Lan, 

việc chính quyền dân sự thiếu thẩm quyền đối với lực lượng an ninh vẫn là 

trở ngại quan trọng nhất đối với sự thành công của cuộc chuyển đổi dân 

chủ. 

 

Thách thức về lập hiến  

Đưa quân đội dưới sự kiểm soát dân sự có thể giúp các nhà lãnh đạo 

chuyển đổi truyền tải niềm tin trong nước và tính hợp pháp quốc tế. Vì 
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thế, việc phát triển các thủ tục bầu cử phản ánh ý chí của đa số và bảo 

đảm cho những người bị thất cử rằng những quan tâm cốt lõi của họ sẽ 

được tôn trọng trong nền pháp trị (rule of law). Ở hầu hết các nước, việc 

soạn thảo hiến pháp mới là cốt yếu, dù Indonesia giữ lại hiến pháp năm 

1945 của mình với một số điều có sửa đổi và Ba Lan chỉ chấp nhận toàn 

bộ bản hiến pháp mới, nhiều năm sau khi chủ nghĩa cộng sản kết thúc. 

Việc soạn thảo hiến pháp nên có đông đảo thành phần tham gia và cố 

giải quyết những quan tâm chính yếu của các khu vực chủ chốt, ngay cả 

khi điều này có nghĩa là phải chấp nhận, ít ra là tạm thời, các thủ tục hạn 

chế dân chủ. Hãy xét hệ thống bầu cử thiên lệch còn duy trì ở Chile [11] 

trong 25 năm sau khi chế độ Pinochet kết thúc nhằm xoa dịu quân đội và 

các nhóm bảo thủ hay việc trao chức vụ phó tổng thống cho lãnh tụ đối 

lập ở Nam Phi. Xây dựng sự ủng hộ rộng rãi cho hiến pháp mới cũng có 

thể còn đòi hỏi phải lồng ghép vào những khát vọng cao xa mà về sau cần 

phải được hạ xuống hoặc phải thực hiện theo từng bước, chẳng hạn như 

các quy định đầy tham vọng kinh tế xã hội trong Hiến pháp năm 1988 của 

Brazil, đòi hỏi quyền lao động rộng rãi, cải cách ruộng đất, và chăm sóc y 

tế toàn dân. 

Mặc dù lời lẽ chính xác của hiến pháp là quan trọng, việc hiến pháp 

được thông qua như thế nào, khi nào và do ai có thể quan trọng hơn. 
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Những người soạn thảo hiến pháp phải đạt được sự đồng thuận rộng rãi và 

bảo đảm rằng không quá dễ mà cũng không phải không có cách thực tế 

nào để sửa đổi hiến pháp khi điều kiện cho phép. 

Nhiều người chỉ trích công thức của Aylwin rằng ủy ban sự thật ở Chile 

chỉ có thể cung cấp công lý “tới mức có thể được” – nhưng cái có thể được 

lại được mở rộng năm này qua năm khác. Mục đích chủ yếu nên làm là 

tạo ra sự chấp nhận rộng rãi các quy tắc cơ bản của việc tham gia dân chủ. 

Như Thabo Mbeki [12], tổng thống thứ hai của Nam Phi hậu apartheid 

nhận xét: “Điều quan trọng là bản hiến pháp do toàn thể người dân Nam 

Phi sở hữu và do đó quá trình lập hiến pháp phải có tính bao gồm”. Quá 

trình này phải bao gồm những người ủng hộ chế độ cũ, những người sẽ 

cần sự bảo đảm rằng các quyền của họ sẽ được tôn trọng dưới nền pháp 

trị. Việc truy tố tập thể không phân biệt các quan chức cũ là thiếu khôn 

ngoan. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo mới phải thiết lập các quy trình 

pháp lý minh bạch để tìm kiếm sự thật về những lạm dụng trong quá khứ, 

đưa ra việc thừa nhận và có lẽ việc sửa chữa cho các nạn nhân, và, nếu khả 

thi, đưa các thủ phạm chính ra trước công lý. Mặc dù hòa giải hoàn toàn 

có thể là điều bất khả, khoan dung lẫn nhau là một mục tiêu quan trọng. 

Thỏa hiệp, một lần nữa, là điều có tính sống còn. 

 



407 | 723 

 

Cân bằng hành động 

Khi cuộc chuyển đổi dân chủ chựng lại, công chúng thường đổ lỗi cho các 

nhà lãnh đạo dân chủ – và đôi khi cho chính nền dân chủ – do không đáp 

ứng kỳ vọng về kinh tế hoặc chính trị. Chính quyền mới thường phải kế 

thừa các cách thức tham nhũng và sự kém hiệu quả đã ăn sâu. Các phong 

trào từng đoàn kết nhau trong phản kháng chế độ độc tài có thể bị phân 

mảnh. Các tổ chức xã hội dân sự đóng góp cho phong trào đối lập chống 

độc tài đôi khi phân rã hoặc chuyển qua vị trí gây rối, đặc biệt là sau khi 

nhiều nhà lãnh đạo tài năng nhất của họ đi vào chính phủ hay chính trị 

đảng phái. 

Xây dựng mối quan hệ có tính xây dựng giữa chính phủ mới và phe đối 

lập mới là một thách thức kéo dài. Cạnh tranh giữa chính phủ và phe đối 

lập là lành mạnh cho dân chủ, nhưng sự cản trở hoàn toàn của phe đối lập 

hoặc sự đàn áp của chính phủ đối với mọi chỉ trích có thể nhanh chóng 

tiêu diệt sự cạnh tranh đó. Tư pháp độc lập để giữ cho hành pháp có trách 

nhiệm mà không ngăn chặn quá nhiều sáng kiến mới cùng với truyền 

thông tự do và có trách nhiệm có thể giúp củng cố nền dân chủ bền vững. 

Các đảng chính trị cũng đóng một vai trò quan trọng chừng nào mà 

chúng không đơn thuần trở thành phương tiện của các cá nhân nào đó và 

phe nhóm của họ. Các đảng dân chủ có chương trình hành động và tổ 
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chức tốt là phương tiện tốt nhất để thu hút mọi tầng lớp dân chúng, huy 

động sức ép hiệu quả, tổ chức hậu thuẫn bền vững cho các chính sách, 

chuyển hướng các nhu cầu công cộng, cũng như nhận diện và đề cử các 

nhà lãnh đạo có kỹ năng cao. Sự phát triển của các đảng phái mạnh đòi 

hỏi chú ý kỹ càng đến các thủ tục và các điều an toàn liên quan tới việc lựa 

chọn ứng cử viên, tài chính cho vận động tranh cử và tiếp cận với truyền 

thông. Nhiều thách thức đang tiếp diễn đối với việc quản trị dân chủ ở 

Ghana, Indonesia, và Philippines một phần là do các đảng chính trị còn 

yếu kém. 

Dù các cuộc chuyển đổi này thường do các nguyên nhân chính trị hơn 

là kinh tế kích động, những thách thức kinh tế sớm trở thành ưu tiên cho 

các chính phủ mới. Giảm nghèo và thất nghiệp có thể xung đột với các cải 

cách kinh tế cần để thúc đẩy việc tăng trưởng dài hạn và sự ổn định kinh 

tế vĩ mô. Trước khi sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân bị xói mòn, chính 

phủ cần thực hiện các biện pháp xã hội làm giảm nhẹ những khó khăn 

cho những người dễ bị ảnh hưởng nhất phải chịu đựng, nhưng chính phủ 

cũng cần phải thực hiện trách nhiệm tài chính. Các nhà lãnh đạo của mọi 

cuộc chuyển đổi mà chúng tôi nghiên cứu đều áp dụng cách tiếp cận định 

hướng theo thị trường và chính sách tiền tệ và tài chính kinh tế vĩ mô 

thận trọng, nhưng hầu hết đã làm một cách rất thận trọng để tránh thổi 



409 | 723 

 

bùng nỗi lo sợ của công chúng rằng lợi ích công cộng đã bị bán rẻ cho 

những kẻ đặc quyền. Ngay cả những người lúc đầu thù địch với thị trường 

tự do cũng chấp nhận rằng thị trường là cần thiết trong một nền kinh tế 

ngày càng toàn cầu hóa, cùng với các chính sách xã hội mạnh mẽ vốn có 

thể tạo ra sự phát triển kinh tế công bằng hơn. 

Như lịch sử gần đây về các can thiệp của phương Tây ở Trung Đông 

cho thấy một cách dư thừa, dân chủ không phải là một món hàng xuất 

khẩu. Nhưng diễn viên bên ngoài, chính phủ và phi chính phủ, có thể trợ 

giúp có hiệu quả các cuộc chuyển đổi dân chủ nếu họ tôn trọng các lực 

lượng bên trong và tham gia theo lời mời của họ. Đôi khi, họ có thể cung 

cấp các điều kiện cần thiết cho việc đối thoại thầm lặng giữa các lãnh đạo 

đối lập và giữa phe đối lập với đại diện của chế độ. Họ có thể đưa ra tư vấn 

về nhiều vấn đề thực tiễn, từ cách tiến hành một chiến dịch tranh cử, tới 

cách sử dụng hiệu quả phương tiện truyền thông, và cuối cùng là cách 

giám sát bầu cử. Trừng phạt kinh tế có thể giúp kềm chế đàn áp, như họ 

đã làm ở Ba Lan và Nam Phi. Và nước ngoài có thể cung cấp viện trợ và 

đầu tư để trợ giúp các cuộc chuyển đổi dân chủ, như họ đã làm ở Ghana, 

Philippines và Ba Lan. Giúp đỡ kinh tế của quốc tế trong quá trình 

chuyển đổi có thể tạo chỗ cho cải cách chính trị khi thực hiện để đáp ứng 

các ưu tiên của địa phương và phối hợp với các nhà hoạt động tại chỗ. 
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Tuy nhiên, can thiệp của quốc tế không thể thay thế cho các sáng kiến 

trong nước. Các diễn viên bên ngoài có nhiều khả năng tác động có hiệu 

quả khi họ biết lắng nghe, đề ra những câu hỏi phát sinh từ kinh nghiệm 

trong những thách thức tương tự, và khuyến khích những người tham gia 

tại chỗ xem xét vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. 

 

Thế giới đang thay đổi 

Các diễn viên mới, công nghệ, áp lực kinh tế, động lực địa chính trị đã 

làm thay đổi bối cảnh mà các cuộc chuyển đổi dân chủ hiện nay sẽ diễn ra 

trong đó. Bây giờ bất cứ ai với một chiếc điện thoại di động đều có thể 

châm ngòi cho các cuộc biểu tình quần chúng bằng cách thu lại hành 

động bạo lực của cảnh sát. Truyền thông xã hội có thể nhanh chóng định 

hình lại công luận và cho phép các nhà tổ chức tập hợp một số lượng lớn 

người theo dõi. Nhưng các công nghệ mới này không thể thay cho công 

việc đầy khó khăn là xây dựng các tổ chức. Như Cardoso, nhà cải cách 

Brazil sau trở thành tổng thống, nhận xét, “Vấn đề ở chỗ, huy động để phá 

bỏ thì rất dễ nhưng để xây dựng lại thì khó hơn rất nhiều. Các công nghệ mới 

tự chúng không đủ để thực hiện bước tiến kế tiếp. Các tổ chức là cần thiết, cùng 

với khả năng thông hiểu, xử lý, và thực hành quyền lãnh đạo được duy trì mọi 

lúc”. Như Kufuor nêu: “Quần chúng không thể xây dựng các tổ chức. Chính vì 
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thế lãnh đạo là quan trọng”. Trong những năm trước mắt, các phong trào 

xã hội và các tổ chức xã hội dân sự, tăng cường bởi mạng kỹ thuật số, có lẽ 

sẽ gây sức ép các chế độ chuyên quyền thường xuyên hơn và hiệu quả hơn 

so với trước đây. Tuy nhiên, những phong trào này không thể thay thế các 

đảng chính trị và các nhà lãnh đạo. Chính những diễn viên này cuối cùng 

phải xây dựng các tổ chức, xây dựng các liên minh bầu cử và quản trị, 

giành được sự ủng hộ của công chúng, chuẩn bị và thực hiện các chính 

sách, khêu gợi những hy sinh vì lợi ích chung, khêu gợi cho mọi người tin 

rằng dân chủ là có thể thực hiện được, và quản trị một cách hiệu quả. 

Thật khó để xây dựng nền dân chủ bền vững và hoạt động trơn tru ở 

các nước vốn không có kinh nghiệm về chính quyền của chính họ gần 

đây, nơi mà các tổ chức xã hội và dân sự mong manh, và nơi mà các tổ 

chức nhà nước yếu kém không có khả năng cung cấp các dịch vụ và an 

ninh đầy đủ. Dân chủ cũng có thể khó thiết lập ở những nước với sự chia 

rẽ sắc tộc, tông phái, hoặc vùng miền mạnh mẽ. Và dù sao đi nữa các 

chính phủ dân chủ được bầu một cách dân chủ không thể cai trị độc đoán 

bằng cách bỏ qua, làm suy yếu, hoặc chỉ đồng ý trên đầu môi với những 

ràng buộc về lập pháp và tư pháp mà việc quản trị dân chủ đòi hỏi. Tuy 

nhiên, chính tất cả các nước này lại cần có thay đổi dân chủ cấp bách nhất. 

Ví dụ của Ghana, Indonesia, Philippines, Nam Phi, và Tây Ban Nha cho 
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thấy những thách thức này có thể đáp ứng được trong nhiều điều kiện 

khác nhau, thậm chí ở các nước bị chia rẽ sâu sắc. 

Ngày nay, hơn bao giờ hết có thể huy động nhiều người trẻ có học thức 

hơn tham gia biểu tình cho dân chủ ở các quảng trường công cộng, đặc 

biệt là ở những nơi việc làm hiếm hoi. Tuy nhiên, đưa họ can dự trong 

việc xây dựng các đảng chính trị lâu bền và các tổ chức khác trên cơ sở 

đang diễn tiến là thách thức lớn. 

Dân chủ không xuất hiện trực tiếp hoặc đương nhiên từ các đám đông 

trên đường phố. Việc xây dựng các nền dân chủ đòi hỏi tầm nhìn, đàm 

phán và thỏa hiệp, nổ lực, kiên trì, kỹ năng, tài lãnh đạo – và cơ may nào 

đó. Tuy nhiên, dù có tất cả mọi chướng ngại, nhiều cuộc chuyển đổi dân 

chủ đã thành công trong quá khứ. Học tập và áp dụng những bài học của 

những kinh nghiệm thành công đó có thể giúp loại bỏ các chế độ chuyên 

quyền và hình thành các nền dân chủ bền vững thay thế. 

 

ABRAHAM F. Lowenthal là Senior Fellow tại Viện Brookings và là Giám đốc 

sáng lập Đối thoại Liên Mỹ. Sergio Bitar là Chủ tịch Quỹ Chile vì Dân chủ 

và là Uỷ viên cao cấp tại Đối thoại Liên Mỹ. Ông là nghị sĩ quốc hội Chile từ 

năm 1994 đến 2002. 
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Hai ông là đồng biên tập viên của quyển Các cuộc chuyển đổi dân chủ: trò 

chuyện với các lãnh đạo thế giới (Johns Hopkins University Press và IDEA 

International, 2015), bài viết này được chuyển thể từ đó. 

 

Nguồn: Abraham F. Lowenthal, Sergio Bitar. Đi tới dân chủ: những bài học 

từ các cuộc chuyển đổi thành công. Truy cập ngày 01.10.2016. 

<http://phiatruoc.info/di-toi-dan-chu-nhung-bai-hoc-tu-cac-cuoc-

chuyen-doi-thanh-cong> 

 

  



414 | 723 

 

BÀI MƯỜI BA 

 

LÀM SAO ĐỂ WASHINGTON CÓ THỂ ĐẢO 

NGƯỢC ĐƯỢC TRÀO LƯU DÂN CHỦ ĐANG 

SUY TÀN 

Tác giả: Larry Diamond 

Dịch giả: Đỗ Kim Thêm 

 

rong thập kỷ sau thời Chiến tranh Lạnh, nền dân chủ phát triển 

mạnh mẽ trên toàn thế giới chưa từng thấy. Tuy nhiên, trong những 

năm gần đây, phần lớn những tiến bộ này đã bị xói mòn dần. Từ năm 

2000 cho đến năm 2015, nền dân chủ bị phá vỡ tại 27 quốc gia, trong đó 

có Kenya, Nga, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng trong thời gian đó, một số 

“các quốc gia khác đang chuyển đổi” trong toàn cầu, nhờ dân số đông và 

kinh tế quy mô lớn, mà họ có thể tác động lan rộng hơn về tương lai của 

nền dân chủ trong toàn cầu, nhưng cũng có những diễn biến theo chiều 

hướng xấu. Theo ước lượng của Freedom House, một cơ quan phi lợi 

nhuận ở Hoa Kỳ, thì các chỉ số về tự do chính trị bị thu hẹp trong gần 

một nửa trong số các quốc gia này. 

T 
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Trong khi đó, nhiều chế độ độc tài hiện nay đã trở nên ít cởi mở, minh 

bạch và đáp ứng cho dân chúng. Họ im lặng trước các bất đồng chính kiến 

trên mạng Internet bằng cách kiểm duyệt, điều tiết và bắt giữ những 

người mà họ cho là mối đe dọa. Ví dụ như nhiều chế độ đang cố gắng 

kiểm soát Internet bằng cách thông qua các đạo luật yêu cầu các doanh 

nghiệp nước ngoài lưu trữ các dữ liệu của người dân trong nước. Dù 

không trực tiếp trên mạng, các nước cũng đang kìm hãm xã hội dân sự 

bằng cách hạn chế khả năng của các tổ chức này khi họ hoạt động, giao 

tiếp, và gây quỹ. Từ năm 2012, các chính phủ trên toàn cầu đã dự thảo 

hoặc ban hành hơn 90 luật hạn chế quyền tự do hiệp hội hoặc hội họp. 

Thêm vào vấn đề này, nền dân chủ chính nó dường như đã mất đi sự 

thu hút. Nhiều nền dân chủ mới nổi đã không đáp ứng được các kỳ vọng 

của người dân về tự do, an ninh, và tăng trưởng kinh tế; ngay cả hoạt 

động của các nền dân chủ đã định hình trong thế giới ngày càng rối loạn 

chức năng, trong số này có cả Hoa Kỳ. Trong khi đó, ở Trung Quốc, qua 

nhiều thập kỷ tăng trưởng kinh tế đã chứng minh rằng một nhà nước 

không cần phải tự do hóa mới mang lại thịnh vượng. 

Không phải tất cả các xu hướng là xấu. Những người lạc quan có thể đề 

cập đến trường hợp Nigeria, nơi mà lần đầu tiên trong lịch sử vào tháng 

Năm năm 2015 quyền lực dân chủ thực sự đã chuyển giao, khi đảng cầm 
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quyền đã bị phe đối lập đánh bại; hoặc như tại Sri Lanka, nơi mà một nền 

dân chủ có bầu cử vào tháng Giêng năm 2015 đã trở lại sau năm năm với 

bầu cử theo chế độ chuyên chế. Nền dân chủ Ả Rập đầu tiên trong nhiều 

thập kỷ đã nổi lên tại Tunisia và Myanmar (còn gọi là Miến Điện), một 

chính phủ được bầu theo lối dân chủ hiện nay, cùng chia sẻ quyền lực 

đáng kể với quân đội. Mô hình độc tài của chủ nghĩa tư bản cũng đã mất 

một số điểm sáng chói, khi tăng trưởng của Trung Quốc đã chậm lại rõ 

rệt và sự sụt giảm của giá dầu đã làm suy yếu nước Nga và các nước sản 

xuất dầu hoả khác. 

Những người ủng hộ dân chủ hành động một cách cuồng nhiệt để tận 

dụng các cơ hội khác nhau. Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và Đồng minh có thể 

mở ra một làn sóng mới của tự do trên toàn cầu, đặc biệt là ở các nước 

đang trổi dậy ở châu Á. Tuy nhiên, nếu không có sự hỗ trợ đó, chế độ 

chuyên quyền sẽ tiếp tục phát sinh, dẫn đến nhiều tình trạng bất ổn và ít 

tự do hơn. 

 

Trào lưu hướng nội 

Một trong những thách thức lớn nhất đối diện với nền dân chủ hiện nay 

là Hoa Kỳ, một nhà quán quân lớn nhất của nền dân chủ, không còn quan 

tâm để thúc đẩy dân chủ. Trong một cuộc khảo sát vào năm 2013 của tổ 
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chức Pew, thì 80 phần trăm người Mỹ được thăm dò đồng ý rằng đất nước 

của họ “không nên nghĩ quá nhiều về tình trạng quốc tế” và thay vì thế họ 

nên “tập trung hơn vào các vấn đề quốc gia [của Mỹ].” Chỉ có 18 phần 

trăm bày tỏ tin tưởng rằng việc cổ vũ dân chủ phải là một ưu tiên hàng 

đầu trong chính sách đối ngoại. Do đó, không có gì là ngạc nhiên khi 

không ai trong số các ứng cử viên tổng thống hiện tại đã xem thúc đẩy 

dân chủ là nền tảng trong của chiến dịch tranh cử của mình. 

Washington đã tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của các tổ chức phi chính 

phủ. Quốc hội gia tăng các chuẩn chi cho Quỹ Quốc gia vì Dân chủ (the 

National Endowment for Democracy), một quỹ phi lợi nhuận nhằm tài trợ 

cho các nhóm ủng hộ dân chủ ở nước ngoài, từ 115 triệu trong năm 2009 

lên đến 170 triệu USD vào năm 2016. Tuy nhiên, phần lớn các hỗ trợ của 

công chúng cho việc thúc đẩy dân chủ đã suy giảm và tài trợ cho việc cổ 

vũ đã bị đình trệ. Trong cùng thời gian này, các kinh phí của chính phủ 

Hoa Kỳ về dân chủ, nhân quyền, và các chương trình quản trị (chủ yếu là 

thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ – USAID) đã giảm gần 

400 triệu USD. Thậm chí, nếu không kể sự tài trợ cho Afghanistan và 

Iraq suy giảm, thì tình trạng tài trợ cho các chương trình như vậy ở các 

nước khác không còn nhiều. 
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Trong khi Hoa Kỳ tụt hậu thì vài nước khác đã tiến bước. Các nỗ lực 

liên chính phủ tham vọng nhất để thúc đẩy dân chủ là Cộng đồng các nền 

Dân chủ (Community of Democracies), một liên minh thành lập vào năm 

2000, họ thiếu các nguồn lực và viễn kiến để có nhiều tác động hơn. Các 

tổ chức khu vực không hoạt động tốt hơn. Ví dụ như Liên Âu tuân thủ 

phần lớn các chuẩn mực dân chủ trong khi Thủ tướng Hungary Viktor 

Orban lại coi thường. Khi Liên Âu tuyệt vọng để bảo đảm sự giúp đỡ cho 

Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn chặn dòng người tị nạn Syria, họ đã đồng ý 

để làm sống lại các cuộc đàm phán về vai trò thành viên của Ankara, ngay 

cả khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gia tăng nỗ lực 

đàn áp giới bất đồng chính kiến. 

Mặc dù một số nước châu Âu, chẳng hạn như Thụy Điển và Vương 

quốc Anh, đã tiếp tục hỗ trợ cho các chương trình song phương quan 

trọng để thúc đẩy dân chủ và cải thiện quản trị, ngân sách của Quỹ châu 

Âu vì Dân chủ (European Endowment for Democracy), được thành lập 

vào năm 2013, chỉ đạt 11 triệu USD hồi năm ngoái. Tổ chức Westminster 

vì Dân chủ thuộc Vương quốc Anh (United Kingdom’s Westminster 

Foundation for Democracy), đang có một ngân sách công 5 triệu USD. 

Trung tâm Quốc tế của Canada cho Nhân quyền và Phát triển Dân chủ 

(Canada’s International Centre for Human Rights and Democratic 
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Development) đóng cửa vào năm 2012. Các nền dân chủ đang phát triển 

như Brazil, Ấn Độ và Indonesia đã do dự để đóng góp nhiều hơn, thay vì 

thế họ tập trung nhiều cho các vấn đề quốc nội. 

Các nhà lãnh đạo độc tài đã tận dụng khoảng trống này bằng cách xuất 

khẩu các giá trị không liên hệ đến tự do và các công nghệ giúp cho đàn 

áp. Iran đã sử dụng ảnh hưởng quân sự, chính trị và tài chính để định 

hình hoặc làm mất ổn định các chính quyền tại Iraq, Lebanon, Syria và 

Yemen. Nga đã sử dụng bạo lực, đe dọa và tung tiền để hỗ trợ cho các 

phong trào đòi ly khai và thân Nga, các lực lượng chính trị chống cải cách 

ở Georgia và Ukraine. Hơn nữa, Nga đã xây dựng một tổ chức tự do trên 

Internet tên là Access Now, một “khối thịnh vượng chung của các quốc 

gia giám sát” bằng cách xuất khẩu các công nghệ kiểm soát mạng điện tử 

tinh vi khắp Trung Á. Theo một nguồn tin thì Trung Quốc cũng cung 

cấp cho Ethiopia, Iran, và một số chế độ độc tài ở Trung Á – Tajikistan, 

Turkmenistan, Uzbekistan – với các công nghệ kiểm soát Internet và viễn 

thông để giúp họ đàn áp và theo dõi dân chúng. 

Hình thức tốt nhất của chính phủ  

Mặc dù việc thúc đẩy dân chủ có thể đã giảm trong các ưu tiên của 

công chúng Hoa Kỳ nhưng những nỗ lực này còn lại trong các lợi ích 

quốc gia. Các nước dân chủ sử dụng ít bạo lực hơn đối với dân chúng và 
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bảo vệ nhân quyền nhiều hơn. Các nước không gây chiến nhau. Họ có 

nhiều khả năng để phát triển một nền kinh tế thị trường, và những nền 

kinh tế có nhiều khả năng hơn để đạt ổn định và thịnh vượng. Dân chúng 

được hưởng mức tuổi thọ cao và tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và bà mẹ 

thấp hơn so với người dân sống dưới các chế độ khác. Vì thế mà các nước 

dân chủ cũng là các đồng minh tốt. 

Như Michael McFaul, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga, đã viết: “Không phải 

mọi nền dân chủ trên thế giới đã hoặc đang là đồng minh thân cận của 

Hoa Kỳ, nhưng không có nền dân chủ nào trên thế giới mà họ đã hoặc là 

kẻ thù của Hoa Kỳ. Tất cả những đồng minh lâu đời nhất của Hoa Kỳ đã 

và vẫn giữ nền dân chủ.” 

Ngược lại, các chế độ độc tài, vốn dĩ đã luôn bất ổn, vì phải đối mặt với 

một tình thế khó khăn chủ yếu trong tiến thoái. Nếu một chế độ toàn trị 

thành công đem lại cho dân chúng giàu có và giáo dục, dân chúng sẽ xây 

dựng một xã hội dân sự, mà sẽ không sớm thì muộn gì họ cũng sẽ đòi hỏi 

thay đổi chính trị. Nhưng nếu một chế độ chuyên chế không thành công 

để đem lại tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống, thì chế độ này sẽ 

chịu sụp đổ. 

Hoa Kỳ vẫn có những công cụ để phát huy dân chủ, thậm chí ngay như 

khi họ thiếu ý muốn. Như Thomas Carothers, Phó Chủ tịch của Quỹ 
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Carnegie vì Hòa bình Quốc tế (Carnegie Endowment for International 

Peace), đã chứng minh là trong hơn một phần thế kỷ qua, hỗ trợ bầu cử 

Hoa Kỳ đã phát triển từ các loại công việc phiến diện, nhất thời, ngắn hạn 

cho đến một mối quan hệ hợp tác sâu xa hơn với các tổ chức trong nước. 

Hỗ trợ cho các xã hội dân sự đã lan toả ra ngoài không đơn thuần là giúp 

cho giới trí thức tại các thủ đô quốc gia. Những nỗ lực để thúc đẩy các 

tinh thần trọng pháp đã mở rộng vượt ra ngoài các khoá huấn luyện kỹ 

thuật ngắn hạn cho các thẩm phán và luật sư, mà còn tập trung vào các 

vấn đề rộng hơn như về trách nhiệm giải trình và nhân quyền. 

Những nỗ lực này dường như đã được đền bù. Một nghiên cứu vào năm 

2006 về ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong việc viện trợ cho nước ngoài liên 

quan đến dân chủ đã chỉ ra rằng 10 triệu trong kinh phí phụ trội của 

USAID tạo ra số lượng thay đổi dân chủ gấp năm lần tại một nước dự 

kiến sẽ đạt được các chuẩn mực dựa theo cơ quan Freedom House. 

Hãy để tự do lên tiếng 

Hoa Kỳ có thể và nên hành động nhiều hơn nữa. Vị Tổng thống kế 

nhiệm nên thúc đẩy dân chủ là một trụ cột của chính sách đối ngoại. 

Washington có thể làm như vậy trong một cách hòa bình, đa phương và 

không mất nhiều kinh phí mới và tốn kém. 
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Trước hết, theo đuổi một chính sách như vậy đòi hỏi họ cẩn trọng để 

tránh việc làm cho quyền toàn trị trở nên chính thống. Trong chuyến 

thăm vào tháng 7 năm 2015 tại Ethiopia, Tổng thống Barack Obama đã 

làm điều ngược lại, khi ông đã hai lần gọi chính phủ này là “được bầu cử 

một cách dân chủ”, mặc dù nó đã tổ chức các cuộc bầu cử giả tạo trước đó 

trong cùng năm. Khi ông đến thăm Kenya trên cùng chuyến đi, ông 

Obama bày tỏ hy vọng rằng chế độ bán độc tài và tham nhũng sẽ “tiếp tục 

theo đuổi con đường dẫn đến một nền dân chủ mạnh mẽ, toàn diện, trách 

nhiệm và dân chủ, minh bạch hơn”. Các chế độ này nắm lấy các loại ngôn 

ngữ như vậy, sử dụng sự xác nhận bảo chứng của Hoa Kỳ ngầm để bóp 

nghẹt tự do ngôn luận và các hoạt động chống đối trong nước. 

Năm 1981, George H.W. Bush, khi còn làm Phó Tổng thống, đã đến 

thăm Manila và nói với nhà độc tài là Ferdinand Marcos là: “Chúng tôi 

yêu sự tuân thủ nguyên tắc dân chủ của Ngài.” Trong vòng vài năm sau, 

lạm quyền của Marcos càng nhiều hơn, và đối thủ chính của ông trong 

nền đối lập dân chủ là Benigno Aquino, Jr., bị ám sát. 

Washington cũng nên nắm bắt cơ hội để tái khẳng định sự cam kết của 

Hoa Kỳ đối với các nền dân chủ ở nước ngoài. Trong năm 2015, Hoa Kỳ 

nắm quyền lãnh đạo của Cộng đồng các nền Dân chủ (Community of 

Democracies), mà họ sẽ tổ chức cuộc họp lưỡng niên kế tiếp tại 
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Washington vào năm 2017, một vài tháng sau khi tổng thống được kế 

nhiệm. Vị tổng thống tương lai nên nói chuyện tại hội nghị để nhấn 

mạnh tầm quan trọng của tổ chức và minh xác các giá trị này. 

Tổng thống kế nhiệm cũng nên tăng cường hỗ trợ tài chính cho các 

nền dân chủ còn mong manh. Các quốc gia đang trải qua quá trình 

chuyển đổi chính trị chẳng hạn như Myanmar, Tunisia và Ukraine – họ bị 

tổn thương quá nặng nề do những ảnh hưởng ngoại lai. Vì vậy, hỗ trợ của 

Hoa Kỳ có thể tác động có tầm vóc ở những nơi như vậy. Quốc hội đã 

tăng cường trợ giúp cho Tunisia từ 61 triệu USD trong 2015 lên đến 142 

triệu USD trong năm nay, và cho Ukraine từ 88 triệu USD trong 2014 lên 

đến 659 triệu USD hiện nay. Viện trợ này có thể làm và nên làm nhiều 

hơn cho các nước này, và cho các nền dân chủ khác đang nổi lên và còn 

mong manh (dù nhỏ ví dụ như Senegal và lớn như Indonesia). Nhưng 

một phần của các thương thảo cho việc tăng cường viện trợ kinh tế phải là 

sự cam kết nghiêm túc của các nhà lãnh đạo của các quốc gia trong việc 

chống tham nhũng và nâng cao phẩm chất quản trị. 

Các nước kề cận với các nền dân chủ có xu hướng phát triển theo chiều 

hướng dân chủ, trong khi các nước kề cận với các chế độ độc tài có xu 

hướng hướng về toàn trị. Do đó, Washington cần phải phát triển một 

chiến lược toàn diện để nhắm mục tiêu tới các quốc gia, nơi mà tiến trình 
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dân chủ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực. Các quốc gia đông dân có 

xu hướng tạo ảnh hưởng nhiều hơn, do đó, tổng thống kế nhiệm nên tìm 

cách để thúc đẩy các quốc gia như Bangladesh, Indonesia, Myanmar, 

Nigeria, Pakistan, Philippines, Nam Phi hướng tới tình trạng quản trị có 

hiệu quả, trách nhiệm dân chủ hơn. Đồng thời, vị tổng thống tương lai, 

dù nam hay nử, không nên khinh xuất các nền dân chủ nhỏ hơn như 

Georgia, Senegal và Tunisia. 

Trong lĩnh vực sau thời kỳ Xô Viết, ở Tây Phi và trong thế giới Ả Rập, 

các tác nhân chính trị và dân sự nên theo dõi chặt chẽ những thử nghiệm 

chuyên nghiệp này. Trong mỗi trường hợp, các thành công có thể tạo ra 

hiệu ứng lan tỏa đáng kể. Hoa Kỳ cũng nên tập trung vào những nơi có 

bước đột phá để khai thông. Ví dụ như Venezuela đã sẵn sàng cho một 

tiến trình chuyển đổi dân chủ kể từ cuối năm 2015, khi đảng đối lập đánh 

bại đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử lập pháp, làm suy yếu trầm trọng 

quyền lãnh đạo theo chế độ xã hội chủ nghĩa khoảng hai thập kỷ. Việt 

Nam biểu hiện một cơ hội đầy hấp dẫn, do xã hội dân sự đang hình 

thành, là thành viên trong Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, và 

mong muốn rõ ràng là gần gũi hơn với Hoa Kỳ để chống lại mối đe dọa 

của Trung Quốc. 
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Bất kỳ chính sách nào để thúc đẩy dân chủ phải bao gồm những nỗ lực 

táo bạo, thông minh hơn để chống tham nhũng, mà nó làm duy trì phần 

lớn các chế độ độc tài. Trong thập kỷ qua, Washington đã đạt được tiến 

bộ trong việc xác định, theo dõi và tịch thu các tài sản bất chính – một 

bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại trào lưu khủng bố và buôn 

bán ma túy mà còn có thể thúc đẩy dân chủ và nhân quyền. Nhưng Hoa 

Kỳ cần phải làm nhiều hơn nữa để xác định các tài sản quốc tế của các nhà 

độc tài và thân tộc của họ, truy tố họ về các hoạt động rửa tiền và trả lại 

tài sản lớn của họ cho dân chúng bị bỏ quên. Chính quyền kế nhiệm cần 

chỉ đạo cho USAID tạo ưu tiên cho các chương trình giúp các nước nhằm 

xây dựng các cơ quan hành chánh chuyên nghiệp và các cơ quan tự trị có 

khả năng kiểm toán các tài khoản của chính phủ và truy tố tham nhũng. 

Chính quyền sẽ giúp các nhóm xã hội dân sự và các phương tiện truyền 

thông trong những nỗ lực để theo dõi các quỹ bị đánh cắp và buộc các 

công chức giải trình. 

Là một phần của một nỗ lực để ngăn cản việc tham nhũng, vị tổng 

thống kế nhiệm cần đẩy mạnh việc sử dụng các phương sách luật pháp và 

các công cụ để tịch thu các tài sản của các nhà độc tài nằm trong lãnh thổ 

của Hoa Kỳ. Kể từ khi Hoa Kỳ đưa ra sáng kiến thu hồi các tài sản chế độ 

đạo tặc trong năm 2010, các luật sư và các nhà điều tra của Bộ Tư pháp, 



426 | 723 

 

Bộ Nội an và FBI đã mang lại 25 vụ kiện để chống lại 20 quan chức nước 

ngoài, tìm cách thu lại 1,5 tỷ USD các khoản thu bất chánh, bao gồm các 

bất động sản của nhà độc tài quá cố Nigeria Sani Abacha và Gulnara 

Karimova, con gái của Tổng thống Uzbekistan. Washington cũng đã đẩy 

mạnh các nỗ lực để ngăn chặn luồng tiền bất hợp pháp chảy vào các ngân 

hàng Hoa Kỳ. Tổng thống kế nhiệm nên tăng các nguồn lực và khả năng 

chính trị cho những nỗ lực như vậy nhiều hơn, cả trong nước và quốc tế, 

để đảm bảo rằng chính giới đạo tặc không có tìm thấy nơi trú ẩn an toàn. 

Tổng thống kế nhiệm, dù nam hay nữ, nên khuyến khích các nhà ngoại 

giao Hoa Kỳ hỗ trợ cho nền dân chủ thành một ưu tiên quan trọng trong 

công tác cơ bản của họ. Các đặc sứ này có thể sử dụng đặc quyền miễn tố 

trong quy chế ngoại giao của họ, để bảo vệ các nhà hoạt động khi họ bị 

bắt giữ hoặc để tạo khó khăn hơn cho chế độ khi họ đề ra mục tiêu nhằm 

bắt giữ họ, như trong trường hợp hỗ trợ ngoại giao của Mỹ và châu Âu 

đối với Las Damas de Blanco (Ladies in White), phong trào đối lập mà 

người vợ bất đồng chính kiến bị tù và phụ nữ khác được thành lập ở 

Cuba. Trong trường hợp cực đoan, họ có thể và nên cho phép các nhà bất 

đồng chính kiến trú ẩn trong các toà đại sứ và lãnh sự của họ, như các 

trường hợp toà đại sứ Hoa Kỳ đã làm cho các nhà khoa học và bất đồng 
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chính kiến của Trung Quốc Phương Lưu Chi trong chiến dịch đàn áp 

những người biểu tình Thiên An Môn sau năm 1989. 

Các nhà ngoại giao cũng có thể tiếp xúc với các nhà lãnh đạo địa 

phương, qua đó cung cấp cho họ một cơ hội duy nhất để thúc đẩy giới 

chuyên quyền phải hướng về cải cách. Ở một đất nước đang chuyển mình 

sang nền dân chủ, thí dụ như Nam Phi vào cuối năm 1980 và đầu những 

năm 1990, hay Myanmar ngày nay, sự tham gia như vậy có thể giúp nuôi 

dưỡng và duy trì quyết tâm cho sự thay đổi dân chủ. 

Trong trường hợp một chế độ toàn trị quá mạnh, tự tin và bám chặt 

như ở Trung Quốc hiện nay, thì có thể xem những nỗ lực đó là vô vọng. 

Nhưng phần lớn các chế độ toàn trị có các phần tử dung hoà và thực 

dụng, đó là những người có thể nhìn thấy sự cần thiết phải cởi mở chính 

trị. Trung Quốc là không thể khác hơn. Giới người ôn hoà ít ỏi ngày nay 

cũng có thể trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai. 

Trong khi đó, chính quyền tương lai phải ủng hộ quyền tự do dùng 

Internet và kỹ thuật số – đó là một nỗ lực quan trọng đặc biệt trong chiều 

hướng của những gì mà Edward Snowden tiết lộ các rò rĩ trong việc giám 

sát của chính phủ Hoa Kỳ qua Internet và liên lạc qua điện thoại vốn đã 

làm hại cho uy tín của Hoa Kỳ. Trong cách này, các chính phủ nên bắt 

đầu bằng cách chỉnh lại biện pháp trừng phạt kinh tế. Năm 2014 trong 
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lệnh trừng phạt chống lại Iran, Washington đã cho miễn trừ về việc xuất 

khẩu phần mềm cho “thông tin liên lạc cá nhân trên Internet, chẳng hạn 

như nhắn tin cấp thời, trao đổi qua hình thức chat và email, nối kết qua 

mạng xã hội, chia sẻ hình ảnh và phim, trình duyệt web, và viết blog”. 

Ngoại lệ miễn giảm như vậy, cũng như phân phối miễn phí phần mềm để 

phá vỡ kiểm duyệt Internet và cho phép bất đồng chính kiến để giao tiếp 

an toàn, nên trở thành một phần tiêu chuẩn trong bất kỳ các nỗ lực trừng 

phạt của Hoa Kỳ, kể cả đối với Bắc Hàn. Các chế độ toàn trị cần gạn lọc 

thông tin và kiểm soát thông tin liên lạc để duy trì sự cai trị của họ, và 

làm suy yếu sự kiểm soát này là một trong những cách tốt nhất mà Hoa 

Kỳ có thể thúc đẩy sự thay đổi dân chủ. 

Tổng thống kế nhiệm cũng có thể sử dụng các hiệp định thương mại 

để thúc đẩy dân chủ. Các nghiên cứu xác nhận rằng khi hiệp định tự do 

thương mại có điều kiện buộc các chính phủ phải có những biện pháp cụ 

thể để bảo vệ quyền con người, thì các cải thiện quan trọng sẽ xãy ra. Nhà 

Trắng đã báo cáo rằng trong quá trình đàm phán Đối tác Xuyên Thái 

Bình Dương đã thúc đẩy Brunei ký kết và Việt Nam phê chuẩn Công ước 

của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn, trong khi cũng khuyến khích cải 

thiện các nhân quyền khác tại hai nước này và Malaysia. 
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Kết hợp các đảm bảo mạnh mẽ cho nhân quyền (bao gồm cả các quyền 

lao động) vào các hiệp định thương mại trong tương lai cung cấp một lợi 

ích hổ tương: nuôi dưỡng cải cách dân chủ ở các nước đối tác và giúp làm 

giảm các cáo giác là hiệp ước thương mại của Hoa Kỳ tạo một sân chơi 

không công bằng cho người lao động và các công ty Mỹ. Không cần phải 

nói, thành công của các quy định này sẽ phụ thuộc vào việc Washington 

sẵn sàng mang lại hành động pháp lý chống lại các nước thành viên vi 

phạm. 

Vâng, chúng tôi có thể. 

Trên hết, bất kỳ sự thúc đẩy cho một nền dân chủ nào ở nước ngoài 

cũng phải bắt đầu từ trong nước. Thực tế đáng buồn là nền dân chủ của 

Mỹ không còn tạo nguồn cảm xúc ngưỡng mộ hoặc thi đua. Cuộc bầu cử 

tổng thống Hoa Kỳ đã hé lộ một trào lưu sâu rộng về tình trạng tha hoá 

và sự phẩn nộ của công chúng hiện nay tại Washington dường như không 

thể lắng dịu. Các việc thu xếp ở các điạ phương tranh cử cho Quốc hội, 

các luồng tiền bất chính tràn ngập trong các chiến dịch bầu cử và sức 

mạnh ngày càng tăng của nhóm lợi ích gây tìm cách áp lực đã làm phân 

hoá chính trị ở một mức độ chưa từng có, tất cả dẫn đến chuyện lo các 

khoảng chi xuất sao cho ít hơn, làm băng hoại việc thiết lập chính sách 
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đối ngoại cho lưởng đảng và làm tê liệt các sinh hoạt thường xuyên của 

chính phủ. 

Những thất bại chính trị này đã tạo thêm vũ khí cho các kẻ thù của dân 

chủ. Ví dụ như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc rằng “không 

có dân chủ thực sự” tại Hoa Kỳ, và ông Mahmoud Ahmadinejad, cựu 

Tổng thống Iran, đã chỉ trích cuộc bầu cử của Hoa Kỳ là “một chiến 

trường cho nhà tư bản.” 

Chính quyền kế nhiệm có thể tạo ra một số biện pháp để đối phó với 

các cáo giác đó và khôi phục lòng tin của người dân trong nền dân chủ 

Mỹ. Đối với Quốc hội, chính quyền cần cải cách luật tài trợ cho các chiến 

dịch tranh cử và đòi hỏi phải công bố thông tin nhanh chóng và đầy đủ 

của tất cả các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử, thậm chí cần đến 

cái gọi là ủy ban độc lập biểu quyết. Chính quyền cũng nên khuyến khích 

các chính quyền tiểu bang thêm sinh lực cho tinh thần cạnh tranh trong 

chính trị, ví dụ bằng cách chấm dứt các thu xếp, các loại bầu theo lối lựa 

chọn cho Quốc hội và các cơ quan nhà nước, và loại bỏ các luật ngăn chặn 

ứng cử viên sơ bộ bị thua cuộc khi họ là ứng viên độc lập trong cuộc bầu 

cử. 

Các bước này, nếu kết hợp lại, có thể cải thiện nền dân chủ tại Hoa Kỳ 

và các nước ngoài ít nhiều trong vấn đề không liên hệ đến các chi phí. Các 
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biện pháp này có thể giúp khôi phục lại vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên 

thế giới và mang nền dân chủ của thế giới ra khỏi tình trạng suy tàn triền 

miên và đi tới một giai đoạn mới của sự tiến bộ. 

 

Larry Diamond là chuyên gia cao cấp của Hoover Institution và Freeman 

Spogli Institute for International Studies, thuộc Đại học Stanford. 

 

Nguồn: Larry Diamond. Làm sao để washington có thể đảo ngược được trào 

lưu dân chủ đang suy tàn. [Democracy in Decline – How Washington Can 

Reverse the Tide – July/August 2016.] Truy cập ngày 01.10.2016. 

<http://phiatruoc.info/lam-sao-de-washington-co-the-dao-nguoc-duoc-

trao-luu-dan-chu-dang-suy-tan-ii> 
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BÀI MƯỜI BỐN 

 

HƯỚNG TỚI CỦNG CỐ DÂN CHỦ 

Tác giả: Larry Diamond 

Dịch giả: Lâm Yến, Khải Minh 

 

rong làn sóng dân chủ hoá toàn cầu lần thứ ba này, không hiện 

tượng nào thu hút trí tưởng tượng của các học giả, nhà quan sát và 

các nhà hoạt động hơn là "xã hội dân sự". Liệu còn gì gây xúc động hơn là 

những nhóm sinh viên, nhà văn, nghệ sĩ, linh mục, giáo viên, công nhân 

và các bà mẹ dũng cảm dám thách thức sự lập lờ, tham nhũng và ách 

thống trị bạo tàn của các nhà nước độc tài? Liệu có bất kì một biểu tượng 

nào gợi hứng cho những nhà dân chủ hơn là cái ta đã chứng kiến ở 

Manila năm 1986, khi hàng trăm ngàn công dân được tổ chức lại, tràn 

ngập các đường phố để đòi lại cuộc bầu cử bị đánh cắp và buộc Ferninand 

Marcos rời ngôi vị qua "quyền lực nhân dân" không bạo động? 

Tuy nhiên, trên thực tế, việc lật đổ các chính quyền độc tài qua đối lập 

dân chủ được vận động rộng khắp, dựa vào quảng đại quần chúng chưa trở 

thành một thông lệ [vào thời điểm Diamond viết bài này-ND]. Hầu hết 

T 
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các quá trình chuyển tiếp dân chủ đều kéo dài và thông qua thương nghị 

(nếu không phải là được kiểm soát từ bên trên bởi các nhà độc tài đang tại 

vị). Tuy nhiên, kể cả trong những chuyển tiếp có thương nghị và được 

kiểm soát như thế, động năng của dân chủ hoá, và đặc biệt là áp lực hoàn 

thiện tiến trình đó, thường đến từ "sự trỗi dậy của xã hội dân sự", sự tái 

cấu trúc không gian công, và vận động mọi tổ chức đối lập và các phong 

trào cơ sở (grassroots) bằng mọi phương pháp [1] . 

Nếu như sự quan tâm mới hồi sinh về xã hội dân sự có thể được truy 

nguyên nguồn gốc lý thuyết về Alexis de Tocqueville, thì có vẻ như quan 

tâm ấy lại mang nợ Jean-Jacques Rousseau về cảm hứng và tinh thần, bởi 

sự lãng mạn hoá "nhân dân" như là một lực lượng vì lợi ích chung, vùng 

dậy để khẳng định ý chí dân chủ chống lại nền độc tài hẹp hòi và xấu xa. 

Hình ảnh về sự vận động rộng khắp đã thấm đẫm tư tưởng đương đại về 

thay đổi dân chủ khắp châu Á, Mỹ Latinh, Đông Âu, và Phi Châu-và điều 

này hoàn toàn không phải vô cớ. 

Ở Hàn Quốc, Đài Loan, Chile, Ba Lan, Trung Quốc, Tiệp Khắc, Nam 

Phi, Nigeria, và Benin (mới chỉ là một danh sách không đầy đủ), cuộc vận 

động xã hội dân sự rộng khắp là một nguồn sức ép cơ bản cho những thay 

đổi dân chủ. Các công dân thách thức nền độc tài không với tư cách cá 

nhân, mà với tư cách là thành viên của các phong trào sinh viên, nhà thờ, 
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hội nghề nghiệp, tổ chức phụ nữ, công đoàn, các tổ chức nhân quyền, các 

nhà sản xuất, báo chí, các tổ chức dân sinh và vân vân. 

Giờ đây, đã hiển nhiên là để hiểu những đổi thay dân chủ trên toàn thế 

giới, người ta không thể không nghiên cứu xã hội dân sự. Dù thế, những 

nghiên cứu như vậy thường cung cấp cái nhìn một chiều và sai lạc. Để 

hiểu vai trò của xã hội dân sự trong việc kiến tạo nền dân chủ đòi hỏi một 

lý thuyết phong phú hơn, và khái niệm hoá (conceptualization) phức tạp 

hơn. Sự đối lập đơn giản giữa nhà nước và xã hội dân sự, bị khoá chặt 

trong thế anh thắng tôi thua, sẽ không giải quyết được vấn đề. Chúng ta 

cần xác định rõ hơn xã hội dân sự là gì và không là gì, để xác định những 

biến thể vốn rất đa dạng trong hình thức và đặc điểm của nó. Chúng ta 

không những phải hiểu những kênh đa dạng mà xã hội dân sự có thể 

đóng góp vào nền dân chủ, mà còn phải hiểu những mâu thuẫn và căng 

thẳng mà nó tạo ra và chứa đựng. Chúng ta cần suy nghĩ về những đặc 

điểm của xã hội dân sự có nhiều khả năng giúp ích nhiều nhất cho sự phát 

triển và củng cố của nền dân chủ. Và cuối cùng, nhưng không kém phần 

quan trọng, chúng ta phải tạo lập một bức tranh thực tế hơn về giới hạn 

của tiềm năng đóng góp của xã hội dân sự vào dân chủ, và vì vậy, về mức 

độ chú tâm mà nhà dân chủ phải đặt vào nhiệm vụ xây dựng xã hội dân sự 

trong vô số các thách thức của việc củng cố nền dân chủ. 
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Xã hội dân sự là gì và không là gì 

Xã hội dân sự ở đây được hiểu là một mảng của đời sống xã hội có tổ 

chức, mang tính tự nguyện, tự tái tạo, (hầu như) tự tài trợ, độc lập với nhà 

nước, và gắn bó với nhau bằng một trật tự pháp lý hay một số nguyên tắc 

chung. Nó khác với "xã hội" nói chung ở chỗ nó gồm các công dân hành 

động tập thể trong môi trường công (public sphere) để thể hiện các lợi 

ích, quan tâm và các ý tưởng của họ, cũng như trao đổi thông tin, giành 

các mục tiêu chung, yêu sách với nhà nước, và trông chừng các quan chức. 

Xã hội dân sự là một thực thể trung gian, nằm giữa môi trường tư (private 

sphere) và nhà nước. Như vậy, nó loại trừ đời sống cá nhân và gia đình, các 

hoạt động nhóm hướng nội (ví dụ như thể thao, giải trí hay tâm linh), các 

hoạt động kiếm lời của các doanh nghiệp, và các nỗ lực chính trị nhằm 

giành quyền kiểm soát chính quyền. Các nhân vật trong xã hội dân sự cần 

sự bảo vệ bởi một trật tự pháp luật được thể chế hoá nhằm bảo đảm quyền 

tự trị của họ và quyền tự do hành động. Do đó, xã hội dân sự không chỉ 

hạn chế sức mạnh nhà nước mà còn đem lại chính nghĩa cho quyền lực 

nhà nước, khi quyền lực đó dựa trên pháp quyền (rule of law). Khi bản 

thân nhà nước lại không có luật lệ và coi thường quyền tự trị của cá nhân 

và các nhóm, xã hội dân sự vẫn có thể tồn tại (dù chỉ dưới hình thức sơ 
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khai hay hoang tàn) nếu như các thành tố của nó vận hành theo một 

nhóm các nguyên tắc được chia sẻ (thí dụ như những [nguyên tắc] tránh 

sử dụng bạo lực và tôn trọng đa nguyên). Đây là điều kiện không thể tối 

giản trong chiều cạnh "dân sự" của nó [2] . 

Xã hội dân sự bao gồm một dải rất rộng các tổ chức chính thức và 

không chính thức. Chúng gồm tổ chức mang tính: 1) kinh tế (các hiệp 

hội và mạng lưới sản xuất và thương mại); 2) văn hoá (tôn giáo, đạo đức, 

cộng đồng và các thiết chế và tổ chức khác bảo vệ các quyền, giá trị, niềm 

tin, tín ngưỡng, biểu tượng của tập thể); 3) thông tin và giáo dục (cho 

việc tạo ra và phát tán-dù là vụ lợi hay phi vụ lợi- những kiến thức, ý 

tưởng, tin tức và thông tin công (public); 4) dựa trên lợi ích (thiết kế để 

thúc đẩy hay bảo vệ những lợi ích căn bản hay lợi ích vật chất chung của 

các thành viên, có thể là công nhân, cựu chiến binh, người hưởng lương 

hưu, chuyên gia v.v.); 5) phát triển (các tổ chức kết hợp nguồn lực cá 

nhân để cải thiện hạ tầng, thể chế, và chất lượng cuộc sống của cộng 

đồng); 6) hướng vấn đề (các phong trào bảo vệ môi trường, quyền phụ nữ, 

cải cách ruộng đất, hay bảo vệ người tiêu dùng); 7) công dân (tìm các 

phương tiện phi đảng phái để cải thiện hệ thống chính trị và dân chủ hoá 

nó thông qua việc theo dõi nhân quyền, giáo dục và vận động cử tri, theo 

dõi bầu cử, các nỗ lực chống tham nhũng v.v.) 
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Hơn nữa, xã hội dân sự bao gồm "thị trường ý thức hệ" và một dòng 

chảy thông tin và ý tưởng. Nó bao gồm không chỉ truyền thông độc lập 

mà còn các tổ chức thuộc về một không gian rộng hơn, gồm các hoạt 

động văn hoá và tri thức độc lập-các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà 

xuất bản, nhà hát, các xưởng phim, và các mạng lưới của giới nghệ sĩ. 

Từ trên đây, ta sẽ thấy rõ rằng xã hội dân sự không phải là một nhóm 

"còn lại", đồng nghĩa với xã hội, hay trùng với những gì không thuộc nhà 

nước hay hệ thống chính trị chính thức. Ngoài tính chất tự nguyện, tự tái 

tạo, tự trị và tuân theo quy định, các tổ chức của xã hội dân sự cũng khác 

với các tổ chức xã hội khác ở nhiều mặt. Một là, như nhấn mạnh ở trên, 

xã hội dân sự quan tâm đến các mục tiêu công, chứ không phải mục tiêu 

tư. Hai là, xã hội dân sự liên quan đến nhà nước theo cách nhất định, 

nhưng không nhằm mục đích giành quyền lực hay địa vị chính thức trong 

bộ máy nhà nước. Thay vào đó, các tổ chức xã hội dân sự tìm kiếm ở nhà 

nước tính khả tín và những nhượng bộ, những thay đổi, giảm nhẹ hay sửa 

chữa các chính sách. Các tổ chức công dân và các phong trào xã hội mong 

muốn thay đổi bản chất của nhà nước vẫn có thể được xếp vào xã hội dân 

sự, nếu những cố gắng của chúng bắt nguồn từ quan tâm đến lợi ích 

chung, và không từ tham vọng tự thân là giành quyền lực nhà nước cho 
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mình. Vì thế, các phong trào hoà bình [đấu tranh] cho chuyển đổi dân 

chủ thường nảy sinh từ xã hội dân sự. 

Một điểm phân biệt nữa là xã hội dân sự thể hiện đa nguyên và đa 

dạng. Nếu một tổ chức-chẳng hạn như cực đoan tôn giáo, sô-vanh chủng 

tộc, cách mạng hay các phong trào cứu thế-mà tìm cách độc quyền hoá 

một khu vực chính trị hay chức năng trong xã hội, xác quyết rằng nó đại 

diện con đường duy nhất đúng, thì nó mâu thuẫn với bản chất đa nguyên 

và hướng thị trường của xã hội dân sự. Liên quan đến điểm này là chiều 

cạnh thứ tư, tính bộ phận (partialness), tức là không một nhóm nào trong 

xã hội dân sự muốn đại diện có toàn bộ lợi ích của một cá nhân hay một 

cộng đồng. Thay vào đó, các nhóm khác nhau đại diện cho các lợi ích 

khác nhau. 

Xã hội dân sự không chỉ khác và độc lập với nhà nước và xã hội nói 

chung, mà còn độc lập với mảng thứ tư của hành động xã hội, xã hội 

chính trị (tức là, về cơ bản, là hệ thống đảng phái). Các tổ chức và mạng 

lưới trong xã hội dân sự có thể liên minh với các đảng, nhưng nếu chúng 

bị lũng đoạn bởi các đảng, hay phục tùng chúng, thì các tổ chức ấy đã 

chuyển trọng tâm vào các hoạt động trong xã hội chính trị và mất phần 

lớn năng lực để thực hiện những chức năng trung gian và xây dựng dân 

chủ độc đáo của mình. 
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Các chức năng dân chủ của xã hội dân sự 

Chức năng đầu tiên và căn bản nhất của xã hội dân sự là cung cấp "cơ sở 

cho việc giới hạn quyền lực nhà nước của xã hội, vì thế, cho việc kiểm soát 

nhà nước bởi xã hội, và do đó, cho các thể chế chính trị dân chủ với tư 

cách là công cụ thực thi việc kiểm soát đó một cách hữu hiệu nhất" [3] . 

Chức năng này có hai chiều: để giám sát và kiềm chế việc thực thi quyền 

lực của các nhà nước dân chủ, và để dân chủ hoá các nhà nước độc tài. 

Vận động xã hội dân sự là một biện pháp chính để vạch ra sự lạm dụng và 

làm xói mòn tính chính thống của các chính quyền độc tài. Đây là chức 

năng được phát huy một cách đầy kịch tính trong nhiều quá trình chuyển 

đổi dân chủ trong hai thập niên qua, đến mức nó đã đẩy xã hội dân sự lên 

tuyến đầu trong tư tưởng dân chủ. Tất nhiên lối suy nghĩ này chỉ tân 

trang ý tưởng thế kỷ 18 về xã hội dân sự như là trong thế đối lập với nhà 

nước, và, như tôi sẽ chỉ ra, nó chứa đựng những nguy cơ nếu đi quá xa [4] 

. 

Xã hội dân sự cũng là một công cụ tối quan trọng để kiềm chế quyền 

lực của các nhà nước dân chủ, trông chừng sự lạm dụng và vi phạm pháp 

luật tiềm ẩn của chúng, và đặt chúng dưới sự giám sát của công chúng. 

Thật vậy, một xã hội dân sự sống động thậm chí còn thiết yếu cho việc 
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củng cố và duy trì nền dân chủ hơn cả việc khởi xướng nền dân chủ. 

Không có thay đổi nào nguy hại hơn với tính chính nghĩa của các nền dân 

chủ non trẻ hơn là tham nhũng chính trị tràn lan và trắng trợn, đặc biệt là 

trong các giai đoạn đau đớn nhằm tái cấu trúc kinh tế, mà trong đó nhiều 

nhóm và cá nhân bị đòi hỏi phải chịu đựng những khó khăn to lớn. Các 

nền dân chủ mới, nối tiếp các thời kì cai trị tuỳ tiện và tập quyền, thường 

thiếu các phương tiện luật pháp và bộ máy quan liêu để kiểm soát tham 

nhũng ngay từ đầu. Không có báo chí và các nhóm dân sự mạnh, được tự 

do trông chừng [nhà nước-ND] để thúc đẩy các cải cách thể chế, tham 

nhũng thường sẽ bùng phát. 

Hai là, một đời sống liên đới lành mạnh sẽ bổ sung cho vai trò của các 

chính đảng trong việc khuyến khích tham gia chính trị, tăng tính hướng 

đích và kỹ năng chính trị của các công dân trong chế độ dân chủ, và thúc 

đẩy nhận thức về nghĩa vụ cũng như các quyền của công dân dân chủ. Với 

quá nhiều người Mỹ (mà chỉ một nửa trong số họ còn bỏ phiếu trong các 

cuộc bầu cử tổng thống), thì đây có vẻ như là một bài giảng xa lạ và kỳ 

cục. Tuy nhiên, một thế kỷ rưỡi trước, sự tham gia tự nguyện của các công 

dân vào đủ loại liên đới bên ngoài nhà nước đã gây ấn tượng mạnh cho 

Tocqueville như là hòn đá tảng của văn hóa dân chủ hoá sự sống động về 

mặt kinh tế của Hợp Chủng Quốc non trẻ. Các tổ chức tự nguyện "do đó 
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có thể được coi là các trường học độc lập lớn, mà trong đó mọi thành viên 

của cộng đồng đến học lý thuyết chung về liên đới", ông đã viết [5] . 

Xã hội dân sự còn có thể là một vũ đài quan trọng cho sự phát triển các 

thành tố dân chủ khác, như khoan dung, ôn hoà, sẵn sàng nhượng bộ, và 

tôn trọng các quan điểm trái ngược. Các giá trị và chuẩn mực này trở nên 

ổn định nhất khi chúng nổi lên thông qua kinh nghiệm, và tham gia vào 

các tổ chức trong xã hội dân sự, cung cấp bài học thực hành quan trọng về 

ủng hộ và cạnh tranh chính trị. Thêm vào đó, nhiều tổ chức dân sinh 

(như Conciencia, một mạng lưới các hiệp hội phụ nữ, được thành lập đầu 

tiên ở Argentina và từ đó đã lan sang 14 nước Mỹ Latinh khác) đang làm 

việc trực tiếp với các trường học và cùng với các nhóm thành niên khác, 

để phát triển các thành tố dân chủ này thông qua các chương trình tương 

tác mô tả quá trình động nhằm đạt tới đồng thuận trong một nhóm, 

chứng minh khả năng có thể tồn tại tranh luận nghiêm túc giữa các quan 

điểm cạnh tranh nhau, và các cách hợp tác để giải quyết các vấn đề trong 

cộng đồng của chính họ [6] . 

Cách thứ tư mà xã hội dân sự có thể đóng góp cho dân chủ là tạo ra các 

kênh nằm ngoài các đảng phái chính trị để biểu đạt, tập hợp và đại diện 

các lợi ích. Chức năng này đặc biệt quan trọng trong việc đem lại khả 

năng tiếp cận quyền lực cho các nhóm mà trước đây bị gạt ra lề: phụ nữ và 
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các sắc tộc hay chủng tộc thiểu số, vốn luôn bị từ chối trong "nấc thang 

bên trên của thể chế" trong chính trị chính thống. Thậm chí, ở những 

nơi mà phụ nữ đã từng đóng vai trò, qua nhiều phong trào và tổ chức 

(như ở Mỹ La tinh), nền chính trị và hành chính sau chuyển đổi thường 

quay lại mô thức đặc quyền và hẹp hòi trước đó. Ở Đông Âu, đã có nhiều 

dấu hiệu cho thấy sự sút giảm địa vị xã hội và chính trị của phụ nữ sau 

chuyển đổi. Chỉ bằng các sức ép có tổ chức và lâu dài từ dưới lên, từ xã hội 

dân sự, thì quyền bình đẳng xã hội và chính trị mới được đẩy mạnh, và 

chất lượng, năng lực phản hồi và tính chính thống của nền dân chủ mới 

được nâng lên [7] . 

Xã hội dân sự cung cấp một nền tảng đặc biệt vững cho dân chủ khi nó 

tạo cơ hội tham gia và ảnh hưởng ở mọi cấp quản lý nhà nước, nhất là cấp 

địa phương. Bởi vì chính ở cấp địa phương mà các nhóm từng bị gạt ra lề 

trong lịch sử có nhiều cơ hội nhất để tác động vào chính sách công và 

phát triển cảm nhận về tính hướng đích (sense of efficacy) cũng như các kĩ 

năng chính trị thực tế. Do đó, dân chủ hóa chính quy hoá địa phương đi 

đôi với sự phát triển của xã hội dân sự là một điều kiện làm cho dân chủ 

và "quá trình chuyển tiếp từ quan hệ chủ tớ sang công dân" trở nên sâu 

sắc hơn ở Mỹ Latinh cũng như các nơi khác trong thế giới đang phát triển 

và hậu cộng sản [8] . 
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Năm là, một xã hội dân sự đa nguyên sinh động, đặc biệt là trong các 

nền kinh tế phát triển cao, sẽ có xu hướng tạo ra một dải rộng các lợi ích 

đan chéo, và do đó làm dịu bớt những sự phân cực cơ bản của xung đột 

chính trị. Trong khi các tổ chức dựa trên các giai cấp mới hình thành và 

các phong trào hướng-vấn đề (issue-oriented) khởi lên, chúng cũng lôi 

kéo các thành phần mới, cắt ngang qua các đường ranh giới về đảng phái, 

sắc tộc, tôn giáo và lãnh thổ. Khi lật đổ nền độc tài cộng sản (và các nền 

độc tài khác), những cấu trúc mới này có thể tạo ra một loại hình công 

dân hiện đại xuyên thấu các chia rẽ về lịch sử và ngăn chặn sự trỗi dậy của 

các xung lực dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi. Trong chừng mực mà các cá nhân 

có quan tâm đa dạng và tham gia vào đủ loại tổ chức khác nhau để theo 

đuổi và thúc đẩy các lợi ích đó, họ sẽ liên kết với nhiều loại người khác 

nhau, những người có các lợi ích và quan điểm chính trị không đồng 

nhất. Những sức ép đan chéo này sẽ có khuynh hướng làm mềm sự quyết 

liệt trong quan điểm của chính họ, và hình thành các quan điểm chính trị 

rộng mở và tinh tế hơn, và vì thế sẽ khuyến khích sự khoan dung những 

khác biệt và sẵn sàng hơn cho nhượng bộ. 

Chức năng thứ sáu của một xã hội dân sự dân chủ là tuyển lựa và đào 

tạo các lãnh tụ chính trị mới. Trong một vài trường hợp, đây chính là 

mục đích của các tổ chức dân sinh. Ví dụ, Quỹ Evelio B. Javier ở 
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Philippines có các chương trình đào tạo trên cơ sở phi đảng phái cho các 

ứng cử viên và quan chức thắng cử vào các vị trí địa phương và quốc gia, 

tập trung không chỉ vào các kỹ năng hành chính và kỹ thuật, mà còn vào 

các quy phạm mang tính chuẩn tắc về trách nhiệm công và tính minh 

bạch [9] . Thông thường hơn, việc tuyển lựa và đào tạo chỉ là một phụ 

phẩm dài hạn của việc vận hành thành công các tổ chức xã hội dân sự mà 

ở đó, các nhà hoạt động và lãnh tụ của các tổ chức này học được các kỹ 

năng và sự tự tin, những thứ trang bị sẵn sàng cho họ, để phục vụ trong 

chính quyền và nền chính trị đảng phái. Họ học cách tổ chức và khơi cảm 

hứng cho người khác, tranh luận, gây và quản lý quỹ, lập ngân sách, quảng 

bá nghị trình, quản lý nhân sự, vận động sự ủng hộ, và xây dựng các liên 

minh. Cùng lúc đó, công việc của họ nhân danh những người ủng hộ, hay 

nhân danh những thứ mà họ thấy là thuộc về lợi ích công cộng, và sự 

minh biện (articulation) của họ về các phương án khác nhau, rõ ràng và 

thuyết phục, cho một chính sách, có thể đem lại cho họ sự ủng hộ chính 

trị rộng lớn hơn. Các nhóm lợi ích, các phong trào xã hội và các nỗ lực 

của cộng đồng đủ loại do đó có thể đào tạo, tôi luyện và giới thiệu cho 

công chúng một lớp các nhà lãnh đạo chính trị tiềm năng đa dạng hơn (và 

mang tính đại diện hơn), những người có thể được các chính đảng thu 

nhận. Vì sự thống trị truyền thống của nam giới trong các kênh quyền 

lực, xã hội dân sự là một căn cứ đặc biệt quan trọng để đào tạo và thu 



445 | 723 

 

nhận phụ nữ (và thành viên của các nhóm bị gạt ra lề khác) vào các vị trí 

của nền chính trị chính thống. Khi mà việc tuyển lựa các lãnh tụ chính trị 

trong các chính đảng cũ trở nên hẹp hòi hay bế tắc, chức năng này của xã 

hội dân sự có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng sức sống 

cho nền dân chủ và hồi sinh tính chính đáng của nó. 

Bảy là, nhiều tổ chức dân sự có các mục đích xây dựng dân chủ rõ ràng 

không chỉ giới hạn trong việc đào tạo khả năng lãnh đạo. Các nỗ lực phi 

đảng phái nhằm giám sát bầu cử đã và đang giữ vai trò quyết định trong 

việc ngăn chặn gian lận [trong bầu cử] và nâng cao niềm tin của cử tri, 

khẳng định tính hợp hiến của kết quả, và trong nhiều trường hợp (như ở 

Philippines năm 1986 và Panama năm 1989) chứng minh chiến thắng của 

phe đối lập bất chấp sự gian lận của chính quyền đương nhiệm. Chức 

năng này đặc biệt quan trọng trong các cuộc bầu cử bản lề như các cuộc 

bầu cử đã khai sinh các nền dân chủ ở Chile, Nicaragua, Bulgaria, Zambia, 

và Nam Phi. Các tổ chức và viện nghiên cứu dân chủ đang làm việc ở 

nhiều nước để cải cách hệ thống bầu cử, dân chủ hoá các chính đảng, phi 

tập trung hoá và mở rộng chính quyền, tăng sức mạnh cho lập pháp, và 

củng cố tính khả tín của chính quyền. Và thậm chí sau chuyển đổi, các tổ 

chức nhân quyền vẫn tiếp tục đóng vai trò sống còn trong việc theo đuổi 

các cải cách luật pháp và tư pháp, cải thiện điều kiện trong nhà tù, và làm 
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cho việc tôn trọng các quyền tự do cá nhân và quyền của người thiểu số 

được thể chế hoá rộng rãi hơn. 

Tám là, một xã hội dân sự sôi động sẽ lan truyền thông tin rộng rãi, do 

đó trợ giúp các công dân trong việc cùng nhau theo đuổi và bảo vệ quyền 

lợi và các giá trị của họ. Trong khi các nhóm của xã hội dân sự có thể đôi 

lúc thắng thế một cách tạm thời bởi con số thô (như trong các cuộc bãi 

công và biểu tình), họ thường không hiệu quả trong việc tranh cãi với các 

chính sách của nhà nước hay bảo vệ lợi ích của mình, trừ khi họ nắm được 

thông tin. Điều này đặc biệt đúng trong các tranh luận về chính sách quốc 

phòng và an ninh quốc gia, khi mà bên dân sự ở các nước đang phát triển 

thường thiếu những kiến thức căn bản nhất. Báo chí tự do chỉ là một 

kênh cung cấp cho công chúng thông tin và các quan điểm thay thế. Các 

tổ chức đối lập có thể cung cấp cho các công dân những thông tin khó 

kiếm về các hoạt động của chính phủ mà không cần dựa vào cái nhà nước 

nói là nó đang thực hiện. Đây là một kỹ thuật căn bản của các tổ chức 

nhân quyền: bằng cách công kích các tuyên bố chính thức, họ làm cho 

nhà nước khó khăn hơn trong việc che giấu sự đàn áp và lạm dụng quyền 

lực. 

Sự lan truyền của thông tin và các tư tưởng mới là thiết yếu cho việc 

đạt được cải cách về kinh tế trong một nền dân chủ, và đây là chức năng 
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thứ chín của xã hội dân sự. Trong khi các chính sách ổn định kinh tế 

trong các tình huống khủng hoảng phải được giới lãnh đạo trúng cử thực 

thi một cách nhanh chóng, mạnh mẽ và đơn phương, thì các cải cách kinh 

tế mang tính cấu trúc sâu hơn, như tư nhân hoá, tự do hoá thương mại và 

tài chính- có vẻ như sẽ có hiệu quả lâu dài và rộng khắp hơn (và trong 

nhiều nước hậu cộng sản, là cách duy nhất) nếu chúng được thực thi qua 

một tiến trình mang tính dân chủ. 

Cải cách kinh tế thành công đòi hỏi sự ủng hộ của các liên minh chính 

trị trong xã hội và trong lập pháp. Những liên minh như thế không phải 

là tức thì, chúng phải được tạo lập dần dần. Ở đây, vấn đề chính không 

phải là quy mô, tính độc lập hay nguồn lực của xã hội dân sự, mà là sự 

phân phối của nó giữa các lợi ích. Các lợi ích cũ xác lập từ trước, những 

cái có nguy cơ bị mất đi do cải cách, thường được tổ chức thành các cấu 

trúc như các công đoàn trong khu vực quốc doanh và các mạng lưới kết 

nối các giám đốc của các doanh nghiệp nhà nước hay chủ các ngành công 

nghiệp được ưu đãi với các ông chủ trong đảng cầm quyền. Đây chính là 

những lợi ích sẽ cản đường cải cách kinh tế, vốn sẽ đóng cửa các ngành 

công nghiệp không hiệu quả, giảm sự can thiệp của nhà nước và mở nền 

kinh tế ra cho cạnh tranh nội địa và quốc tế mạnh mẽ hơn. Các lợi ích 

mới và phân tán hơn, vốn sẽ được hưởng lợi từ cải cách -ví dụ như nông 
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dân, các doanh nghiệp nhỏ, và người tiêu dùng- thường là có tổ chức yếu 

hơn và thông tin kém hơn về các chính sách mới sẽ ảnh hưởng đến họ. Ở 

Châu Á, Mỹ Latinh, và Đông Âu, những diễn viên mới trong xã hội dân 

sự- như là các viện nghiên cứu kinh tế, phòng thương mại, và các phóng 

viên, nhà bình luận và hãng truyền hình chuyên sâu về kinh tế học- đang 

bắt đầu vượt qua những rào cản về thông tin và tổ chức, đang vận động sự 

ủng hộ (và vô hiệu hoá những chống đối) cho các chính sách cải cách. 

Cuối cùng, có một chức năng thứ mười của xã hội dân sự- cái tôi đã đề 

cập trước đây- bắt nguồn từ sự thành công của chính chức năng trước. 

"Tự do liên kết", Tocqueville triết lý, có thể, "sau khi khuấy động xã hội 

một thời gian, ... cuối cùng sẽ làm cho nhà nước mạnh lên" [10] . Bằng 

việc nâng cao tính khả tín, tính phản hồi, bao dung, hiệu quả và do đó 

tính chính đáng của hệ thống chính trị, một xã hội dân sự sống động sẽ 

đem lại cho các công dân một sự tôn trọng nhà nước và sự tham gia tích 

cực vào đó. Thêm nữa, một những liên kết đa dạng có thể còn làm nhiều 

hơn là nhân thêm các đòi hỏi cho nhà nước; nó còn có thể nhân lên năng 

lực của các nhóm để tự cải thiện phúc lợi của chính mình mà không cần 

đến nhà nước. Các nỗ lực phát triển ở cấp cơ sở do đó có thể đỡ bớt gánh 

nặng các kỳ vọng đặt lên vai nhà nước, và do đó giảm bớt vai trò của chính 

trị, đặc biệt là ở mức quốc gia. 
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Các đặc điểm của xã hội dân sự dân chủ 

Không phải mọi xã hội dân sự và tổ chức xã hội dân sự đều có tiềm năng 

như nhau trong việc thực hiện các chức năng xây dựng dân chủ nêu trên. 

Năng lực đó phụ thuộc vào một loạt các đặc điểm trong cấu trúc nội tại và 

tính chất của chúng. 

Điểm đầu tiên là các mục tiêu và phương pháp của các nhóm trong xã 

hội dân sự. Cơ hội xây dựng một nền dân chủ ổn định sẽ tăng đáng kể 

nếu xã hội dân sự không bao gồm các nhóm lợi ích cực đoan, bất thoả 

hiệp, hoặc các nhóm theo đuổi các mục tiêu và phương pháp phản dân 

chủ. Nếu tồn tại một nhóm tìm cách cướp chính quyền, hoặc tiêu diệt các 

đối thủ cạnh tranh, hoặc không tôn trọng pháp quyền (rule of law) và 

quyền lực của nhà nước dân chủ, thì nhóm đó không còn là một bộ phận 

của xã hội dân sự nữa. Tuy nhiên nó vẫn gây ra nhiều tổn hại đến khát 

vọng dân chủ. Các nhóm lợi ích có vũ trang và tiềm lực mạnh thường kéo 

các đảng theo hướng dân tuý (populist) và các cam kết chính trị cực đoan, 

phân cực hoá hệ thống đảng phái, và có nhiều khả năng khiến chính 

quyền tiến hành đàn áp trên diện rộng và không phân biệt, làm suy yếu 

hoặc cực đoan hoá các nhân tố dân chủ hơn trong xã hội dân sự. 
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Đặc điểm quan trọng thứ hai của xã hội dân sự là mức độ thể chế hoá 

tổ chức. Cũng giống như các đảng chính trị, các nhóm lợi ích được thể 

chế hoá sẽ đóng góp vào sự ổn định, tính đoán định được và tính khả 

quản (governability) của chế độ dân chủ. Các lợi ích được tổ chức một 

cách quy củ và ổn định sẽ tạo điều kiện cho thương thuyết và đẩy mạnh sự 

phát triển của các mạng lưới hợp tác. Các lực lượng xã hội không phải đối 

mặt với chi liên miên để tổ chức nên các cấu trúc mới. Và nếu một tổ 

chức hi vọng hoạt động liên tục trong xã hội trên một khoảng thời gian 

đủ dài, thì có lẽ các lãnh tụ của họ cần phải có trách nhiệm, biết lắng 

nghe những người ủng hộ mình, phải biết nhìn xa trông rộng khi xác 

định các lợi ích và chính sách của nhóm thay vì tập trung vào việc tối đa 

hoá các lợi ích ngắn hạn theo lối bất thoả hiệp. 

Thứ ba, tính dân chủ nội bộ của chính xã hội dân sự sẽ ảnh hưởng đến 

mức độ xã hội hoá các thành viên của nó vào các hình thức cư xử dân chủ 

(hoặc phi dân chủ). Nếu các nhóm và tổ chức cấu thành của xã hội dân sự 

muốn vận hành như những "trường học dân chủ miễn phí" thì các quá 

trình ra quyết định nội bộ và chọn lựa lãnh đạo phải được thực hiện một 

cách dân chủ. Một tổ chức với các yếu tố như tính hợp hiến, đại diện, 

minh bạch, khả tín và luân phiên lãnh đạo trong các hiệp hội tự trị sẽ có 
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tác dụng lớn trong việc giúp các thành viên của họ khắc sâu các giá trị và 

thói quen dân chủ . 

Thứ tư, một xã hội dân sự càng đa nguyên hơn mà không bị chia cắt 

thì càng có lợi cho dân chủ. Đa nguyên ở một chừng mực nào đó là cần 

thiết theo định nghĩa của xã hội dân sự. Đa nguyên giúp các nhóm trong 

xã hội dân sự tồn tại, khuyến khích họ hợp tác và hoà đàm với các nhóm 

khác. Đa nguyên trong một khu vực cụ thể, thí dụ như nhân quyền hoặc 

lao động, còn có nhiều lợi ích khác nữa. Một thí dụ là nó làm cho khu 

vực đó khó bị thương tổn hơn (mặc dù có thể phải đánh đổi bằng việc suy 

yếu thế mặc cả); một tổ chức bị giải tán hoặc bị đàn áp sẽ không đồng 

nghĩa với dấu chấm hết của tất cả các hình thức đại diện có tổ chức. Cạnh 

tranh cũng sẽ giúp giữ vững tính khả tín và tính đại diện thông qua việc 

cho phép các thành viên chuyển sang tổ chức khác nếu nhóm ban đầu của 

họ không hoạt động tốt. 

Cuối cùng, xã hội dân sự sẽ đóng góp tốt nhất cho nền dân chủ khi nó 

dày đặc, tạo điều kiện cho cá nhân tham gia nhiều hiệp hội và các mạng 

lưới không chính thức cùng một lúc, ở nhiều mức độ khác nhau trong xã 

hội. Càng có nhiều hiệp hội tồn tại trong xã hội dân sự, thì càng có khả 

năng họ sẽ chuyên biệt hoá các nghị trình và mục tiêu của mình thay vì 

xây dựng một khung tổ chức-chứa đựng-tất cả và nuốt chửng cuộc sống 
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các thành viên của mình trong đó. Tham dự đa nhóm cũng có xu hướng 

phản ánh và củng cố mô thức đan chéo của các mâu thuẫn. 

 

Một số cảnh báo quan trọng 

Chúng ta phải đưa thêm vào danh sách các chức năng dân chủ của xã hội 

dân sự nêu trên một số cảnh báo quan trọng. Đầu tiên, các hiệp hội và 

truyền thông đại chúng chỉ có thể thực hiện vai trò xây dựng dân chủ nếu 

chúng có sự độc lập với nhà nước ít nhất là về tài chính, hoạt động, và địa 

vị pháp lý. Hiển nhiên, có nhiều cách rất khác nhau để hình thành đại 

diện của các lợi ích trong một nền dân chủ. Các hệ thống đa nguyên bao 

gồm "các [hiệp hội lợi ích] tự nguyện, cạnh tranh, tổ chức không theo 

nguyên tắc phân thứ bậc, tự quyết... các hiệp hội này không được cấp 

phép đặc biệt, được tổ chức, tài trợ, thừa nhận, hoặc kiểm soát bởi nhà 

nước". Ngược lại, các hệ thống hợp tác (corporatist systems) có các hiệp 

hội lợi ích thuần nhất, không cạnh tranh, tổ chức theo nguyên tắc phân 

thứ bậc, phân tách theo khu vực; các hiệp hội này thực thi độc quyền đại 

diện của mình và thừa nhận trên thực tế các hạn chế mà nhà nước áp đặt 

cho mình trong việc tuyển chọn lãnh đạo, cũng như phạm vi và mức độ 

mà họ có thể thường xuyên đòi hỏi nhà nước đáp ứng" [11] . Một số quốc 

gia Bắc Âu đã vận hành hệ thống hợp tác này trong khi vẫn duy trì thành 
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công nền dân chủ (đôi khi còn tốt hơn, cả về kinh tế và chính trị, so với 

hệ thống đa nguyên). Mặc dù các dàn xếp hợp tác đang bị xói mòn dần tại 

nhiều nền dân chủ bền vững, vẫn có nhiều sự khác biệt trong mức độ 

cạnh tranh giữa các nhóm, tính đa nguyên, sự phân tách theo khu vực, tổ 

chức theo thứ bậc, và vân vân. 

Trong khi mô hình hợp tác do dàn xếp hoặc hợp đồng giữa nhà nước 

và các nhóm lợi ích nổi trội có thể đem lại sự ổn định nhất định trong 

quản lý kinh tế vĩ mô, các dàn xếp kiểu này đem lại nguy cơ trầm trọng 

cho nền dân chủ trong các thể chế chuyển đổi hoặc các thể chế hiến trị 

mới được xác lập. Nguy cơ này lớn nhất trong các quốc gia có lịch sử tồn 

tại nhà nước hợp tác (state corporatism) toàn trị - ví dụ như Mexico, Ai 

Cập và Indonesia - nơi nhà nước đã tạo dựng, tổ chức, cấp phép, tài trợ, 

chỉ đạo và kiểm soát các nhóm "lợi ích" (và đồng thời đa số các phương 

tiện thông tin đại chúng mà nó không trực tiếp sở hữu và kiểm soát), với 

mục đích vô hiệu hoá, đàn áp, và thống trị thay vì thương thuyết trong 

trật tự. Trái lại, việc chuyển đổi sang hình thức dân chủ của hệ thống hợp 

tác "có vẻ như phụ thuộc nhiều vào một quá khứ đa nguyên-tự do", cái 

mà tuyệt đại đa số các nhà nước đang phát triển hoặc hậu cộng sản không 

có [12] . Kinh tế kém phát triển hoặc không tồn tại hệ thống thị trường 

đã phát triển đầy đủ sẽ làm tăng nguy cơ rằng chủ nghĩa hợp tác bóp 
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nghẹt xã hội dân sự dù ở trong khuôn khổ chính thức là dân chủ, vì sẽ ít 

có nguồn lực độc lập và các lợi ích có tổ chức trong xã hội. 

Bằng cách vô hiệu hoá, ngăn chặn hoặc giới hạn các nguồn nguy hiểm 

nhất của những thách thức tiềm tàng cho sự thống trị của nó (và vì thế, 

giảm thiểu mức độ đàn áp thực tế mà nó phải sử dụng), chế độ nhà nước 

hợp tác có thể kéo dài đời sống toàn trị. Tuy nhiên, những chế độ như vậy 

cuối cùng cũng sẽ chịu áp lực từ các lực lượng xã hội, kinh tế và dân số. 

Thành công trong phát triển kinh tế-xã hội, ví dụ như ở Mexico và 

Indonesia, đem đến sự nở rộ các nhóm xã hội dân sự đích thực và các 

nhóm này sẽ đòi hỏi tự do chính trị trong khuôn khổ luật pháp. Tương 

tự, lụn bại về kinh tế-xã hội, kèm theo tha hoá chính trị tràn lan sẽ làm 

suy yếu nhà nước hợp tác toàn trị, làm xói mòn tính hợp lý của các hiệp 

hội mà nó tài trợ, và có thể dẫn đến các phong trào cách mạng như các 

mặt trận Hồi giáo chính thống ở Ai cập và Algeria, những phong trào này 

hứa hẹn con đường cứu rỗi toàn dân thông qua một hình thức quyền lực 

nhà nước mới. 

Tuy nhiên, tự trị xã hội có thể đi quá xa, ngay cả khi vì các mục tiêu 

của nền dân chủ. Nhu cầu cần phải có những giới hạn đối với quyền tự trị 

này là cảnh báo thứ hai; cùng với cảnh báo đầu tiên, nó gây ra những căng 

thẳng nghiêm trọng trong sự phát triển dân chủ. Một xã hội dân sự quá 
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hiếu động, thích đối đầu, và liên tục tìm kiếm lợi ích cục bộ có thể sẽ lấn 

át một nhà nước yếu và dễ bị can thiệp bằng sự đa dạng và mức độ của các 

yêu sách mà xã hội dân sự đòi hỏi; tước đi hầu hết các nguồn lực của khu 

vực "công cộng" thực sự cần cho phúc lợi chung của toàn xã hội. Bản thân 

nhà nước cũng cần có đủ quyền tự quyết, tính hợp hiến, khả năng, và sự 

ủng hộ cần thiết để điều tiết giữa các nhóm lợi ích khác nhau và cân bằng 

các yêu sách của họ. Sẽ là một thế tiến thoái lưỡng nan hết sức khó khăn 

cho các nền dân chủ mới được thiết lập khi họ phải tiến hành các cải cách 

kinh tế cấp thiết trong tình trạng chịu áp lực đối lập mạnh mẽ từ phía các 

nghiệp đoàn, những người hưởng trợ cấp, từ giai cấp tư sản được nhà nước 

bảo vệ, đó là lý do tại sao các lực lượng đối lập trong xã hội phải được đào 

tạo và huy động, như tôi đã thảo luận ở trên. 

Nhiều nền dân chủ mới còn có những vấn đề trầm trọng hơn, bắt 

nguồn từ xuất xứ của xã hội dân sự hình thành từ sự phản kháng mạo 

hiểm, qua giận dữ, và thậm chí vô tổ chức chống lại nhà nước thối nát và 

ngược ngạo. Đây là vấn đề mà nhà kinh tế người Cameroon Célestin 

Monga đã gọi là "thâm hụt dân sự": 

"Ba mươi năm dưới sự thống trị của chế độ toàn trị đã định hình một 

khái niệm cho rằng phi nguyên tắc là một phương pháp đấu tranh của 

đám đông. Để tồn tại và chống lại các luật lệ bị cho là không còn hợp 
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thời, dân chúng đã phải dựa vào sự giàu tưởng tượng của mình. Trong 

điều kiện đời người là một cuộc chiến đấu dài chống lại nhà nước, trí 

tưởng tượng tập thể đã dần dần kết lại để coi thường tất cả mọi thứ biểu 

trưng cho quyền lực nhà nước." [13] 

Trên nhiều mặt, chủ nghĩa hoài nghi, vô kỷ luật, và xa lánh quyền lực 

nhà nước - thực ra là xa lánh tất cả những gì thuộc về chính trị - đã được 

sản sinh bởi nhiều thập kỷ cộng sản thống trị ở Đông Âu và Liên Xô cũ, 

mặc dù nó dẫn đến các hình thức bất đồng và chống đối tương đối khác 

(như ở Ba Lan thì các hình thức này còn được tổ chức trên quy mô rộng 

hơn nhiều). Ở một số nước, thí dụ như Ba Lan, Hungary, các phần đất 

Czech, các nhà nước Baltic, các truyền thống dân sự trước đó có thể khôi 

phục lại. Những nước này nói chung đã có những tiến bộ đáng kể nhất 

(mặc dù vẫn khá dở dang) hướng tới tái cấu trúc quyền lực nhà nước trên 

một nền tảng dân chủ trong khi bắt đầu xây dựng một xã hội dân sự hiện 

đại, đa nguyên-tự do. Những nước có nền tảng dân sự yếu nhất và nền 

thống trị hà khắc nhất - Romania, Nga, các nước cộng hoà thuộc Liên Xô 

cũ ở Trung Á, và hầu hết các nước Phi Châu quanh sa mạc Sahara - phải 

đối mặt với khó khăn gấp bội, với các xã hội dân sự vẫn bị chia cắt và các 

nền kinh tế thị trường mới trỗi dậy vẫn còn chủ yếu nằm ngoài khung 

khổ luật pháp. 
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Cái thâm hụt dân sự này chỉ ra điều cảnh báo thứ tư khi nói về giá trị 

tích cực của xã hội dân sự đối với nền dân chủ. Xã hội dân sự phải độc lập 

với nhà nước, nhưng không tách rời khỏi nó. Nó phải giám sát, nhưng tôn 

trọng, quyền lực nhà nước. Hình ảnh về một xã hội dân sự-cao quý, thận 

trọng, có tổ chức-giám sát từng bước đi của nhà nước tư lợi, luôn cách xa 

vòng tay tha hoá của nhà nước, là một hình ảnh hết sức lãng mạn, và 

không có nhiều tác dụng trong việc xây dựng một nền dân chủ vững bền. 

Điều cảnh báo thứ tư liên quan đến vai trò của nền chính trị. Các 

nhóm lợi ích không thể thay thế được các chính đảng có tổ chức chặt chẽ, 

có cơ sở ủng hộ thường xuyên và rộng khắp hơn trong quần chúng. Vì các 

nhóm lợi ích không thể quy tụ các lợi ích từ nhiều nhóm xã hội và các 

vấn đề chính trị một cách rộng khắp được như các đảng chính trị. Chúng 

cũng không thể đem đến trật tự cần thiết để thiết lập và duy trì các chính 

phủ và lập pháp. Về mặt này (và không chỉ mặt này), có thể đặt câu hỏi 

cho giả thuyết rằng một xã hội dân sự mạnh sẽ bổ trợ hữu hiệu cho các 

cấu trúc chính trị và nhà nước của một nền dân chủ. Trong chừng mực 

mà các nhóm lợi ích làm suy yếu, chi phối, hoặc đẩy bật các chính đảng (là 

những công cụ truyền tải và tổng hợp các lợi ích khác biệt), chúng có thể 

gây trở ngại cho việc củng cố nền dân chủ. Barrington Moore đã có một 

giả thuyết nổi tiếng "không có tư sản, không có dân chủ", nay chúng ta 
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cũng có thể thêm vào một hệ quả "không có hệ thống chính đảng vững 

chắc, không có nền dân chủ ổn định". Và trong một thời đại mà các 

phương tiện truyền thông điện tử, khả năng cơ động tốt hơn, cùng với sự 

nở rộ và phân hoá của các lợi ích riêng biệt đang xói mòn dần các cơ sở tổ 

chức cho các chính đảng và hệ thống chính đảng mạnh, đây là thứ mà các 

nhà dân chủ khắp nơi cần phải bận tâm đến [14] . 

 

Củng cố nền dân chủ 

Trên thực tế, có thể đưa ra một khái quát hoá -mạnh hơn và rộng hơn: 

yếu tố quan trọng nhất và cấp thiết nhất trong việc củng cố nền dân chủ 

không phải là xã hội dân sự mà là sự thể chế hoá chính trị. Củng cố là 

một quá trình theo đó tính chính đáng của dân chủ trở nên sâu rộng 

trong các công dân và hầu như không còn khả năng bị phá vỡ. Nó liên 

quan đến những thay đổi mang tính thể chế và hành vi, bình thường hoá 

nền chính trị dân chủ và thu hẹp tính biến động của nó. Sự bình thường 

hoá này đòi hỏi sự mở rộng khả năng tiếp cận của công dân, sự phá triển 

văn hoá và quyền công dân dân chủ, mở rộng sự tuyển lựa và đào tạo lãnh 

đạo, và các chức năng khác mà xã hội dân sự thực hiện. Nhưng quan trọng 

nhất, và cấp thiết nhất, là đòi hỏi việc thể chế hoá chính trị. 
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Mặc cho sức sống đầy ấn tượng trong nhiều năm (trong một số trường 

hợp là cả một thập kỷ hoặc hơn) trong bối cảnh xung đột xã hội, bất ổn 

và suy thoái kinh tế, nhiều nền dân chủ mới ở Mỹ La tinh, Đông Âu, Á 

Châu và Phi Châu sẽ đổ vỡ trong trung hoặc ngắn hạn, trừ phi họ có thể 

giảm bớt mức nghèo khổ, bất bình đẳng và bất công xã hội đáng kinh hãi 

của họ, và thông qua các cải cách theo hướng thị trường, đặt được nền 

tảng cho sự phát triển bền vững. Với các vấn đề trên cộng với những thách 

thức chính sách khác, không chỉ các chính đảng mạnh mà còn các thể chế 

nhà nước có hiệu quả trở nên sống còn. Chúng không bảo đảm các chính 

sách thông minh và đầy hiệu năng, nhưng ít ra chúng cũng bảo đảm rằng 

chính phủ có thể đưa ra và thực hiện các chính sách nào đó thay vì 

khoanh tay, bất lực và bế tắc. 

Để đạt được cải cách kinh tế trong điều kiện dân chủ, cần phải có các 

thể chế chính trị vững. Một ngành hành pháp mạnh, được tổ chức tốt, 

được sự dẫn dắt của các chuyên gia giỏi, ít nhiều được miễn khỏi các áp 

lực chính trị hàng ngày, sẽ tạo khả năng thực thi các giải pháp cải tổ đầy 

đau đớn. Các hệ thống chính trị ổn định và có sức tập hợp (thay vì dễ 

thay đổi và bị phân hoá) - trong đó một hoặc hai đảng ôn hoà có cơ sở 

rộng, liên tục chiếm đa số hoặc gần đa số phiếu bầu - sẽ dễ dàng chống lại 

các lợi ích giai cấp hoặc cục bộ và duy trì được tính liên tục trong cải cách 
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kinh tế qua các chính quyền nối tiếp nhau. Các hệ thống lập pháp hữu 

hiệu đôi khi lại gây cản trở cải cách kinh tế, nhưng nếu chúng được hợp 

thành bởi các chính đảng mạnh và vững, với khuynh hướng ôn hoà, thì 

cuối cùng chúng có thể cân bằng giữa cải cách kinh tế với dân chủ bằng 

cách tạo ra một cơ sở ủng hộ chính trị và những phương thức để hấp thụ 

và điều hoà sự phản kháng trong xã hội. Cuối cùng, các hệ thống pháp lý 

độc lập, chuyên nghiệp, có cơ cấu nhân sự tốt là yếu tố không thể tách rời 

trong việc bảo đảm pháp quyền. 

Những cảnh báo trên là những gáo nước lạnh giúp thức tỉnh, nhưng 

chúng không vô hiệu hoá giả thuyết chính của tôi. Xã hội dân sự có thể, 

và thường thì phải, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và củng 

cố nền dân chủ. Vai trò của nó không phải quyết định, thậm chí không 

phải quan trọng nhất, ít ra là lúc đầu. Tuy nhiên, một xã hội dân sự càng 

hoạt động mạnh, đa nguyên, nhiều nguồn lực, được thể chế hoá và dân 

chủ bao nhiêu; một xã hội dân sự càng có khả năng cân bằng các căng 

thẳng giữa nó với nhà nước - giữa tự trị và hợp tác, giữa bài bác và trung 

thành, giữa hoài nghi và tin tưởng, giữa thô bạo và văn minh - tốt bao 

nhiêu thì nền dân chủ càng có khả năng ra đời và trường tồn. 

Các ghi chú: 
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ếu có một làn sóng lớn mới đối với triển vọng dân chủ toàn cầu 

trong thập kỷ này, thì khu vực khởi nguồn rất có thể là Đông Á. 

Với sự bùng nổ của hàng loạt phong trào thay đổi mang tính chất dân 

chủ trên khắp thế giới Ả Rập trong năm 2011, những nhà phân tích đầy 

hy vọng về triển vọng dân chủ toàn cầu đã tập trung sự chú ý vào khu vực 

Trung Đông. Ba chế độ Ả Rập chuyên quyền (Tunisia, Ai Cập và Libya) 

đã sụp đổ trong năm vừa qua. Ít nhất thì hai chế độ chuyên quyền nữa 

(Yemen và Syria) dường như cũng không thể tránh khỏi sự chấm dứt sớm. 

Các áp lực thay đổi dân chủ thực sự xuất hiện ngày càng nhiều ở Marốc, 

Jordan, Chính quyền Palestine và có thể là Kuwait. Các áp lực này cũng 

N 
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tồn tại dai dẳng ở cả Bahrain. Tuy nhiên, trong các quốc gia này và các 

quốc gia khác ở Trung Đông (bao gồm cả Iraq và Iran), chỉ có Tunisia là 

có cơ hội tốt để trở thành một chế độ dân chủ trong tương lai tương đối 

gần. Nguyện vọng về chính phủ dân chủ hơn và có trách nhiệm hơn đã ăn 

sâu khắp Trung Đông, và trong nhiều năm tới khu vực này sẽ là nơi sôi 

động và gây tranh cãi về những khả năng thay đổi chế độ. Tuy nhiên nếu 

một làn sóng khu vực mới của những chuyển đổi dân chủ mở ra trong 

năm đến mười năm tới, thì nó có nhiều khả năng đến từ Đông Á hơn – 

một khu vực đã bị lãng quên một cách kỳ lạ trong những tư tưởng gần đây 

về triển vọng mở rộng dân chủ. Và Đông Á cũng có vị thế tốt hơn để gia 

tăng số lượng các nền dân chủ tự do và bền vững. 

Không giống như thế giới Ả Rập, Đông Á đã có một số lượng lớn các 

nền dân chủ. Bốn mươi phần trăm quốc gia Đông Á (7 trong số 17 quốc 

gia) là các nền dân chủ, cao hơn tỷ lệ ở Đông Nam Á hoặc Châu Phi hạ 

Sahara, mặc dù thấp hơn đáng kể tỷ lệ ở Châu Mỹ Latinh hay Trung và 

Đông Âu, nơi mà hầu hết các quốc gia là các nền dân chủ. Là kết quả của 

làn sóng dân chủ hóa toàn cầu thứ ba, Đông Á đã bước ra từ cái nôi của 

“chủ nghĩa chuyên chế kiến tạo phát triển”, (với Nhật Bản là nền dân chủ 

duy nhất) và hệ thống độc đảng thống trị lâu dài sang ít nhất là một tập 

hợp pha trộn và tiến bộ của các hệ thống. Ngày nay, Nhật Bản, Hàn Quốc 
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và Đài Loan là những nền dân chủ tự do vững chắc. Đông Timor, 

Indonesia, Mông Cổ và Philippines ít nhất cũng là những nền dân chủ 

bầu cử với một ít sự vững chắc nhất định. 

Hơn nữa, như tôi sẽ giải thích, hiện nay có những triển vọng quan 

trọng cho sự thay đổi dân chủ trong một số chế độ chuyên chế còn lại của 

khu vực. Thái Lan đang trong quá trình tiến đến chế độ dân chủ; 

Malaysia và Singapore cho thấy nhiều dấu hiệu đang bước vào giai đoạn 

chuyển đổi dân chủ; Miến Điện, trước sự ngạc nhiên của nhiều người, 

đang tự do hóa chính trị lần đầu tiên trong vòng hai mươi năm. Còn 

Trung Quốc phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đang dần thành 

hình của chủ nghĩa chuyên chế, qua đó sẽ tạo ra cơ hội mới cho quá trình 

chuyển đổi dân chủ trong hai thập kỷ tới và có thể sớm hơn nhiều. Ngoài 

ra, tất cả những điều này đã xảy ra trong khoảng thời gian năm năm qua 

khi dân chủ lâm vào suy thoái trên toàn cầu. 

Có ba nền dân chủ ở Đông Á hiện nay được xếp hạng cùng các nền dân 

chủ tự do ổn định của thế giới công nghiệp hóa: Nhật Bản, Hàn Quốc và 

Đài Loan. Họ không phải không có những thách thức khắc nghiệt về 

kinh tế và chính trị, hay số lượng lớn các công dân thất vọng bày tỏ sự thờ 

ơ đối với chế độ dân chủ trong các cuộc khảo sát. Tuy nhiên, trong mỗi 

quốc gia này, đông đảo công dân từ chối chọn chế độ chuyên chế trong 
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khi bày tỏ sự ủng hộ tương đối mạnh mẽ đối với các giá trị tự do như nền 

pháp quyền, tự do ngôn luận và tư pháp độc lập. Dữ liệu so sánh về quyền 

chính trị, quyền tự do dân sự và chất lượng quản trị đã chứng minh rằng 

đây là những nền dân chủ tự do. Tuy nhiên, họ có thể trở thành những 

nền dân chủ tốt hơn, tự do hơn thông qua việc tăng cường nền pháp 

quyền và tự do dân sự, đồng thời cải thiện các cơ chế chịu trách nhiệm 

giải trình và minh bạch để kiểm soát tham nhũng và nạn ô dù chính trị. 

Dĩ nhiên, các nền dân chủ bầu cử (electoral democracy) đơn thuần của 

Đông Á vẫn còn phải đi xa hơn nữa trong việc tăng cường và củng cố nền 

dân chủ. Mông Cổ đạt được số điểm tương đối tốt trong các bảng xếp 

hạng của Freedom House về các quyền chính trị và tự do dân sự, nhưng ở 

quốc gia giàu khoáng sản một cách kỳ lạ này, bộ máy tư pháp vẫn còn kém 

phát triển, nền pháp quyền còn yếu và tham nhũng vẫn còn là một vấn đề 

nghiêm trọng được công chúng thừa nhận rộng rãi. Việc thực thi dân chủ 

của Indonesia trong thập kỷ qua đã tốt hơn nhiều so với những gì mà 

nhiều chuyên gia về đất nước này có thể đã mong đợi. 

Philippines đã trở lại chế độ dân chủ với cuộc bầu cử năm 2010, khi 

Benigno Aquino III đắc cử tổng thống. Tuy nhiên giới tinh hoa bán 

phong kiến vẫn còn vị trí mạnh mẽ về chính trị ở nhiều tỉnh và khu vực 

bầu cử của Philippines và sự hiện diện của họ trong Quốc hội của đất nước 
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cho đến nay đã gây cản trở lớn đối với các cải cách căn bản. Trong các 

bảng xếp hạng quản trị thường niên của Ngân hàng Thế giới, Indonesia và 

Philippines nằm trong một phần tư các quốc gia cuối bảng về kiểm soát 

tham nhũng và không khá hơn bao nhiêu về nền pháp quyền (một phần 

ba cuối bảng). Năm 2010, trong số các nền dân chủ thị trường mới nổi 

lớn (chủ yếu nằm trong nhóm G-20) như Argentina, Bangladesh, Brazil, 

Ấn Độ, Mexico, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ có Bangladesh là kém hơn 

họ về hai chỉ số quản trị này. 

Trong mỗi nền dân chủ bầu cử này – Mông Cổ, Indonesia và 

Philippines – ít nhất là ba phần tư công dân đồng ý rằng “Dân chủ có thể 

có những vấn đề của nó, nhưng nó vẫn là mẫu hình chính phủ tốt nhất.” 

Tương tự như vậy, trong mỗi quốc gia, chỉ có khoảng một nửa công 

chúng hài lòng với cách mà chế độ dân chủ đang được thực thi, tuy nhiên 

đa số họ tin rằng nền dân chủ vẫn còn có khả năng giải quyết các vấn đề 

của đất nước. Một lý do khả dĩ cho sự tin tưởng này đối với nền dân chủ 

chính là việc đông đảo công chúng trong mỗi quốc gia (lên đến 76% ở 

Mông Cổ và 80% ở Philippines) tin rằng người dân nắm quyền thay đổi 

chính phủ thông qua các cuộc bầu cử. 

 

Triển vọng dân chủ hóa hơn nữa 
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Cho đến nay, người ta đồng ý một cách rộng rãi rằng Singapore là một 

trường hợp bất thường lớn nếu chiếu theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Như 

chúng ta thấy ở Bảng trong trang tiếp theo, ngày nay Singapore giàu hơn 

rất nhiều so với bất kỳ quốc gia lớn nào của làn sóng thứ ba khi họ thực 

hiện quá trình chuyển đổi dân chủ (bao gồm cả Tây Ban Nha và Hy Lạp, 

những nước không xuất hiện trong Bảng). Singapore là chế độ không dân 

chủ phát triển nhất về kinh tế trong lịch sử thế giới. Nhưng Singapore 

đang thay đổi, và sự thay đổi này có thể sẽ tăng tốc khi thế hệ những nhà 

lãnh đạo sáng lập, đặc biệt là Lý Quang Diệu (người đã bước sang tuổi 88 

vào tháng 9/2012 vừa qua), rời khỏi chính trường. 

Trong các cuộc bầu cử quốc hội tháng 5 năm 2011, Đảng Hành động 

Nhân dân (PAP) đã có kết quả bầu cử thấp nhất kể từ khi giành được độc 

lập vào năm 1965, chiến thắng “chỉ” với 60% tổng phiếu bầu. Mặc dù 

PAP vẫn giành chiến thắng (một lần nữa) với hơn 90% số ghế trong quốc 

hội nhờ vào một hệ thống bầu cử được thao túng ở mức độ cao, nhưng 

Đảng Công nhân đối lập lần đầu tiên đã vượt qua để giành chiến thắng ở 

một khu vực bầu cử với 5 ghế và có tổng cộng là 6 ghế – một kỷ lục đối 

với đảng đối lập của Singapore. 

Trong khi các cuộc khảo sát sau bầu cử không cho thấy sự gia tăng ủng 

hộ nói chung đối với chủ nghĩa đa nguyên chính trị so với những cuộc 
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bầu cử năm 2006, thì mong muốn có một hệ thống chính trị cạnh tranh 

hơn đã tăng đáng kể trong nhóm những người trẻ tuổi nhất (từ 21 đến 29 

tuổi), tăng vọt từ 30% lên 44%. Dù Singapore đã duy trì sự kìm kẹp của 

chế độ bá quyền độc đảng đã nửa thế kỷ, nhưng hiện nay chế độ bá quyền 

đó dường như đang bước vào giai đoạn dễ bị tổn thương hơn khi các đảng 

đối lập tìm được nguồn năng lượng và sự ủng hộ mới. Giờ đây, những 

người trẻ tuổi đổ xô vào các phương tiện truyền thông xã hội để thể hiện 

bản thân một cách cởi mở hơn, các phương tiện truyền thông độc lập xuất 

hiện hình thức trực tuyến trên mạng để cung cấp đầy đủ hơn các tin tức 

và ý kiến, và đảng cầm quyền cảm thấy bắt buộc phải nới lỏng sự kiểm 

duyệt và các hình thức kiểm soát khác. Nói cách khác, Singapore đã gia 

nhập vào hàng ngũ của các chế độ “chuyên chế cạnh tranh” của thế giới – 

nhóm các chế độ chuyên quyền mà quá trình chuyển đổi dân chủ có thể 

xảy ra nhiều nhất. 
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Trường hợp dị biệt của Singapore được biết đến rộng rãi. Ít được biết 

đến hơn là việc Malaysia hiện nay cũng có thu nhập bình quân đầu người 

cao hơn so với hầu hết các quốc gia của làn sóng thứ ba khi họ thực hiện 

quá trình chuyển đổi dân chủ của mình. Thực tế, trong các trường hợp 

nổi bật trong Bảng, chỉ có Đài Loan là có thu nhập bình quân đầu người 

cao hơn Malaysia khi hoàn thành quá trình chuyển đổi dân chủ mình. 

Hơn nữa, số điểm của Malaysia về Chỉ số Phát triển Con người – vốn là 

một phương thức đo lường mức độ phát triển chính xác hơn – hiện tại đã 

cao hơn đáng kể so với Brazil, Chile, Mexico và thậm chí là Hungary, Ba 

Lan và Ukraine khi các nước này thực hiện quá trình chuyển đổi dân chủ. 
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Vì vậy từ quan điểm của lý thuyết hiện đại hóa, Malaysia đã chín muồi cho 

quá trình chuyển đổi dân chủ. 

Trong hơn một thập kỷ, chế độ chuyên chế cạnh tranh của Malaysia đã 

phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng hơn rất nhiều so với 

những gì mà cho đến nay Singapore đã trải qua. Khi đảng đối lập đạt được 

sự thống nhất, sự tín nhiệm và sức mạnh vận động quần chúng, thì Tổ 

chức Dân tộc Thống nhất Malay (UMNO) đã cầm quyền trong một thời 

gian dài cảm thấy sự đe dọa ngày càng tăng. Phần lớn những điều đang 

thúc đẩy sự thay đổi ở Malaysia không chỉ là tình trạng mệt mỏi với nửa 

thế kỷ cầm quyền bởi một đảng (chính thức là thông qua một liên minh 

cầm quyền), mà còn là một xã hội được giáo dục tốt hơn và đa nguyên 

hơn, với sự gia tăng kèm theo của các tổ chức độc lập, và việc sử dụng 

rộng rãi và sáng tạo các phương tiện truyền thông xã hội (bao gồm cả một 

trong những tờ báo trực tuyến có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới, 

Malaysiakini). 

Lo ngại bởi những biến động đột ngột bắt đầu bao phủ thế giới Ả Rập 

vào cuối năm 2010, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cam kết chỉ định 

một ủy ban lớn để xem xét lại hệ thống bầu cử của đất nước và đề nghị 

những cải cách, và sau đó đã tuyên bố bãi bỏ Đạo luật An ninh Nội địa hà 

khắc. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo của đảng đối lập và các tổ chức dân 
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sự thấy đây chỉ là những lời hứa suông, mà bằng chứng là nỗ lực của 

Razak nhằm ban hành những đạo luật an ninh mới hà khắc để thay thế 

những đạo luật cũ. Sau khi giành quyền kiểm soát 5 trong 13 bang năm 

2008, các lực lượng đối lập đã sẵn sàng để đạt được kết quả tốt hơn trong 

những cuộc bầu cử tiếp theo, có thể diễn ra trong năm 2012. 

Liên minh đối lập mới Pakatan Rakyat đang mạnh lên, và nỗ lực của 

chế độ nhằm tiếp tục hạ bệ cựu phó thủ tướng Anwar Ibrahim với lời 

buộc tội bịa đặt về quan hệ đồng tính dường như ít đáng tin cậy hơn so 

với lúc thủ đoạn này được sử dụng lần đầu tiên cách đây vài năm. Thật ra 

mà nói, chế độ chuyên chế của Malaysia vẫn còn nhiều nguồn lực. Tuy 

nhiên, hiện nay những cải cách mà ông Razak đề xuất dường như là “quá 

ít và quá trễ”, khi mà “chủ nghĩa hoài nghi đã tràn ngập khắp đất nước”. 

Quá trình chuyển đổi dân chủ có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong những 

năm tới, thông qua công cụ quen thuộc đã diễn ra trong các chế độ 

chuyên chế cạnh tranh khác: quá trình bầu cử. Thái Lan kém phát triển 

hơn Malaysia, nhưng cũng đã có kinh nghiệm về dân chủ nhiều hơn và 

hiện nay cũng tự do và đa nguyên hơn. Mặc dù người Thái vẫn còn bị 

phân cực sâu sắc giữa một phe ủng hộ vị Thủ tướng lưu vong Thaksin 

Shinawatra và một phe tập hợp quanh thể chế quân chủ, nhưng các cuộc 

bầu cử quốc gia vẫn mang tính cạnh tranh cao và dường như đáp ứng được 
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tiêu chuẩn “tự do và công bằng” của chế độ dân chủ bầu cử. Với chiến 

thắng áp đảo của đảng đối lập Pheu Thai mới (do em gái ông Thaksin là 

bà Yingluck Shinawatra lãnh đạo) trong các cuộc bầu cử quốc hội năm 

2011, lực lượng chính trị mà quân đội đã phế truất trong cuộc đảo chính 

năm 2006 đã trở lại, và Thái Lan rõ ràng một lần nữa đã trở thành nền 

dân chủ bầu cử. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với một chặng đường chông 

gai phía trước, khi sự hiện diện ổn định của Vua Bhumibol (sinh năm 

1927) đã trị vì trong thời gian dài sắp kết thúc. 

Nếu kết quả cuối cùng là một nền quân chủ (gắn liền với giới quân sự) 

yếu hơn, thì điều này cuối cùng có thể giúp làm giảm bớt sự phân cực 

mạnh mẽ của đất nước và tạo ra một nền chính trị chín chắn và được thể 

chế hóa một cách vững chắc hơn. Ít nhất quân đội dường như đã học được 

từ tình trạng bất ổn và phân cực về chính trị của thập kỷ trước rằng sự can 

thiệp trực tiếp của họ sẽ không giải quyết được các vấn đề chính trị của 

đất nước. Mặc dù rõ ràng là họ thích Đảng Dân chủ nắm quyền, nhưng 

quân đội đã tuyên bố sự trung lập của họ trong cuộc bầu cử gần đây. Nếu 

cuộc đảo chính quân sự năm 2006 là cuộc đảo chính cuối cùng trong lịch 

sử Thái Lan, thì nền dân chủ sẽ bén rễ vững chắc hơn trong thập kỷ tới 

khi quá trình hiện đại hóa ngày càng nâng cao thu nhập và nền giáo dục. 

Như chúng ta đã thấy, Thái Lan có thu nhập bình quân đầu người và chỉ 
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số phát triển con người xấp xỉ bằng với Ba Lan khi họ thực hiện quá trình 

chuyển đổi sang nền dân chủ khoảng năm 1990 (xem Bảng). Không chỉ có 

những nước Đông Nam Á giàu có hơn mới trải nghiệm làn gió của sự thay 

đổi dân chủ. Như nhà lãnh đạo dân chủ mang tính biểu tượng của Miến 

Điện Aung San Suu Kyi gần đây đã thừa nhận, rằng sự mở cửa về chính trị 

của đất nước, vốn bắt đầu vào năm 2008 giữa lúc chủ nghĩa hoài nghi đang 

lan rộng với nhiều cử tri bỏ phiếu trắng trong cuộc trưng cầu dân ý về 

hiến pháp, đột nhiên có vẻ khá nghiêm túc. Các công đoàn đã được hợp 

pháp hóa, sự kiểm duyệt Internet đã được nới lỏng và nhiều tù chính trị 

đã được trả tự do. Hiện nay, Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu 

Kyi (đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bị hủy bỏ năm 1990) đang 

chuẩn bị đăng ký và chạy đua vào quốc hội bằng các cuộc bầu cử bổ sung 

có thể được tổ chức vào cuối năm 2012. Như những gì đã xảy ra với các 

chế độ chuyên chế lựa chọn tự do hóa chính trị khác, những nhà cầm 

quyền chế độ chuyên chế của Miến Điện dường như đã bị ảnh hưởng bởi 

sự phát triển dân chủ ở các nơi khác trên thế giới, cũng như bởi những lợi 

ích kinh tế tương lai mà sự tự do hóa chính trị có thể mang lại. Như một 

cố vấn của Chủ tịch Miến Điện Thein Sein đã lưu ý vào tháng 12 năm 

2011, “Tổng thống đã bị thuyết phục về tình hình thế giới; ông đã nhìn 

thấy nơi mà dòng chảy toàn cầu đang hướng đến.” 
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Thay đổi sắp tới ở Trung Quốc 

Thu nhập bình quân đầu người hàng năm ở Trung Quốc mới chỉ cao hơn 

một nửa của Malaysia, nhưng nó đang tăng lên nhanh chóng và hiện nay 

đã đạt tới mức mà Hàn Quốc đã đạt được tại thời điểm chuyển đổi dân 

chủ vào năm 1987-88. Thực tế, theo ước tính của IMF, Trung Quốc có 

thể vượt qua ngưỡng đó (khoảng 9.000 đô la Mỹ theo đồng đô la tính 

bằng Sức mua ngang giá [PPP] năm 2009) trong năm tới. Năm 1996, 

Henry Rowen đã dự đoán dựa trên cơ sở dữ liệu và những ước tính liên 

quan đến phát triển kinh tế rằng Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia 

Tự do một phần theo cách gọi của Freedom House vào năm 2015 và một 

đất nước Tự do (với điểm số về các quyền chính trị và tự do dân sự như 

của Ấn Độ và Indonesia hiện nay) đến năm 2025. 

Gần đây, Rowen đã khẳng định phân tích đó, ước tính rằng ngay cả khi 

tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Trung Quốc giảm xuống còn 

5% một năm bắt đầu từ năm 2015, thì đến năm 2025 họ vẫn đạt được thu 

nhập bình quân đầu người xấp xỉ mức mà Argentina đã đạt được năm 

2007 (khoảng 15.000 đô la tính theo đô la PPP hiện thời – xấp xỉ bằng với 

Malaysia hiện nay). Và nếu tốc độ tăng trưởng về thu nhập bình quân đầu 

người của Trung Quốc có ngay lập tức giảm xuống còn 6% một năm, thì 
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họ vẫn sẽ đạt tới 13.000 tính theo đô la PPP hiện tại trước năm 2020 – 

mức mà Hungary đã đạt được năm 1990 và Mexico đạt được năm 2000 khi 

họ chuyển đổi sang chế độ dân chủ. 

Không chỉ có hiện đại hóa – sự lan rộng của các giá trị và năng lực dân 

chủ song song với sự tăng lên của thu nhập và nguồn thông tin – đang tạo 

áp lực leo thang cho sự thay đổi dân chủ ở Trung Quốc. Như Yun-han 

Chu đã lưu ý trong phần đóng góp của ông cho loạt bài viết này, mật độ 

ngày càng tăng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan – 

bao gồm cả tiếp cận trực tiếp (thông qua du lịch và truyền hình vệ tinh) 

các tin tức chính trị từ nền dân chủ cạnh tranh cao và thậm chí đôi chút 

lộn xộn của Đài Loan – đang đóng vai trò như một chất xúc tác cho sự 

phát triển của các quy chuẩn và khát vọng dân chủ ở Trung Quốc. Sự trớ 

trêu của việc chế độ Cộng sản Trung Quốc không ngừng ủng hộ hội nhập 

chặt chẽ hơn với Đài Loan là việc nó có thể bắt đầu tạo ra sự gần gũi về 

chính trị – nhưng không phải theo cách mà những nhà lãnh đạo Đảng 

Cộng sản đã hình dung. 

Các dự đoán của Rowen hơi máy móc khi giả định rằng tăng trưởng 

kinh tế nhất thiết sẽ thúc đẩy sự thay đổi dần dần về chính trị hướng đến 

chế độ dân chủ ở Trung Quốc. Thay vào đó, dường như ngày càng có khả 

năng rằng sự thay đổi chính trị ở Trung Quốc sẽ mang tính bất ngờ và đột 
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phá. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản vẫn không cho thấy bất kỳ dấu hiệu 

nào của việc bắt tay vào con đường tự do hóa chính trị nghiêm túc vốn có 

thể dần dần dẫn đến nền dân chủ bầu cử như những người đồng cấp của 

họ đang cầm quyền lúc đó ở Đài Loan là Quốc dân Đảng đã thực hiện 

cách đây vài thập kỷ. 

Thay vào đó, các nhà cầm quyền ở Bắc Kinh đang bị kìm kẹp bởi một 

nỗi sợ hãi gặp phải sự kết thúc giống như của Mikhail Gorbachev ở Liên 

Xô, người đã khởi xướng quá trình mở cửa chính trị với hy vọng cải thiện 

và làm mới chế độ Cộng sản Xô Viết chỉ để thấy nó sụp đổ và Liên Xô tự 

mình rơi vào đống tro tàn của lịch sử. Bị giằng xé bởi những chia cắt dữ 

dội trong chính hàng ngũ của mình và bị suy yếu bởi việc phân quyền từ 

trung ương xuống các tỉnh và hàng loạt các cơ quan cấp dưới ngày càng 

chia cách, các nhà lãnh đạo chính trị của Trung Quốc dường như bị đóng 

băng và nhu nhược trước vấn đề quan trọng về cải cách chính trị lâu dài 

dù họ năng động và quyết đoán trong việc đưa ra các quyết định hằng 

ngày về chi tiêu và đầu tư. 

Như Francis Fukuyama đã lưu ý trong bài viết sau bài này, một lỗ hổng 

trong sự thể chế hóa lẽ ra đã ấn tượng của chế độ Cộng sản Trung Quốc 

là sự thiếu khả năng thích ứng. Đối với một chế độ có đặc trưng tạo ra sự 

thay đổi kinh tế nhanh chóng, sự cứng nhắc như vậy là một khiếm khuyết 
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tai hại tiềm ẩn. Với mỗi tháng năm trôi qua, khi sự tham nhũng, lạm 

dụng quyền lực thường xuyên và sự hạn chế tự do ngôn luận không bị 

kiểm soát, sự thất vọng của công chúng đang tăng lên. Biểu tình đã nổ ra 

với tần suất đáng lo ngại trên hàng chục ngàn địa phương của Trung Quốc 

mỗi năm, trong khi những ý tưởng, hình ảnh và sự ám chỉ về lật đổ và dân 

chủ tăng nhanh trên mạng, bất chấp những nổ lực hết sức của 50.000 

cảnh sát Internet để giữ cho mạng lưới máy tính của Trung Quốc miễn 

nhiễm trước các “nội dung độc hại”. 

Như Minxin Pei đã tranh luận nhiều lần và như ông khẳng định một 

lần nữa trong bài biết của mình trong số tạp chí này, sức mạnh của chế độ 

chuyên chế ở Trung Quốc là một sự ảo tưởng đang ngày càng tăng và sự 

dẻo dai của nó có thể không kéo dài lâu hơn nữa. Khi sự thất vọng vì 

tham nhũng, sự câu kết, phạm tội và hạn chế về tự do ngôn luận tăng lên, 

thì khả năng về một cuộc khủng hoảng bất ngờ trở thành một thảm họa 

chính trị cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) cũng tăng lên. 

Ngoài những thất vọng tiếp diễn với sự kiểm duyệt, giao dịch bất 

chính, lạm dụng quyền lực, sự suy thoái môi trường và những vi phạm 

khác vốn chỉ có thể là bị phản đối thông qua các hành động chống đối hệ 

thống theo hình thức này hoặc hình thức khác, thì như Fukuyama lưu ý, 

những thách thức kinh tế và xã hội lớn trong tương lai mà Trung Quốc sẽ 
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phải đối mặt do hệ quả của chính sách một con đã trở nên dễ cảm nhận 

hơn trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng (và tỷ lệ nam giới thiếu 

cân xứng). Jack Goldstone báo cáo rằng lực lượng lao động Trung Quốc đã 

ngừng gia tang vào năm 2010 và bắt đầu thu hẹp lại 0,5%/năm, điều đó 

“sẽ tự nó làm giảm 2,2% tiềm năng tăng trưởng kinh tế hàng năm của 

Trung Quốc.” Sự đô thị hóa, một động lực quan trọng của việc gia tăng 

năng suất, cũng chậm lại đáng kể, và sự phát triển giáo dục thì “rõ ràng đã 

đạt đến giới hạn”, khi số lượng người tốt nghiệp đại học đã tăng nhanh 

hơn so với khả năng của nền kinh tế trong việc tạo ra các công việc văn 

phòng tốt, trong khi nền kinh tế đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt 

lao động thủ công. 

Nền kinh tế Trung Quốc sẽ phải trả giá vì tình trạng lương tăng nhanh 

chóng và phải đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động công nghiệp, 

đồng thời phải chịu áp lực đối với các khoản trợ cấp hưu trí, phúc lợi xã 

hội và chế độ chăm sóc sức khỏe cho số lượng lớn dân chúng hiện đang 

bước vào giai đoạn nghỉ hưu. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ còn phải giải quyết 

sự thất vọng ngày càng gia tăng của những người tốt nghiệp đại học mà 

không thể tìm được công việc đáp ứng sự mong đợi của họ. Nếu những 

bong bóng bị nghi ngờ trong thị trường bất động sản và tài chính bùng 
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nổ cùng lúc với những thách thức đồng thời này, sự ổn định chính trị ở 

quốc gia đông dân nhất thế giới này có thể sẽ không còn. 

Càng ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc càng phải đối mặt với mâu 

thuẫn kinh điển đã gây khó khăn cho tất cả các chế độ chuyên chế đang 

hiện đại hóa. Đảng không thể cầm quyền mà không tiếp tục mang lại sự 

phát triển kinh tế nhanh chóng và nâng cao các tiêu chuẩn sống – thất bại 

trong việc này sẽ kéo theo không chỉ sự mất dần quyền lực mà còn là một 

cuộc khủng hoảng bất ngờ và có thể nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu Đảng 

thành công trong việc phát triển kinh tế, họ sẽ tạo ra các lực lượng – một 

tầng lớp trung lưu được giáo dục, khó tính và một xã hội dân sự độc lập 

ngoan cường – mà một ngày nào đó sẽ huy động quần chúng một cách 

mạnh mẽ để thiết lập nền dân chủ và chấm dứt sự cầm quyền của Đảng 

mãi mãi. Nói cách khác, dù phát triển kinh tế tốt hay không Đảng cũng 

sẽ gặp thử thách. Nền tảng duy nhất cho tính chính đáng và sự chấp nhận 

rộng rãi về chính trị của họ chính là khả năng cải thiện nhanh chóng các 

tiêu chuẩn sống, tuy nhiên chính những điều này cũng sẽ phá hủy sự cầm 

quyền của Đảng. 

Đôi khi, tôi nghĩ rằng những dự đoán của Henry Rowen có một chút 

quá lạc quan và rằng thời điểm dân chủ của Trung Quốc, trong khi có thể 

đoán được, vẫn còn cách 25 đến 30 năm nữa. Hiện nay, khi nhu cầu về 
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một chế độ cởi mở hơn, có trách nhiệm giải trình và dựa trên pháp luật 

trở nên rõ ràng nhưng các nhà lãnh đạo hiện tại lại bất lực không thể 

mang lại điều đó, tôi nghĩ rằng sự chấm dứt chế độ cai trị của Đảng Cộng 

sản Trung Quốc sẽ đến sớm hơn, rất có thể là trong vòng mười năm tới. 

Thật không may, một sự sụp đổ bất ngờ của hệ thống cộng sản có thể là 

nguồn gốc tạo ra, ít nhất là trong một thời gian, một hình thái nguy hiểm 

hơn của chế độ chuyên quyền, có lẽ được dẫn đầu bởi một quân đội với 

tinh thần chủ nghĩa dân tộc muốn gây sự với bên ngoài để duy trì sự 

thống nhất trong nước. Tuy nhiên đây có thể chỉ là một giải pháp tạm 

thời, vì quân đội không có khả năng quản lý một đất nước trung lưu hiện 

đại hóa nhanh chóng và kết nối sâu sắc đang đối mặt với những thách 

thức kinh tế và xã hội phức tạp. 

Dù kịch bản thay đổi cụ thể có thế nào đi nữa thì rõ ràng Trung Quốc 

không thể tiếp tục tiến đến các mức độ về thu nhập bình quân đầu người, 

giáo dục và thông tin của một đất nước có thu nhập trung bình mà không 

trải qua các áp lực về thay đổi dân chủ như ở Hàn Quốc và Đài Loan cách 

đây hơn hai thập kỷ. Những áp lực đó hiện nay đang tăng lên rõ ràng ở 

Singapore và Malaysia. Chúng cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn ở Việt Nam 

khi họ bước theo con đường phát triển kinh tế như của Trung Quốc (dù 

không nhanh bằng). Ở Thái Lan, sự hiện đại hóa tiếp tục trong thập kỷ 
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tới sẽ thay đổi xã hội theo những cách thức làm cho chế độ dân chủ bền 

vững hơn. Tóm lại, trong vòng một thế hệ hay tương đương vậy, tôi nghĩ 

có lý do để mong đợi rằng hầu hết các quốc gia ở Đông Á sẽ là các nền 

dân chủ. Và không có một sự chuyển đổi khu vực nào sẽ có hệ quả quan 

trọng hơn đối với các triển vọng dân chủ toàn cầu như sự chuyển đổi ở 

đó. 

 

Nguồn: Larry Diamond (2012). China and East Asian Democracy: The 

Coming Wave, Journal of Democracy, Vol. 23, No. 1, pp. 5-13. 

Truy cập ngày 01.10.2016. 

<http://nghiencuuquocte.org/2014/11/09/trung-quoc-va-dan-chu-o-

dong-a> 
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BÀI MƯỜI SÁU 

 

TRẮC NGHIỆM DÂN CHỦ TẠI INDONESIA 

Tác giả: Ngô Nhân Dụng 

 

ân Indonesia đang trải qua một cuộc trắc nghiệm. Câu hỏi là: Chế 

độ dân chủ đã thật sự bám rễ trong xã hội nước này hay chưa? Tuần 

trước trong mục này đã kể chuyện cuộc bầu cử ở Indonesia để rút lấy một 

bài học xây dựng dân chủ sau khi chế độ độc tài sụp đổ: Những người 

tranh đấu xây dựng dân chủ phải chuẩn bị để tiếp tục tranh đấu với các 

thế lực độc tài trong cuộc chạy đua vận động lấy lá phiếu dân bàu. Nếu 

không chuẩn bị thì có thể thua, những người chủ trương độc tài có thể 

trở lại nắm chính quyền, bằng lá phiếu của dân. Tuần này, chúng ta lại rút 

ra những bài học về thực thi dân chủ. 

Dân Indonesia đã bỏ phiếu vào Thứ Tư tuần trước; cuộc chạy đua có vẻ 

sát nút. Cuối ngày bỏ phiếu, các tổ chức nghiên cứu bằng cách phỏng vấn 

các cử tri sau khi bỏ phiếu đã đưa ra các kết luận khác nhau, các cơ quan 

truyền thông cũng vậy. Ðài tivi MetroTV chiếu trực tiếp hình ảnh cuộc 

bỏ phiếu suốt ngày, cuối cùng là hình ông Joko Widodo, thống đốc thủ 

D 
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đô Jakarta (thường gọi tên là Jokowi) tuyên bố ông thắng. Trong khi đó, 

trên đài TVOne thì Tướng Prabowo Subianto đang ngỏ lời cảm ơn các cử 

tri giúp ông đắc cử. Kết quả chỉ được Ủy Ban Bầu Cử (viết tắt KPU, theo 

ngôn ngữ chính của Indonesia) công bố chính thức vào ngày 22 Tháng 

Bảy năm 2014, mà sau đó người thất cử vẫn có thể thưa kiện trước Tòa Án 

Hiến Pháp; ở nước ta trước đây gọi là Viện Bảo Hiến. Người đắc cử sẽ lên 

thay thế đương kim Tổng Thống Susilo Bambang Yudhoyono vào Tháng 

Mười năm nay. Theo Hiến Pháp, ông Yudhoyono không được tranh cử. 

Mặc dù đa số các tổ chức nghiên cứu đứng đắn dự phóng ông Widodo 

chiếm đa số phiếu, nhưng việc kiểm phiếu và cộng phiếu của một nước 

250 triệu dân, sống trên 6,000 hòn đảo (chưa kể 11,000 hòn đảo quá nhỏ) 

sẽ tốn nhiều thời giờ. Nếu ai cố ý gian lận thì cũng khó kiểm soát được 

tất cả, nhưng cách tổ chức cuộc bỏ phiếu rất minh bạch và công khai 

khiến cho số phiếu gian lận rất nhỏ. 

Trong ngày bỏ phiếu, các cử tri theo dõi rất sát mọi hành vi ở chung 

quanh phòng phiếu. Khi cuộc bỏ phiếu chấm dứt, các lá phiếu được đếm 

ngay, và mọi người dân có quyền chụp hình kết quả từng phòng phiếu, 

đưa ngay lên các mạng xã hội. Có người đã viết ra một “app” (nhu liệu 

dùng trong các điện thoại di động), tên là iWitness (tôi Làm Chứng) giúp 

cho ai cũng có thể so sánh kết quả ở từng phòng phiếu với kết quả niêm 
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yết ở Ủy Ban Bầu Cử trung ương (KPU). Ban vận động của Jokowi dành 

sẵn nhiều đường điện thoại để các cử tri báo tin nếu thấy ở phòng phiếu 

nào có việc làm mờ ám, bất bình thường. 

Ủy Ban Diệt Tham Nhũng của Indonesia (KPK) cũng góp phần chống 

bầu cử gian lận. Năm nay, KPK đặt người theo dõi các cuộc kiểm phiếu tại 

từng làng và ở trung ương; một việc chưa làm được trong các cuộc bỏ 

phiếu trước. Ủy Ban Bầu Cử KPU cũng thực hiện một sáng kiến trước đây 

chưa từng làm, là niêm yết ngay kết quả đếm phiếu ở từng thùng phiếu, 

từng địa điểm bỏ phiếu, ngay trên website của họ, để cuộc bầu cử được 

trong sạch, quang minh. 

Các nhà quan sát ngoại quốc đồng ý rằng việc gian lận rất khó, vì suốt 

ngày các cử tri đã theo dõi rất kỹ hành động của nhân viên phòng phiếu. 

Các thùng phiếu không được niêm phong rồi chuyển đến một nơi khác 

đếm, mà được đếm ngay tại chỗ; trước mắt bàn dân thiên hạ. Ðây là một 

thủ tục đã được thi hành trong các cuộc bỏ phiếu lớn, nhỏ trước đây từ 

khi Indonesia thiết lập chế độ dân chủ. Việc cộng các kết quả cũng khó 

gian lận, vì năm nay KPU đã niêm yết kết quả tất cả các địa phương, ai 

cũng có thể làm tính cộng để kiểm lại. Tuy nhiên, nhiều hiện tượng bất 

thường vẫn xuất hiện. Tại một làng Madura, nơi Tướng Prabowo nắm 

chắc phần thắng, Jokowi sau cùng không được một lá phiếu nào. Mà tại 
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làng đó, có nhiều người tham gia ban vận động của Jokowi, chính họ và 

gia đình họ đều bỏ phiếu tại đó! 

Nhật báo The Jakarta Post hôm qua cho biết Ủy Ban Quốc Gia Về 

Nhân Quyền của Indonesia (Komnas HAM) đã vận động thành công 

trong việc giúp cho những người “yếu thế” trong xã hội được thi hành 

quyền công dân của họ. Thí dụ, Komnas HAM trình bày kết quả về việc 

bỏ phiếu của những người đang ở trong nhà thương, ở tù, người tàn tật 

đều được giúp để đi bỏ phiếu dễ dàng. Những người không đủ sức đi bộ 

tới phòng phiếu thì được xe hơi chở đi. Nhờ đó, tại nhà thương Semarang 

[Trung bộ Java], trong kỳ bầu cử trước chỉ có 14 người đi bầu, trong số 

900 bệnh nhân có quyền bầu cử, lần này, số cử tri bỏ phiếu đã lên tới 

1,200 người. 

Chúng ta có thể công nhận rằng thể chế dân chủ đã được thực hiện với 

những bước chắn chắn trong xứ Indonesia, sau năm 1998 lật đổ chế độ 

độc tài kéo dài 32 năm của Tướng Suharto. Các công dân Indonesia chứng 

tỏ nền dân chủ nước họ đã trưởng thành. Mức độ trưởng thành được thấy 

rõ khi các cử tri biết họ đang lựa chọn cái gì, giữa hai ứng cử viên Joko 

Widodo và Prabowo Subianto. 

Tướng Prabowo Subianto là con một bộ trưởng trong chính phủ 

Suharto thời xưa và kết hôn với con gái của nhà độc tài này (sau đã ly dị). 
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Ông bị quân đội sa thải vì bị tố cáo đã bắt cóc những nhà tranh đấu dân 

chủ trong năm 1998, năm cuối cùng của chế độ độc tài. Ông lưu vong tại 

nước Jordan một thời gian rồi về nước, dấn thân vào chính trị. Năm nay là 

lần thứ ba ông tranh cử tổng thống, cho nên đầy kinh nghiệm. Ông 

Prabowo đã thuê một chuyên viên tranh cử ở Mỹ làm cố vấn. Ðó là ông 

Rob Allyn, người đã giúp cựu Tổng Thống Goerge W. Bush trong chiến 

dịch đánh bại đối thủ John McCain trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng 

Hòa năm 2000. Sau khi được cố vấn, ban vận động của Tướng Prabowo đã 

phao tin đồn rằng ông Jokowi là một người Trung Hoa và không theo 

Hồi Giáo; khiến cho tỷ số ủng hộ ông ta sụt giảm nặng (đang dẫn trước 

39% xuống 4%)! 

Jokowi là người thay đổi cách nhìn của người dân về giới làm chính trị 

tại Indonesia; ông khác hẳn các chính trị gia đã có mặt trên sân khấu kể 

từ khi dân chủ hóa. Ông là một nhà kinh doanh (bán đồ đạc dùng trong 

nhà), không thuộc một gia đình quyền quý. Ông làm thị trưởng thành 

phố Solo, cải thiện đời sống của dân, tái đắc cử với 90% số phiếu. Ông 

đắc cử thống đốc Jakarta năm 2012, đem lại nhiều dự án thay đổi thủ đô 

đang thi hành. 

Nhưng điều khác biệt quan trọng giữa hai ứng cử viên không phải là cá 

nhân của họ mà về quan điểm nền tảng về cơ cấu quốc gia. Những người 
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ủng hộ Tướng Prabowo nói rằng sau 16 năm thí nghiệm dân chủ, nước 

Indonesia cần một “bàn tay sắt” để đoàn kết quốc gia, duy trì ổn định, 

thúc đẩy các tiền bộ kinh tế; nếu không sẽ rơi vào hỗn loạn. Từ khi thiết 

lập chế độ dân chủ, dân Indonesia trực tiếp bàu người lãnh đạo trong 500 

đơn vị hành chánh. Ông Prabowo muốn thay đổi chính sách “tản quyền,” 

muốn tập trung vào thủ đô. 

Ông Jokowi không đồng ý trở về chế độ tập trung như thời Suharto. 

Những người bỏ phiếu cho ông biết rằng khi họ có quyền bầu những 

người lãnh đạo địa phương thì họ cũng có quyền đòi hỏi họ phải lo cho 

các nhu cầu thực tế của dân, từ điện nước, đến cống rãnh; nếu không 

được thì họ sẽ bỏ phiếu truất bỏ. Người dân có lúc cũng than phiền về các 

chính trị gia hoạt đầu, mị dân, nhưng họ biết rằng các quyền tự do họ 

đang hưởng sẽ bảo đảm khả năng cải thiện guồng máy chính trị, hơn là 

một chế độ độc tài, tập trung. Những quyền tự do đó đang thể hiện trong 

các báo đài đủ mầu sắc không bị ai gò ép, trong quyền tự do thương thảo 

về lương bổng với các chủ nhân xí nghiệp, và nhất là quyền thay đổi người 

cầm quyền bằng lá phiếu. Nước Indonesia đã sống “ổn định” suốt 32 năm 

dưới chế độ Suharto, mà hậu quả là kinh tế chậm lụt và xã hội bất công. 

Nếu ông Jokowi đắc cử, ông sẽ phải sống chung với một Quốc Hội, bầu 

vào Tháng Tư vừa qua, trong đó đảng ông chỉ là một thiểu số. Nhưng 
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trong 16 năm qua, dân Indonesia đã thể hiện một đức tính cần thiết trong 

đời sống dân chủ, là thỏa hiệp. Các đảng phái thỏa hiệp lập chính phủ 

liên minh, các tổ chức Hồi Giáo thỏa hiệp với các đảng chủ trương đề cao 

quyền thế tục, ngăn tôn giáo lũng đoạn chính trị. Tướng Prabowo mới 

tuyên bố rằng ông phản đối người ta gọi cuộc tranh cử này là một cuộc 

chiến tranh. Ông nói: “Chúng ta đều là anh chị em một nhà. Chiến tranh 

chỉ xẩy ra với kẻ thù mà thôi. Chúng ta sẽ bảo vệ thể chế dân chủ và ý 

nguyện của người dân.” Nếu thất cử, ông có thể sẽ ra tranh cử lần thứ tư, 

trong năm năm nữa. Người ta thường nghĩ rằng điều chính yếu trong thể 

chế dân chủ là giành lấy quyền hành. Nhưng một đặc tính quan trọng hơn 

nữa, là người ta biết chấp nhận thất cử và biết chờ đợi để “phục thù” trong 

kỳ bầu cử tới. 

Kinh nghiệm thực thi dân chủ tại Indonesia là một nguồn cảm hứng 

thúc đẩy người Việt Nam nhìn vào đó mà tranh đấu cho quyền sống xứng 

đáng làm người tại nước mình. 

 

Nguồn: Ngô Nhân Dụng. Trắc nghiệm dân chủ tại indonesia. Truy cập ngày 

01.10.2016. <http://www.swsdevsite.com/vietthucnew/tag/trac-nghiem-

dan-chu-tai-indonesia> 
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BÀI MƯỜI BẢY 

 

DÂN CHỦ Ở MIẾN ĐIỆN 

CHẶNG ĐƯỜNG DÀI PHÍA TRƯỚC 

Tác giả: Zoltan Barany 

Dịch giả: Hương Ly 

 

ào ngày 8 tháng Mười một năm 2015, Myanmar (hay còn gọi là 

Burma – Miến Điện) đã tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên sau 25 năm. 

Sau năm thập kỉ dưới những luật lệ quân đội tàn ác cùng những sự chống 

đối, Liên minh Quốc gia về Dân chủ (National League of Democracy – 

NLD) của người đoạt giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi đã dành 

được chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử mà hầu hết những người dõi theo 

dõi đều cho là tự do và tương đối công bằng. Theo cuộc bầu cử, rất nhiều 

người ở Miến Điện và ở nước ngoài rất mong muốn rằng các vị lãnh đạo 

sẽ từ bỏ chức vị của họ trong chính phủ Myanmar để nước này có thể có 

một bước chuyển mình lịch sử đến nền dân chủ. 

V 
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Tuy nhiên, những kỳ vọng như vậy có lẽ hơi quá tích cực. Quân đội 

đang tiếp tục nắm giữ quyền lực lớn, NLD lại chưa từng có kinh nghiệm 

trong việc quản lý bộ máy công chức lớn và phức tạp, tham nhũng vẫn còn 

và thậm chí còn lan rộng, và mối quan hệ giữa Miến Điện và Trung Quốc 

vẫn còn đầy nguy hiểm. Chiến thắng của NLD là một trong những sự 

phát triển mang tính hứa hẹn nhất trong lịch sử gần đây của nước này; tuy 

nhiên, đây vẫn còn là một đường dài phía trước trước khi tương lai của 

nền chính trị ở quốc gia được đảm bảo. 

 

Kết quả lịch sử 

Cuộc bầu cử tháng trước là cuộc bầu cử đầu tiên của Miến Điện từ sau 

năm 1990, khi bên đối lập giành chiến thắng áp đảo. Lúc đó, hội đồng tư 

vấn quân sự đã xem thường kết quả và đã bỏ tù thủ lĩnh của NLD và các 

nhà hoạt động chính trị xã hội. Mặc dù quân đội trên danh nghĩa đã 

chuyển nhượng lại quyền cho chính phủ dân sự vào năm 2011, và ngưng 

các hoạt động của các viên chức chính thức lâu năm vốn từng giữ những 

vị trí quan trọng trong chính phủ. 

Thời gian gần đây, chính quyền của chế độ và các viên chức trong 

Tatmadaw (lực lượng vũ trang của Miến Điện) có vẻ như đã đánh giá thấp 

việc thiếu tính quần chúng trong đảng của họ – Đảng Phát triển và Đoàn 
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kết (Union Solidarity and Developments Party – USDP). Hầu hết những 

người ngoài quân đội đều đã đoán được việc bà Suu Kyi giành thắng lợi, 

tuy nhiên thì USDP lại cho rằng NLD đã có một phương sách hiệu quả 

trong việc có được sự hỗ trợ đông đảo trong năm năm về việc tự do hóa 

kinh tế và chính trị. Họ đã xem xét đến trường hợp xấu nhất – phía NLD 

thắng với số ghế tuyệt đối – vô cùng khó thành hiện thực. 

Việc thắng với số phiếu lớn như vậy có vẻ như tương đối khó xảy ra vì 

hàng ngàn lý do. Trước hết, hiến pháp năm 2008, được viết bởi các vị lãnh 

đạo để tăng cường vai trò ưu thế của Tatmadaw trong nền chính trị Miến 

Điện, công nhận một phần tư số đại biểu của quân đội có chức vụ lập 

pháp. Vì vậy để chiếm được đa số phiếu, NLD phải thắng 67% chứ không 

phải 51% các ghế. 

Thứ hai, NLD đã làm rất ít thứ để đạt được đa số phiếu trước và trong 

lúc cuộc vận động tranh cử diễn ra. Và số phiếu này chiếm một phần ba 

dân số Miến Điện. Ngược lại thì USDP đã đầu tư rất nhiều tiền và công 

sức để quảng bá sự nổi tiếng của họ với các nhóm dân tộc thiểu số, thậm 

chí còn làm những thỏa thuận bầu cử với các đảng thiểu số. Một số người 

mong rằng họ sẽ có được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng này. 

Thứ ba, những tín đồ đạo phật đã trở nên có ảnh hưởng rộng rãi trong 

những năm gần đây ở quốc gia rất sung đạo này. Ashin Wirathu, thủ lĩnh 
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gây tranh luận của Hiệp hội Bảo vệ Chủng tộc và Tôn giáo (Association 

for Protection of Race and Religion (Ma Ba Tha trong Miến Điện)) – 

người đã tự gọi mình là “Bin Laden của Miến Điện” – đã chỉ dẫn cho 

những người ủng hộ cách để bình bầu cho USDP sau khi việc hoạt động 

của ông được quản lý để giành được một số quyền chuyển nhượng từ họ 

trong những năm gần đây, như việc dự án xây dựng công trình gần các 

ngôi chùa vẫn còn ngưng trệ và việc thông qua các luật đang được điều 

chỉnh về hôn nhân giữa những người không cùng tín ngưỡng, việc chuyển 

đổi tôn giáo, và chế độ một vợ một chồng. 

Tuy nhiên thì cuối cùng, NLD vẫn giành thắng lợi trong cuộc bầu cử. 

Họ đạt được 135 ghế ( 60% tổng số ghế và 80% trong 168 ghế mà họ 

phải cạnh tranh) trong thượng viện 224 ghế. USDP chỉ đạt được 12 ghế, 

nhiều hơn Đảng Dân tộc Quốc gia Arakhan 2 ghế; những đảng dân tộc 

khác có được số ghế còn lại, mỗi đảng có từ một đến ba ghế. Kết quả cho 

cuộc bầu cử ở hạ viện gồm 440 ghế cũng tương tự: NLD thắng 255 ghế 

(58% tổng số ghế và 77% so với số ghế mà họ phải cạnh tranh) trong khi 

USDP chỉ có 30 ghế và các đảng dân tộc khác chiếm số còn lại. Số người 

bình chọn cao: hơn 80% số người bỏ phiếu đã đăng kí, hơn 32 triệu người 

đã đi bỏ phiếu. 
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Chiến lược của NLD đã chứng minh cho quyết định của họ về việc 

không thành lập các liên minh với những đảng nhỏ hơn để giành đa số 

phiếu. Kể cả trong các khu vực bầu cử với tỉ lệ lớn số người dân tộc thiểu 

số, họ cũng có khuynh hướng ủng hộ NLD hơn các đảng dân tộc nhỏ 

khác. Và những nỗ lực bởi những tín đồ đạo phật đưa ra sự lựa chọn giữa 

Phật giáo và Suu Kyi cũng đem lại kết quả ngược với sự mong đợi: theo 

một điều tra gần đây đã chỉ ra, những người theo đạo Phật cũng ủng hộ 

NLD như những người được cho là ít có tín ngưỡng. 

Đối với USDP, cuộc bầu cử thực sự gây bẽ mặt. Tuy nhiên thì theo 

thực tế, những người đứng đầu Miến Điện dường như đã chấp nhận được 

một kết quả đầy hứa hẹn, dù có phần bất ngờ. Hai người quyền lực nhất ở 

Miến Điện, Chủ tịch Thein Sein, cựu tướng lĩnh, và Tướng Min Aung 

Hlaing, chỉ huy trưởng của quân đội Miến Điện, đã tiếp tục khẳng định 

kể cả khi kết quả đã rõ ràng, thì việc thay đổi luật dân sự vẫn sẽ tiến triển 

nhẹ nhàng. 

 

Chặng đường dài phía trước 

Thủ lĩnh đối lập Suu Kyi, người vốn bị hiến pháp cản trở để trở thành 

tổng thống bởi chồng và con trai bà là công dân Anh, sẽ chọn một tổng 

thống mới, là thành viên của bộ máy nhà nước vào tháng Hai năm 2016. 
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Hiện tại, lực lượng quân đội hỗ trợ chính phủ được ủy nhiệm sẽ mãn 

nhiệm vào tháng Ba năm 2016, thời điểm mà NLD chính thức lên thay 

thế. Vào những tháng sắp tới, NLD sẽ trở thành đảng cầm quyền, sau gần 

ba thập kỉ ở trong thế bị đàn áp. 

Tương lai xa, NLD có thể sẽ thoái thác những chính sách của họ, và sẽ 

bị đòi hỏi về một nền tảng “pháp quyền” bớt vô vị hơn cùng với sự cần 

thiết về “hòa hợp quốc gia.” Họ sẽ phải nghĩ ra những chiến lược cụ thể 

để xóa bỏ những tổn hại mà năm thập kỉ của các chính sách kinh tế thất 

bại, với đàn áp chính trị, sự cách ly quốc tế, sự phân biệt sắc tộc và tôn 

giáo [mà chính quyền quân phiệt] đã gây ra. Cụ thể là có bốn thử thách 

nghiêm trọng đặt ra cho NLD. 

Đầu tiên, NLD sẽ phải tìm cách làm việc với quân đội, lực lượng vốn 

vẫn giữ rất nhiều quyền lực. Bên cạnh việc đảm bảo cho sự có mặt của họ 

ở nghị viện, quân đội có quyền bổ nhiệm một trong hai phó tổng thống, 

nắm giữ ba bộ quyền lực (biên phòng, quốc phòng, và nội chính), cai quản 

các cơ quan quốc gia và các văn phòng công chức, và tiếp tục giữ vai trò 

chủ chốt trong nền kinh tế vốn rất khó thay đổi. Ngoài ra, chỉ huy trưởng 

của lực lượng vũ trang, một trong những vị trí quyền lực nhất trong nước 

không chịu trách nhiệm với bất cứ nhà cầm quyền dân sự nào. Ngân sách 

cho quân sự là lợi ích kinh tế của họ và là hướng đi trong nhiều thập kỉ 
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qua – chiến tranh lâu dài chống lại các dân tộc thiểu số ở Miến Điện chưa 

từng được xem xét kĩ lưỡng, và hầu hết những người theo dõi mong chờ 

Tatmadaw ngừng nỗ lực vào việc thay đổi tình hình hiện tại. Việc Suu Kyi 

và chính quyền của bà sẽ làm việc với quân đội tốt đến đâu sẽ định rõ 

được thành công của chính quyền mới. 

Thứ hai, NLD có ít kinh nghiệm trong việc vận hành các bộ máy công 

chức, chưa nói đến việc điều hành một đất nước đa dân tộc, phức tạp và 

rộng lớn. 

Hầu hết các lãnh đạo cá nhân của NLD là các nhà hoạt động dân chủ, và 

rất nhiều người đã phải trải qua nhiều năm tháng trong những nhà tù của 

chính quyền quân phiệt. Với tất cả sự dũng cảm của họ, tuy vậy, có rất ít 

người được học hành đầy đủ và thậm chí có rất ít các kĩ năng cần thiết 

cho việc quản lý một bộ hay một tổ chức. Chính quyền mới sẽ phải tìm 

cách để làm việc với những quan chức đang tại vị, rất nhiều người trong số 

họ có các vị trí trong quân đội hoặc đã tự về hưu. NLD nên cởi mở với 

những thành phần như vậy, bởi mặt khác việc này sẽ gây khó dễ cho việc 

chiếm hữu các vị trí chủ chốt từ những người trung thành đủ trình độ 

trong đội ngũ. 

Thứ ba, NLD sẽ phải ngăn chặn tình trạng tham nhũng vốn đã trở 

thành quốc nạn. Ở đây cũng vậy, NLD phải kết hợp với quân đội. Mặc dù 
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nhiều quan chức quân cao cấp không thật thà, nhưng không phải tất cả ai 

cũng như vậy. Thành lập một mối quan hệ làm việc với những thành viên 

tích cực và trung thực của chính quyền, như người phát ngôn hiện tại của 

thượng viện, Khin Aung Myint, người đã gọi tham nhũng là thử thách 

lớn nhất đối với dân tộc, có những đặc quyền của chiến dịch chống tham 

nhũng của NLD. 

Cuối cùng, NLD sẽ phải điều khiển mối quan hệ giữa Miến Điện với 

Trung Quốc. Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn chính quyền 

quân phiệt. Tuy nhiên, các lãnh đạo thực dụng ở Bắc Kinh – người đã ủng 

hộ cho sự chiến thắng của NLD – đã tiếp đón chuyến thăm được đưa tin 

rầm rộ của bà Suu Kyi vào mùa hè năm ngoái. Mặc dù chính phủ Trung 

Quốc đang lo ngại mất đi sự ảnh hưởng đối với Miến Điện cùng với sự 

xoay trục về phía phương Tây của chính quyền mới, một vài năm vừa qua 

thì mối quan hệ giữa lực lượng quân đội hỗ trợ chính phủ với Trung 

Quốc đang trở nên đầy nguy hiểm. Miến Điện thể hiện rất ít sự nhiệt tình 

với sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, một mạng lưới cơ sở hạ 

tầng thương mại qua con đường thương mại cổ Trung Quốc. Các tướng 

lĩnh Tatmadaw đã nổi giận với sự nhũng nhiễu của Trung Quốc trong nỗ 

lực tìm kiếm phương pháp ngưng bắn với các nhóm dân tộc nổi dậy. 

Trung Quốc đã chuẩn bị vũ trang và đào tạo một số đội quân dân tộc 
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thiểu số, như Đội quân Quốc gia United Wa, và gây áp lực lên một số 

khác, như Đội quân Độc lập Kachin về việc không được kí kết những thỏa 

thuận hòa bình với chính quyền. 

Bất chấp những sự căng thẳng này cùng với những bộ phận thiếu tính 

quần chúng của Trung Quốc trong cộng đồng Miến Điện thì Trung Quốc 

vẫn giữ vị trí tốt trong việc giúp cho sự phát triển kinh tế cần thiết ở nước 

này. Chính phủ mới cần phải hàn gắn lại với Trung Quốc trong lúc chống 

lại những nỗ lực của Trung Quốc về việc đặt quá nhiều áp lực vào nước 

láng giềng nhỏ bé của họ. Một trong số ít những khu vực mà chính quyền 

quân phiệt đã làm việc nổi trội là duy trì chủ quyền quốc gia và tìm kiếm 

lời khuyên từ những tướng lãnh về vấn đề để cho mối quan hệ giữa NLD 

– Tatmadaw và cho cả Miến Điện đều có lợi. 

NLD sẽ phải đương đầu với rất nhiều những thử thách khác, từ việc 

có được hiệp ước hòa bình với các nhóm dân tộc thiểu số nổi loạn đến 

việc cơ cấu lại các tòa án và sửa đổi các hệ thống giáo dục và chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng. Sau nửa thế kỉ với nhiều qui tắc quân đội vô lý, chỉ 

còn một số ít các mặt về chính trị, xã hội và đời sống kinh tế không cần 

cải cách với qui mô lớn. Kể cả với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, 

đây cũng là một mục tiêu không dễ dàng, và chính quyền mới cũng cần 
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bớt đi những hy vọng mà nhiều người đang mong đợi. Suu Kyi và đảng 

của bà chỉ mới vượt qua được rào cản đầu tiên. 

 

Nguồn: Zoltan Barany. Dân chủ ở miến điện: chặng đường dài phía trước 

(bản dịch của Hương Ly). Truy cập ngày 01.10.2016. 

<https://www.danluan.org/tin-tuc/20160220/dan-chu-o-mien-dien-

chang-duong-dai-phia-truoc> 
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BÀI MƯỜI TÁM 

 

KINH NGHIỆM DÂN CHỦ HÓA VÀ CẢI CÁCH 

HIẾN PHÁP Ở ĐÀI LOAN 

Tác giả: Lã Khánh Tùng 

 

“Dân chủ hóa là một tiến trình liên tục không có điểm dừng, không đơn giản là 

chuyển đổi sang một chế độ dân chủ hơn, nó còn là củng cố các thể chế dân chủ. 

Trong tiến trình đó, hiến pháp quốc gia với vai trò là nền tảng của dân chủ, 

luôn phản ánh tương quan lực lượng và mức độ dân chủ của xã hội. Tại Đài 

Loan, một điển hình thành công trong dân chủ hóa và phát triển kinh tế, 

những cải cách hiến pháp vào cuối thế kỷ XX chủ yếu là kết quả do áp lực đấu 

tranh của các lực lượng dân chủ. Bài viết xem xét quá trình dân chủ hóa ở Đài 

Loan qua lăng kính của luật hiến pháp và chính trị học, qua đó cố gắng làm rõ 

được những tác động của áp lực chính trị trong nước lên chính quyền dẫn đến 

những cải cách hiến pháp ở đây trong nửa sau thế kỷ XX.” 

 

ối quan hệ đa chiều giữa dân chủ và hiến pháp đã được bàn luận 

từ nhiều góc độ. Hiến pháp lý tưởng, nền tảng của dân chủ, là M 
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một “khế ước xã hội” giao kết giữa người dân và chính quyền, theo đó 

quyền lực của chính quyền chịu sự hạn chế trong phạm vi được ủy nhiệm 

và chính quyền phải tôn trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy 

hiến pháp của các quốc gia thường có khoảng cách xa so với lý tưởng đó. 

Bên cạnh những hiến pháp ra đời là thành quả của cách mạng dân chủ, có 

vai trò định ra những nguyên tắc căn bản cho bộ máy mang tính đại diện, 

vận hành trong sự tôn trọng các quyền tự do của người dân, có những 

hiến pháp chủ yếu là phương tiện của người cai trị (hiến pháp hình thức), 

hiến pháp không có vai trò trong việc bảo vệ hay thúc đẩy các quyền tự do 

cá nhân và dân chủ. 

Thông thường, hiến pháp là kết quả của vận động, đấu tranh của các 

lực lượng xã hội thúc đẩy dân chủ, chứ không phải ngược lại, hiến pháp 

không tạo ra các lực lượng dân chủ.[1] Nói cách khác, dân chủ hóa – bao 

hàm cả cải cách dân chủ, đấu tranh dân chủ, củng cố dân chủ – là tiền đề 

vững chắc của một hiến pháp dân chủ. Ở khu vực Đông Á trong thế kỷ 

XX, Đài Loan, bên cạnh những phát triển kinh tế được coi là thần kỳ, đã 

được coi như một điển hình về dân chủ hóa thành công.[2] Quá trình dân 

chủ hóa đó đã dẫn đến nhiều lần cải cách hiến pháp theo hướng tích cực 

trong khoảng thời gian 15 năm. Nhìn từ góc độ hiến pháp và chính trị 

học, những gì diễn ra ở hòn đảo này trong thế kỷ qua sẽ mang lại những 
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bài học nhất định cho các quốc gia đang thời kỳ chuyển đổi như Việt 

Nam. 

 

1. Sự ra đời và việc ngưng áp dụng hiến pháp 1946 của Đài 

Loan 

Sau cuộc cách mạng Tân Hợi chỉ một năm, “Hiến pháp lâm thời của 

Cộng hòa Trung Hoa” (1912) được ban bố bởi chính phủ tại Nam Kinh 

do Tôn Trung Sơn lãnh đạo. Đây là văn bản có tính chất hiến pháp đầu 

tiên của đất nước với 2000 năm tiếp nối bởi các chế độ phong kiến. Năm 

1931, Chính phủ lâm thời Quốc Dân đảng do Tưởng Giới Thạch đứng 

đầu, sau khi đã kiểm soát hầu hết lãnh thổ Trung Quốc, lại ban hành 

“Hiến pháp lâm thời thời kỳ giám hộ chính trị”. Theo đó, hệ thống chính 

trị với một đảng mà quyền tối cao thuộc về Đại hội toàn quốc Quốc Dân 

đảng, quyền lực thực tế thuộc về Ủy ban Hành chính trung ương của 

đảng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều áp lực lên Tưởng Giới Thạch về việc 

cần phải có một bản hiến pháp dân chủ, kết thúc sự độc quyền lãnh đạo 

của Quốc Dân đảng. Những người Cộng sản muốn thành lập một chính 

quyền liên hiệp gồm nhiều đảng phái để soạn thảo ra hiến pháp. Sợ quyền 

lực tuột khỏi tay mình, Tưởng Giới Thạch đã bác đề nghị đó và giữ quan 

điểm Quốc Dân đảng sẽ soạn một hiến pháp mới, sau đó tổ chức cuộc bầu 
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cử toàn quốc mà Đảng Cộng sản có thể tham gia. Theo hướng này, Hiến 

pháp Quốc Dân đảng, với chủ nghĩa Tam dân làm nền tảng và theo 

nguyên tắc “ngũ quyền phân lập” của Tôn Trung Sơn, đã được thông qua 

ở Nam Kinh bởi Quốc hội vào cuối năm 1946.[3] 

Sau khi thất bại trước lực lượng của Đảng Cộng sản, Tưởng Giới Thạch 

và chính quyền Quốc Dân đảng chạy ra Đài Loan. Sự kiện “228”, xung đột 

giữa người dân với chính quyền và dẫn đến thảm sát vào ngày 28 tháng 2 

năm 1947, đánh dấu sự khởi đầu giai đoạn “khủng bố trắng” của chế độ 

độc tài Quốc dân đảng. Cũng sau sự kiện này, chính quyền lấy lí do bảo vệ 

an ninh quốc gia áp đặt thiết quân luật từ tháng 3 năm 1947, luật này có 

hiệu lực cho đến tận 1987. Trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội năm 

1948, “Các điều khoản tạm thời trong thời gian nổi dậy của cộng sản” 

được thông qua. Theo đó, Tổng thống có quyền lực rất lớn và nhiều điều 

khoản đã vô hiệu hóa hiến pháp. Tưởng Giới Thạch hình thành nên chế 

độ toàn trị độc đảng, sau khi ông mất năm 1975, con trai là Tưởng Kính 

Quốc tiếp tục duy trì sự cai trị. Việc ngưng áp dụng hiến pháp, với lý do 

tình trạng khẩn cấp, chính là ngưng lại sự kiểm soát của nhân dân đối với 

chính quyền và là sự chối bỏ các quyền chính trị, dân sự cơ bản của công 

dân. 
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2. Tiến trình dân chủ hóa và cải cách hiến pháp 

Về mặt kinh tế, chính quyền Tưởng Giới Thạch đồng thời hiện đại hóa, 

công nghiệp hóa nông nghiệp và thúc đẩy phát triển công nghiệp theo 

định hướng xuất khẩu đã làm nên sự phát triển kinh tế một cách thần kỳ, 

giao lưu quốc tế rộng mở.[4] Sự phát triển đó hình thành nên một tầng 

lớp trung lưu, họ là những người có tri thức, có tái sản, kỹ năng, kinh 

nghiệm và quan hệ quốc tế nên có thể tham gia tích cực vào đời sống 

chính trị. Bên cạnh đó, Đài Loan thiết lập được một hệ thống giáo dục có 

chất lượng, tuyển chọn thi cử nghiêm túc, lại được đặt trên nền tảng của 

chủ nghĩa Tam dân (dù chỉ là hình thức), đã tạo ra một thế hệ trẻ có ý 

thức về dân quyền và về trách nhiệm công dân.[5] Đây là những tiền đề 

quan trọng của tiến trình dân chủ hóa diễn ra sôi động trong ba thập niên 

cuối của thế kỷ XX dẫn đến những cải cách cơ bản của Hiến pháp. Trong 

tiến trình dân chủ hóa, đòi hỏi về tôn trọng hiến pháp luôn là một trong 

những mục tiêu đấu tranh dân chủ cơ bản của giai đoạn trước 1987, trong 

giai đoạn sau đó, sửa đổi hiến pháp theo hướng mở rộng dân chủ là mục 

tiêu của lực lượng đối lập. 

 

a. Giai đoạn trước 1987 
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Từ thập niên 70, các phong trào văn hóa và xã hội diễn ra đa dạng trên 

nhiều lĩnh vực, các tổ chức xã hội dân sự được hình thành. Các cuộc đấu 

tranh dân chủ ngày càng có sự tham gia đa dạng, đi đầu là thành phần trí 

thức, sinh viên các trường đại học. Tạp chí của một số trường đại học, 

một số tờ báo độc lập đã cất tiếng nói đòi hỏi các quyền tự do, có nhiều 

bài viết về tình trạng “khủng hoảng Hiến pháp Đài Loan”, về “quyền phê 

phán Hiến pháp và quốc sách”.[6] Từ trước đến thời điểm đó, việc bàn 

luận công khai về hiến pháp và một số lĩnh vực, sự kiện lịch sử (như vụ 

thảm sát 228) bị chính quyền coi là những “khu cấm”. 

Những người đối đầu trực tiếp với chế độ bị đàn áp thẳng tay, cho dù 

những cuộc bầu cử ở địa phương ngày càng diễn ra sôi động với sự tham 

gia của những người ngoài Quốc Dân đảng. Trong thời kỳ “Khủng bố 

trắng”, từ 1947 đến 1987, có khoảng 29.000 vụ án chính trị liên quan đến 

140.000 người và khoảng 4.000 người khác bị thi hành tử hình. Hầu hết 

các vụ án sau năm 1960 liên quan đến việc đàn áp các hoạt động của 

những người đòi dân chủ và đòi pháp trị.[7] Những con số này phần nào 

nói lên sự khốc liệt của cuộc đấu tranh giữa các lực lượng dân chủ với 

chính quyền. 

Tháng 11 năm 1978, nhân sỹ ngoài Quốc Dân đảng nhóm họp thành 

lập nên Đoàn cổ động bầu cử và cùng thỏa thuận về “12 điểm chính kiến 
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chung” để làm cương lĩnh tranh cử ngoài đảng. Bản cương lĩnh đòi hỏi 

chính quyền triệt để tuân theo quy định trong Hiến pháp, cụ thể là: bầu 

lại toàn bộ Quốc hội, tư pháp độc lập, hủy bỏ lệnh giới nghiêm… Tổng bộ 

Đoàn cổ động bầu cử ngoài đảng Đài Loan được hình thành, nhiều người 

cho rằng đây chính là hạt nhân của một đảng đối lập đầu tiên thực sự ra 

đời kể từ khi Quốc dân đảng thống trị ở Đài Loan.[8] Các ứng cử viên 

ngoài đảng ngày càng công kích mạnh mẽ Quốc Dân đảng đã “tùy tiện cắt 

bỏ Hiến pháp, dân chủ chỉ nói xuông” và đã đặt ra lệnh giới nghiêm vi 

phạm chủ quyền nhân dân. Một tập sách tuyên truyền “Trả cho tôi dân 

quyền” được phổ biến rộng rãi, trong đó liệt kê, phân tích tình trạng các 

quyền cơ bản của nhân dân được Hiến pháp quy định đều đã bị chính 

quyền tước đoạt bằng luật giới nghiêm. Phe đối lập còn ra tuyên bố nêu 

lập trường cơ bản là “kiên quyết ủng hộ hiến pháp dân chủ…Vững tin vào 

hiến pháp dân chủ là con đường duy nhất đối với chuyên chế, cứu vãn đời 

sống của dân tộc…” [9] Tháng 12 năm 1979, lực lượng đối lập nhân dịp 

Ngày nhân quyền quốc tế tổ chức các hoạt động vận động dân chủ. Chính 

quyền huy động cảnh sát, quân đội ngăn chặn người mít tinh ở thành phố 

Cao Hùng, xung đột đã xảy ra giữa hai bên. Chính quyền lấy cớ vụ xung 

đột bắt hàng loạt lãnh đạo của phe đối lập và đưa ra tòa xét xử. Sự kiện 

này được coi là một trong những dấu mốc quan trọng trên đường đến dân 

chủ của Đài Loan. 
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Trong thập niên 80, lực lượng chính trị đối lập ngày càng lớn mạnh, 

các nhóm, mạng lưới ngày càng chặt chẽ và đã có vai trò đáng kể trong 

việc thúc đẩy dân chủ hóa. Phong trào “Ngoài đảng” (Tangwai) ngày càng 

thu hút được nhiều người tham gia. Lực lượng đối lập được sự hỗ trợ một 

cách kín đáo bởi giai cấp trung lưu và nhiều nhà tài phiệt. Nhìn chung, 

bảo vệ nhân quyền, tôn trọng hiến pháp dân chủ luôn được nêu lên như 

những đòi hỏi căn bản của phong trào. Lúc này trên đại lục, Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa ngày càng được quốc tế thừa nhận rộng rãi, việc 

Quốc Dân đảng hạn chế dân chủ với lý do chuẩn bị cho việc chiếm lại đại 

lục trở nên không còn thực tế. Thêm vào đó, một số vụ án tham nhũng 

lớn bị phát hiện phản ánh sự suy thoái, mục nát trong nội bộ đảng. Nhiều 

yếu tố tác động khiến Tưởng Kính Quốc ngày càng thể hiện rõ quyết tâm 

đổi mới. Tháng 12 năm 1985, khi chủ tọa Lễ Kỷ niệm 38 năm ngày Hiến 

pháp ra đời, ông có bài phát biểu khẳng định người nhà họ Tưởng sẽ 

không tiếp tục tranh cử chức Tổng thống và sau khi ông mất không cho 

phép thống trị bằng quân sự. Bài nói là một dấu hiệu tích cực, hứa hẹn xu 

hướng thuận lợi cho tiến trình dân chủ hóa.[10] 

Tháng 8 năm 1986, các thành viên của phong trào “Ngoài đảng” bất 

ngờ công bố thành lập đảng đối lập lấy tên là “Đảng Dân chủ tiến bộ”. Do 

bị động, Quốc Dân đảng không kịp phản ứng, trong đảng lại phân hóa, 
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Tưởng Kính Quốc gắng kiềm chế phe đặc vụ và bảo thủ trong đảng. Chỉ 

ba tháng sau, Đảng Dân chủ tiến bộ (Dân tiến) triệu tập Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ nhất. Liên quan đến “Các điều khoản tạm thời”, trong 

khi Quốc dân đảng coi là một phần của Hiến pháp, Đảng Dân tiến lại 

hoàn toàn phản đối trong Cương lĩnh đảng. Trước tình hình này, phe bảo 

thủ phản ứng rất gay gắt, muốn có biện pháp khẩn cấp đối phó, tuy 

nhiên, Tưởng Kính Quốc quyết tâm nhường bước để duy trì đổi mới. 

Tháng 12 cùng năm, trong kỳ bầu cử Quốc hội, Đảng Dân tiến ra tranh 

cử và được thêm nhiều ghế. Đây là lần đầu tiên tranh cử có cạnh tranh hai 

đảng và sau đó hình thành nên chế độ hai đảng trong Quốc hội. Sau khi 

Luật An ninh quốc gia được công bố năm 1987, Tưởng Kính Quốc ra 

lệnh chính thức hủy bỏ việc lệnh giới nghiêm. Việc hủy bỏ lệnh giới 

nghiêm đã kéo theo những thay đổi lớn như mở rộng các quyền dân chủ, 

các quyền biểu tình, lập hội…đều được hợp pháp hóa. 

Nhìn rộng ra khu vực Đông Á, trong cùng khoảng thời gian này, ở 

Trung Quốc đại lục dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Hiến pháp 1954 

được thay thế lần lượt bởi Hiến pháp 1975 và Hiến pháp 1978 (sau khi “lũ 

bốn tên” bị bắt vào năm 1976). Cho dù các hiến pháp có liệt kê khá nhiều 

các nhân quyền cơ bản, cuộc đại Cách mạng Văn hóa đã gây nên bao đau 

thương cho hàng triệu trí thức, người lao động mọi tầng lớp. Đến năm 
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1982, Trung Quốc ban hành bản hiến pháp mới (cho đến nay đã được sửa 

đổi bốn lần). Tình hình ở Hàn Quốc, dù cũng chịu ách thống trị của chế 

độ quân phiệt Park Chung Hee (1961 – 1979) và Chun Doo-Hwan (1979 

– 1987), cũng khác với Đài Loan. Cả chín lần sửa đổi bản Hiến pháp Hàn 

Quốc (1948) đều diễn ra dưới các chế độ độc tài cho đến trước năm 1987. 

Trong đó, chỉ có lần sửa đổi hiến pháp thứ ba, thứ tư (1960) và thứ chín 

(1987) là kết quả của các cuộc đấu tranh của sinh viên, công nhân và các 

lực lượng dân chủ, các lần sửa đổi khác do chính quyền chủ động thực 

hiện và chủ yếu nhằm củng cố, duy trì quyền lực.[11] Năm 1987 đánh dấu 

một bước ngoặt đối với Đài Loan, cũng là năm bản lề đối với Hàn Quốc 

khi bản Hiến pháp lần đầu tiên được sửa đổi như là sự đồng thuận chung 

của nhiều lực lượng xã hội sau phong trào dân chủ Tháng Sáu. Tuy vậy, 

cũng giống như ở Đài Loan, việc phục hồi hiến pháp dân chủ luôn là 

nhiệm vụ trung tâm của dân chủ hóa ở Hàn Quốc, dù những người nêu 

đòi hỏi này luôn bị chính quyền thẳng tay trừng trị bằng việc bắt bớ, tra 

tấn, bỏ tù… 

 

b. Giai đoạn sau 1987 

Sau khi lệnh giới nghiên được dỡ bỏ, những đòi hỏi về hiến pháp và tính 

hợp hiến của chính quyền tiếp tục được lực lượng đối lập mạnh mẽ nêu 
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lên trong nhiều diễn đàn, với nhiều hình thức. Tháng 12 năm 1987, chính 

quyền tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Hiến pháp, đảng đối lập tổ chức hàng 

ngàn người mang biểu ngữ, hô khẩu hiệu đòi bầu lại toàn bộ đại biểu 

Quốc hội (đại biểu dân ý trung ương). Đầu năm 1988, Tưởng Kính Quốc 

qua đời, phó Tổng thống Lý Đăng Huy lên làm Tổng thống. Họ Lý, 

người gốc Đài Loan đầu tiên trở thành lãnh đạo của Quốc Dân đảng, đã 

kế tiếp người tiền nhiệm trong việc đóng góp vào tiến trình cải cách dân 

chủ. Tháng 3 năm 1990, phong trào Hoa Loa kèn với cuộc biểu tình của 

300.000 sinh viên diễn ra trong sáu ngày vào đúng thời điểm Lý Đăng 

Huy được bầu vào ghế Tổng thống nhiệm kỳ sáu năm. Tuy nhiên cuộc 

bầu cử này vẫn chỉ do 670 thành viên Quốc hội thực hiện, một đảng được 

thừa nhận và chỉ có một ứng cử viên. Đây là trình tự bầu Tổng thống theo 

thông lệ dưới sự lãnh đạo độc quyền của Quốc dân đảng, đến lúc đó bị 

công chúng coi là đã quá lỗi thời. 

Năm 1991, Quốc hội đồng thời quyết định việc chấm dứt áp dụng “Các 

điều khoản tạm thời” và sửa đổi Hiến pháp 1946 lần đầu với 10 điều sửa 

đổi. Các sửa đổi quy định việc bầu cử định kỳ Viện Lập pháp và Quốc hội, 

tổng thống có quyền ban hành sắc lệnh khẩn cấp…Tháng 12 cùng năm, 

Quốc hội được bầu lại. Sang năm1992, Quốc hội mới ngay trong kỳ họp 

thứ nhất thông qua 8 điều sửa đổi, bao gồm: từ Quốc hội khóa ba, đại 
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biểu được bầu lại sau mỗi bốn năm, tổng thống và phó tổng thống chỉ giữ 

tối đa hai nhiệm kỳ bốn năm, mở rộng quyền tự chủ địa phương, chủ tịch 

tỉnh được dân bầu trực tiếp, các thẩm phán cao cấp trong Viện tư pháp sẽ 

thành lập một tòa án hiến pháp để phán quyết về việc giải tán các chính 

đảng vi phạm hiến pháp…Năm 1994, Quốc hội lại thông qua 10 điều sửa 

đổi thay thế toàn bộ 18 điều sửa đổi trong hai lần trước, đặc biệt quan 

trọng là: Tổng thống và Phó tổng thống sẽ được dân bầu trực tiếp, tuy 

nhiên Quốc hội vẫn có quyền đề nghị miễn nhiệm khi được quá nửa 

thông qua, Quốc hội từ khóa ba sẽ có một chủ tịch và phó chủ tịch…[12] 

Như vậy, bên cạnh nhiều cải cách quan trọng, bầu cử trực tiếp tổng thống 

từ một mục tiêu đấu tranh đã được hiện thực hóa trong hiến pháp. 

Sau ba lần sửa đổi hiến pháp, lần đầu tiên cuộc bầu cử Tổng thống trực 

tiếp được tổ chức vào năm 1996. Trong số 4 ứng cử viên dẫn đầu, Lý 

Đăng Huy giành được số phiếu cao nhất (54%) và trở thành Tổng thống 

dân cử đầu tiên của Đài Loan, ứng cử viên của Đảng dân tiến về thứ hai 

(21,1%)…Trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ Lý Đăng Huy, Hiến 

pháp được sửa đổi thêm hai lần vào các năm 1997 (lần 4) và 1999 (lần 

5).[13] 

Trong cuộc bầu cử tháng 3 năm 2000, lần đầu tiên ghế tổng thống Đài 

Loan từ tay Quốc Dân Đảng chuyển sang phía đối lập. Trần Thủy Biển, 
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lãnh đạo Đảng Dân Tiến, vốn là một luật sư nhân quyền từng tham gia 

vào vụ án Cao Hùng, trong bài diễn văn nhậm chức Tổng thống Đài Loan 

bày tỏ lòng biết ơn những nỗ lực vượt qua sợ hãi, đàn áp để đem đến “hoa 

trái của tự do và dân chủ”.[14] Bốn năm sau đó, trong diễn văn nhậm 

chức nhiệm kỳ thứ hai, ông lại nêu lên nhu cầu sửa đổi Hiến pháp. Do 

hầu hết các điều khoản trong hiến pháp, “biểu tượng của hợp đồng vĩ đại 

giữa chính quyền và người dân”, không còn đáp ứng được các nhu cầu của 

hiện tại. Nhiều vấn đề trong hiến pháp cần được giải quyết, mà nổi bật là: 

phân chia quyền lực nên thành ba nhánh hay năm nhánh, liệu nên theo 

chính thể tổng thống hay đại nghị, liệu tổng thống nên được bầu theo 

phương thức đa số tương đối hay tuyệt đối, cải cách cơ quan lập pháp 

…[15] Hiến pháp được sửa đổi lần thứ 7 vào cuối năm 2004, với những 

nội dung quan trọng là: giảm một nửa số thành viên Viện Lập pháp từ 

225 xuống còn 113, tăng nhiệm kỳ lập pháp từ ba lên bốn năm, thiết lập 

chế độ bầu cử hai vòng, bãi bỏ Quốc hội và chuyển quyền sửa đổi hiến 

pháp cho cử tri, chuyển quyền luận tội tổng thống và phó tổng thống 

sang cho tư pháp…Như vậy, một lần nữa, các quyền dân chủ được tiếp tục 

mở rộng. 

 

3. Một số nhận xét kết luận 
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Hiến pháp 1946 của Đài Loan, dù có nhiều yếu tố tiến bộ, nhưng ngay từ 

lúc ra đời trên đất đại lục, không phải là một hiến pháp dân chủ cao.[16] 

Tuy nhiên, trong suốt thời gian nó bị ngưng áp dụng bởi “Các điều khoản 

tạm thời” dưới chế độc tài đến năm 1991, các lực lượng dân chủ luôn luôn 

đòi hỏi về một chế độ hợp hiến, yêu cầu chính quyền phải tuân thủ hiến 

pháp. Sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ, nhiều yêu sách đòi sửa đổi hiến 

pháp, đặc biệt là về việc bầu cử tổng thống trực tiếp được nêu lên. Việc bãi 

bỏ thiết quân luật, áp dụng lại hiến pháp và bảy lần sửa đổi chủ yếu là kết 

quả đấu tranh của các lực lượng chính trị trong xã hội đã tạo áp lực lên 

chính quyền. Tất nhiên, không thể phủ nhận vai trò đáng kể của Tưởng 

Kính Quốc và Lý Đăng Huy, các nhà lãnh đạo Quốc dân đảng cũng đã 

thực hiện cải cách dân chủ với mong muốn dùng dân chủ củng cố tính 

chính đáng của chính quyền trên trường quốc tế và có thể đối trọng với 

Trung Quốc đại lục…Sau những nỗ lực không ngừng của các lực lượng 

tiến bộ, các quyền dân chủ, quyền tham gia điều hành đất nước của người 

dân được mở rộng từng bước và được phản ánh trong những lần sửa đổi 

hiến pháp. Theo hướng ngược lại, hiến pháp dân chủ, sự hình thành và 

phát triển của chủ nghĩa hợp hiến, pháp trị đang tiếp tục củng cố, thúc 

đẩy dân chủ, cho dù nền dân chủ còn những hạn chế nhất định.[17] Tuy 

nhiên, những cải cách hiến pháp song hành với chuyển đổi chính trị của 
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Đài Loan đã là một hiện tượng nghiên cứu lý thú cho các học giả và để lại 

nhiều bài học cho các nước đang phát triển. 
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àng ngày, các lý thuyết gia càng đồng ý với nhau rằng, để tìm hiểu 

quá trình dân chủ hoá thì cần phải phân tích những ảnh hưởng đến 

từ bên ngoài, vì nếu tách riêng những yếu tố “do bên ngoài” ra, hay xem 

đó chỉ là những nguyên nhân phụ thì hoá ra vấn đề lại đơn giản quá (1). 

Tuy nhiên, như Geoffrey Pridham đã có nêu ra, những tìm tòi dựa trên 

các phương pháp nghiên cứu hay vào những kết quả có được (2) lại cũng 

chỉ nhấn mạnh vào những yếu tố quốc nội (3). Gần đây lại có một số 

nghiên cứu khác có ý muốn đi xa hơn khuynh hướng trên (4), nhưng tầm 

ngắm của họ cũng chỉ tập trung vào những vùng như Nam Phi hay Nam 

và Đông Âu, không ai chú ý đến khu vực Đông Á (East Asia) (5). Cho nên 

để bổ túc cho thiếu sót này, chúng tôi cố gắng đưa ra tiểu luận này, với 

một số phân tích trên hai quốc gia mới công nghiệp hóa (NICs) là Hàn 

Quốc và Đài Loan.  

Ta thấy rằng hầu hết những chuyển biến đi đến dân chủ gần đây ở 

những vùng phía Nam Âu Châu hay Đông Âu và cựu Liên Bang Xô Viết 

đều được khích lệ – bằng cách này hay cách khác – bởi những yếu tố có 

tính cách toàn cầu về mặt kinh tế, chính trị hay ý thức hệ, một điều mà 

trong hai đợt dân chủ hoá lần I và II đều đã không có được. 

Việc tại sao những ảnh hưởng đến từ bên ngoài, dù là lan từ quốc gia 

này sang quốc gia khác hay đến từ đâu đó trên thế giới, đã ảnh hưởng đến 

C 
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sự phát sinh ra một “đợt sóng thứ ba” của việc dân chủ hóa một cách liên 

tục và lan rộng có nhiều lý do khác nhau (6).  

Thứ nhất là –– Trên toàn thế giới, tư tưởng Tự Do Dân Chủ đã trở 

thành yếu tố chủ đạo về mặt chính danh hóa cho hầu hết những cộng 

động mang ý thức hệ. Juan Linz và Alfred Stepan cho rằng lý tưởng về tự 

do đã trở thành “tinh thần của thời đại” (Zeitgeist). Trừ ra một số vùng 

nào trong thế giới Hồi giáo đang sống với tư tưởng “nguyên thủy nhưng 

có cải cách”, đến khoảng cuối thập niên 1970s hầu như khắp trên thế giới 

không có thể chế đáng kể nào đi ngược lại khuynh hướng dân chủ cả (7). 

Trào lưu về dân chủ hoá này, chưa từng có trong lịch sử, đã gây áp lực lên 

những thể chế độc tài toàn trị và thúc giục khuynh hướng phải biến 

chuyển sang nền dân chủ. 

Thứ hai là –– Sự thay đổi về chính sách của một vài thế lực mạnh về 

tinh thần trên thế giới đã tạo ra áp lực và những yếu tố làm cho việc dân 

chủ hoá được dễ dàng. Cho đến giữa thập niên 1960s, Giáo Hội La Mã 

vẫn hợp tác với những thế chế độc tài toàn trị và luôn luôn hợp thức hóa 

nó. Mãi cho đến khi có Công Đồng Vatican II (1962-1965) thì Giáo Hội 

mới bắt đầu chống lại những thể chế độc tài (8). Các nước dân chủ tân tiến 

cũng thế. Trước đây họ thường không rõ ràng trong việc nuôi dưỡng tinh 

thần dân chủ ở ngoài lãnh thổ của họ, và cũng thường xem sự ủng hộ các 
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thể chế độc tài toàn trị hay việc gây khó dễ cho những thể chế được dân 

chúng chọn lựa là những chiến lược để bảo vệ lợi ích của chính mình (9). 

Tuy nhiên điều này đã thay đổi vào cuối thập niên 1970s, khi Tổng Thống 

Jimmy Carter quyết định chọn vấn đề nhân quyền làm cốt lõi cho chính 

sách ngoại giao của nước Mỹ, theo đó Washington bắt đầu hỗ trợ cũng 

như tăng mạnh áp lực để có được việc thực thi dân chủ. Cộng Đồng Âu 

Châu (EC) cũng thế. Từ cuối thập niên 1970s họ đã thay đổi chính sách 

về thu nhận thành viên của Cộng Đồng và trong hai thập niên sau (1970s-

1980s) họ đã trở nên một thế lực kiên trì nhất và có ảnh hưởng mạnh 

nhất trong việc phát triển dân chủ ở vùng Nam Âu và Đông Âu (10). Cuối 

cùng hết phải kể luôn việc ông Mikhail Gorbachev cổ xướng cho Đổi Mới 

và bãi bỏ học thuyết Brezhnev. Điều này đã mở ra một cánh cửa cho việc 

dân chủ hoá trong một loạt các nước theo Xã Hội Chủ Nghĩa. 

Thứ ba là –– Sự phổ biến của thông tin trên toàn cầu đã và đang ảnh 

hưởng rất mạnh trên đợt thứ ba của việc dân chủ hoá. Kỹ thuật đã thu 

ngắn không gian, thời gian, cũng như đẩy lùi cả biên giới quốc gia. Ngày 

nay các nhà độc tài toàn trị không còn có thể kiểm soát thông tin và 

những việc truyền bá tư tưởng nữa, vì ở đâu trên thế giới cũng đều được 

bao trùm bởi những phương tiện như làn sóng ngắn radio, TV truyền qua 

vệ tinh, máy fax, và những hệ thống computers. Quan trọng hơn nữa, 
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những kỹ thuật này làm cho “hiệu ứng tương liên” (demonstration effect) 

trở nên mạnh hơn và đồng thời thúc đẩy sự liên đới quốc tế. Nếu một 

quốc gia thành công trong việc dân chủ hoá, điều này sẽ lập tức gây ảnh 

hưởng trên một quốc gia khác, đặc biệt là đối với những quốc gia 

có “đồng văn hóa, và lãnh thổ gắn liền nhau” (11). Kết quả thấy được là 

trong suy nghĩ của những chính trị gia cũng như các nhà trí thức, và của 

bất cứ những ai có quan tâm, hình ảnh của một cuộc cách mạng toàn cầu 

nay đã trở thành một thực tế phải chấp nhận. Những thông tin và báo cáo 

trực tuyến về những sự kiện như có độc tài đàn áp, hay việc những thế lực 

dân chủ đang đấu tranh cho nhân quyền ở một góc xa xôi nào đó của thế 

giới, đều có thể đến tai của những nhà làm chính sách ở các nước phát 

triển và lay động lương tâm của cả cộng đồng thế giới; một điều mà trước 

đây vài chục năm chúng ta đã không thể nào có được.  

Những chuỗi sự kiện này trên toàn cầu tuy dễ nhận thấy, nhưng phân 

tích cho được ảnh hưởng của chúng trên từng chặng của quá trình chuyển 

biến đến dân chủ thì lại khá khó khăn, về cả hai mặt lý thuyết và trải 

nghiệm. Cho đến nay thì đã có vài khảo cứu nổi tiếng về tiến trình dân 

chủ hóa cho ta biết được (một cách có hệ thống và hợp lý) tại sao (và bằng 

cách như thế nào) lại có những loại nhân tố (actors) từ bên ngoài khác 

nhau; và ở mỗi giai đoạn khác nhau, lại đem tới những loại ảnh hưởng 
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khác nhau. Nhưng do tình hình quốc tế vốn thường vẫn phức tạp, việc 

phân tích cũng bị phức tạp theo. Thông thường, những ảnh hưởng được 

gây nên bởi những yếu tố từ bên ngoài chỉ là gián tiếp và phải đi qua trung 

gian của những cơ chế trong nước (domestic structures), cho nên “chúng 

chỉ có hiệu quả theo một cách khó cắt nghĩa và không dự tính trước được, 

qua trung gian của những nhân tố trong mỗi quốc gia” (12). Thành ra, dù 

quan trọng đến mấy đi nữa, những yếu tố tương quan (contextual factors) 

không bao giờ có thể quyết định được quá trình của những chuyển biến 

về dân chủ hóa. Bởi vì nếu trong cơ chế có cho thấy những mặt khả thi đi 

chăng nữa, phần lớn là người ta chỉ nhận ra được nó/chúng dưới một số 

điều kiện nào đó. Một chuyển biến về dân chủ hóa chỉ được tiến hành qua 

hành động của con người, cùng với sự tương hỗ chiến lược giữa các thế lực 

chính trị mà thôi. Để hiểu được những tương quan giữa những cơ 

chế (structures), pháp luật (institutions) và những chọn lựa kế hoạch gì để 

thay thế (contingent choices), chúng ta cần nhận định rõ về những yếu tố 

kích thích (triggering factors) và những nhân tố gây ra thay đổi (agents of 

change).  

 

Yếu Tố kích thích và Nhân Tố gây thay đổi 
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Trước tiên –– Như Pridham đã đề cập, chúng ta cần chia yếu tố quốc tế ra 

theo từng phần của nó, đó là: Nhân tố bên ngoài, tổ chức, hay hình thức 

(conditions). Chúng ta cũng cần phân biệt: (1) Những biến chuyển của 

bối cảnh hay tình huống (2) Những nhân tố từ bên ngoài, và (3) Hình 

thức và chiều hướng của những ảnh hưởng từ bên ngoài (13).  

Biến chuyển của bối cảnh thì gồm có những thực trạng về biến đổi trên 

khía cạnh địa-chiến-lược (geostrategy), những năng động và thay đổi của 

nền kinh tế thế giới, các thay đổi trong sự liên kết giữa các thế lực trên 

quốc tế, và những áp lực đòi hỏi sự thay đổi về chính sách đối ngoại của 

một quốc gia nào đó. Về nhân tố từ bên ngoài thì đó có thể là những tổ 

chức quốc tế, các chính phủ của những nước ngoài, các nhân tố phi-

chính-phủ (NGOs) liên quốc gia, hay những cộng đồng dân tộc sống 

trong vùng nằm trên cả hai bên biên giới của hai nước khác nhau. Về hình 

thức của các ảnh hưởng thì gồm có những loại biến thiên từ có tính cách cố 

ý đến không cố ý (ví dụ như động lực của thị trường), hoặc từ có tính 

cách cưỡng bức (như xâm lăng, chiếm đóng) đến có tính cách thuyết 

phục, hay từ có tính cách bí mật đến công khai. Dĩ nhiên không phải bất 

cứ ảnh hưởng nào đến từ bên ngoài cũng thuận lợi cho việc chuyển biến 

dân chủ. Có khi nó còn cho kết quả ngược lại hay làm suy yếu việc dân 

chủ hóa. 
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Thứ hai –– Chúng ta phải thấy được cho rõ ràng sự tương quan rất 

năng động giữa những yếu tố từ bên ngoài và những quá trình tiếp thu ở 

quốc nội. Những tương quan này có nhiều dạng khác nhau, đó là những 

hình thức như hiệp ước hay cam kết quốc tế đang còn hiệu lực, những 

việc như tham gia vào các tổ chức quốc tế, liên minh về quốc phòng, 

tương quan giữa bên cho vay và bên mượn hoặc bên viện trợ và bên nhận, 

quan hệ về mậu dịch và tài chính, hay tương liên về văn hóa trong các lãnh 

vực di dân, giáo dục, tôn giáo; những việc khác như mở cửa cho các thông 

tin của nước ngoài đi vào, hoặc có những dị biệt trong vấn đề biên giới, 

vấn đề các nhóm cộng đồng dân tộc sống ở vùng giữa hai quốc gia. Tùy 

theo tính chất của những tương quan này mà mức độ cam kết – nghĩa là 

mức độ linh hoạt hoặc có dễ bị chi phối hay không – của những tổ chức 

hay nhân tố trong một quốc gia đối với những ảnh hưởng đến từ bên 

ngoài sẽ khác nhau. Nói cách khác, chính những tương quan này quyết 

định việc các nhân tố trong một nước đối xử với các nhân tố và ảnh hưởng 

đến từ bên ngoài như thế nào, cũng như sẽ thu nhận những “khuynh 

hướng của thế giới” vào trong chiến lược chính trị của mình ở mức độ 

nào. 

Thứ ba –– Dựa trên cơ sở thực chứng lấy từ những quá trình đã xảy ra, 

chúng tôi sẽ phân tích một số quốc gia bằng cách so sánh trên hai phương 
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diện liên-khu-vực (inter-regional) và trong-khu-vực (intra-regional) để 

khám phá ảnh hưởng của những yếu tố bên ngoài trên quá trình chuyển 

biến của chế độ. Ở đây việc nghiên cứu của chúng tôi được chia ra làm hai 

bước: Bước thứ nhất là phân tích khuynh hướng chuyển biến về dân chủ 

của thế giới, bằng cách đặt ra vài giả thiết dựa trên việc so sánh liên-khu-

vực (inter-regional) giữa Hàn Quốc và Đài Loan. Bước thứ hai là khảo sát 

một cách rất chi tiết về tính năng động trong việc chuyển biến chế độ ở 

mỗi nước. Để so sánh theo ý niệm liên-khu-vực, chúng tôi xem cả hai 

nước này như một khối chung với các nước khác trong khu vực, và chú 

trọng vào những điểm giống nhau ở những quốc gia này. Nhưng trong cả 

hai bước, chúng tôi sẽ tỉ mỉ hơn khi tìm hiểu sự khác biệt nhau trong khu 

vực cũng như lịch sử cá biệt của mỗi quốc gia. 

Chúng tôi sẽ xem xét ảnh hưởng đến từ bên ngoài trong năm lãnh vực 

sau đây: 

1. Hiệu ứng tương liên (demonstration effects). 

2. Những khích lệ về kinh tế (economic incentives) đến từ bên 

ngoài, những sự ép buộc, và những điều kiện khác như động lực của 

thị trường (market forces) hay chính sách của những đối tác thương 

mại quan trọng. 
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3. Khuynh hướng của thế giới đối với chủ nghĩa kinh tế tự do 

đã thâm nhập như thế nào vào một quốc gia dưới hình thức chuyển 

nhập ý tưởng, hay thông qua những tổ chức hợp tác đa phương, và 

những chính sách mậu dịch của Washington. 

4. Những nhân tố liên quốc gia, và 

5. Việc kế thừa một tình trạng đất nước bị chia cắt. 

 

Hiệu ứng tương liên  

(Demonstration effects) 

So với vùng Đông Âu, hiện tượng “lan truyền dân chủ” (14) ở khu vực 

Đông Á (East Asia) có ít sức ép hơn rõ rệt. Lý do nằm ở thời điểm tàn tạ 

của các thể chế độc tài, và vì Hàn Quốc lẫn Đài Loan đều ở khá xa vùng 

nói trên, nên hiệu ứng tương liên hay cộng hưởng trong giai đoạn chuyển 

biến về dân chủ hóa tương đối ít nếu so sánh với Đông Âu (15). Những 

diễn biến ở Nam Âu và châu Mỹ La Tinh cũng thế, khoảng cách về địa lý 

đã qua xa để có thể gây ảnh hưởng gì lên thể chế Quốc Dân Đảng (QDĐ) 

ở Đài Loan hay thể chế Chun Doo Hwan ở Hàn Quốc. 

Cuối năm 1986, khi Tưởng Kinh Quốc (Chiang Ching-kuo) quyết định 

để cho đảng Dân Chủ Tiến Bộ (DCTB) được thành lập, và tuyên bố dự 

định bãi bỏ cả thiết quân luật lẫn các cấm đoán về chính trị – đó là lúc 
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đánh đánh dấu sự chấm dứt của chế độ độc tài toàn trị ở Đài Loan (16) – 

thì ở Phi Luật Tân cũng đã có những dấu hiệu cho thấy rằng sự sụp đổ 

của thể chế Ferdinand Marcos có thể bắt đầu cho một chiều hướng tiến 

đến dân chủ hoá trong khu vực. Thật ra sự tan rã của thể chế Marcos vào 

tháng 2-1986 cũng đã làm dấy lên những đòi hỏi về “dân quyền” ở Seoul 

và tạo nền móng cho những đảng phái đối lập ở Hàn Quốc tổ chức được 

những phong trào quần chúng đòi hỏi cải cách toàn diện (17). Tuy nhiên 

những ảnh hưởng này lại không lan đi xa. Không có bằng chứng gì cho 

thấy sự khủng hoảng chính trị ở Seoul vào giữa năm 1987 có ảnh hưởng 

quan trọng gì đến những hoạt động của việc chuyển biến chế độ ở Đài 

Bắc (Taipei) hay ở những nơi khác trong khu vực. 

Vào cuối năm 1987 và đầu 1988, việc cải cách chính trị dưới sự chủ 

động của Quốc Dân Đảng có thể tiến triển được chủ yếu là do những 

khủng hoảng nội bộ của họ mà thôi, mặc dù đảng Dân Chủ Tiến Bộ có tổ 

chức những cuộc biểu tình trên đường phố vào những tháng sau giữa năm 

1987 (18). Cũng có thể bảo rằng những đợt sóng dân chủ bùng nổ ở khu 

vực các nước xã hội chủ nghĩa cũ, hay ở Nam Âu và các nơi khác ở Nam 

Mỹ trong giao đoạn 1989-1990 đã có phần đóng góp cho Hàn Quốc và 

Đài Loan hoàn thành việc chuyển biến dân chủ hóa. Nhưng thực ra tình 

hình nói chung ở hai quốc gia nay vẫn rất thuận lợi cho thể chế độc tài 
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của họ. Nếu nhìn chung toàn thể của cả khu vực, vùng Đông Á đã rất ít 

chịu ảnh hưởng của trào lưu dân chủ hóa trên thế giới (19). 

 

Những kích lực kinh tế của thế giới 

Trong sự chuyển biến đến dân chủ hóa, ảnh hưởng của sự khuyến khích 

hay thúc ép từ bên ngoài về mặt kinh tế đối với Hàn Quốc lẫn Đài Loan 

cũng rất khác biệt. Trường hợp của vùng Nam Âu và Đông Âu thì Cộng 

Đồng Âu Châu (EC) đã có đặt điều kiện về dân chủ hóa trong các quan 

hệ qua lại, cũng như có hứa hẹn sẽ nhận làm thành viên. Nhưng ở Đông 

Á thì tuyệt nhiên không có những điều như thế này. Đã không có nhân 

tố nào, dù là qua liên hệ đa phương hay đơn phương, đã hành động như 

cách của EC vừa kể.  

Hai đối tác thương mại quan trọng nhất của cả Đài Loan lẫn Hàn Quốc 

là Nhật Bản và Mỹ Quốc đã nghĩ đến lợi ích về mặt thương mại và địa-

chiến-lược (geostrategic) nên để không dùng sức mạnh kinh tế của mình 

để thúc đẩy việc dân chủ hóa ở Hàn Quốc và Đài Loan. Cho nên mặc dù ở 

Đài Loan có Sự Kiện Cao Hùng (Kaohsiung, 1979) và Hàn Quốc có Sự 

Kiện Quang Châu (Kwangju, 1980) [là những việc đàn áp] đi nữa, cả hai 

nước đều đã không mất quyền “quốc gia được ưu tiên nhất” (MFN) về 

mậu dịch. Ngoài ra, trừ những vấn đề như luật lao động và luật công 
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đoàn, trong các giao dịch song phương về thương mại với Washington, cả 

hai nước Hàn và Đài không hề vấp phải đòi hỏi về nhân quyền lần nào cả. 

 

Đến đầu thập niên 1990s, việc mậu dịch giữa Hàn Quốc và Đài Loan 

với Washington đã giảm xuống khá đáng kể trong khi mậu dịch với 

những nước láng giềng “phi dân chủ” hay bán-độc-tài ở khu vực Đông Á 

và Đông Nam Á lại tăng lên rõ rệt (20). Ngay cả ở những thời điểm cao 

nhất của quá trình thay đổi chế độ, cả Hàn Quốc lẫn Đài Loan hầu như 

không hề có loại trói buộc nào trong những quan hệ kinh tế, dù là liên 

vùng hay trên toàn cầu, đòi hỏi cả hai nước phải có dân chủ hay ít ra là sẽ 

tiến tới dân chủ hóa (21). 

Thêm một khác biệt rất cơ bản nữa là – không giống như trường hợp 

của châu Mỹ La Tinh – sự bung nới ra về chính trị ở cả Đài Loan lẫn Hàn 

Quốc đều không phát sinh từ một cuộc khủng hoảng bên trong về kinh tế 

xã hội, hay do rối loạn kinh tế ở bên ngoài; lại cũng không phải vì dân 

chúng đòi hỏi phải có cải cách lớn về kinh tế hay xã hội (22). Ngược lại, 

nếu so sánh về mức độ kỹ nghệ hóa của hai khu vực, những chương trình 

phát triển do chính quyền bảo trợ ở cả Hàn Quốc lẫn Đài Loan lại rất 

được ủng hộ rộng rãi hơn hẳn ở những nước trong vùng châu Mỹ La 

Tinh. Nói cách khác, chiến lược kỹ nghệ hóa nhằm vào xuất cảng của các 
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chế độ cũ [ở Đài Loan và Hàn Quốc] đã được tổ-chức-hóa cao độ và rất 

hiệu quả (23). 

Có một điều chắc chắn là việc chuyển biến dân chủ hóa ở Hàn Quốc 

lẫn Đài Loan trong giai đoạn từ cuối thập niên 1980s đến đầu thập niên 

1990s đã được thúc đẩy rất nhanh bởi những hiệu quả dồn dập của những 

khích lệ về mặt xã hội và chính trị, do việc kỹ nghệ hóa nhanh chóng và 

phát triển cao độ đem lại (24). Tuy nhiên, bằng nhiều cách khác nhau, 

những thành tựu kinh tế này lại gây hạn chế cho quá trình dân chủ hóa 
(25). Trước hết là nó cản trở, làm cho những nhân tố trên thế giới không 

gây được những ảnh hưởng kinh tế, chẳng hạn như đặt điều kiện cho việc 

cấp viện trợ hay giúp đỡ về cải thiện kinh tế. Ngoài ra, những kích lực 

kinh tế của thế giới lại tạo ra những ảnh hưởng tuy có tế nhị nhưng lại 

làm nguội lạnh những ý hướng của các phe đối lập. Lý do của mọi sự nằm 

ở yếu tố an định. Trên khía cạnh chiến lược kỹ nghệ hóa nhắm vào xuất 

khẩu, cả Đài Loan lẫn Hàn Quốc đều rất thành công trong việc thu hút 

được nhiều vụ đặt hàng từ nước ngoài. Tuy nhiên nhu cầu của nước ngoài 

là một thứ gì rất nhạy cảm, nó luôn luôn đòi hỏi phải có sự ổn định tức 

thời về chính trị; chỉ cần có vài dấu hiệu bất ổn về chính trị hay động loạn 

xã hội là hàng loạt giao kèo có giá trị bạc tỷ đôla sẽ chạy sang nước khác. 

Cho nên mọi thành phần có lợi ích trong lãnh vực kinh doanh nhằm vào 
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xuất cảng – dù thuộc phe đối nghịch hay phe thân chính quyền – tất cả 

đều thấy lợi ích của mình có gắn bó mật thiết với sự an định, cũng như sự 

khả tín (predictability) của chế độ. Nước công nghệ mới (NIC) nào đi nữa, 

dù là đã lên quỹ đạo hay chỉ mới ở giai đoạn đầu thôi cũng đều gặp phải 

những cạnh tranh rất khốc liệt, do đó điều tối cần thiết đối với họ là thế 

chế phải được ổn định và các chính sách phải có tính liên tục. Nhưng 

những điều kiện này lại gây cản trở cho các phe đối lập trong việc hoạch 

định chính sách. Những cuộc đấu tranh cho dân chủ thường đòi hỏi có 

động viên quần chúng ở quy mô lớn, nhưng những biến động chính trị 

nếu cứ kéo dài thì khó lôi kéo được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng, 

trừ phi những đấu tranh đó thâu hái được những kết quả cụ thể một cách 

nhanh chóng.  

Tuy là ngẫu nhiên, nhưng trào lưu hướng về chủ trương kinh tế tự 

do (economic liberalism) lại đã xảy ra cùng một lúc với đợt thứ ba của việc 

dân chủ hoá. Trào lưu này đã trực tiếp góp phần vào sự sụp đổ của nhiều 

thể chế xã hội chủ nghĩa trên thế giới, và dù không cố ý gây ảnh hưởng, 

nó cũng đã nuôi dưỡng cho sự chuyển biến dân chủ hóa ở Hàn Quốc và 

Đài Loan. Nói chung, xuyên qua nhiều liên hệ khác nhau, sự thịnh hành 

của khuynh hướng tiến về chủ nghĩa Tân Tự Do (Neoliberalism) đã đẩy 

đến sự chấm dứt của thế chế “nhà nước đang tiến lên tân tiến” 
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(developmental state) (26) lẫn cả những liên minh hỗ trợ của nó vốn luôn 

luôn ủng hộ chế độ cũ, và đã làm cho phát sinh ra khâu [kinh tế] tư nhân 

với nhiều tính độc lập hơn với nhà nước cầm quyền (27). 

Ở Hàn Quốc, việc ổn định nền kinh tế vĩ mô (macroeconomic 

stalilization) và những chương trình tái cấu trúc nền kỹ nghệ (industrial 

restructuring programs) được triển khai trong mấy năm đầu của thế chế 

Chun Doo Hwan (Toàn Đẩu Hoán) đều hướng theo chủ nghĩa Tân Tự 

Do (neoliberalism). Một phần của việc lựa chọn đi theo chính sách này là 

kết quả của đường lối quản lý kinh tế dựa trên nguyên tắc của trường phái 

tiền tệ (monetarist idea) của những kinh tế gia Hàn Quốc được đào tạo ở 

Mỹ và cũng nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cố vấn làm việc cho Ngân 

Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) (28). 

Tuy nhiên, một loạt biện pháp cái tổ nhằm ổn định lại nền kinh tế và 

tăng cường sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế, cũng như nhằm 

tranh thủ sự ủng hộ của “số đông thầm lặng”; lại gặp phải sự chống đối 

của các nông gia, thợ thuyền lẫn giới doanh thương (business sector). 

Điều này làm cho mối quan hệ vốn rất đồng thuận trước đây giữa nhà 

nước và giới doanh thương trở nên căng thẳng và mâu thuẫn ra (29). Kết 

quả là những cải tổ không được mấy ưa chuộng này đã làm cho đảng Dân 

Chủ Chính Nghĩa của chính quyền bị mất phiếu nhiều trong cuộc bầu cử 
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Quốc Hội năm 1985, dẫn đầu cho sự chấm dứt của thể chế Đệ Ngũ Cộng 

Hòa (1980-1986) (30). 

Vào nửa sau của thập niên 1980s, do áp lực ngày càng cao ở trong nước 

đòi hỏi phải điều chỉnh lại cán cân mậu dịch, Văn Phòng Đại Diện Mậu 

Dịch của Mỹ đã dựa vào Luật Mậu Dịch 1986 để yêu cầu Hàn Quốc và 

Đài Loan phải có thay đổi đáng kể trong việc tự do hóa về cả hai phương 

diện mậu dịch và tài chính (31). Trong cả hai phương diện này, những đòi 

hỏi về cải tổ kinh tế đã tước mất rất nhiều quyền chỉ đạo của nhà nước và 

đề cao vai trò của khâu kinh tế tư nhân, đồng thời thiết lập ra “giá trị cho 

thuê” (economic rents). Kết quả là vị thế chính trị của chế độ cũ bị yếu đi, 

rồi mức độ kiểm soát của giới thân chính quyền trong những hoạt động 

chung với khâu kinh tế tư nhân cũng bị giảm xuống. 

Có nhiều nhân tố xuyên quốc gia khác nhau đã đóng vai trò đáng kể 

trong việc thúc đẩy về dân chủ hóa ở Hàn Quốc và Đài Loan. Trừ các 

phong trào sinh viên ra, những thế lực dân chủ ở Hàn Quốc đều đã có 

những quan hệ xuyên quốc gia với những tổ chức phi chính phủ (NGOs) 

trên thế giới, trong đó đáng kể nhất là những tổ chức thuộc hệ Thiên 

Chúa Giáo (church-related groups). Hội Thánh Tin Lành đã giúp đỡ về 

tinh thần lẫn vật chất cho những nhà bất đồng chính kiến ở Đài Loan 

trong khi các tổ chức nhân quyền xuyên quốc gia như Asia Watch và Ân 
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Xá Quốc Tế (Amnesty International) đã theo dõi rất sát những đàn áp 

chính trị và vi phạm nhân quyền trong những năm mà các thể chế độc tài 

còn cầm quyền ở Hàn Quốc và Đài Loan; và họ đã công bố cho toàn thế 

giới biết rõ về tinh thần muốn dân chủ hóa trong hai quốc gia này. Những 

tổ chức phi chính phủ khác, đặc biệt là Quỹ Châu Á (Asia Foundation) đã 

góp sức nuôi dưỡng cho xã hội dân sự tự trợ ngay từ những bước trứng 

nước của nó. Ngoài ra, những thế lực dân chủ ở Hàn Quốc lẫn Đài Loan 

đều đã nhận được nhiều hỗ trợ rất quan trọng từ những cộng đồng người 

Hoa và người Hàn ở ngoài nước, đặc biệt là từ Mỹ quốc. Họ vừa thiết lập 

những liên quan mật thiết với các lãnh tụ của những phong trào đối lập 

chính trị và ủng hộ những người nầy về tinh thần cũng như vật chất. Mặt 

khác, họ đã tích cực vận động với Quốc Hội cũng như bên Hành Pháp của 

Mỹ để Washington gây áp lực trên hai quốc gia nói trên về vấn đề nhân 

quyền. 

 

Việc Kế Thừa một tình trạng Đất Nước bị Chia Cắt 

Đặc tính chủ yếu của Hàn Quốc và Đài Loan không phải nằm ở điểm 

cùng nằm ở Đông Á hay mới tiến lên về kinh tế, nhưng chính là điểm cả 

hai đều là quốc gia bị chia cắt. Để hiểu được thực tế này có ảnh hưởng gì 

lên những chuyển biến về dân chủ hóa, chúng tôi xin nhắc lại rằng “điều 
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kiện tiên quyết cho tất cả mỗi giai đoạn của việc dân chủ hóa là sự thống 

nhất quốc gia và vấn đề các biên giới đã được chấp nhận” (32). 

Trường trường hợp của Hàn Quốc và Đài Loan, khi khảo sát việc đất 

nước bị chia cắt cần chú ý đến một vài liên hệ về mặt cơ chế. Thứ nhất 

là –– sự chia đôi bán đảo Triều Tiên và việc eo biển Đài Loan đã trở 

thành biên giới là những sản phẩm chính trị của Chiến Tranh Lạnh ở 

vùng Đông Bắc Á (33). Trong thời Chiến Tranh Lạnh, do phải trực diện 

với những nguy cơ đến từ phía Cộng Sản, cả Đài Loan lẫn Hàn Quốc đều 

phải dựa vào những bảo đảm an ninh của nước Mỹ để sống còn. Những 

căn cứ quân sự Mỹ ở Hàn Quốc giữ được sự ổn định trong quan hệ giữa 

Nam-Bắc Triều Tiên, trong khi Hiệp Ước Phòng Thủ Chung giữa Đài Loan 

và Mỹ (và ở một mức độ thấp hơn là một hiệp ước được ký kết sau đó: 

Luật Quan Hệ Đài Loan - Taiwan Relations Act) nhằm để bảo đảm an 

ninh ở vùng eo biển biên giới vừa kể. Sự ổn định của cả hai thể chế ở Đài 

Loan và Hàn Quốc rất tùy thuộc vào việc làm thế nào để kiềm chế được 

tham vọng muốn thống nhất của Bình Nhưỡng và Bắc Kinh, cho nên cả 

hai thể chế đều luôn luôn phụ thuộc vào những thay đổi chiến lược của 

những cường quốc trong vùng cũng như những đổi thay về cơ cấu trên 

phạm vi thế giới. Kết quả là Washington được ưu thế ngoại giao rất mạnh 

đối với bất cứ thế chế nào ở cả hai quốc gia này, dù là độc tài hay dân chủ. 
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Thứ nhì là –– với thực trạng của một nước bị chia cắt, sự chuyển biến 

dân chủ hóa của thể chế luôn luôn có nguy cơ sẽ bị phía bên kia can thiệp 

vào. Nếu không có sự rõ rằng về ý nghĩa và mục tiêu của sự chuyển biến 

dân chủ, đặc biệt là những đặc điểm thấy rõ được về tương lai của việc 

thống nhất hay về khả năng gây xáo trộn nội tình của thế chế đối nghịch, 

thì vẫn có thể là phía bên kia sẽ phản ứng hay có hành động chống lại. 

Thứ ba là –– trong trường hợp chung cho cả hai nước, việc bị chia cắt 

cũng làm cho tính hợp pháp (legitimacy) của thể chế lại càng quan trọng 

hơn trên bình diện quốc tế. Vì ai cũng biết tính cách tạm thời phần đất 

mình đang kiểm soát, cả Hàn Quốc lẫn Đài Loan đều không được chính 

thức hợp pháp hóa trước cộng đồng quốc tế về mặt toàn vẹn chủ quyền 

trên toàn lãnh thổ. Trong hầu như tất cả những năm tháng kể từ sau Thế 

Chiến Thứ II, cả Hàn Quốc lẫn Đài Loan đều đã luôn luôn phải cạnh 

tranh khốc liệt với phía bên kia để có được sự thừa nhận về ngoại giao; và 

trong nhiều trường hợp, để có được quyền đại diện trong các tổ chức quốc 

tế. Để được như vậy phải cần nhiều cố gắng để kết hợp chặt chẽ hai 

phương diện quan trọng là có được các chính sách ngoại giao hữu hiệu đi 

song song với việc củng cố thể chế: Nếu bị cô lập về ngoại giao, thể chế sẽ 

mất đi tính hợp pháp (legitimacy); nếu được quốc tế công nhận, thể chế 

sẽ được củng cố. Điều này cũng có nghĩa là trong quá trình chuyển biến 
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thể chế, các thế lực chính trị trong nước phải luôn luôn biết kết hợp yếu 

tố quốc tế vào những chiến lược quốc nội của mình. 

Thực trạng của đất nước bị chia cắt cũng sinh ra nhiều thứ phức tạp 

khó khăn cho việc củng cố nền dân chủ ở Hàn Quốc và Đài Loan. Trước 

hết là sự không rõ ràng chắc chắn về tính cách của quốc gia. Nếu trong 

nước mọi người cứ tranh cãi liên miên về tư cách quốc gia của mình và tư 

cách của nhà nước trên phần đất của lãnh thổ thì không có bất cứ gì sẽ 

được củng cố một cách dân chủ cả (34). Điều này đã được chứng minh rõ 

rệt qua thực tiễn đầy hỗn loạn với nhiều cuộc thảm sát trên quy mô lớn ở 

nước Yugoslavia ngày trước.  

Kể đến là sự đồng thuận về ý niệm “quốc gia”. Cũng không dễ gì để 

quy định ý niệm này trong Hiến Pháp. Chỉ có một cách duy nhất để khắc 

phục điều này là cố gắng thể chế hoá việc đất nước đang bị chia cắt, bằng 

cách cùng với thể chế phía bên kia công nhận lẫn nhau, và có được những 

hiệp ước chung với nhau. Những điều này, nếu được thực hiện càng nhiều 

thì ảnh hưởng của nó trên việc củng cố dân chủ sẽ càng mạnh. 

Ngoài ra, quốc gia nào ở trong tình trạng bị chia cắt cũng đều có một 

guồng máy an ninh và quân đội với những quyền lực rất mạnh trên tất cả 

mọi sinh hoạt dân sự. Vì luôn luôn có đe dọa vũ lực từ phía Cộng Sản và ý 

thức được rằng phía bên kia sẵn sàng giúp sức cho những cuộc nổi loạn 
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bên trong, việc duy trì một guồng máy an ninh quân đội được xem như 

một điều cần thiết hợp lý và đương nhiên là guồng máy này có quyền được 

can thiệp vào những hoạt động dân sự. Việc quân sự hoá xã hội đã làm 

cho nền cai trị độc tài ở Hàn Quốc và Đài Loan trở nên vô cùng vững 

chắc. Trong cả hai nước này, quân đội đã được phép can thiệp vào mọi vấn 

đề của xã hội dưới danh nghĩa an ninh quốc gia qua chủ trương “Sự 

Chuyên Nghiệp Mới” (new professionalism) (35). Dĩ nhiên những nền dân 

chủ mới sẽ không thực hiện được rộng rãi nếu không hạn chế bớt những 

đặc quyền nằm trên cả Hiến Pháp của guồng máy an ninh quân đội và 

không chỉnh đốn lại những quan hệ giữa quân đội và công dân. Cho nên – 

như kinh nghiệm nới rộng dân chủ ở châu Mỹ La Tinh đã cho thấy một 

cách rõ rệt – việc phi chính trị hoá guồng máy an ninh quân đội cũng là 

một thách thức lớn cần vượt qua để thực hiện dân chủ ở Đài Loan và Hàn 

Quốc. 

Trên mặt thay đổi thể chế, cần phải xem xét ảnh hưởng của hai điều 

sau đây: Tình trạng của việc kế thừa một thực tế đất nước bị chia cắt, và 

sự cân nhắc chọn lựa những điều phải làm trên phương diện địa-chiến-

lược. Việc này đòi hỏi phải dựa trên thực chứng để nghiêm túc khảo sát 

từng trường hợp của Hàn Quốc và Đài Loan. Trong những phần dưới đây, 

chúng tôi sẽ khảo sát kỹ hơn về những mối tương giao phức tạp giữa 
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những thế lực trong nước và ở nước ngoài trong tiến trình chuyển biến 

chế độ ở Đài Loan và Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ chứng minh rằng, mặc dù 

trên mặt hệ thống quốc tế cả hai nước đều giống như nhau, nhưng thực 

trạng bị chia cắt lại có những ảnh hưởng khác nhau ở mỗi quốc gia. Trên 

phương diện chuyển biến đến dân chủ hóa, những liên hệ với Trung Quốc 

Đại Lục lại đã gây nhiều cản trở cho Đài Loan nhiều hơn trường hợp của 

Hàn Quốc khi đối diện với Bắc Triều Tiên. Cũng tương tự như thế, khi 

Chiến Tranh Lạnh chấm dứt, những điều không rõ rệt về mặt chiến lược 

đã gây ra nhiều ảnh hưởng rất khác nhau trong tiến trình chuyển biến thể 

chế ở mỗi nước. 

 

Chuyển Biến về Dân Chủ Hóa ở Hàn Quốc 

Những sinh hoạt chính trị quốc nội ở Hàn Quốc có tương quan mật thiết 

với những thay đổi trên quốc tế. Sau khi được độc lập vào năm 1945, Hàn 

Quốc đã chuyển mình khốc liệt, nhưng chiều hướng của nó thì lại đi 

ngược với hướng dân chủ. Tàn dư của chế độ thực dân Nhật, đất nước bị 

chia cắt, rồi cuộc chiến tranh lớn sau đó, tất cả đã làm cho Hàn Quốc 

không tạo dựng được những cơ sở để mở mang về chính trị sau Thế 

Chiến II. Thêm vào đó, những căng thẳng thường trực đối với Bắc Triều 

Tiên cũng như sự nghèo đói khắp nơi, cộng thêm với tình trạng chậm 
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tiến, đã góp sức cho nền cai trị độc tài nẩy nở. Về mặt khác, Hàn Quốc lại 

có được những thừa nhận ngoại giao và sự xác định tính chính danh của 

mình trên quốc tế, và có giao lưu với bên ngoài nên ý tưởng và hình tượng 

(images) của bên ngoài vào được trong nước. Hàn Quốc cũng có được nối 

kết với những thế lực xã hội xuyên quốc gia; cho nên tất cả những điều 

này đã ảnh hưởng lên tính chất và đường hướng phát triển về chính trị. 

Do đó cuộc chuyển biến về dân chủ trong năm 1987 cũng không phải là 

một việc gì xa lạ đối với giòng chảy lịch sử nầy ở Hàn Quốc. 

Có vài lý thuyết gia cho rằng sự chuyển biến về dân chủ hóa ở Hàn 

Quốc có tương quan với việc chỉnh đốn trong cơ cấu. Những phát triển 

của đất nước đã làm cho xã hội dân sự được mạnh ra để rồi có thể tác 

động được lên chính trị, ví dụ như khi Tổng Thống Chun Doo 

Hwan (Toàn Đẩu Hoán) mới đưa ra cải cách nhưng vẫn thấy còn có lắm 

điểm quá bảo thủ trong đó, ông ta đã không được nhóm chính trị nào 

ủng hộ cả (36). Có lý thuyết gia khác thì chủ trương rằng yếu tố làm cho 

dân chủ được mở rộng nằm trong phương diện văn hóa. Việc cận đại hóa 

và những thay đổi của xã hội trong 30 năm trời đã thay đổi nền văn hóa 

chính trị của Hàn Quốc, làm cho những ý tưởng coi trọng sự cần thiết của 

nền thống trị độc tài phải nhường chỗ cho những giá trị văn hóa (37). Có 

thể bảo rằng chính giới chủ lưu và thân chính quyền đã nhìn ra được vấn 
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đề một cách thông thoáng và bao quát hơn (38). Chính vì có áp lực từ các 

phe đối lập và sự thay đổi về tư duy mà Tổng Thống Chun Doo 

Hwan mới lựa chọn được những chính sách dân chủ hơn trong năm 1987. 

Ngoài ra, cũng không nên quên hay đánh giá thấp vai trò của những thế 

lực bên ngoài trên việc nới rộng về dân chủ ở Hàn Quốc. 

Sự đe dọa về vũ lực của Bắc Triều Tiên, và tâm lý lo âu về an ninh quốc 

gia là hai điều đã thường được dùng để biện minh cho việc quân đội được 

can thiệp vào những hoạt động chính trị của dân chúng, cũng như cho 

việc cần thiết phải có một thế chế độc tài. Tuy nhiên khi bước qua nửa 

sau của thập niên 1980s, vấn đề an ninh quốc gia không thể còn được 

dùng làm con ngáo ộp để đe dọa quần chúng nữa. Từ năm 1986, hai yếu 

tố an ninh về mặt toàn cầu và toàn vùng (regional) đã được củng cố. Hai 

chính sách “Cải Tổ” và “Đổi Mới” của Gorbachev đã khiến cho Liên Xô và 

Mỹ thôi hết cạnh tranh bá quyền. Phần Trung Quốc cũng thế, với chính 

sách mở cửa kinh tế và cải cách cơ chế, những áp lực của Bắc Kinh đã trở 

nên bớt nặng nề cho toàn bán đảo Triều Tiên. Quan trọng hơn nữa là 

những đe dọa về quân sự của Bắc Triều Tiên cũng đã yếu xuống. Sự ngang 

sức về mặt chiến lược của Hàn Quốc đối với Bắc Triều Tiên, cũng như 

việc được Washington cam kết hợp tác lâu dài về quân sự, cộng thêm với 

thực trạng cô lập về ngoại giao lẫn sự đình trệ trong kinh tế của Bắc Triều 
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Tiên; đã tạo nên một tình trạng an toàn cho Hàn Quốc để có thể phát 

triển dân chủ. Giới cầm quyền và quân đội đã không còn có thể viện lý do 

an ninh quốc gia để coi thường hay bỏ qua những đòi hỏi cải cách về dân 

chủ. 

Còn một điểm quan trọng nữa là áp lực của Mỹ quốc. Trước đây thì 

Washington lúc nào cũng không rõ ràng đối với tình trạng chính trị bên 

trong của Hàn Quốc, và vẫn thường ủng hộ những thể chế độc tài, mặc 

dù trên những tuyên bố thì rất hào hùng về những ý tưởng dân chủ. Điều 

này có thể thấy được qua cuộc đảo chính năm 1961 và việc tướng Chun 

Doo Hwan lên nắm quyền năm 1980. Những việc như Washington tự hạn 

chế để không can thiệp vào nội chính của Hàn Quốc, cũng như thường 

đưa ra những lý do muốn thấy Hàn Quốc có an định thay vì bất ổn; là hai 

điều đã cản trở nước Mỹ trong chuyện níu tay các chế độ độc tài hay 

khuyến khích để có những thay đổi theo khuynh hướng dân chủ. 

Tuy nhiên khuynh hướng này đã khác đi vào năm 1987: Washington đã 

bắt đầu có những bước thận trọng tiến đến việc thúc đẩy dân chủ hóa. 

Ngày 6 tháng 2 năm 1987, ông Gaston Sigur, Thứ Trưởng Ngoại Giao đặc 

trách vùng Châu Á - Thái Bình Dương, đã lưu ý Seoul rằng quan hệ Mỹ-

Hàn chỉ được cải thiện nếu chính phủ Chun Doo Hwan có thể thiết lập 

được “một thế chế chính trị pháp trị và cởi mở hơn”. Ông này còn nhấn 
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mạnh về sự quan trọng của việc “dân sự hóa” chính quyền và yêu cầu quân 

đội chỉ nên thuần túy lo việc quốc phòng thôi (40). 

Vào tháng 5, Ngoại Trưởng George Schultz đến Seoul và xác định rõ là 

Washington ủng hộ những thay đổi tiến đến dân chủ, cũng như muốn 

Tổng Thống Chun Doo Hwan tìm cách giải quyết những bế tắc chính trị 

chung quanh vấn đề tu chính Hiến Pháp bằng những biện pháp hòa bình. 

Mặc dù như thế, tình hình chính trị ở Seoul lại diễn tiến tồi tệ hơn. Ngày 

18 tháng 6 (1987), trong lúc cuộc nổi dậy ở Quang Châu (Kwangju) đang 

ở cao điểm, Tổng Thống Reagan đã gửi thư cho Tổng Thống Chun yêu 

cầu chớ dùng vũ lực để đối phó với các nhóm chống đối, đồng thời cần 

phải thương lượng với các đảng đối lập, cũng như cố tìm những biện pháp 

để thiết lập nên dân chủ toàn diện (41). Reagan lại phái ông Sigur trở lại 

Seoul vào ngày 23 tháng 6 để quan sát tình hình và tìm phương cách để 

giải quyết cuộc khủng hoảng (42). 

Áp lực từ phía Quốc Hội Mỹ lại mạnh hơn nhiều. Cả Hạ Viện lẫn 

Thượng Viện đều đã thông qua một điều lệ (H.R. 141/S.R. 241) kêu gọi 

các bên liên hệ ở Hàn Quốc tái thương lượng lại với nhau về việc tu chính 

Hiến Pháp để bảo đảm dân chủ. Những áp lực này, từ cả hai phía Hành 

Pháp và Lập Pháp của Mỹ, tuy tự nó không đòi hỏi phải thấy được những 
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kết quả của việc dân chủ hóa, nhưng nhờ vậy mà chính quyền Chun Doo 

Hwan đã phải nhượng bộ. 

Có hai lý do để Washington tỏ ra cương quyết trong việc đòi dân chủ 

hóa. Thứ nhất, việc ủng hộ dân chủ là cách hữu hiệu nhất để giải quyết 

khuynh hướng chống Mỹ đang lan rộng vì một chuỗi nguyên nhân: Cuộc 

nổi dậy ở Kwangju, việc Washington vốn vẫn ủng hộ chính quyền Chun 

Doo Hwan, và sự chênh lệch trong cán cân mậu dịch giữa hai nước. Thứ 

hai, chính sách đối ngoại của Washington đang có sự thay đổi lớn. Sự sụp 

đổ của thể chế Marcos ở Phi Luật Tân là một bài học quý giá cho thấy 

rằng việc ủng hộ những thể chế độc tài và tham nhũng trên danh nghĩa 

duy trì hiện trạng không có ích cho quyền lợi của nước Mỹ. Tuy Hàn 

Quốc thì khác với Phi, nhưng Washington đã có một chính sách chung 

như thế cho cả hai nước. 

Trong khi áp lực từ phía Washington đã làm cho chính quyền Chun 

Doo Hwan có nghiêng về chiều hướng mở rộng dân chủ, việc khai trương 

Thế Vận Hội 1988 ở Seoul cũng làm cho những người chủ trương cứng 

rắn phải hòa hoãn bớt. Chính quyền Chun Doo Hwan vẫn xem Thế Vận 

Hội Seoul 1988 là thành tích to lớn nhất về ngoại giao, cho nên nếu để 

xáo trộn cứ kéo dài trong suốt năm 1987 thì thật quá bất tiện. Nếu đàn áp 

những phong trào dân chủ bằng biện pháp mạnh thì sẽ gây ấn tượng rất 
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xấu về nhà cầm quyền trong mắt quốc tế cũng như quốc nội, và kết quả có 

thể dẫn đến việc tẩy chay luôn Thế Vận Hội. Cho nên lựa chọn hợp lý 

nhất là thỏa hiệp để làm dịu tình hình, vì để có được những điều chính 

quyền mong muốn trong ngắn hạn mà phải đổi lấy bằng sự thất bại của 

Thế Vận Hội thì chắc chắn là chính quyền của ông rồi cũng sẽ không tồn 

tại được bao lâu. 

 

Trong khi những yếu tố đến từ bên ngoài như những thay đổi thuận lợi 

cho Hàn Quốc về tình trạng an ninh quốc phòng, hay những áp lực về dân 

chủ hóa từ Washington, cũng như việc tổ chức Thế Vận Hội, đã làm cho 

các phong trào dân chủ thoát được những đàn áp vũ lực; việc thu nhận 

được những ý tưởng và hình tượng (images) từ bên ngoài cũng đã – trước 

hết là tạo nên, và sau đó là thúc đẩy – những áp lực từ hạ tầng, bằng cách 

thay đổi dạng thức của việc xã hội hóa những ý thức và kiến thức về chính 

trị (political socialization). Quả thực Hàn Quốc cũng đã bước vào đợt sóng 

thứ ba của sự đổi thay tiến đến dân chủ. Chiều hướng chung đáng chú ý 

nhất ở đây là có một ý nghĩ “không thấy có sự hoà hợp trong nhận thức” 

(cognitive dissonance) đang lớn dần theo thực tế trái ngược giữa thành tựu 

lớn về kinh tế và sự không bình thường của nền chính trị. Không thể chối 

cãi được là vào giữa thập niên 1980s, Hàn Quốc đã nổi lên như một nước 
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dẫn đầu của nhóm các quốc gia có thu nhập cao. Tuy nhiên trong xã hội 

thì sự chọn lựa giữa điều có được kinh tế phát triển cao hay có nền dân 

chủ rộng rãi thì chưa được ngã ngũ, vì Hàn Quốc là một quốc gia tân tiến 

về kinh tế nhưng chậm tiến về chính trị. Điều thấy rõ được là vì muốn 

làm cho mình khác với Bắc Triều Tiên bằng cách vượt trội lên hơn họ – 

không những về mặt kinh tế thôi mà về luôn cả phương diện chính trị – 

dân chúng ở Hàn Quốc, đặc biệt là tầng lớp trung lưu, đã trở nên những 

lực lượng ủng hộ cho việc dân chủ hóa.  

Cảm nhận nói trên còn được thấy rõ hơn khi trên thế giới có xảy ra 

nhiều sự kiện đang chú ý. Ở Argentina, Brasil và Chile đã có những nới 

rộng về chính trị, và điều này đã thúc giục dân chúng Hàn, đặc biệt là giới 

trí thức, tự so sánh hoàn cảnh của mình với người dân bên châu Mỹ La 

Tinh. Việc nhìn người mà nghĩ đến ta còn được thấy rõ hơn trong trường 

hợp của Manila. Khi các đài truyền hình đưa lên hình ảnh của “sức mạnh 

quần chúng” và sự sụp đổ của thế chế Marcos, những điều này đã gây nên 

một ấn tượng mạnh mẽ tức khắc và tồn tại lâu bền trong lòng dân chúng 

ở Hàn Quốc. Các thông điệp của những hình ảnh này rất rõ ràng: Chiêu 

bài hy sinh tự do cho sự phát triển về kinh tế không còn có lý do để đứng 

vững được nữa, và những thay đổi hướng về dân chủ không còn là một 
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viễn ảnh gì quá xa vời. Vì thế mà sức mạnh của quần chúng đã nổ bùng 

lên ở Hàn Quốc.  

Dù sao thì nhận thức và ấn tượng, tuy có thể làm lay động lòng quần 

chúng nhưng vẫn không đủ lửa để dấy lên được những phong trào dân 

chủ. Để có thể tham gia vào con đường hoạt động cho dân chủ, quần 

chúng phải được trang bị bằng những ý tưởng thích nghi, và phải được tổ 

chức. Và đến vào khoảng giữa thập niên 1980s, những đoàn thể vận động 

cho dân chủ ở Hàn Quốc đã được trang bị kỹ với những ý thức hệ mới và 

được hướng dẫn đầy đủ qua những trao đổi và luận đàm rất đa dạng, kể cả 

tìm hiểu những lý thuyết như chủ nghĩa Mác nguyên thủy hay chủ nghĩa 

Mác cách tân (Neo-Marxism: chủ nghĩa xã hội), hoặc lý thuyết về tùy 

thuộc (dependency theory: lý thuyết về trao đổi bất bình đẳng giữa các nước 

giàu và nghèo). 

Sau khi được trang bị với những lý thuyết ngoại nhập nầy, các đoàn thể 

quần chúng bắt đầu làm mạnh tổ chức của mình bằng cách – tuy lỏng lẻo 

nhưng lan rộng và xa – thiết lập những liên minh theo chiều ngang với 

những thế lực thợ thuyền, sinh viên, các nhà bất đồng chính kiến, và các 

đoàn thể tôn giáo. Họ không còn là những con người ngây thơ chỉ đi rao 

giảng về tự do dân chủ như trước đây nữa. Bây giờ họ đã có những ý thức 

rõ ràng, mục tiêu cụ thể và những kế hoạch rất chu đáo. Những ý tưởng, 
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suy nghĩ, sau khi đã được bàn thảo và trao đổi với nhau, đã tạo nên những 

gia tốc mới cho những thay đổi hướng về dân chủ cho quần chúng. Cuối 

cùng hết, bên cạnh họ còn có những mạng lưới xuyên quốc gia của các tổ 

chức phi chính phủ và các công dân Hàn sống ở hải ngoại. Hai thế lực này 

cũng đóng một vài trò rất đáng kể trong việc đẩy mạnh sự mở rộng dân 

chủ ở Hàn Quốc (43). 

Tóm lại, với những bối cảnh như vậy, ta thấy rõ được sự chuyển biến 

dân chủ ở Hàn Quốc không phải chỉ là những sự kiện đơn độc do những 

động năng trong nước tạo nên, mà thực ra nó còn bị ảnh hưởng bởi nhiều 

biến chuyển ở ngoài nước. Nếu những yếu tố đã nói, như tình trạng khả 

quan về an ninh quốc phòng, áp lực của chính phủ Mỹ, hay việc tổ chức 

Thế Vận Hội ở Seoul, đã hạn chế được các toan tính của giới cầm quyền 

độc tài; thì những dữ kiện như việc toàn cầu hóa (globalization) của xã hội 

Hàn Quốc và tình cảm “không thấy hòa hợp trong nhận thức” được nảy 

sinh theo đó, cộng với sự có thể được trao đổi về ý tưởng, suy nghĩ, cũng 

như sự thiết lập được những mạng lưới dân chủ xuyên quốc gia; đã cùng 

nhau đóng góp vai trò thiết yếu cho việc nuôi dưỡng sự chuyển biến 

hướng về dân chủ. 

 

Sự Củng Cố nền Dân Chủ, Các Tổ Chức Quốc Tế 
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Sự mở rộng dân chủ trong năm 1987 ở Hàn Quốc đã tạo nên những thay 

đổi lớn trên nhiều phương diện: Pháp luật, quan hệ giữa nhà nước và xã 

hội, mối liên kết giữa các thế lực chính trị; trong đó việc xếp đặt lại cơ cấu 

là rộng rãi nhất. Tu chính án cho Hiến Pháp được Quốc Hội thông qua 

vào tháng 10-1987, đã được tổ chức lần đầu vào tháng 12 trong cùng năm, 

theo đó việc bầu cử gián tiếp bị bãi bỏ nhường chỗ cho bầu cử trực tiếp. 

Trong cuộc tranh cử với ba thế lực khác, Tổng Thống Roh Tea Woo (Lư 

Thái Ngu) thắng nhưng chỉ với 26% số phiếu. Trong cuộc tổng tuyển cử 

tháng 3-1988, đảng Dân Chủ Chính Nghĩa (đang cầm quyền) đã không 

nắm được đa số trong Quốc Hội. 

Quyền được tự do tranh cử một cách công bằng cũng đã được cơ chế 

hóa trên bình diện quốc gia lẫn địa phương. Tuyên ngôn 29-06-1987 cũng 

bảo đảm quyền tự trị của các chính phủ ở địa phương. Mỗi tỉnh lỵ cũng 

như thành phố đều được thành lập những ủy ban và hội đồng quản trị của 

riêng mình. Cũng đã bắt đầu tổ chức những cuộc bầu cử trên toàn 

quốc (nationwide). Quyền tự do lập hội, tự do ngôn luận được bảo đảm 

sau khi một công cụ để kiểm soát truyền thông – Luật Cơ Bản Về Thông 

Tín (Basic Press Law) – được bãi bỏ. Chính trị phạm được thả ra, và 

những luật lệ nào không dân chủ đều được tu sửa hay phế bỏ (44). 
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Những cải cách này cũng làm cho xã hội công dân bước vào thời trăm 

hoa đua nở, một điều mà trước đây chưa từng có (45). Song song với việc 

bừng nở của những nhóm lợi ích và những tổ chức công đoàn ở các địa 

phương; những thế lực trong lãnh vực dân sự – sau khi cân nhắc tình 

hình của các tổ chức xã hội hiện đang hoạt động và có nhiều liên hệ với 

giới cầm quyền – cũng tìm cách củng cố lại những tổ chức kín ngày xưa 

của họ. Các giới giáo chức, nông gia, trí thức, thợ thuyền và ký giả đều có 

lập ra nhóm lợi ích của mình, và con số của họ cũng đông đến ngang ngửa 

với những tổ chức do chính quyền bảo trợ. Ngay đến cả các nghệ sĩ hay 

những người buôn bán dạo trên đường phố cũng lập nhóm. Những đoàn 

thể liên quan đến lợi ích công cộng trên nhiều phương diện khác nhau với 

mục đích bảo vệ môi trường hay tranh đấu cho quyền bình đẳng trong các 

hoạt động kinh tế cũng bắt đầu lên tiếng rất mạnh mẽ (46). Trong tiến 

trình chuyển biến dân chủ, xã hội công dân không những mở rộng mà 

còn phân cực thành hai trận tuyến bảo thủ và cấp tiến. Ngoài ra, do tình 

trạng được dân chủ, xã hội công dân cũng đã trở nên đáng ngại, hay có lúc 

hăng hái đến quá mức. Hồi tưởng lại để so sánh với những lượt mở rộng 

về chính trị trong những năm 1960 và 1980, có thể nói xã hội Hàn Quốc 

ở lúc này đã trở thành như loạn pháp (47). 
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Tuy nhiên, việc xã hội công dân được mở rộng, và việc những hoạt 

động chính trị được linh hoạt hóa, hay tính dân chủ được bảo đảm theo 

cơ chế, lại gây khó khăn trên mặt điều hành của cơ năng chính quyền (48). 

Bây giờ nhà nước không còn có thể đưa ra danh nghĩa “vì lợi ích chung” 

để thôn tính hay đe dọa xã hội công dân được nữa. Sự đa nguyên về chính 

trị cũng làm cho huyền thoại “nhà nước của phát triển” hết mỵ lực. Ngoài 

ra, khi tích cực hoạt động chính trị, xã hội công dân cũng có thể ghé mắt 

vào nhiều lãnh vực của hành pháp, ví dụ như quyền độc lập của nhà nước, 

kỷ luật trong quản lý (executive dominance), sự thống nhất trong hành 

chánh (bureaucracy unity), và đặc quyền được cách ly với những kiểm soát 

bên ngoài (insulation) của những cơ chế quyết định chính sách (decision-

making machinery). Bây giờ lại có xuất hiện một quy tắc mới cho mọi 

hoạt động hay thương lượng chính trị, đó là chỉ biết đến mình. Hầu như 

tất cả mọi thành phần của xã hội, dẫn đầu là thành phần lao động, sau đó 

là các thành phần khác như nông gia, đông y sĩ, dược sĩ, sinh viên, vv... tất 

cả đều đua nhau tìm lợi ích cho riêng mình. Việc bãi bỏ sự tập trung 

quyền lực để nhường chỗ cho sự tự trị của địa phương cũng bắt đầu làm 

cho những hợp tác giữa trung ương và địa phương trở thành khập 

khiễng (49).  
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Giống như trường hợp của những nước khác, việc chuyển biến đến dân 

chủ ở Hàn Quốc cũng là một quá trình đầy bấp bênh với nhiều điểm khó 

mà giải thích cho rõ. Nhìn về ngắn hạn, nó đã gây ra những xáo trộn bất 

trị có nguy cơ mang đến những cuộc khủng hoảng trầm trọng. Để đối 

phó, giới cầm quyền đã thành lập ra một liên minh rất rộng rãi giữa các 

thế lực bảo thủ. Tổng Thống Roh đã mời hai cựu đối thủ là Kim Young 

Sam (Kim Vịnh Tam) và Kim Jong Pil (Kim Chung Bí) vào hoạt động 

chung với mình, và qua đó liên kết ba chính đảng – đảng Dân Chủ Chính 

Nghĩa của ông ta, đảng Dân Chủ Thống Nhất, và đảng Tân Dân Chủ Cộng 

Hòa – lại với nhau thành một đảng duy nhất lấy tên là đảng Dân Chủ Tự 

Do. Động cơ của việc này là nhằm chiếm được đa số trong Quốc Hội, và 

như thế ông đã biến thể chế chính trị của Hàn Quốc đang có 4 đảng trở 

thành chỉ có 2 chính đảng. Bên phía đối lập bây giờ chỉ còn lại một đảng 

duy nhất, đó là đảng Hoà Bình Và Dân Chủ của Kim Dea Jung (Kim Đại 

Trung) (50); cho đến khi có tổng tuyển cử vào năm 1992 mới có thêm một 

chính đảng khác vào cuộc. Đó là đảng Thống Nhất Quốc Gia (Unified 

National) do Chung Ju Jung (Đặng Chu Vĩnh), giám đốc của nhóm công 

nghệ Hyundai, thành lập. Kết quả là Kim Young Sam đã thắng cử, và 

đảng cầm quyền đã nắm được đa số trong Quốc Hội. Tuy thế, dù đảng 

cầm quyền đã thắng được hai lần liên tiếp, thực tế là việc chuyển biến đến 
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dân chủ đã làm cho đảng này bị phân liệt; và để không bị suy yếu đi, nó 

phải liên kết với các thế lực khác trong một trạng thái bất ổn, bấp bênh.  

Nói chung, tiến trình dân chủ hóa có tạo ra một số ảnh hưởng không 

lạc quan mấy. Tuy nhiên với sự thành lập của chính phủ Kim Young Sam, 

và sự cố gắng liên tục của ông này trong các cải tổ chính trị, đã cho thấy 

những khuynh hướng hoài nghi trước đó là không đúng (51). Kim đã củng 

cố những luật lệ về dân chủ một cách rất hiệu quả. Chương trình chống 

tham nhũng của ông, như việc ban hành những điều luật bắt buộc phải 

dùng “tên thật” khi mở trương mục ở ngân hàng hoặc khi đăng ký quyền 

sở hữu bất động sản, đã làm cho mọi sự trở nên dễ kiểm soát và rõ ràng 

hơn, qua đó đã khôi phục được sự tín nhiệm của quần chúng vào chính 

phủ. Kim cũng đã thực hiện nhiều cải tổ về luật pháp, chẳng hạn như đã 

cho tu chỉnh luật về điều hành bầu cử và về chi thu tài chính trong những 

vận động chính trị, cũng như đã thiết lập những luật lệ qui định việc chọn 

lựa những người đứng đầu chính phủ ở các tỉnh đều phải kinh qua các 

cuộc bầu cử. Kim cũng ra lệnh thanh trừng một phe phái rất mạnh trong 

quân đội là nhóm Hanaboi, và do đó đã trừ khử được khả năng quân đội 

có thể can thiệp vào những hoạt động chính trị của dân sự (52). 

Tuy vậy, những cải cách của Kim đã không đủ để bảo đảm cho sự vững 

chãi của nền dân chủ, do một số chướng ngại phát sinh ra từ trong nước. 
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Vì có phản ứng của phái thủ cựu cho nên các chương trình cái tổ của ông 

không tiến được nhanh. Ngay trong đảng của Kim cũng bị nhiều phân 

liệt, trong khi đó chủ nghĩa cá nhân hay tính địa phương trong chính trị 

cũng xuất hiện trở lại. Bên cạnh đó, trong nội bộ đảng Dân Chủ Tự Do lại 

có tranh chấp quyền lực, và Kim Jong Pil đã tách rời ra để thành lập một 

đảng riêng, khiến cho bây giờ có đến hai đảng đối lập thay vì một. Tính 

địa phương lại xuất hiện trong những kỳ bầu cử ở địa phương: Bây giờ 

hình thức của chính trị trở thành việc dựa vào uy tín và thế lực của cá 

nhân, cụ thể là xoay quanh cá nhân ba ông Kim (Kim Young Sam, Kim 

Dae Jung, Kim Jong Pil); và điều này làm cho mọi người phân vân về 

tương lai của nền móng dân chủ. Dù sao thì sự củng cố nền dân chủ vẫn 

luôn luôn phải là một tiến trình khúc khuỷu, cho nên nếu có ít nhiều 

điểm đi thụt lùi chăng nữa cũng không hẳn là những bước đi đến dân chủ 

đã không thành công.  

Có một điểm đáng chú ý: Điều thử thách quan trọng nhất trên con 

đường dân chủ hóa của Hàn Quốc không phải do bên trong mà đến từ 

bên ngoài. Hai sự đe dọa trầm trọng nhất là mối quan hệ giữa Nam-Bắc 

Triều Tiên và hình thức của việc thống nhất quốc gia (53). Nếu bán đảo 

Triều Tiên bị thống nhất theo kiểu Việt Nam thì đúng là không thể nào 

thực thi được dân chủ, mặc dù khả năng như thế này thì rất khó xảy ra. 
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Ngay như việc thống nhất theo kiểu nước Đức, nghĩa là giá như thể chế 

Bắc Triều Tiên sụp đổ và Hàn Quốc tiếp thu luôn miền Bắc, thì khi đó 

việc củng cố nền dân chủ cũng có thể khó thực hiện, vì sẽ có rất nhiều 

vấn đề khó khăn và không biết được là phải giải quyết ra sao về mặt chính 

trị, kinh tế và xã hội.  

Điểm thứ ba là việc duy trì hiện trạng như bây giờ thì cũng chưa hẳn an 

toàn: Thực tế luôn luôn bị khẩn trương về quân sự với miền Bắc mãi sẽ 

khiến cho quân đội của miền Nam có ưu thế cao trong xã hội, và do đó 

trở thành một yếu tố đe dọa sự vững bền của mọi cơ cấu dân chủ. Vì thế, 

cách thức mà quan hệ Bắc-Nam được vận hành như thế nào luôn luôn có 

ảnh hưởng rất trực tiếp đến những triển vọng dân chủ ở Hàn Quốc. 

Tóm lại, mặc dù có nhiều thử thách từ cả bên trong lẫn bên ngoài, việc 

củng cố nền dân chủ hầu như là một phần không thể đảo ngược trong 

lịch sử phát triển của Hàn Quốc. Cho nên vấn đề không còn là chuyện có 

hay không có (dân chủ), mà là Hàn Quốc sẽ nhận định như thế nào về 

một nền dân chủ. Điều nầy phụ thuộc lớn vào những suy nghĩ mới về luật 

pháp, và việc phải biết học hỏi. Dĩ nhiên cũng có những điều nọ việc kia 

không thuận lợi sẽ phát sinh, nhưng tất cả cũng sẽ chỉ tạm thời thôi chứ 

không phải vĩnh viễn. 
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Đài Loan trên những bước tiến tới Dân Chủ 

Đã có những khó khăn về sự xác định tính hợp pháp (legitimacy) trong 

việc chuyển đổi thể chế ở Đài Loan. Nhưng nói thế thì chưa đủ, vì còn 

nhiều vấn đề trong đó cần được nhận rõ: Tính hợp pháp của nhà nước 

trên những phương diện gì: về chủ trương về chủ quyền của quốc gia, 

phạm vi quyền hạn của nhà nước, hay về ranh giới của quyền công dân lan 

rộng đến đâu? Trong thời sau Thế Chiến II, đặc tính nổi bật nhất của Đài 

Loan là sự không rõ ràng trên mặt chính thể, đối với cả quốc tế lẫn quốc 

nội. Ngay từ khi phải rời đại lục để lánh qua Đài Loan, Trung Hoa Dân 

Quốc đã luôn luôn phải cạnh tranh với Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa 

về chủ quyền trên cả nước, lại phải đối diện với những tấn công quân 

sự (tuy không thành công) cũng như những đe dọa xâm chiếm bằng vũ 

lực từ phía đại lục. Trên mặt quốc tế, cả Bắc Kinh lẫn Đài Bắc đều cố 

gắng dành độc quyền đại diện cho toàn cả lãnh thổ Trung Quốc. Trong 

khoảng thời gian kéo dài từ sau Chiến Tranh Triều Tiên, chủ quyền của 

Đài Loan không bao giờ ổn định mà luôn luôn phải dựa vào sức mạnh của 

nước Mỹ và những biện pháp an ninh quốc tế của thời hậu chiến.  

Trên mặt quốc nội, tính hợp pháp của chính thể Quốc Dân Đảng cũng 

như lý do để cho lớp người quyền thế từ lục địa di cư sang Đài Loan được 

ngồi bền lâu trên quyền lực đã được xây đắp trên những nguyên tắc sau 
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đây: Chỉ có một nước Trung Quốc, Đài Loan là một bộ phận của Trung 

Quốc, và chính phủ Trung Hoa Dân Quốc (THDQ) là chính phủ hợp 

pháp duy nhất của toàn cõi Trung Quốc. Nguyên tắc “chỉ có một quốc gia” 

này là trụ cột vững chắc để hợp pháp hóa tư cách của nhà nước THDQ và 

để định nghĩa lịch sử cũng như gốc tích của người dân Đài Loan, bao gồm 

cả việc phân biệt về mặt chủng tộc giữa những người đi cư từ đại lục sang 

với người nguyên gốc ở Đài Loan – kể cả những người Min-Nan (Nhân 

Nam) và Hakka (Hẹ)(54). Tuy nhiên cách tổ chức như thế này hóa ra lại gây 

rắc rối cho thể chế. Thứ nhất, những phân biệt trên mặt quốc tịch mà 

nhà nước đặt ra đã gây phản cảm khắp nơi: Phản ứng mạnh nhất là từ 

những người có nguyên gốc ở Đài Loan, đặc biệt là thân thích của những 

nạn nhân trong Sự Kiện 28-02-1947 (cuộc nổi dậy đầu tiên của dân bản 

xứ chống lại sự thống trị của Quốc Dân Đảng), rồi đến những Hoa kiều ở 

hải ngoại, và các tín đồ đạo Tin Lành (những người của các thế hệ lớp về 

sau này, đa số là dân bản xứ đã mang ảnh hưởng của lối suy nghĩ Tây 

phương) (55). Thứ nhì, tính chính danh của tổ chức nhà nước THDQ và sự 

an toàn về chính trị của thế chế Quốc Dân Đảng luôn luôn phải phụ 

thuộc vào sự xoay chuyển về chính sách đối với Trung Quốc đại lục của 

Washington. Thứ ba, trong tiến trình chuyển đổi chế độ, các cuộc đấu 

tranh cho dân chủ và những kết quả của nó – sự tái phân chia về quyền 

lực giữa nhóm dân bản xứ và những người từ đại lục di cư sang – đã không 
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tránh khỏi gây ra nhiều tranh cãi trong nước về thế nào là tư cách chính 

trị của Đài Loan trên quốc tế, cũng như về vị thế của Đài Loan trong 

quan hệ đối với đại lục. 

Sự Kiện Chung-Li (Trung Lịch) trong năm 1977 cho thấy thế chế đã 

bắt đầu suy yếu (56). Sự kiện này là động cơ cho sự liên kết rộng rãi giữa 

những nhóm chống đối trên khắp đảo Đài Loan khi họ nhận ra được 

những nhược điểm của một thế chế yếu ớt. Đúng là người ta có thể nghĩ 

rằng sự trỗi dậy của những phong trào chống đối trong khoảng từ cuối 

thập niên 1970s đến đầu thập niên 1980s là do tác động của một chuỗi 

những thúc đẩy chính trị phức tạp có tính cách ngắn hạn hay dài hạn (57), 

nhưng thực ra những sức kích thích chủ yếu lại đến từ bên ngoài. Khi 

THDQ hết được công nhận về ngoại giao, thể chế bỗng nhiên yếu đi một 

cách rõ rệt (58). Việc Washington và Bắc Kinh xích lại gần nhau trong đầu 

thập niên 1970s đã thực sự tạo nên một chuỗi khó khăn cho Đài Loan. 

Những việc như phải nhường ghế ở Liên Hiệp Quốc cho Bắc Kinh, rồi 

mất luôn tư cách thành viên trong nhiều tổ chức quan trọng trên thế giới, 

mất luôn sự công nhận ngoại giao của các nước vốn là đồng minh vững 

mạnh lúc trước; đã làm cho tư cách đại diện cho chủ quyền trên toàn cõi 

Trung Quốc của THDQ lung lay khốc liệt. Tuy dưới mắt của cộng đồng 

quốc tế, nguyên tắc “chỉ có một nước Trung Quốc” không bị cơn giông 
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bão chính trị (vừa kể) làm nhạt màu đi (59), nhưng những thất bại này lại 

làm nảy sinh những nghi vấn về khả năng của chính phủ Quốc Dân Đảng 

trong việc duy trì hiện trạng ở Đài Loan, cũng như về tính chính danh 

của họ trong lãnh vực pháp lý khi có những giao dịch đối ngoại trên 

phương diện quốc gia. 

Việc Đài Loan mất đi những công nhận về ngoại giao, rồi việc Bắc Kinh 

sau đó đã đưa ra một số đề án hòa hoãn bắt đầu từ cuối thập nên 1970s, 

khiến cho Quốc Hội Đài Loạn bị kẹp vào giữa hai mặt trận. Một bên là, 

do Bắc Kinh đã bớt áp lực trên vùng eo biển Đài Loan, tâm lý bị bao vây 

của quần chúng Đài Loan trở nên dịu xuống, khiến cho ý nghĩa của sự 

duy trì thiết quân luật (martial law) trở nên bớt hợp lý đi. Mặt bên kia là, 

những thay đổi quá nhanh trong tình hình ở bên ngoài đã khơi dậy những 

ý thức chính trị của vài tầng lớp trong giới trung lưu. Tất cả những yếu tố 

này là những miếng đất mầu mỡ cho những sự chống đối chính trị có cơ 

sở để sinh sôi nẩy nở.  

Mặc dù không thu lượm được kết quả gì trong Sự Kiện 

Kaohsiung (Cao Hùng) năm 1979 (lần đầu tiên Quốc Dân Đảng đàn áp 

các đối lập chính trị, gây nên những cuộc biểu tình trên quy mô lớn ở 

Kaohsiung), vào đầu thập niên 1980s, các lãnh tụ của nhóm tangwai (đảng 

ngoại = ngoài đảng) đã cương quyết lập ra một tổ chức tương tự như một 
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chính đảng mới (60). Để tình hình không trầm trọng thêm lên, Tổng 

Thống Tưởng Kinh Quốc đã làm một chuỗi cải cách. Trong những năm 

cuối đời mình, ông Tưởng đã tự tay thực hiện một số cải tổ như ngăn 

chặn sự phản kháng của những chính trị gia quá bảo thủ, rồi rút một số 

người của phái diều hâu ra khỏi những chức vụ quan trọng về chiến lược, 

đẩy mạnh tiến trình tự do hóa, và chỉ định ông Lee Teng Hui (Lý Đăng 

Huy), một người chủ trương cải cách xuất thân từ gốc Đài Loan bản xứ, 

lên kế vị. Đi song song với quyết định phải tự do hóa của Tổng Thống 

Tưởng, Quốc Dân Đảng cũng chuyển hướng về đường lối của mình đối 

với Bắc Kinh, và điều này đã gây nên những áp lực từ bên ngoài lên trên 

tiến trình của việc chuyển đổi thể chế trong tương lai (61).  

Thể chế cai trị độc đảng ở Đài Loan tan rã khá nhanh theo cái chết của 

Tổng Thống Tưởng trong tháng 1, 1988. Lee Teng Hui thúc đẩy cuộc cải 

cách mạnh mẽ hơn những gì ông Tưởng đã dự kiến bằng cách củng cố lại 

thể chế Quốc Dân Đảng trên một nền tảng chính trị mới. Trong tiến 

trình chuyển biến này, nhiều lãnh tụ của tangwai và của đảng Dân Chủ 

Tiến Bộ (DCTB) đã kết hợp mục tiêu dân chủ hóa với hai điểm mới: quy 

định lại bản sắc dân tộc của Đài Loan, và sửa đổi nguyên tắc “một Trung 

Quốc” xưa nay thành ra “Đài Loan tự trị” (62). Vì tình hình chính trị trong 

những năm cuối thập niên 1980s ngày càng trở nên xấu đi, những nhóm 
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cấp khích trong đảng DCTB đã mạnh đã mạnh mẽ thúc đẩy toàn đảng 

mạnh dạn tiến đến chủ trương Đài Loan phải độc lập. 

Đi theo những diễn biến dẫn đến một trật tự mới của thế giới, sự ủng 

hộ Đài Loan phải độc lập của quần chúng cũng mạnh lên. Nguyên 

tắc “một Trung Quốc”, vốn bị đông cứng trước đây, nay có được sinh khí 

trở lại nhờ vào sự tan rã của Liên Xô cũng như việc quan hệ giữa 

Washington và Bắc Kinh trở nên xấu đi sau vụ đổ máu ở Thiên An Môn. 

Sau khi khối Đông Âu tan rã, một chuỗi những xung đột về mâu thuẫn 

quốc gia hay chủng tộc đã xuất hiện khiến nhiều quốc gia bỗng phải trực 

diện với những vấn đề toàn vẹn lãnh thổ và bền vững về chính trị. Nói 

chung, cộng đồng thế giới hầu như đã chấp nhận việc có thể đòi hỏi về 

quyền tự quyết hay tự trị, hoặc quyền muốn ly khai. Thực tế này đã đem 

lại hy vọng cho những người chủ trương việc Đài Loan phải độc lập(63). 

Vào thời điểm cuối của mùa bầu cử Quốc Hội năm 1991, trong đại hội 

của đảng DCTB có nhiều người hăng hái đã đề nghị rằng cần phải ghi rõ 

điểm Đài Loan độc lập vào cương lĩnh của đảng. Qua năm 1992, đảng 

DCTB đã tự loại bỏ đề nghị trước đó của mình về việc cải tổ Hiến Pháp – 

một dự án có tính mập mờ trong vấn đề chủ quyền – để thay vào đó bằng 

một dự án mới cho Hiến Pháp với tiêu điểm “Đài Loan Cộng Hoà”.  
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Sự khác biệt trên chủ trương về cải tổ dân chủ và về tư cách của quốc 

gia không những chia rẽ Quốc Dân Đảng (QDĐ) với phe đối lập, mà còn 

gây phân liệt giữa những người có ảnh hưởng lớn trong QDĐ với nhau. 

Tổng Thống Lee đã gây sốc cho những thành viên trong Ban Chấp Hành 

Trung Ương đảng bằng cách mạnh dạn thực hiện những bước rất mới về 

ngoại giao của mình. Trước hết, ông cử một phái đoàn cao cấp sang Bắc 

Kinh để dự hội nghị thường niên 1989 của Ngân Hàng Phát Triển Á 

Châu. Kế đó, Lee ra lệnh cho Bộ Ngoại Giao gửi yêu cầu đến các nước 

đồng minh thân cận của Đài Loan ở vùng biển Caribbean (ở Trung Mỹ) 

công nhận có hai thể chế Trung Quốc. Trên nét nhìn của một số lãnh tụ 

QDĐ, mục tiêu thứ nhất của yêu cầu này là nhằm công nhận Bắc Kinh 

trên thực tế, mục tiêu thứ hai là dứt khoát đoạn tuyệt với nguyên tắc “một 

Trung Quốc” mà Đài Loan vẫn theo đuổi xưa nay. Sau cuộc bầu cử Tổng 

Thống năm 1990, những phe đồng minh với Tổng Thống Lee được gọi 

là “phái chủ lưu”; những phe đối lập đứng chung với Thủ Tướng Hau Pei 

Tsun (Hách Bạch Thôn) thì được gọi là “phái không chủ lưu” (64). 

Phái “không chủ lưu” nầy luôn luôn nghi ngờ Tổng Thống Lee về lòng ái 

quốc đối với “Trung Hoa” [người dịch: Ông Lee là người Đài Loan bản 

xứ] và vẫn chống lại những cố gắng của ông Lee nhằm thay đổi Hiến 

Pháp để Đài Loan có thể độc lập. Ngược lại, phải chủ lưu thì chỉ trích 

phái kia quá bảo thủ, và vì muốn bảo vệ đặc quyền đặc lợi nên luôn luôn 
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tìm cách thân cận với Bắc Kinh hơn là coi trọng 21 triệu dân Đài 

Loan (65). Sự khác biệt này đã dẫn tới sự đụng độ rất khó hòa giải giữa hai 

bên trong chủ trương về chủ quyền của nhà nước Đài Loan và bản sắc của 

quốc gia. Kết quả là cả nước đã thành như một đấu trường: các phe phái 

đều cố gắng đoạt quyền kiểm soát bộ máy nhà nước và áp đặt chủ trương 

của mình lên cách suy nghĩ cũng như sự chọn lựa tương lai theo hướng 

nào: Đài-Loan-Hóa, hay cứ coi mình là thành phần của “một Trung 

Quốc”. Đáng để ý là sự đụng độ này rất khác về tính chất với những xung 

đột đang làm tan nát cả toàn xã hội ở Liên Xô hay Yugoslavia do phân liệt 

vì khác biệt chủng tộc hoặc vì muốn ly khai. Tuy nhiên ở Đài Loan, xung 

đột trên chính sách về tương lai chỉ nằm trên lý thuyết chứ không phải 

trên thực tế. Mặt khác, mọi người cùng đều nhớ rằng họ đang sống với 

một nguy cơ thường trực. Đó là: thứ nhất, có thể sẽ có hai phe chính trị 

không hề muốn hợp tác với nhau; và thứ hai, quyết định về vị thế của Đài 

Loan như thế nào có thể mang đến sự can thiệp mạnh mẽ từ bên ngoài. 

Nhưng trái lại, chính hai nguy cơ vừa kể lại đã làm cho sự thoả hiệp 

giữa phe cầm quyền và phe đối lập – cũng như giữa những lãnh tụ của 

QDĐ với nhau – thêm khó khăn ra. Trước hết là, hai phe đối nghịch rất 

quyết liệt với nhau về vấn đề cải tổ Hiến Pháp. Hiến Pháp của Trung Hoa 

Dân Quốc thực ra đã được ban hành từ thời xa xưa, lúc chính phủ Tưởng 
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Giới Thạch còn kiểm soát hầu như toàn cả lãnh thổ của Trung Quốc; cho 

nên nguyên tắc “một Trung Quốc” chỉ là điểm cốt lõi của lúc đó. Phái chủ 

lưu, do quan ngại rằng nếu bỏ hẳn Hiến Pháp đang có thì sẽ làm nảy sinh 

những khó khăn về cả hai mặt quốc tế lẫn quốc nội, cho nên chỉ muốn 

giữ Hiến Pháp cũ với những tu chính mạnh mẽ trên những điểm quan 

trọng. Phái “không chủ lưu” thì chỉ muốn thay đổi càng ít càng tốt. 

Nhưng ý của đảng Dân Chủ Tiến Bộ (DCTB) là, nếu thay thế Hiến Pháp 

hiện đang có bằng một Hiến Pháp mới, thì có thể thực hiện được ý muốn 

của đại đa số dân chúng Đài Loan. Năm 1992, QDĐ chiếm được đa số ở 

Quốc Hội và đã quyết định sửa lại Hiến Pháp theo chiều hướng Đài Loan 

độc lập.  

 

Thứ nhì là, chủ yếu của sự khác biệt nhau trên suy nghĩ về bản thể 

quốc gia (national identity) là vấn đề sẽ chọn lựa Hiến Pháp mới như thế 

nào. Sau nhiều năm bàn cãi và thảo luận nội bộ, đảng DCTB đã thay đổi 

chủ trương, họ đổi từ Nghị-Viện-Chế sang “Bán-Tổng-Thống-

Chế” (semi-presidentialism), và sau đó chuyển sang Tổng-Thống-Chế. 

Một nhóm theo chủ nghĩa lý tưởng nằm trong đảng DCTB – nhóm “Trào 

Lưu Mới” (Tân Trào Lưu) – cuối cùng cũng từ bỏ việc xưa nay vẫn kiên 

trì với Nghị-Viện-Chế, vì các phe phái khác trong đảng đã thuyết phục 
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được họ rằng chỉ có một thể chế Tổng Thống rất mạnh mới có thể thực 

hiện được mục tiêu độc lập. Nhiều nhân vật thế lực trong đảng DCTB 

cũng nghĩ rằng chỉ có một vị Tổng Thống được bầu qua một cuộc phổ 

thông đầu phiếu mới có thể gây được ấn tượng mạnh mẽ trên quốc tế về 

chủ quyền (sovereign status) của Đài Loan và nuôi dưỡng được bản sắc 

dân tộc (66). Một lý luận khác nữa được đưa ra là chỉ có một chế độ Tổng 

Thống thật mạnh mới tránh được những can thiệp của Quốc Hội, cũng 

như có ít nguy cơ bị Bắc Kinh và những người cộng tác với họ thâm nhập 

vào.  

Phái chủ lưu ủng hộ lối bầu cử Tổng Thống trực tiếp qua phổ thông 

đầu phiếu, trong khi phái “không chủ lưu” lại muốn có bầu cử gián tiếp 

theo cách như bầu cử Tổng Thống Mỹ (electoral-college system), và dĩ 

nhiên là chống lại hình thức bầu cử trực tiếp. Họ lý luận rằng bầu Tổng 

Thống theo phổ thông đầu phiếu chỉ là cái cớ để tăng thêm quyền lực của 

Tổng Thống, và dùng đó làm phương tiện để tiến hành việc Đài Loan tự 

trị. Xung đột về hình thức bầu cử này cứ leo thang mãi đến nỗi lúc lúc 

đang có đại hội đảng năm 1992, hai phái trong đảng DCTB suýt làm đảng 

bị chia thành hai. Tuy nhiên, trở ngại cho mục tiêu bầu cử trực tiếp đã 

được tháo gỡ sau khi Thủ Tướng Hau Pei Tsun bị mất chức, và đây là yếu 
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tố quan trọng làm cho phái “không chủ lưu” bị thành thiểu số từ sau 

tháng 1-1993. 

Hành trình tiến đến dân chủ của Đài Loan đã kinh qua những bước lớn 

lao trên 4 phương diện: Sự thay đổi Hiến Pháp cũ (đã có từ năm 1947) 

cũng như bãi bỏ được chế độ bầu cử có lợi cho những người từ lục địa di 

cư sang lúc trước; sự thành lập được một hệ thống đảng phái chính trị có 

cạnh tranh; sự thay đổi luân phiên giữa những thành phần có thế lực; và 

sự vận động được phong trào quần chúng. Đáng chú ý là cuộc hành trình 

này đã được hoàn thành mà không gây ra sự sụp đổ trầm trọng nào cho 

quyền lực quốc gia, và cũng không gây nên những khủng hoảng chính trị 

nào to lớn đến độ không thể hàn gắn được. 

 

1) Sự thay đổi Hiến Pháp và bãi bỏ chế độ một số nghị viện “được ngồi lại” 

lâu dài. 

Việc thực thi nền dân chủ đại nghị chế (representative democracy), tuy có 

gặp nhiều trắc trở, nhưng hầu hết những chướng ngại đều đã được quét 

sạch sau khi Hiến Chương Lâm Thời 5-1991 bị bãi bỏ, song song với 3 lần 

tu chính Hiến Pháp dưới sự thúc đẩy của QDĐ. Việc bầu cử Viện-Lập-

Pháp trong tháng 12-1992 là bước đầu tiên trong một loạt bầu cử để thực 

hiện những đổi thay mới. Thể chế chính trị trở nên cởi mở rộng rãi, và 
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không hạn chế ai. Ngay cả những người cầm đầu của các phong trào vận 

động cho Đài Loan độc lập ở hải ngoại cũng được tự do trở về sau hàng 

chục năm lưu vong và đã được tham gia ứng cử. 

 

2) Việc thành lập thể chế chính đảng có cạnh tranh. 

Bây giờ Quốc Dân Đảng đã có 2 thế lực cạnh tranh thực sự: đảng Dân 

Chủ Tiến Bộ (DCTB) và Tân Đảng. Các đảng đối lập đều được giới cầm 

quyền chấp nhận và được luật pháp bảo đảm. 

 

3) Việc “Đài-Loan-Hóa” những cơ cấu quyền lực. 

Mặc dù việc này không đồng nghĩa với sự dân chủ hóa, nhưng lại làm 

dấy lên những hy vọng của quần chúng về sự cải thiện dân chủ. Với việc 

chỉ định một người bản xứ, ông Lien Chan (Liên Chiến) lên làm Thủ 

Tướng sau cuộc bầu cử tháng 2-1992, sự chuyển đổi quyền lực ở cấp cao – 

từ tay những nhân vật quyền thế di cư từ đại lục sang qua những lớp 

người địa phương có khả năng – được xem như đã hoàn thành mỹ mãn. 

 

4) Việc tự do hóa xã hội công dân. 
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Sự xuất hiện trên quy mô lớn của những phong trào xã hội trong thập 

niên 1980s đã làm cho quyền kiểm soát của nhà nước độc tài bị suy yếu 

đến tận gốc rễ. Bây giờ các tổ chức của những nhà chuyên môn, cũng như 

những đoàn thể sinh viên, trí thức, tôn giáo, cũng như các nhóm về lợi 

ích xã hội công cộng; tất cả đều có thể công khai hoạt động và hầu như là 

không hề gặp phải bất cứ trở ngại nào. 

 

Những Việc chưa Hoàn Thành 

Mặc dù những thay đổi lớn ở trên đã được thực hiện, nên dân chủ mới 

của Đài Loan còn phải vượt qua nhiều thử thách khó khăn để được xem 

là “đã được củng cố”.  

Trước hết, các việc chuyển biến đã được tiến hành nhanh chóng và trôi 

chảy. Điều này có nghĩa là việc thay đổi Hiến Pháp đã được thực 

hiện “cho bằng được” mà không cần dành nhiều thì giờ để bàn thảo và 

tranh thủ sự thoả hiệp hay nhượng bộ giữa các người có chủ trương trái 

nghịch nhau. Thực tế là cả ba chính đảng đều có quan điểm rất khác nhau 

về tính chất và sự hợp lý của Hiến Pháp, và không ai biết rõ là quyền hạn 

của Hiến Pháp sẽ đứng vững được hay không nếu có một sự đổi thay về 

quyền lực.  
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Thứ hai, những cải cách của Quốc Dân Đảng vẫn để lại nhiều tàn dư 

của sự độc tài. Mặc dù đã có những đổi mới về cơ cấu, một số điều khoản 

của “Hiến Chương Lâm Thời” – lẽ ra đã bị bãi bỏ – nhưng trên thực tế lại 

được hồi phục, kể cả quyền thi hành khẩn cấp của Tổng Thống cũng như 

việc Cục An Ninh Quốc Gia trong phủ Tổng Thống tiếp tục được giữ lại. 

Bên cạnh đó, tuy cơ cấu của đảng vốn thường quá tập trung ở thượng 

tầng, nhưng những nhân vật cấp cao của QDĐ không tích cực cải tổ đã 

đành, lại cũng không muốn cải thiện những điều kiện quá thiên vị cho 

nhiều đảng viên QDĐ đang làm việc cho nhà nước hay trong lãnh vực dân 

sự. Nếu những điểm này không được cải thiện, một nên lập pháp dân chủ 

sẽ không thể hoạt động được hữu hiệu. 

Ngoài ra lại còn vấn đề phải làm sao bảo đảm cho quyền công dân 

không bị quân đội lấn áp. Quân đội và công an vẫn thường nhân danh đặc 

quyền của Tổng Thống để tránh né những kiểm soát của Viện Lập Pháp, 

và QDĐ cũng không cho thấy được là họ có dự định từ bỏ quyền nắm giữ 

công an và quân đội. Họ cũng không muốn từ bỏ quyền kiểm soát hoạt 

động của ba hệ thống truyền hình của Đài Loan, lại càng không muốn 

bớt đi những đặc quyền trong việc làm chủ các ngành xí nghiệp độc chiếm 

hay trong những mối làm ăn kinh doanh béo bở. Thành ra triển vọng của 

việc củng cố dân chủ ở Đài Loan không những bị trở ngại vì những trì trệ 
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vừa kể, mà còn gặp phải những khó khăn khác như những việc liên quan 

đến tiền bạc (mua quan bán chức, tham nhũng, lo lót, vv...) và nền chính 

trị Mafia cũng như những hậu quả rắc rối của tất cả các điều kể trên gây ra 

cho nền dân chủ mới trong việc thực hiện luật pháp (68). 

Tuy nhiên, trên tất cả mọi sự, điều bất an cao nhất vẫn là vấn đề bản 

sắc quốc gia (national identity). Giống như vẫn thấy được trong những 

xung đột về chủng tộc, điểm này xoay quanh “những khái niệm độc quyền 

của sự chính danh (legitimacy) và những biểu tượng của giá trị” – là những 

vấn đề “sinh ra những nhu cầu có tính cạnh tranh trên chiều hướng không thể 

chia chác được, và do đó chỉ có thể thắng hay bại, bên này còn thì bên kia mất, 

mà thôi” (69). Thêm vào đó, từ phía bên kia eo biển, Bắc Kinh cũng muốn 

áp đặt chủ trương “một quốc gia, hai thể chế” lên trên toàn cả hai vùng. Cho 

nên nền dân chủ mới của của Đài Loan phải mang quá nhiều gánh nặng: 

Thứ nhất là phải dựa trên những phương cách dân chủ để giải quyết điều 

kiện “thắng bại, sống chết” trong vấn đề chính danh của quốc 

gia (legitimacy). Thứ hai là nhu cầu trên hai việc: phải ngăn chận Bắc 

Kinh xâm nhập chính trị vào trong lãnh thổ, cũng như phải đề phòng sự 

nảy sinh “những kẻ cộng tác với Bắc Kinh”. Nhu cầu này có thể gây trở 

ngại cho nên dân chủ trên nhiều phương diện như, thực thi quyền lợi của 
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nhóm thiểu số, bảo đảm có được chính trị đa phương, và bảo đảm quyền 

được đối xử công bằng trước pháp luật.  

Để giải quyết những vấn đề này, Tổng Thống Lee đã cố gắng làm 

mạnh nền dân chủ yếu ớt của Đài Loan bằng cách xây dựng tính chính 

danh của nhà nước (legitimacy) trên một nền tảng mới qua việc thực hiện 

ba điểm chiến lược. Trên mặt quốc tế –– chủ động phát triển các hoạt 

động ngoại giao: Tranh thủ để có nhiều quốc gia công nhận tình trạng có 

hai thực thể quốc gia, đăng ký gia nhập Tổ Chức Thương Mại Quốc 

Tế (WTO), viếng thăm ngoại giao nhiều nước khác trên tư cách không 

chính thức, và đăng ký làm thành viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp 

Quốc. Trên mặt tiếp xúc với Bắc Kinh thì –– với tư cách một chính phủ, 

đề nghị Bắc Kinh chấp nhận hình thức “một quốc gia đang phân chia” 

(như trường hợp của nước Đức trước khi họ thống nhất năm 1990) (70). 

Trên mặt quốc nội –– tìm cách hạ bớt nhiệt tình của đảng Dân Chủ Tiến 

Bộ đang vận động cho “Đài Loan độc lập” bằng cách kêu gọi “một ý thức 

về có chung số phận giữa 21 triệu người Đài Loan” (71), và đề nghị hai đảng 

ngồi lại thảo luận với nhau để tiến đến một thoả thuận về các chính sách 

ngoại giao cũng như phương cách đối với Bắc Kinh. 

Ba điều kiện để chấm dứt luật đang cấm đoán về mậu dịch trực tiếp 

cũng như giao thông bằng đường hàng không hay đường thủy với đại lục, 
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được vạch ra trong những “Hướng Dẫn Về Thống Nhất Quốc Gia” (quy 

định trong tháng 12-1991 ở Đài Bắc) của Tổng Thống Lee đã được sự 

ủng hộ ngầm của nhiều yếu nhân trong đảng DCTB (72). Lý do là những 

người nầy lo ngại nếu chú trọng đầu tư tài chính quá nhiều vào đại lục và 

phụ thuộc nhiều quá vào mậu dịch với Bắc Kinh thì Đài Loan sẽ bị Bắc 

Kinh chi phối dễ dàng về kinh tế, và do đó sẽ gặp khó khăn trong chính 

sách tiến tới độc lập.  

Quyết định đăng ký vào Liên Hiệp Quốc vào đầu năm 1993 của Tổng 

Thống Lee đã giúp cho QDĐ có thể liên minh được với đảng Dân Chủ 

Tiến Bộ, vì đây là lần đầu tiên hai đảng cùng nhất trí với nhau được về 

một vấn đề ngoại giao. Lập trường của đảng DCTB là đưa Đài Loan vào 

Liên Hiệp Quốc để có thể đẩy mạnh mục tiêu độc lập của Đài Loan và 

được bảo đảm hơn về mặt an ninh quốc phòng, cũng như có thể nhờ đó 

mà những thế lực khác nhau ở Đài Loan có thể hợp tác chung trên cơ sở 

cùng chia xẻ lòng cam kết và trung thành với Đài Loan. Ngoài ra, việc này 

còn giúp cho Đài Loan có nhiều cơ hội để bày tỏ cùng cộng đồng thế giới 

về nhiệt tình muốn độc lập. 

Tuy nhiên Bắc Kinh thì thấy vấn đề hoàn toàn ngược lại. Bắc Kinh 

chọn lập trường rất cứng rắn trong vấn đề Đài Loan, một phần do họ 

đang có nhiều rắc rối trong việc chuyển tiếp quyền lực sau cái chết của 
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Mao Trạch Đông, phần khác do luôn luôn nghi ngờ Tây phương muốn 

chia rẽ Trung Quốc. Việc QDĐ cố gắng thu hẹp những khác biệt với đảng 

DCTB được Bắc Kinh xem như một âm mưu “lặng lẽ tiến tới độc lập”. 

Mối nghi ngờ này lại càng lên cao khi Đài Loan muốn vào Liên Hiệp 

Quốc. Bắc Kinh cho rằng đây là bước đầu của Đài Loan muốn chính thức 

vận động rộng rãi cho độc lập, và họ vạch ra ba chiến lược để đối phó: 

“Ngăn chận Đài Loan về ngoại giao, sẵn sàng đối phó quân sự với Đài 

Loan, và làm cho Đài Loan tê liệt về mặt kinh tế” (73). Bắc Kinh phản ứng 

mãnh liệt khi Đài Loan bắt đầu tiếp cận ngoại giao với một số nước ở Phi 

châu và Trung Mỹ, đồng thời cũng gây áp lực lên quan hệ thương mại 

giữa Đài Loan với đại lục, và họ đã thành công phần nào trong khía cạnh 

này là giới doanh nghiệp ở Đài Loan đã trở nên dè dặt trong việc ủng hộ 

Đài Loan độc lập. 

Bắc Kinh cũng tăng ngân sách quốc phòng để khuếch trương năng lực 

quân sự của mình, như đẩy mạnh khả năng tấn công chính xác, lập ra lực 

lượng hải quân đánh bộ, và xây nhiều chiến hạm có tầm hoạt động xa. Sau 

khi thất bại trong việc ngăn trở Tổng Thống Lee viếng thăm Washington 

trong tháng 6-1995, Bắc Kinh bỏ ra một tuần liên tiếp để bắn thử hỏa 

tiễn gần bờ biển phía bắc của Đài Loan. Cuối tháng 8-1995, trong đêm 

mà QDĐ họp để chỉ định đảng trưởng, Bắc Kinh lại bắn thử một loạt hỏa 
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tiễn khác rất gần một hòn đảo của Đài Loan. Hai loạt bắn này, nhất là 

tính đe dọa của nó, đã khiến cho thị trường chứng khoán của Đài Loan 

sụt 30% và đồng tiền Đài Loan mất đi 9% giá trị, gây ra sự tháo chạy về 

mặt tài hóa (capital flight). Những sự kiện này đã giúp cho các chính trị 

gia trong phe đối lập có cơ sở để tấn công những chính sách đối ngoại và 

phương cách đối với Bắc Kinh của chính phủ, cũng như chỉ trích khả 

năng lãnh đạo của Tổng Thống Lee.  

Mục tiêu rõ rệt của Bắc Kinh là làm sao phá tan khả năng Tổng Thống 

Lee được tái cử, và làm cho Đài Loan phải khuất phục. Những uy hiếp vũ 

lực của họ đã được kéo dài liên tiếp cho đến ngay ngày bầu cử Tổng 

Thống 23-3-1996. Tuy nhiên mọi sự đã không diễn ra như Bắc Kinh 

nghĩ, các đe dọa quân sự đã không làm giảm khí thế của cuộc vận động 

bầu cử. Trên thực tế, những đe dọa này lại có lợi cho việc tái đắc cử của 

Tổng Thống Lee vì nó đã khiến cho những chính trị gia cực kỳ bảo thủ 

của đảng DCTB đâm ra ủng hộ ông Lee, khi họ nhận định ra rằng nếu 

toàn cõi Đài Loan không đồng một tiếng nói chung với nhau thì sẽ có 

nguy cơ tan rã dưới bàn tay của Bắc Kinh (74). Việc uy hiếp quân sự của Bắc 

Kinh cũng mang lại một kết quả khác là Washington đã gửi ngay hai hàng 

không mẫu hạm chiến đấu đến tuần hành trong hải phận quốc tế sát bên 

eo biển Đài Loan. Dù sao đi nữa, những phản ứng của Bắc Kinh đã là 
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những yếu tố lớn ảnh hưởng đến sự tranh luận về chiến lược ngoại giao 

cũng như chính sách đối với Bắc Kinh trong suốt kỳ vận động bầu cử 

Tổng Thống, và cũng làm cho trong Đài Loan nảy sinh ra những đòi hỏi 

phải thay đổi sách lược của Đài Loan sau khi đã xong việc bầu Tổng 

Thống. 

Tất cả những sự kiện ở trên cho thấy rằng, một khi Bắc Kinh vẫn còn 

muốn tiếp tục thò tay vào nội chính của Đài Loan và còn gieo những đe 

dọa – có vẻ là bằng vũ lực – lên bất cứ chính phủ nào ở Đài Loan được 

bầu lên theo thể thức dân chủ và muốn tiến tới những mục tiêu dân chủ; 

thì nền dân chủ mới ở Đài Loan vẫn sẽ còn gặp nhiều khó khăn trên mặt 

củng cố (75). Trong trường hợp này thì có thể trông cậy thêm vào vai trò 

của những người không sinh sống ở Đài Loan, dù họ có thể là dân Đài 

Loan hay không. Nhưng dù đóng góp vào trong bất cứ lãnh vực nào của 

việc thực hiện dân chủ, và có liên hệ với những ai ở quốc nội; những 

người này đang tham gia trực tiếp, và rất có quyền uy, trong việc chia sẻ 

những ấp ủ của họ và trong những vận động để tranh thủ sự ủng hộ cho 

những mục tiêu lý tưởng của họ. Việc Bắc Kinh có thể đạt được điều họ 

muốn như thế nào – nghĩa là muốn thấy Đài Loan sẽ “Hồng-Kông Hoá” 

– tuỳ thuộc vào những điều kiện như: Các thế lực bên trong Đài Loan 

chọn lựa những chiến lược gì, biến chuyển trong việc kế thừa quyền lực ở 
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Bắc Kinh sẽ xảy ra như thế nào, và thái độ của thế giới đối với việc bảo vệ 

quyền tự trị của các nước hay cộng đồng nhỏ trong hành trình mở rộng 

dân chủ. Hiện nay thì chiều hướng biến chuyển trong chính sách đối với 

các vấn đề xung đột chủng tộc hay tranh chấp lãnh thổ của cộng đồng thế 

giới (đặc biệt là của Tây phương) trong thời kỳ sau Chiến Tranh Lạnh 

không có vẻ gì là tích cực lắm cho việc bảo vệ Đài Loan. 

 

Triển Vọng cho sự Củng Cố Dân Chủ 

Thực trạng chính trị thế giới và những yếu tố từ bên ngoài đã có những 

ảnh hưởng không giống nhau trên sự chuyển biến và củng cố nền dân chủ 

ở Đài Loan và Hàn Quốc. Khi các thế chế ở Đông Âu sụp đổ, do khá xa 

cách về địa lý cũng như thời điểm của các sự kiện cũng không hợp thời, 

nên ảnh hưởng của những điều này không gây được hiệu ứng tương liên 

trên xã hội Hàn Quốc và Đài Loan. Hàn Quốc và Đài Loan chịu những 

ảnh hưởng tốt lẫn không tốt từ những quan hệ của họ đối với bên ngoài 

theo vị thế kinh tế của mình trên thế giới. Tuy cả hai đều phải phụ thuộc 

vào Washington để có an ninh quốc phòng và thị trường để kinh doanh, 

việc Washington cứ theo đuổi chính sách “an định hơn bất ổn” đã làm 

cho nước Mỹ chùn tay trong việc thúc đẩy mau chấm dứt chế độ độc tài 

cũng như việc cổ vũ những thay đổi về dân chủ trong cả hai nước. 
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Điểm phải kế thừa một tình trạng đất nước bị chia cắt, tuy không hẳn 

là ngăn cản được sự củng cố nền dân chủ, nhưng cũng tạo ra lắm phức tạp 

cho tiến trình dân chủ hóa của cả hai nước. Thực tế đất nước phân chia 

này cũng khiến cho vai trò của phía Cộng Sản quan trọng ra, vì mục đích 

của họ là khi cần thiết thì có thể dùng vũ lực để thống nhất lãnh thổ, và 

đây là mối đe dọa trầm trọng nhất cho nền dân chủ mới. Ngoài ra, điều 

đất nước chia đôi cũng sinh ra nhiều khó khăn trên con đường tiến tới 

dân chủ trong khía cạnh xác định tính chính danh của nhà nước. Nếu 

không được giải quyết bằng những thoả thuận về an ninh quốc phòng và 

những hiệp ước chung, vấn đề không rõ ràng về tính chính danh của nhà 

nước chắc chắn sẽ gây ra chướng ngại lớn cho triển vọng củng cố nền dân 

chủ. Ở Đài Loan, những khó khăn trong việc xác định bản sắc dân tộc 

(national identity) quả thực đang gây trở ngại nhiều cho sự nhất trí về tính 

cách của Hiến Pháp, mà điều này lại là điểm tối quan trọng cho sự củng 

cố nền dân chủ.  

Ảnh hưởng của thực trạng đất nước bị chia đôi trên Hàn Quốc và Đài 

Loan rất khác nhau. So với Hàn Quốc, việc dân chủ hoá ở Đài Loan cần 

những yếu tố quyết liệt hơn trong việc từ bỏ đường lối cũ của nhà nước về 

mọi chính sách, đặc biệt trên khía cạnh đối ngoại. Tình thế chính trị mới 

của Đài Loan cần một sự đoạn tuyệt với hiện trạng, trong khi ở Hàn 
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Quốc điểm mấu chốt là hợp pháp hóa tình trạng chia cắt. Cả sức mạnh 

kinh tế cũng như tình trạng “ưu việt hơn” của Hàn Quốc về ý thức hệ đã 

đẩy được Bắc Triều Tiên vào ‘thế thủ’ trong lãnh vực thực hiện thống 

nhất. Trường hợp của Đài Loan thì ngược lại. So với lục địa, Đài Loan 

quá nhỏ bé và yếu ớt. Cho nên dù lục địa có cố ý hay không đi nữa, ảnh 

hưởng của họ trên sự chuyển tiếp của thể chế ở Đài Loan vẫn rất nặng nề 

về cả ba mặt “giải tỏa nền độc tài, chuyển biến đến dân chủ, và củng cố 

nền dân chủ”. Với việc làm thay đổi thực trạng chính trị của thế giới, Bắc 

Kinh đã làm vỡ thể chế Quốc Dân Đảng, và điều này đã thay đổi luôn cả 

nội dung của việc chuyển biến thể chế ở Đài Loan. Tuy nhiên, khi nền 

dân chủ được vững mạnh ra, những khát vọng muốn được trở thành một 

quốc gia độc lập của Đài Loan sẽ đẩy mọi sự đi trên một chiều hướng có 

thể làm cho Bắc Kinh không thấy thoải mái lắm. 

Sự phối hợp chung của tất cả những nỗ lực để tiến tới một nền dân chủ 

tiên tiến, hầu có thể làm cho bán đảo Triều Tiên lẫn phần đất bao gồm cả 

Đài Loan và Lục Địa được ổn định, là điều kiện tối cần thiết cho việc giữ 

gìn dân chủ ở Hàn Quốc và Đài Loan. Trong trường hợp Hàn Quốc, quan 

hệ giữa hai vùng Nam Bắc không phải là thử thách cam go gì cho nước 

Mỹ, Nhật Bản và Cộng Đồng Âu Châu về cả ba mặt an ninh quân sự, lợi 

ích kinh tế và chủ trương chính trị. Tuy nhiên, quan hệ giữa Đài Loan và 
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đại lục thì khác. Đây là vấn đề cân não cho các nước dân chủ tiên tiến, vì 

trong những vấn đề an ninh quân sự, lợi ích kinh tế và chủ trương chính 

trị của các nước này không được nhất trí với nhau. 

 

Nguồn: Larry Diamond, Marc F. Plattner, Yun-han Chu, Hung-mao 

Tien (biên tập), “Hàn Quốc và Đài Loan: bối cảnh quốc tế” (bản dịch của 

Tôn Thất Phương), Consolidating the Third Wave Democracies: Regional 

Challenges, Baltimore: Nhà xuất bản Đại học Johns Hopkins, 1997. 
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BÀI HAI MƯƠI 

 

NHỮNG THÁCH THỨC ĐA DẠNG 

TẠI CHÂU MỸ LATIN 

Tác giả: Edgardo Boeninger 

Dịch giả: Dương Quang Minh 

 

Edgardo Boeninger hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Tiempo 

2000 và Quỹ liên Thái Bình Dương Chile tại Santiago, Chile. Nguyên thành 

viên nội các chính phủ Chile và nguyên phó chủ tịch Đảng Dân Chủ Thiên 

Chúa Giáo Chile, ông đã có nhiều bài viết bao quát về các vấn đề điều hành và 

phát triển quốc gia. 

 

ài tiểu luận này nỗ lực đặt sự thảo luận về dân chủ và phát triển ở 

Mỹ Latin trong khuôn khổ rộng lớn hơn về các mục tiêu quốc gia 

cơ bản mà hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay đều hướng đến. Nói 

một cách ngắn gọn, các chủ đề chính trong bài tiểu luận này bao gồm: ổn 

định chính trị, phát triển kinh tế, và an bình xã hội. 

B 
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Ổn định chính trị thường khó đạt được. Tuy nhiên, cả chế độ độc tài và 

dân chủ đều có thể đạt và duy trì được sự ổn định chính trị trong một 

khoảng thời gian đáng kể. Trong cuộc thảo luận này, phát triển kinh tế 

được hiểu là sự phát triển bền vững về kinh tế. Tuy nhiên, khái niệm an 

bình xã hội khó có thể được định nghĩa một cách chính xác. Nó hoàn 

toàn không có nghĩa là triệt tiêu triệt để các xung đột xã hội, một điều bất 

khả thi đối với bất kì xã hội nào. An bình xã hội có thể ngầm được hiểu 

như là một trạng thái xã hội trong đó sự hợp tác áp đảo sự đối đầu trong 

các mối quan hệ xã hội. Các xung đột được giải quyết thông qua các điều 

khoản được thiết lập trên các bàn đàm phán thay vì trên đường phố hay 

trong các trại lính. An bình xã hội ngăn ngừa việc sử dụng luôn phiên các 

cuộc nổi loạn, các cuộc bạo động hay lực lượng vũ trang nhằm thách thức 

các thể chế hiện hành. Theo cách hiểu này thì cả các chế độ độc tài lẫn 

dân chủ đều đã đạt và duy trì được an bình xã hội. Tuy nhiên trong vài 

trường hợp, các xung đột xã hội bị phân hóa đã khiến các chế độ độc tài 

cũng như dân chủ phải sụp đổ. 

Cả ba mục tiêu quốc gia này đều có liên quan mật thiết với nhau và mỗi 

mục tiêu đều phụ thuộc rất nhiều vào một mục tiêu khác. Thiếu vắng 

một trong những mục tiêu này trong một khoảng thời gian đáng kể thì 

những mục tiêu khác cũng sẽ không thể duy trì được. Chẳng hạn, sự phân 
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hóa chính trị kéo dài – như trường hợp Chile từ năm 1968 đến năm 1973 

– sẽ làm tê liệt nền kinh tế và làm nảy sinh các xung đột xã hội, điều này 

một lần nữa khiến các cuộc đối đầu chính trị trở nên trầm trọng hơn. 

Đồng thời, các cuộc nổi loạn xã hội và những cuộc xung đột giữa các sắc 

tộc hay các tầng lớp xã hội, như đã thấy ở Chiapas, Mexico vào năm 1994 

hoặc ở Argentina trước thời Juan Domingo Peron, làm nảy sinh các bất ổn 

về kinh tế, nản lòng các nhà đầu tư nước ngoài, và gia tăng mức độ chia rẽ 

các chủ thuyết và ý thức hệ. Và cuối cùng, sự trì trệ kinh tế trong thời 

gian dài - như đã từng thấy ở hầu hết các nước Mỹ Latin trong thập niên 

70 của thế kỉ XX – chắc chắn dẫn tới sự bất ổn xã hội; tính hiệu quả của 

hệ thống chính trị bị nghi ngờ và hệ quả là tính hợp pháp của chế độ bị 

suy yếu. 

Trong thực tế, các quốc gia thường phải đối mặt cùng một lúc các 

thách thức về chính trị, kinh tế, xã hội và cả các mối tương quan phức tạp, 

rất khó dự đoán giữa ba mặt trên. Những cách thức cụ thể mà ba yếu tố 

chính trị, kinh tế, xã hội giao thoa với nhau phụ thuộc phần lớn vào hành 

vi của người dân với tư cách cá nhân lẫn tư cách thành viên của các tổ 

chức xã hội. Hành vi của con người chịu ảnh hưởng rất lớn từ văn hóa. 

Văn hóa là một yếu tố rất quan trong trong việc phân tích lịch sử của một 

quốc gia và khi tranh luận về viễn cảnh tương lai của quốc gia đó. 
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Cho đến nay, tăng trưởng kinh tế bền vững chỉ xảy ra trong các nền 

kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, vốn dựa trên nền tảng tư hữu. Và các 

nền dân chủ cũng đã chứng minh được sự tương thích giữa dân chủ và 

chủ nghĩa tư bản. Mặt khác, một số lượng đáng kể các chế độ độc tài cũng 

đã đạt được những mức độ phát triển to lớn dựa trên nền tảng kinh tế thị 

trường. Ngày nay, hầu hết các chế độ độc tài đều theo đuổi mô hình kinh 

tế tư bản chủ nghĩa, cho dù chúng đang ở vào bất cứ giai đoạn phát triển 

nào. Các cộng đồng doanh nghiệp ở các quốc gia đang phát triển luôn tỏ 

ra ưa chuộng các chế độ độc tài “an toàn” ủng hộ sở hữu tư nhân – dù 

trực tiếp hay gián tiếp - hơn là các nền dân chủ bất ổn mà trong đó các 

đảng chính trị cánh tả hay các tổ chức nghiệp đoàn có thể thách thức các 

chính sách ủng hộ cho chủ nghĩa tư bản. Do đó, chủ nghĩa tư bản vẫn có 

thể thịnh vượng trong các hệ thống chính trị phi dân chủ. 

Mối liên hệ mật thiết giữa các yếu tố kinh tế và chính trị là rất hiển 

nhiên. Việc hoạch định các chính sách kinh tế không hẳn chỉ là việc đưa 

ra những lựa chọn được xem là “đúng đắn” dưới nhãn quan của một nhà 

kinh tế. Các nhà kinh tế thường có khuynh hướng chỉ trích các chính 

sách là sai lầm hoặc thiếu một ý chí chính trị khi họ bất đồng với mục 

tiêu phát triển của các chính trị gia, hay khi họ nhận thấy không đạt được 
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các mục đích kinh tế. Nhìn chung các nhà kinh tế thường thiếu sự hiểu 

biết và nhận thức về các yếu tố chính trị. 

Không chỉ có các nhà kinh tế thiên về - thị trường mắc sai lầm khi 

đánh giá các diễn biến chính trị. Tại đầu bên kia của phổ ý thức hệ, thuyết 

phụ thuộc từ lâu đã cho rằng các mối quan hệ kinh tế cấu trúc và sự phân 

bổ quyền lực sẽ quyết định các kết quả chính trị. Cách tiếp cận này đã bỏ 

qua vai trò của cá nhân, các định chế cũng như là các yếu tố chính trị 

khác. 

Có lẽ ví dụ cụ thể nhất về mối tương quan giữa ba yếu tố chính trị, 

kinh tế và xã hội có thể được tìm thấy trong những thỏa hiệp rộng lớn mà 

các thể chế dân chủ Phương Tây đã đạt được trong thập niên 30 của thế 

kỷ XX. Trong các thỏa hiệp này, những người công nhân chấp nhận chủ 

nghĩa tư bản và các qui luật thị trường (mặc dù vai trò của nhà nước trong 

nền kinh tế cũng rất đáng kể), trong khi đổi lại các nhà tư bản ủng hộ sự 

lập pháp xã hội và các cam kết bảo vệ mà sau này được gọi là nhà nước 

phúc lợi. Sự an bình xã hội này tạo điều kiện thuận lợi dẫn đến những 

tăng trưởng ngoạn mục và giúp cho các nước phát triển có được mức sống 

cao. 

Nhật Bản là nước có thể duy trì an bình xã hội một cách hoàn toàn 

khác biệt. Trong nền văn hóa Nhật Bản, các mối quan hệ xã hội có tính 
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thứ bậc. Đặc tính của nền văn hóa này là sự vâng phục tuyệt đối cấp trên 

và tinh thần cam kết trách nhiệm đối với lợi ích chung của giới tinh hoa. 

Mô hình này đã được các nước công nghiệp mới ở Đông Á áp dụng. Các 

nước Mỹ Latin không thể áp dụng bất kỳ loại mô hình nào trên đây, hay 

bất kì con đường khác hướng đến thỏa hiệp và ổn định xã hội. Không 

ngạc nhiên khi thấy rằng, các quốc gia phát triển hơn trong khu vực, có 

nền văn hóa chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Tây Âu, đã hầu như vô vọng 

trong việc gây dựng một nhà nước phúc lợi. 

 

Di sản của quá khứ  

Tính đa dạng và bất ổn định là những đặc trưng chính của chính trị Mỹ 

Latin trong suốt chiều dài lịch sử. Tuy vậy, các quốc gia Mỹ Latin đều có 

vẻ tự xem mình là các nước dân chủ. Truyền thống và văn hóa Phương 

Tây được lan truyền rộng rãi vào khu vực Mỹ Latin đã khiến dân chủ trở 

thành hệ thống chính trị hợp pháp duy nhất trong khu vực này. Trong 

thực tế, các nhà độc tài tại Mỹ Latin trong thế kỷ XX đều tuyên bố rằng 

mục tiêu tối thượng của họ là xác lập hoặc khôi phục lại dân chủ một khi 

luật lệ và trật tự được vãn hồi. Hầu hết các nhà độc tài đều cảm thấy sự 

thúc ép phải tổ chức các cuộc bầu cử nhằm minh chứng cho những cam 
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kết về dân chủ của họ, mặc dù các cuộc bầu cử này thường gian dối, thiếu 

minh bạch và bị thao túng một cách trơ trẽn. 

Khu vực Mỹ Latin gồm các nước có dân chủ trong hầu hết chiều dài 

lịch sử (như Costa Rica, Uruguay, Chile, Colombia, và Venezuela trong vài 

thập niên gần đây) cũng như các nước thiếu ổn định chính trị, có sự luân 

phiên giữa các thể chế độc tài và dân chủ (như Argentina, Brazil, Peru, 

Ecuador). Mexico là một trường hợp cá biệt của nền độc tài đảng trị. Cuối 

cùng, tại các nền cộng hòa ở Trung Mỹ (trừ Costa Rica), Paraguay, 

Bolivia, Haiti, và Cộng hòa Dominica, các chế độ độc tài quân phiệt hoặc 

phụ hệ vẫn độc chiếm ưu thế cho tới gần đây. Ngay cả ở những nước nơi 

truyền thống dân chủ là một phần quốc hồn quốc túy như Chile hay 

Uruguay cũng từng phải chịu đựng các chế độ độc tài trong các khoảng 

thời gian dài. Công bằng mà nói, tuy dân chủ là tinh thần chủ đạo trong 

văn hóa chính trị ở Mỹ Latin, nhưng là một thứ dân chủ rất mong manh. 

Các nền dân chủ này rất dễ bị tổn hại bởi các cuộc khủng hoảng, bởi sự 

yếu kém của chính phủ, và bởi những tham vọng của các lực lượng quân 

phiệt hoặc các nhà độc tài dân sự có gốc gác quân nhân (civilian caudillos).  

Trong lĩnh vực kinh tế, khu vực Mỹ Latin chủ yếu xuất khẩu các mặt 

hàng thô. Một số nước như Argentina và Uruguay được thiên nhiên ban 

tặng trù phú đã phát triển thịnh vượng nhờ nền nông nghiệp năng suất 
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cao. Các quốc gia Trung Mỹ có các nền kinh tế đồn điền (ngoại trừ Costa 

Rica nơi các trang trại hộ gia đình là chủ yếu). Trong khi đó tại Nam Mỹ, 

toàn bộ nền nông nghiệp hầu như bị thao túng bởi các chủ đất lớn (và 

ngày càng không có mặt ở đất đai mà họ sở hữu) trong một khuôn khổ 

của các quan hệ xã hội gần như là phong kiến và phụ hệ. Cuộc cách mạng 

nông dân ở Mexico kết thúc với việc thiết lập một nhà nước độc đảng tồn 

tại cho đến tận ngày nay. Các nền kinh tế ở Mỹ Latin đã sụp đổ sau cuộc 

đại suy thoái trong thập niên 30 thế kỷ XX, làm nổi lên chiến lược phát 

triển “công nghiệp hóa nội địa thay thế hàng nhập khẩu” (import-

substitution industrialization: ISI), cũng như gia tăng việc sử dụng các 

mức thuế quan cao và các rào cản hành chính nhằm bảo vệ nền sản xuất 

nội địa. Sau những sự khởi sắc đầy triển vọng, sự phát triển đã khựng lại, 

và cho đến thập niên 60, nền kinh tế đã trở nên trì trệ.  

Cũng trong khoảng từ thập niên 30 đến 60 thế kỷ XX, giai cấp trung 

lưu thành thị và công nhân ở các nước tương đối phát triển đã tăng cường 

tham gia vào hoạt động quản lí nhà nước thông qua các cuộc cải cách bầu 

cử và các tổ chức xã hội, cũng như thiết lập các yêu cầu về chính trị và 

kinh tế của họ. Hầu hết các chính phủ đều cố gắng thỏa mãn các đòi hỏi 

này thông qua các chính sách như tăng lương bắt buộc, quản lí giá cả, 

công khai thâm hụt chi tiêu công, và các phương thức dân túy khác. 
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Những chính sách này đã gây nên các vòng xoáy lạm phát mà đã từng trở 

thành đặc trưng của các nền kinh tế Mỹ Latin trong một thời gian dài. 

“Làn sóng đảo ngược” (từ được dùng bởi Samuel Hungtinton) trở lại các 

chế độ độc tài trong thập niên 70 thế kỉ XX tại Mỹ Latin là một ví dụ cụ 

thể về mối tương quan giữa sự ổn định chính trị, phát triển triển kinh tế 

và an bình xã hội.  

Cũng cần nói thêm rằng, văn hóa Mỹ Latin thiếu hẳn các giá trị vốn 

chi phối ở Đông Nam Á, như kỉ luật xã hội hay sự tôn trọng tôn ti trật tự, 

quyền uy và lãnh đạo. Trên thực tế, các quốc gia trong khu vực này thiếu 

hẳn sự liên kết, gắn bó xã hội và tinh thần đoàn kết quốc gia (đối với các 

quốc gia thuộc dãy Andes và Trung Mỹ thì các yếu tố sắc tộc chiếm vai 

trò tối thượng). Cần lưu ý những hạn chế về mặt văn hóa này; tuy nhiên, 

yếu tố kinh tế nổi bật nhất trong các cuộc khủng hoảng chính trị trong 

thập niên 70 lại là việc chiến lược “công nghiệp hóa nội địa thay thế hàng 

nhập cảng” (ISI) mất đi khả năng thúc đẩy phát triển. 

Cuộc cách mạng Cuba là một yếu tố chính trị có ảnh hưởng quan trọng 

đến giới trí thức tinh hoa và các đảng chính trị trong giai đoạn khủng 

hoảng. Các đảng cánh tả và có tính khoa trương chính trị trở nên cực 

đoan, và có khuynh hướng chuyển sang ủng hộ các cuộc cách mạng và các 

mặt trận du kích, đặc biệt là ở vùng hình nón phía Nam, Brazil, Bolivia, và 
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Peru. Tại Argentina, Chile và Uruguay, việc lực lượng cánh tả kêu gọi vũ 

trang đã càng đẩy các đảng phái chính trị về hướng khuynh tả. Chính phủ 

các nước đã thi hành những chính sách dân túy tùy tiện trong những nỗ 

lực vô ích nhằm ngăn chặn làn sóng tả khuynh này. Những cố gắng sửa 

đổi ngắn hạn chỉ làm phát sinh tình trạng lạm phát triền miên, khiến bất 

ổn xã hội và các cuộc đối đầu chính trị leo thang nhanh chóng. Hạt giống 

cách mạng Cuba đã gặp được miền đất màu mỡ. Cuộc cách mạng hứa hẹn 

mang đến những biện pháp nhanh chóng cho sự phát triển và bình đẳng 

xã hội, quy kết chủ nghĩa đế quốc của Hoa Kì và nền dân chủ tư sản sai 

lệch là nguyên nhân dẫn đến những bất hạnh xã hội; từ đó quy trách 

nhiệm về những đổ vỡ xã hội cho các lực lượng bên ngoài và sự thống trị 

giai cấp. Quá trình này sau đó lan sang các nước Trung Mỹ (ngoại trừ 

Costa Rica). Giới đầu sỏ tinh hoa chi phối bị thách thức, chiến tranh du 

kích bùng nổ. Hậu quả là toàn hệ thống chính trị ở Mỹ Latin trở nên 

khuynh tả. Sự mất kiên nhẫn với những giải pháp lâu dài và sự phủ nhận 

nền kinh tế chính thống trở thành những đường hướng chính trị “đúng 

đắn” và nền tảng hợp pháp về mặt xã hội; chính phủ các nước thúc đẩy 

hơn nữa chủ nghĩ dân túy và chủ nghĩa bảo hộ. 

Phạm vi và thời gian diễn tiến của quá trình trên cũng như là hậu quả 

do nó gây ra thay đổi theo từng nước: những phân hóa cực độ về chính trị 
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và ý thức hệ đã ngày càng khiến cho thể chế dân chủ vững mạnh của Chile 

mất đi tính hợp pháp về mặt xã hội, và làm suy yếu trầm trọng hệ thống 

đảng phái của quốc gia vốn được hình thành một cách lành mạnh, khiến 

nó không thể đạt được ngay cả những thỏa hiệp nhỏ nhất. Cuộc đảo 

chính quân sự năm 1973 (một cuộc can thiệp “về thể chế” bởi một lực 

lượng vũ trang chuyên nghiệp và gắn kết) đã hình thành một chế độ độc 

tài cai trị suốt 17 năm. Tại Argentina, tình hình chính trị trong suốt hơn 

1 thập kỉ chủ yếu xoay quanh việc ngăn chặn những người theo chủ nghĩa 

Peron với đường hướng dân túy (populist Peronists) lên nắm quyền lực 

bởi các lực lượng dân sự bảo thủ và các lực lượng vũ trang bị chính trị hóa 

sâu sắc. Chiến thuật này tuy đã thất bại, nhưng chính quyền do những 

người theo chủ nghĩa Peron với đường hướng dân túy lập nên chỉ tồn tại 

được một thời gian ngắn. Lãnh đạo của lực lượng này bị phân hóa thành 

hai nhóm: nhóm bảo thủ và nhóm cực đoan. Nhóm cực đoan chủ trương 

chiến tranh du kích trong khi nhóm bảo thủ liên minh với lực lượng vũ 

trang. Nền dân chủ tan vỡ. Một cuộc chiến tranh đẫm máu và “bẩn thỉu” 

nổ ra, và Argentina một lần nữa rơi vào quĩ đạo độc tài trong một quãng 

thời gian dài. Tại Uruguay, hệ thống đảng phái chính trị và cơ chế dân 

chủ lâu đời tại Uruguay cuối cùng cũng sụp đổ do không chống đỡ nỗi 

những căng thẳng và bạo lực gây ra bởi lực lượng du kích Tupamaro.  
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Ngược lại, Brazil chưa bao giờ phải đối mặt với tình trạng phân hóa 

chính trị cực độ. Trên thực tế, chính phủ cách tả của tổng thống João 

Goulart đã không thực sự tạo ra một mối đe dọa nào về việc thực hiện các 

cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, mặc cho các biện thuyết cực đoan và các 

chính sách dân túy cao độ của nó. Tuy nhiên, Brazil phải đối mặt với tình 

trạng thiếu một hệ thống đảng phái chính trị, và chính điểm yếu này đã 

tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng quân đội lên nắm quyền vào năm 

1964. Brazil do đó đã trở thành trường hợp đầu tiên của làn sóng độc tài. 

Tại Peru, lực lượng quân đội có đầu óc cải tổ và các nhà giáo điều cực 

đoan, đã lật đổ chính quyền dân sự kém hiệu quả của giới thượng lưu có 

nguồn gốc Châu Âu. 

Điểm khác biệt đáng lưu ý trong cả ba quốc gia có nền dân chủ trụ 

vững trước làn sóng độc tài so với các nước khác là chúng có những hệ 

thống chính đảng mạnh. Hệ thống lưỡng đảng ở Costa Rica hầu như chưa 

bao giờ phải đối mặt với mối đe dọa. Tại Colombia, sự đồng thuận trong 

giới tinh hoa ở cả các đảng bảo thủ và tự do đã góp phần ngăn ngừa bạo 

lực chính trị địa phương đã từng tàn phá quốc gia kể từ thế kỉ 19. Tại 

Venezuela, ngoài yếu tố tích cực là sự giàu có về dầu mỏ, những lực lượng 

ôn hòa (centrist) và nền chính trị cạnh tranh tạo nên bởi hai chính đảng 



596 | 723 

 

lớn của quốc gia – Acción Democrática và COPEI – cũng đã góp phần 

quyết định trong việc duy trì sự ổn định của nền dân chủ này. 

Có thể rút ra được một kết luận rõ ràng từ các trường hợp trên: sự trì 

trệ kinh tế khơi mào bất ổn xã hội, từ đó dẫn đến sự phân hóa chính trị và 

làm xói mòn tính hợp pháp của các hệ thống chính trị vốn đã yếu kém mà 

còn đồng thời xói mòn về mặt ý thức hệ. Dân chủ chỉ trụ vững trong các 

quốc gia có được hệ thống chính đảng lớn mạnh và không vướng phải sự 

phân hóa chính trị cao độ về mặt ý thức hệ. 

 

Chuyển dịch đến dân chủ tại Mỹ Latin 

Đối với văn hóa chính trị tại Mỹ Latin, dân chủ là lựa chọn chính trị duy 

nhất được xem là hợp pháp. Điều này có nghĩa rằng các nhà lãnh đạo quân 

đội đã tiếm quyền trong thập niên 60 và 70 được thụ hưởng cái gọi là 

“tính hợp pháp tiêu cực” (negative legitimacy) trong những khoảng thời 

gian dài. Các nhà độc tài thường biện minh cho hành động can thiệp của 

mình bằng các lý lẽ như: để vãn hồi trật tự và pháp luật, để đối phó với sự 

phá hoại của lực lượng cộng sản, hay để kiềm hãm lạm phát. Chung quy, 

họ thể hiện bản thân là những cá nhân có lòng yêu nước tiêu biểu, là 

những người vì nước quên thân, nhằm đối lập với những đảng phái chính 

trị bị lũng đoạn bởi việc bảo kê chính trị và bởi các nhóm lợi ích. Bằng 
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cách này, những nhà độc tài có thể làm suy yếu tầng lớp lao động thành 

thị (mặc dù điều này không thể hiện rõ trong trường hợp Argentina). 

Nền tảng trên đã trở nên thu hút đối với những môi trường chính trị bị 

phân hóa vốn phổ biến ở Mỹ Latin lúc đó. Tại Chile - nơi mà sự phân 

hóa chính trị đã đến mức cao độ, nền kinh tế chìm trong hỗn loạn (lạm 

phát đạt ngưỡng 500%), và người dân lo sợ chính phủ Mác-xít sẽ tiếm 

đoạt mọi quyền lực – phần đông dân chúng ủng hộ cuộc đảo chính năm 

1973. Tại Argentina và Uruguay, nơi mà các lực lượng du kích Montonero 

và Tupamaro gieo rắc sự sợ hãi và bất ổn, sự tiếp quản của quân đội cũng 

được chào đón nồng nhiệt. Tại Peru, như đã đề cập trước đó, nhờ những 

chương trình thống nhất quốc gia và cải cách xã hội đầy triển vọng, lực 

lượng quân đội đã giành được vai trò hợp pháp trong xã hội.  

Các nhà cầm quyền quân sự nhờ đó đã có được một thời kì hoàn kim. 

Tuy nhiên, sự ủng hộ của dân chúng dành cho sự độc tài có bền vững hay 

không là một vấn đề hoàn toàn khác. Nền độc tài có trụ vững được sau 

thời kì hoàn kim hay không tùy thuộc vào những hoàn cảnh và thành tích 

của nó trong việc duy trì sự “ủng hộ tiêu cực” có được lúc ban đầu. Tính 

hợp pháp của nền dân chủ được dựa trên những bộ nguyên tắc và các quy 

trình được chấp thuận, ví dụ như bầu cử công bằng và tự do, trách nhiệm 

giải trình của lực lượng công chức, và tính pháp quyền. Nền dân chủ tại 
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Mỹ Latin đã trụ vững trước những cuộc khủng hoảng trầm trọng mà 

không khiến sự chối bỏ dân chủ trở nên phổ biến, mặc dù tính hợp pháp 

của các chế độ này thường bị lung lay bởi những thất bại về năng lực. 

Một số nhà cầm quyền quân sự cố gắng duy trì chính sách “công 

nghiệp hóa nội đia thay thế hàng nhập khẩu” (ISI), trong khi số khác lại 

tìm kiếm những chiến lược xa hơn. Tại Brazil trong thời kì quân đội nắm 

quyền, nền kinh tế có sự phát triển nhanh chóng trong một khoảng thời 

gian dài, bao gồm việc mở rộng đáng kể việc xuất cảng trong khi vẫn theo 

đuổi mô hình “công nghiệp hóa nội đia thay thế hàng nhập cảng” (ISI). 

Là chế độ độc tài linh hoạt nhất trong khu vưc, quân đội Barzil cho phép 

một số hoạt động chính trị có kiểm soát, bao gồm bầu cử, và thành lập 

một hệ thống luân phiên tổng thống, trong đó người được chọn làm tổng 

thống luôn nằm trong hàng ngũ quân đội. “Phép màu Brazil” trở thành 

một hình mẫu trong nhiều năm. Khi nền kinh tế Barzil đổi hướng, lực 

lượng quân sự Brazil dần chuyển hóa đất nước về dân chủ sau 13 năm cầm 

quyền, mặc dù có chút do dự và thỉnh thoảng có những bước thoái trào. 

Sau khi lực lượng quân sự từ bỏ quyền lực, nền kinh tế tiến triển chậm 

chạp, khủng hoảng nợ nần gây nhiều thiệt hại, và lạm phát tăng vọt. 

Trong mô hình của Huntington, đây là trường hợp chuyển đổi (sang dân 

chủ) bởi sự biến đổi. 
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Lực lượng quân sự nắm quyền tại Argentina có năng lực yếu kém. Nó 

không góp phần hiện đại hóa hay điều chỉnh lại nền kinh tế, mà lại theo 

đuổi các chính sách mang tính quốc gia chủ nghĩa và bảo hộ. Chế độ quân 

sự này sụp đổ sau thất bại trong cuộc chiến tranh dại dột tại 

Malvinas/Falkand với Liên hiệp Anh. Theo học thuyết của Huntington, 

trường hợp này phần nào có thể xem là mô hình thay thế bởi không hề có 

một cuộc tranh đấu nào trước và sau khi chế độ sụp đổ. 

Tại Uruguay đã diễn ra một cuộc thương thuyết tốt đẹp giữa chính 

quyền quân sự với các đảng phái chính trị, và cả giữa các đảng phái chính 

trị với nhau. Việc chính phủ thất bại trong một cuộc trưng cầu dân ý vào 

năm 1980 về một bản hiến pháp mới được soạn thảo nhằm cũng cố quyền 

lực của chính phủ là dấu hiệu cho sự cáo chung của chế độ. Chế độ quân 

sự này đã không hề đạt được một thành tựu về kinh tế nào cho đến khi 

thỏa thuận cuối cùng về bầu cử được thiết lập; mà thay vào đó, nó đã để 

lại hầu như mọi vấn đề rắc rối cho chính quyền dân chủ mới. Theo học 

thuyết của Huntington, đây là sự hòa trộn giữa cả ba mô hình chuyển đổi. 

Trường hợp Chile là một trường hợp chuyển đổi về dân chủ phức tạp 

và thú vị nhất. Dưới thời tướng Pinochet, Chile đã đi tiên phong trong 

công cuộc chuyển hướng từ “công nghiệp hóa nội địa thay thế hàng nhập 

cảng” (ISI) sang nền kinh tế mở với thị trường định hướng xuất khẩu. Tư 
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hữu được đảm bảo toàn diện, mậu dịch đơn phương được tự do hóa, và 

đầu tư nước ngoài được thu hút trên mọi lĩnh vực. Các đạo luật lao động 

linh hoạt được ban hành, trong khi hệ thống quản lí quỹ lương hưu được 

tư nhân hóa thay thế cho hệ thống “trả theo mức tiêu dụng” truyền thống 

được vận hành bởi nhà nước. Trên thực tế, Chile là trường hợp duy nhất 

mà chế độ độc tài đã hoàn toàn chống lại phương thức “công nghiệp hóa 

nội địa thay thế hàng nhập cảng” (ISI) và sự can thiệp của nhà nước vào 

nền kinh tế. Từ năm 1976 đến 1980, tỉ lệ tăng trưởng đạt mức đáng kể và 

lạm phát được giảm xuống. Tuy nhiên, những sai lầm kỹ thuật về chính 

sách của đội ngũ kinh tế (ví dụ như cố định tỉ suất hối đoái với đồng đô la 

Mỹ và lệ thuộc nặng vào vay mượn bên ngoài), kết hợp với khủng hoảng 

dầu mỏ và nợ công, đã dẫn đến một sự sụp đổ tài chính nghiêm trọng vào 

năm 1981 và 1982, và theo sau đó là một công cuộc điều chỉnh đầy gam 

go. GDP sụt giảm hơn 10% trong hai năm liền. Các cuộc biểu tình lớn nổ 

ra khiến nhà cầm quyền phải tự do hóa một phần về mặt xã hội; và điều 

này đã giúp các đảng chính trị khác tìm được cách quay lại vào hệ thống 

chính trị. Các lực lượng dân chủ dần dần có khả năng thách chức chế độ 

hiện hành thông qua các cuộc thăm dò ý kiến, và cuối cùng giành thắng 

lợi trong cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1988. Các cuộc bầu cử tổng thống 

và nghị viện tự do sau đó đã đưa đất nước trở lại đường hướng dân chủ vào 

năm 1989. Trong khoảng thời gian đó, chính quyền Pinochet đã không 
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thay đổi đường hướng kinh tế của mình. Các chính sách kinh tế cuối cùng 

cũng có hiệu quả, nền kinh tế tăng trưởng không ngừng kể từ năm 1986 

trở đi. Nhờ đó, liên minh dân chủ được nắm quyền vào tháng 12 năm 

1989 được thừa hưởng một nền kinh tế lành mạnh, một tình trạng hoàn 

toàn trái ngược so với các chế độ độc tài khác tại thời điểm trên.  

Chile không thuộc mô hình mẫu nào trong học thuyết của 

Huntington. Trong những năm đầu thập niên 80 thế kỉ XX, dù thất bại 

trong việc hạ bệ chế độ hiện hành, những cố gắng thay thế lại tạo ra điều 

kiện thuận lợi tối thiểu cho những hoạt động chính trị của các đảng đối 

lập. Những điều khoản trong bản hiến pháp năm 1980 đã vô hình trung 

tạo nên hiệu quả chuyển đổi; chế độ hiện hành đã thi hành những kế 

hoạch được gọi là “dân chủ bảo vệ”, theo cách gọi của các lý thuyết gia của 

nó. Cuối cùng, sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1988 và trước cuộc bầu cử 

năm 1989, chính quyền quân sự và liên minh các lực lượng dân chủ vốn 

đang trên đà chiến thắng đã đạt được một đồng thuận về việc cải tổ hiến 

pháp, nhờ đó sự chuyển đổi quyền lực đã diễn ra trong trật tự và ôn hòa 

trước sự ngạc nhiên của thế giới.  

 

Các quá trình chuyển hóa chính trị gần đây 
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Ngày nay, tất cả các quốc gia Mỹ Latin, trừ Cuba, đều có những vị tổng 

thống được lựa chọn thông qua bầu cử tự do. Điều gì đã tạo nên bước 

ngoặt này? Các chế độ hiện hành có nền dân chủ hiệu quả đến mức nào? 

Những viễn cảnh nào về việc củng cố dân chủ, tăng trưởng bền vững, và 

an bình xã hội? Một điều chắc chắn rằng, những thay đổi sâu sắc về kinh 

tế và chính trị trong thập niên 80 và những năm đầu thập niên 90 – kể cả 

các trường hợp khác trên khắp thế giới cụ thể hơn Mỹ Latin – có vai trò 

quan trọng trong việc tìm hiểu quá trình và kết quả của các công cuộc 

chuyển đổi trong khu vực, cũng như dự đoán về thách thức, cơ hội và rủi 

ro trong tương lai. 

Quá trình dân chủ hóa tại Mỹ Latin nhận được nhiều sự phê phán từ 

một số công trình học thuật có nhiều minh chứng gần đây. Trong thực 

tế, chỉ có một số ít trường hợp (Costa Rica, Chile, và Uruguay) được nhìn 

nhận là đạt được tự do, nghĩa là có được nền dân chủ toàn diện như các 

nền dân chủ kiện toàn tại các quốc gia phát triển. Sự trá ngụy của cái gọi 

là chế độ ngụy cử thường khiến các nhà phân tích thiếu gắt gao không 

nhận thấy được sự thiếu sót của những yếu tố cần thiết cho một nền dân 

chủ tự do: sự vắng mặt quyền lực ngầm của quân đội hay các lực lượng 

chính trị và xã hội vốn không có trách nhiệm giải trình với cử tri, trách 

nhiệm giải trình theo phương ngang của các quan chức, sự đảm bảo được 
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tham chính cho mọi thành phần xã hội, những giới hạn hiến định về 

quyền lực của nhánh hành pháp, tòa án và truyền thông độc lập, tính hiệu 

quả của nền pháp quyền, và sự tôn trong nhân quyền.  

Larry Diamond phân loại các nước Mỹ Latin ngày nay hoặc là bán dân 

chủ, dân chủ giả tạo hay dân chủ bầu cử. Ông kết luận rằng dân chủ tự do 

(liberal democracy) đã ngừng mở rộng; những bước tiến tích cực về dân 

chủ tại một số nước đã bị áp đảo bởi các quá trình bầu cử phù phiếm, phi 

tự do, cũng như là sự thái hóa của nền pháp quyền trong một số trường 

hợp khác. Theo nhận xét của Guillermo O’Donnell, nhiều chế độ tại Mỹ 

Latin không hướng đến dân chủ đại diện. Ông định nghĩa chúng là “dân 

chủ ủy nhiệm” (delegative democracy) (một lần nữa, ngoài trừ Costa Rica, 

Chile và Uruguay). Các nền dân chủ này, hoặc không có tiến bộ về thể 

chế, hoặc chính phủ thiếu hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề kinh 

tế xã hội.  

Mặc cho những đặc thù về những nền dân chủ bầu cử còn non trẻ mà 

tôi chia sẻ trên đây, tôi nhận thấy rằng sẽ rất khập khiễng để đánh giá tiến 

bộ về dân chủ trong khu vực Mỹ Latin khi so sánh tình hình hiện nay 

trong khu vực với các nền dân chủ được đánh giá cao trên thế giới. Cần 

nhìn nhận một thực tế rằng, việc thay đổi tổng thống thống dựa vào đầu 

phiếu kín và việc quy trình cơ sở về dân chủ này hiện đang dần được phổ 
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biến tại Trung Mỹ, Haiti và Paraguay tự nó đã cho thấy một bước đột phá 

căn bản về dân chủ. Hơn thế nữa, như Diamond cũng nhận định, những 

quy trình lập hiến ổn định là nền tảng vững chắc cho sự lạc quan về tương 

lai dân chủ tại Mỹ Latin. 

Cho dù gặp phải nhiều thất bại, các nước Mỹ Latin đã không còn độc 

tài. Ngay cả những trường hợp mong manh nhất của nền chính trị đa 

nguyên hoặc chính thể đa đầu chế non trẻ cũng không phải là độc tài. Có 

lẽ, tình trạng tại các nước Mỹ Latin hiện nay nên được xem là đang phải 

đối diện với ba mặt thách thức: 1) cải thiện chế độ, 2) duy trì dân chủ, vả 

3) đảm bảo năng lực vận hành đất nước. Diamond nhấn mạnh, đánh giá 

dân chủ dựa trên mức độ với nhiều cấp bậc và nhiều kiểu hình thức sẽ có 

hiệu quả cao hơn, thay vì đánh giá dân chủ là “có” hoặc “không” (theo 

cách nhìn nhận này thì các nước Mỹ Latin đã hoàn toàn chuyển sang dân 

chủ, chí ít là trên hiến pháp). 

 

Sự hội tụ về ý thức hệ 

Những thay đổi về chính trị đáng lưu ý nhất của các nền dân chủ tiến bộ 

hơn tại Mỹ Latin được xác định là sự hội tụ về ý thức hệ, một phần kết 

quả từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội tại Liên Xô (cũ) và Đông Âu. Sự 

hội tụ ý thức hệ này đã chấm dứt sự thách thức đối với dân chủ từ giới trí 
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thức và giới chính trị cánh tả, những người đã chỉ trích rằng dân chủ chỉ 

là chiếc mặt nạ được dựng lên nhằm che dấu ý đồ thống trị xã hội của giới 

tư sản. Quá trình hội tụ này còn được củng cố bởi những sự chuyển hóa 

về tình cảm và ý thức hệ của những lực lượng lưu vong cánh tả từ Chile, 

và với một mức độ thấp hơn bởi những lực lượng lưu vong cánh tả từ 

Argentina, Brazil và Uruguay. Những người có cơ hội sống tại những nước 

phương Tây đã học được tinh thần quý trọng tự do dân chủ; trong khi đó, 

những người tị nạn tại Đông Âu đã kinh tởm trước sự đàn áp, khống chế 

xã hội, và những đặc quyền đặc lợi của giới đầu sỏ cộng sản 

(nomenklatura: giới quan chức nắm các vị trí quan trọng trong các chính 

quyền cộng sản cũ) tại các quốc gia này. Hơn thế nữa, việc vi phạm nhân 

quyền của các nhà độc tài quân sự ở trong nước làm cho những người lưu 

vong có một ý thức mới rằng việc tôn trọng nhân quyền có liên hệ khắng 

khít với việc chịu trách nhiệm dân chủ và nền pháp quyền. 

Kinh nghiệm cá nhân từ những người lưu vong đã dẫn đến một quá 

trình thay đổi mạnh mẽ về nhận thức. Tại các quốc gia Mỹ Latin từng 

chịu tác động hầu như trực tiếp từ sự phân hóa ý thức hệ, những lực 

lượng cánh tả đã dần từ bỏ quan điểm của mình để hướng đến những cam 

kết toàn diện và thật tâm về dân chủ. Sự chuyển đổi này đã góp phần củng 

cố nền văn hóa dân chủ vốn mong manh của Mỹ Latin. Ngay cả tại các 
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quốc gia mà dân chủ chưa từng hiện diện trước đó thì quá trình này vẫn 

diễn ra một cách đều đặn (mặc dù thiếu chiều sâu), bao gồm một số quốc 

gia tại Trung Mỹ, Bolivia (một bước ngoặt quan trọng trong lịch sự của 

quốc gia này), Paraguay và Haiti. Do đó, sự hấp dẫn của các nhà độc tài 

dân sự có gốc gác quân nhân mang tính phụ hệ và các vị cứu tinh tự 

phong đã dần bị làm cho xói mòn một cách dứt khoát. 

Cùng thời gian đó, xu hướng tư tưởng kinh tế cũng đã quay lưng hoàn 

toàn với chủ nghĩa xã hội cũng như niềm tin vào các ưu điểm của sự can 

thiệp vào lĩnh vực kinh tế của nhà nước. Đến giữa thập niên 80, sự thất 

bại của chủ nghĩa xã hội tại Đông Âu và chủ nghĩa dân túy tại Mỹ Latin 

trở thành những minh chứng đầy đau thương. Trong khi đó, nền kinh tế 

thị thường dần trở thành một đường lối khôn ngoan. Trong khu vực, một 

thế hệ mới những nhà kinh tế và những nhà khoa học xã hội mà phần lớn 

được đào tạo tại các trường đại học của Mỹ đã trở nên áp đảo. Lực lượng 

này đã cổ vũ cho nền kinh tế được dẫn dắt bởi thị trường trên cơ sở tư 

hữu. Xu hướng trên thậm chí còn lan sang những nhà kinh tế học từng 

gắn chặt văn hóa và tinh thần của mình với các đảng có khuynh hướng xã 

hội. Hiệu quả tổng hợp từ những thay đổi về chính trị, những luồng tư 

tưởng và những bài học kinh nghiệm đã chấm dứt cuộc tranh luận bất 

phân thắng bại giữa chủ nghĩ tư bản và chủ nghĩa xã hội, nhân tố chủ yếu 
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của sự phân hóa chính trị, đặc biệt tại Chile, Peru, và tại Brazil với một 

mức độ thấp hơn. Quá trình này cũng đang diễn ra tại Nicaragua và El 

Salvador. 

Mô hình “công nghiệp hóa nội địa thay thế hàng nhập cảng” (ISI) đã 

phải đối mặt với một cuộc khủng khoảng triệt để mà dần dẫn đến sự cáo 

chung. Các nhà kinh tế - cả những nhà lãnh đạo chính trị sau đó - đã 

nhận thức được rằng tăng trưởng bền vững không thể đạt được bên trong 

những bức tường bảo hộ với những thị trường nội địa nhỏ bé của Mỹ 

Latin (có lẽ ngoại trừ Brazil). Các chính sách định hướng xuất cảng và hội 

nhập dần vào nền kinh tế thế giới được xem là lựa chọn duy nhất tạo nên 

được những thúc đẩy cần thiết cho tăng trưởng kinh tế. “Công nghiệp hóa 

nội địa thay thế hàng nhập cảng” (ISI) được xem là có hại đối với các nền 

kinh tế trong khu vực khi nó đóng vai trò triệt tiêu tính cạnh tranh và 

động lực gia tăng năng suất, và thổi phồng giá trị của một số đồng tiền.  

Sự thay đổi quan trọng về tư duy kinh tế, đặc biệt là việc các giới tinh 

hoa chính trị dần chấp nhận những đổi mới về tư duy này, đã trở thành 

một yếu tố chủ chốt cho quá trình phát triển hiện tại tại Mỹ Latin. Mặc 

dù nền kinh tế kế hoạch tập trung chưa bao giờ được các nước trong khu 

vực chấp nhận (dĩ nhiên ngoại trừ Cuba) và các doanh nghiệp tư nhân 

luôn có chỗ đứng riêng, mô hình thường thấy trong lịch sử khu vực Mỹ 
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Latin là một nhà nước can thiệp với kỳ vọng quản lý được những ngành 

nghề được xem là chủ chốt trong nền kinh tế – nghĩa là những khu vực 

kinh tế có vai trò chiến lược và là trung tâm quyền lực kinh tế. Giới tinh 

hoa Mỹ Latin – các nhà trí thức, chính trị gia cũng như là các lãnh đạo 

nghiệp đoàn – đều có cùng những định kiến chống tư bản, được xây dựng 

trên tinh thần bài xích động cơ lơi nhuận vốn sản sinh từ truyền thống 

Công giáo và Mác-xít. Nền kinh tế thị trường từ trước đến nay được xem, 

và hiện vẫn còn được nhiều người quan niệm, là thiếu công bằng; bởi sự 

phổ biến động cơ lợi nhuận sẽ dẫn đến bất công trong vấn đề phân bổ tài 

sản và thu nhập. 

Ngày nay, các quốc gia Mỹ Latin đã chấp nhận nền kinh tế thị trường 

như là một thực tế không thể tránh khỏi, cho dù họ có muốn hay không. 

Phải công bằng mà nói rằng, mặc dù trong chương trình hành động của 

các đảng phái và các tài liệu trong giới học thuật không hề lên tiếng đả 

kích nền kinh tế thị trường, nền kinh tế thị trường vẫn chưa có được sự 

ủng hộ nồng nhiệt từ số đông quần chúng. Đáng lưu ý nhất, giới tinh hoa 

trong khu vực cùng có suy nghĩ rằng lạm phát – căn bệnh trầm kha của 

Mỹ Latin - gây ảnh hưởng nhiều hơn đến giới lao động và các tầng lớp 

cấp thấp so với các nhóm khác trong xã hội. Trong một khu vực chìm 

đắm trong các mâu thuẫn về phân bổ tài sản, vốn chiếm lĩnh hoàn toàn 
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các bàn nghị sự, vai trò cốt yếu của tăng trưởng kinh tế trong việc tạo ra 

thêm việc làm hầu như không được xem xét một cách nghiêm túc. Sự phá 

sản của chủ nghĩ dân túy cùng với việc đề cao giá trị của sự ổn định môi 

trường kinh tế vĩ mô đã trở thành điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng 

kinh tế và bảo vệ mức thu nhập thực nhận. Các chính sách chống lạm 

phát hiện nay được ủng hộ rộng rãi, ngay cả khi phải đối mặt với những 

sự điều chỉnh khó khăn. Thặng dư ngân sách đã trở thành mục tiêu của 

các chính sách, mặc dù hiếm có nước nào đạt được (một lần nữa, Chile lại 

là một ngoại lệ đáng lưu ý), và nhiều nước vẫn đang có gắng tinh giảm 

đáng kể cơ cấu nhà nước. 

Những ưu tiên và quan điểm về an ninh quốc gia của Hoa Kì đã thay 

đổi đáng kể sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Hoa Kì đã chấm dứt việc 

ủng hộ các nhà cầm quyền cánh hữu chỉ do đơn thuần họ có khuynh 

hướng chống cộng, một chính sách có vai trò quyết định dẫn đến việc 

tiếm quyền và nắm giữ quyền lực lâu dài của một số nhà độc tài tại Mỹ 

Latin. Đối lại, từ sau Chiến tranh lạnh, Hoa Kì đang thúc ép các chế độ 

độc tài còn sót lại chuyển hướng sang dân chủ. Đó là trường hợp của các 

nước El Salvador, Guatemala, Nicaragua và dễ nhận thấy nhất là Haiti. 

Trong thực tế, các cơ quan được sự hậu thuẫn của chính phủ Hoa Kì (ví 

dụ như Quỹ Quốc gia ủng hộ dân chủ - NED (National Endowment for 
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Democracy)) đã trợ giúp hiệu quả trong việc tổ chức và giám sát các cuộc 

bầu cử tự do và công bằng thông qua các phương thức như: hệ thống 

kiểm phiếu, tiếp cận truyền thông, các nhà quan sát bầu cử quốc tế, và các 

phương thức khác. 

Các “hiệu quả nhãn tiền” cũng có ảnh hưởng quan trọng đến những 

quá trình thay đổi về kinh tế và chính trị. Sự thành công ngoạn mục của 

các “quốc gia công nghiệp mới” (NICs) với định hướng xuất cảng tại Đông 

Nam Á (ngoài bốn “con hổ” Châu Á còn có Thái Lan, Malaysia và 

Indonesia) so với các nền kinh tế bị bó buộc bởi chính sách “công nghiệp 

hóa nội địa thay thế hàng nhập cảng” (ISI) đã dần trở thành bằng chứng 

thuyết phục mạnh mẽ khiến các nước Mỹ Latin đang trong tình thế bi 

đát phải thay đổi định hướng chiến lược phát triển của mình.  

Trong bối cảnh chính trị, các cuộc bầu cử tại một số nước nước đã tạo 

điều kiện cho các nhóm vốn dĩ bị loại trừ ra khỏi các hoạt động chính trị 

có thể tham gia hiệu quả vào chính trường và các liên minh quyền lực (ví 

dụ như các nhóm xã hội tại Chile và các nhóm theo chủ nghĩa Peron tại 

Argentina). Các thỏa hiệp chính trị và các cuộc bầu cử chính trị trở nên 

hấp dẫn hơn so với các cuộc nội chiến, bởi các nhóm du kích nhận thấy 

rằng trò chơi dân chủ hứa hẹn nhiều khả năng tiếp cận quyền lực hơn. 

Nicaragua và El Salvador là các trường hợp điển hình, ngoại trừ Colombia.  
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Công bằng mà nói, Mỹ Latin vẫn còn đang trong quá trình thay đổi 

nhận thức sâu rộng liên quan đến việc thay đổi sâu sắc về văn hóa. Người 

dân Mỹ Latin dần từ bỏ sự tin tưởng vào vai trò can thiệp của nhà nước và 

không còn đổ lỗi cho thế giới trong việc gây nên những vấn đề kinh tế 

trong quốc gia của họ. Thái độ tích cực này đã giúp cho đầu tư quốc tế và 

hoạt động của các tập đoàn đa quốc gia trở nên khả thi. Tại thời điểm 

này, cần lưu ý đến những phân tích công minh. Các quá trình chuyển hóa 

về chính trị, kinh tế và văn hóa đã được đề cập ở trên vẫn chưa hoàn 

thiện. Tính hợp pháp của nền kinh tế thị trường tự do chỉ mới đạt được 

một phần. Những hiệu năng thực tiễn trong thập niên tới sẽ có tác động 

đến các luồng tư tưởng, nền tảng chính trị và chính sách kinh tế. Mối 

quan tâm về phân bổ tài sản vẫn sẽ là đề tài chính sự trọng yếu. 

Những chỉ trích mạnh mẽ về các quá trình chuyển đổi tại Mỹ Latin bởi 

một số lượng đáng kể các nhà lãnh đạo chính trị và các nhà khoa học xã 

hội cho thấy các quá trình chuyển đổi vẫn chưa hoàn thiện (dưới con mắt 

của các nhà phê bình). Các cuộc tranh luận triền miên về chính trị Mỹ 

Latin luôn là tâm điểm của các tư tưởng phê bình. Trường phái cấu trúc 

trong ngành khoa học xã hội Mỹ Latin từ lâu khẳng định rằng nền dân 

chủ đại diện đa nguyên chỉ có hiệu quả hạn chế, bởi về cơ bản, nó chỉ có 

tính hình thức và phớt lờ những yếu tố tiên quyết của một nền dân chủ là 
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sự xóa bỏ bất bình đẳng và bất công xã hội. Dưới góc nhìn này, các cuộc 

chuyển đổi tại Mỹ Latin xuất phát hoặc từ các cuộc cải tổ từ chính chế độ 

độc tài, hoặc từ thương lượng hay thỏa hiệp, thường hạn chế ngặt nghèo 

những cải cách cơ sở cần thiết cho việc giải quyết những bất công xã hội. 

Vì thế, đa số dân chủ cuối cùng phải áp đặt một trật tự xã hội quân bình 

mới thông qua phổ thông đầu phiếu. 

Lich sử gần đây cho thấy những khẳng định này không có căn cứ. 

Chính quyền Carlos Menem tai Argentina đã tiến hành những chính sách 

theo đường lối tân tự do và giảm thiểu tối đa quyền lực của các nghiệp 

đoàn mà vẫn nhận được sự ủng hộ của người dân. Đối lại, sự thành công 

của chính quyền này trong việc chống lạm phát đã làm tăng tỉ lệ ủng hộ 

trong các cuộc khảo sát dư luận (ít nhất trong các cuộc khảo sát trước 

năm 1995). Khi bộ trưởng bộ tài chính của Brazil, Fernando Henrique 

Cardoso, đang kém 20 điểm trong cuộc bầu cử tổng thống, ông đã vạch ra 

và tiến hành những chính sách điều chỉnh chống lạm phát đầy khó khăn 

và đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử.  

Sự leo thang những đòi hỏi xã hội mà các nhà phân tích, doanh nhân, 

và giới bảo thủ thường e ngại vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, từ các lý do 

đã nêu ở trên, những quan ngại của giới phê bình về rupturas pactadas tại 

Mỹ Latin, hay được gọi là “pacted breakdown” (sự sụp đổ theo thỏa 
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thuận) của chế độ độc tài (vốn được đặc trưng bởi khuôn khổ cho sự dân 

chủ hóa), không thể bị xem nhẹ. Chúng cần được xem xét trong bối cảnh 

diễn ra quá trình củng cố dân chủ và đồng thời là những nhu cầu cần 

thiết cho sự ổn định chính trị, tăng trưởng bền vững, và an bình xã hội. 

Một điều không hề ngẫu nhiên là một số tổng thống được bầu trong 

những năm gần đây bởi các đảng hoặc liên minh các đảng có khuynh 

hướng tả khuynh, đã tiến hành các chính sách theo xu hướng thị trường. 

Một số người chạy đua trên cơ sở nền tảng dân túy đã chuyển hướng 

ngược lại, trong một số trường hợp còn sử dụng những chương trình của 

các đối thủ mà họ đã đánh bại. Tổng thống Peru Alberto Fujimori là ví 

dụ nổi bật nhất về sự thay đổi như vậy, khi ông đã áp dụng chương trình 

hành động của Mario Llosa; ngoài ra còn có các tổng thống Menem của 

Argentina, Carlos André Pérez của Venezuela, và Paz Zamora của Bolivia. 

Những ví dụ về sự mâu thuẫn chính trị này ủng hộ một sự khẳng định 

rằng không thể có cơ cấu chính sách nào tốt hơn. Chúng còn cho thấy 

rằng những nhà lãnh đạo này sẽ không được chọn nếu chiến dịch vận 

động của họ có cơ sở dựa trên cơ sở của những đối thủ mà họ đã đánh bại. 

Viễn cảnh cho dân chủ và phát triển của Mỹ Latin hiển nhiên tốt hơn 

nhiều so với quá khứ. Adam Przeworski từng nói rằng những nền chính 

trị phi dân chủ sẽ không có chỗ đứng tại Châu Âu. Tại Đông Âu, chỉ 



614 | 723 

 

những quốc gia có nỗ lực củng cố dân chủ mới được phép gia nhập Cộng 

đồng Kinh tế Châu Âu (European Economic Community). Mặc dù các 

nước Mỹ Latin không phải đối mặt với những thúc ép về dân chủ như tại 

Đông Âu, khuynh hướng hiển nhiên vẫn là rời bỏ các nền chính trị phi 

dân chủ. Sự thái hóa dân chủ trở về độc tài vẫn có thể xảy ra, nhưng 

chúng hầu như chỉ là những gián đoạn ngắn hạn so với xu hướng dân chủ 

áp đảo. Tuy nhiên, vẫn còn rất sớm để có thể nói rằng chất lượng dân chủ 

và năng lực vận hành đất nước sẽ được nâng cao. 

 

So sánh về cải cách kinh tế 

Việc so sánh tính hiệu quả trong quá trình tiến hành cải cách hoặc điều 

chỉnh tổng quát nền kinh tế theo hướng thị trường đã và đang nhận được 

sự quan tâm sâu sắc. Đây là chủ đề của cuộc tranh cãi nảy lửa ở Liên Xô 

(cũ), các nước Đông Âu và phương Tây. Tại Đông Nam Á, những sự phát 

triển ở Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa và Việt Nam được so sánh với 

những biến chuyển ở Đài Loan và Hàn Quốc. 

Quá trình chuyển đổi của nền kinh tế Chile dưới chế độ Pinochet 

thường được dùng làm luận điệu phản bác, ủng hộ cho việc tiến hành cải 

cách kinh tế theo đường hướng tân tự do dưới chế độ độc tài. Tuy nhiên, 

tôi nhận thấy rằng những cuộc tranh luận như trên hoàn toàn không còn 
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thích hợp với Mỹ Latin, bởi dân chủ đang trên đà thắng thế và nhanh 

chóng trở thành một sự thật hiển nhiên trong khu vực. Cần phải nói 

thêm rằng, những người ủng hộ cải cách đặt dưới một chế độ độc tài 

thường giả định về một nhà cầm quyền độc tài lương thiện. Tuy nhiên, 

lựa chọn độc tài sẽ bị loại bỏ; các nhà độc tài chỉ đơn thuần là những kẻ 

tiếm quyền. Do đó, chắc hẳn rằng không thể có khái niệm nhà độc tài 

lương thiện và tài giỏi. 

Những gì mà những người ngưỡng mộ chế độ Pinochet nghĩ đến thực 

ra là một đội ngũ kỹ trị có tài năng và đoàn kết, những người đã dùng 

quyền lực được trao bởi nhà cầm quyền để ban hành chính sách từ phía 

sau hậu trường. Những gì Pinochet thực sự làm là trao nền kinh tế vào tay 

những người theo trường phái Chicago (Chicago boys), và kiên quyết ủng 

hộ các chính sách của họ trong suốt hơn một thập kỉ. Trường hợp này là 

ví dụ cụ thể về khái niệm “kỹ trị hóa” (“technopol”): các nhà kỹ trị được 

được chỉ định vào những vị trí trong các cơ quan công quyền, và có khả 

năng thi hành những “công việc đúng đắn” mà không gặp trở ngại bởi các 

hoạt động chính trị thông thường. Tuy nhiên, trong khuôn khổ dân chủ, 

mọi việc đơn thuần không diễn ra theo chiều hướng như thế. Về bản chất, 

các quyết định về chính sách thường được quyết định bởi các chính trị gia 
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bởi chúng thường mang yếu tố chính trị. Những chính trị gia này có thể 

hoặc không nghe theo những đề xuất của các nhà kỹ trị. 

Những chứng cứ hiện tại không chứng minh cho quan điểm các chế độ 

độc tài tiến hành cải cách kinh tế hiệu quả hơn các chế độ dân chủ. Một 

quan niệm thường được nhắc đến là chính quyền độc tài có khuynh 

hướng tự do hóa cao hơn bởi sự tồn tại của chúng không phụ thuộc vào 

các cuộc bầu cử, và họ có khả năng đàn áp những biểu hiện đối lập. Tuy 

nhiên, thông qua các phân tích so sánh, mặc dù trong một số trường hợp, 

chính quyền độc tài tiến hành thành công các công cuộc chuyển tiếp, 

nhưng vẫn có rất ít chứng cứ cho thấy các chế độ độc tài tự bản chất nó 

muốn tiến hành các cuộc chuyển tiếp này. Những trường hợp tại Mỹ 

Latin là những phản bác cụ thể về quan niệm này. 

Như Stephan Haggard và Robert Kaufman đã lưu ý, các chế độ độc tài 

không nhất thiết phải công nhận quyền tự quyết của nhà nước để ban 

hành những chương trình sửa đổi ít được người dân ưa chuộng. Trong 

thực tế, có một sự thực được chỉ ra rằng “một nhà độc tài yếu thế có thể 

tìm đến những chính sách cơ hội chủ nghĩa và nới lỏng quản lí tài chính 

khi nó cảm thấy nguy cơ bị lật đổ đang cận kề”. Hơn thế nữa, các nhà độc 

tài thường dựa vào lòng trung thành của một vài nhóm tinh hoa để duy trì 

quyền lực. Do đó, các nhà độc tài thường thiên về các mối liên hệ bảo kê 
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chính trị và thường xuyên sử dụng rộng rãi các chính sách bảo hộ. Những 

điều này sẽ tạo điều kiện cho tham nhũng nảy nở. Khi một ngành công 

nghiệp nội địa, được bảo hộ và hưởng lợi từ mô hình “công nghiệp hóa 

thay thế hàng nhập cảng” (ISI), có mối quan hệ mật thiết với chính phủ 

độc tài thì nền kinh tế khó có khả năng chuyển hóa sang thương mại tự 

do. Đây là một thực tế tại Mỹ Latin, ngoại trừ Chile. 

Việc quần chúng được tự do sử dụng các cuộc biểu tình chính trị và 

tiếng nói của mình làm công cụ tạo nên áp lực xã hội chắn chắn sẽ kềm 

hãm những nhà làm chính sách trong thể chế dân chủ. Những hội nhóm 

thuộc tầng lớp trung lưu được tổ chức tốt, cũng như các nghiệp đoàn 

công lập có thế ngăn trở hiệu quả một chính sách nào đó. Một thực tế là 

các chính sách kinh tế, do sự phức tạp về kĩ thuật của chúng, rất khó để 

giải thích và hiếm khi được hiểu rõ bởi công chúng, “những người hiếm 

khi biết và tin rằng thị trường tự do sẽ kích thích phát triển kinh tế”. 

Khái niệm thị trường ít có ý nghĩ đối với những người đang trong tình 

cảnh nghèo túng cùng cực. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tầng lớp 

lao động thành thị đã không bảo vệ được lợi ích của mình khi những thay 

đổi mạnh mẽ về chính sách làm gia tăng tỉ lệ thất nghiệp – kể cả trong 

những quốc gia dân chủ hoàn toàn, có các đảng cầm quyền được bầu bởi 

sự ủng hộ của giai cấp lao động: Tây Ban Nha, Argentina, Hy Lạp, và 
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Brazil. Đây là hậu quả của việc văn hóa chống lạm phát, chống dân túy trở 

nên thắng thế. 

 

Triển vọng của các chính quyền dân chủ  

Hầu hết các cuộc cải cách hiệu quả và đầy hứa hẹn ở Mỹ Latin được tiến 

hành bởi các chính quyền dân chủ hậu độc tài. Chính quyền quân sự 

Argentina đã để lại một nền kinh tế rệu rã; chính quyền dân chủ đầu tiên 

(của Raúl Alfonsín) đã không có khả năng xử lý tình trạng này. Chính 

quyền dân chủ thứ nhì (của Carlos Menem) đã nhanh chóng kiểm soát 

lạm phát và tự do hóa quyết liệt nền kinh tế.  

Nhà cầm quyền quân sự tại Brazil đã tỏ ra hiệu quả trong những năm 

đầu, nhưng đến thời điểm chuyển tiếp dân chủ, nền kinh tế lâm vào 

khủng hoảng. Tình trạng trên đã không được cải thiện trong thời gian 

của hai chính quyền dân chủ đầu tiên, cho đến khi Cardoso, trong vai trò 

bộ trưởng bộ tài chính, đã tiến hành những cải tổ triệt để nhằm kiềm chế 

lạm phát.  

Chính quyền quân sự Peru đã kết thúc thời kì cầm quyền trong khủng 

hoảng. Chính quyền dân chủ sau đó của Alan García lại là một trong 

những trường hợp đi theo con đường dân túy cực độ nhất tại Mỹ Latin. 

Cuối cùng, Alberto Fujimori, người thắng cử trong một cuộc bầu cử dân 
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chủ, đã tiếm quyền bằng một cuộc tự đảo chính do các đảng chính trị 

không có khả năng ủng hộ bất kì gói chính sách nào. Kể từ đó, ông đã 

tiến hành một trong những chương trình tự do hóa kinh tế triệt để nhất 

trong khu vực; sau đó tái đắc cử tổng thống với chiến thắng lớn trong 

một cuộc bầu cử tự do và công bằng, và ông đã tái thiết lập một nền độc 

tài ngầm với những đặc điểm dân chủ hình thức. 

Tại Venezuela, nhà cựu dân túy Carlos André Pérez cũng tiến hành một 

chương trình cải tổ triệt để. Cho đến năm 1992 nó được xem là một trong 

những trường hợp thành công nhất tại Mỹ Latin. Nhưng chính phủ Peréz 

đã mất đi sự ủng hộ từ chính đảng của mình, Đảng Dân chủ hành động 

(Acción Democrátia), và Venezuela trở thành trường hợp duy nhất gần đây 

đi ngược về các chính sách can thiệp và dân túy. Chính quyền Peréz cũng 

phải đối mặt với nạn tham nhũng tại cấp địa phương và sự thiếu thiện ý 

của người dân, những người vốn đã quen với cuộc sống sung túc nhờ dầu 

mỏ, trong việc chấp nhận các chính sách thắt lưng buộc bụng không thể 

tránh khỏi nhằm điều chỉnh lại nền kinh tế. Tổng thống theo chủ nghĩa 

dân túy Rafael Caldera hiện phải miễn cưỡng áp dụng các chính sách kinh 

tế chính thống. 

Mexico là trường hợp rất rõ ràng. Trong khi chính phủ đảng PRI của 

Miguel de la Madrid và Carlos Salinas được nhiều người ca ngợi bởi những 
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chính sách cải tổ, thì tập đoàn kỹ trị phụ trách chính sách kinh tế được 

tán dương bởi năng lực, sự đoàn kết và khả năng ra quyết định hiệu quả 

của họ. Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng (được xem là một trong những 

cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong khu vực), đã bùng nổ khiến 

hệ thống này của Mexico bị xét lại một cách toàn diện. Thứ nhất, chế độ 

kỹ trị được bao bọc bởi nền chính trị độc tài đã ngoan cố đi theo những 

chính sách sai lầm về kỹ thuật mà hậu quả bị giấu nhẹm quá lâu khỏi sự 

kiểm tra của công chúng cho đến khi đã quá trễ. Thứ hai, đảng PRI đã 

không còn ưu thế vượt trội nữa sau hơn 60 năm duy trì được bền vững và 

ổn định. Người dân bắt đầu đòi hỏi trách nhiệm giải trình trong các chính 

sách công, đòi hỏi các cuộc bầu cử tự do và công bằng, và đòi hỏi phải 

chấm dứt tham nhũng. 

Trong các trường hợp độc tài tại Mỹ Latin, chỉ có Chile được xem là 

thành công về kinh tế. Cộng đồng doanh nhân cho rằng chế độ Pinochet 

đã cứu họ thoát khỏi những mối đe dọa tả khuynh, như sự cưỡng đoạt và 

sự chi phối từ các nghiệp đoàn. Chế độ mới đã không gặp phải thái độ 

mâu thuẫn từ giới doanh nhân trên mọi lĩnh vực. Điều này đã khiến cho 

Pinochet có đủ thời gian tiến hành tự do hóa toàn diện kinh tế, khiến các 

công ti nội địa phải đối diện với cạnh tranh quốc tế với cái giá khá đắt của 

sự phá sản và tái cơ cấu công nghiệp. 
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Cần lưu ý rằng chế độ Pinochet đã bị bãi nhiệm bởi số đông quần 

chúng. Chính phủ mới của Patricio Aylwin đã được ủy nhiệm một mục 

đích rõ ràng. Chính phủ này đã có thể chuyển hướng các chính sách kinh 

tế sang các chính sách can thiệp và dân túy. Tuy nhiên, nó đã không làm 

như thế, mà trái lại, lại tự do hóa nền kinh tế mạnh mẽ hơn nữa với một 

sự tin tưởng chắc chắn. Chính quyền dân chủ đã giúp cho chính sách này 

đạt được tính hợp pháp về mặt chính trị và xã hội, điều không thể có 

được nếu sự việc diễn ra theo chiều hướng khác. 

Độc tài đã không trở thành công thức chính trị hiệu quả trong việc cải 

tổ kinh tế tại Mỹ Latin. Tuy nhiên, lập luận ủng hộ dân chủ cho rằng dân 

chủ là con đường ngắn nhất dẫn đến phát triển không phải là một luận cứ 

xác quyết và vững chắc bởi các kết cục xảy ra rất đa dạng. Cách nhìn nhận 

này được củng cố từ một số trường hợp tại Đông Á. 

Nếu dân chủ thật sự tiếp tục chiếm ưu thế tại Mỹ Latin, “thì trong thời 

gian dài, việc củng cố cải tổ kinh tế sẽ phụ thuộc chủ yếu vào năng lực vận 

hành của các nền dân chủ mới, và ngược lại”. Mặc dù “làn sóng dân chủ 

hiện tại thường được xem là không thể đảo ngược, … những thử nghiệm 

mới về dân chủ có lẽ đã minh chứng mặt bất ổn về hiệu quả kinh tế”. 

Những nhận định này khiến cuộc thảo luận quay lại vấn đề an bình xã 

hội. 
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Công bằng xã hội  

An bình xã hội là một khái niệm hiếm khi được định nghĩa chính xác. 

Tôi hiểu nó hàm ý rằng, trong khuôn khổ dân chủ, xung đột xã hội được 

ràng buộc bởi những nguyên tắc và phương thức được chấp nhận để hòa 

giải các bất đồng, và bởi một sự sẵn lòng làm như vậy thông qua đàm 

phán. Nói chung, xung đột thường sinh ra từ nhu cầu nâng cao chất lượng 

sống, tăng lương bổng, cải thiện các dịch vụ xã hội và nhiều vấn đề tương 

tự khác. Xung đột thường có khuynh hướng xảy ra bất kỳ lúc nào nếu có 

những giai cấp hoặc một nhóm người cụ thể nào nó cảm thấy các điều 

kiện xã hội và các mối quan hệ trở nên quá bất công, ngay cả trên những 

vấn đề không mấy nghiêm trọng. Những cảm nhận này thường dẫn đến sự 

phân hóa và đối đầu khi các nhóm bị thiệt thòi cảm thấy tình hình không 

được cải thiện. 

Những vấn đề trên đặc biệt nhạy cảm tại khu vực Mỹ Latin. Công bình 

xã hội luôn là một thành tố then chốt trong nền tảng chính trị và trong 

những lời hứa hẹn của các vị lãnh đạo, nhất là những người ôn hòa hay 

cánh tả. Trong suốt nhiều thập kỉ, các mâu thuẫn chính trị luôn xoay 

quanh vấn đề tái phân bổ thu nhập (và thông thường là tài sản). Những 

nỗ lực tranh giành phần lớn hơn của chiếc bánh tài sản từ các nhóm khác 
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nhau là cội rễ của nền văn hóa dân túy và tình trạng lạm phát kinh niên 

trong khu vực. Trong thập niên 50 và 60, sự bình ổn giá đã đạt được hiệu 

quả tại các nước mà xã hội bị khống chế bởi các lực lượng đầu sỏ hoặc các 

nhà độc tài, khi mà áp lực nhu cầu xã hội thường bị đàn áp, và phần lớn 

quần chúng nông thôn ít học thiếu khả năng tổ chức phản kháng (các 

nước tại trung Mỹ, trừ Costa Rica và Paraguay). 

Khu vực Mỹ Latin có tỉ lệ đói nghèo cao, thường là nghiêm trọng, ngay 

cả tại các nước có mức độ phát triển tương đối cao. Thành tích yếu kém 

về công bằng xã hội trong hầu hết mọi lĩnh vực càng khiến đói nghèo trở 

nên nghiêm trọng hơn trong khu vực. Nghiên cứu từ Ngân hàng Thế giới 

và các tổ chức khác cho thấy tình trạng tại Mỹ Latin kém triển vọng hơn 

các khu vực khác trên thế giới, đặc biệt là Đông Nam Á. 

Các nước Mỹ Latin tin rằng cần có những chiến lược, chính sách và 

chương trình hoàn toàn mới cho khu vực. Trong khi đó, những thay đổi 

về kinh tế trong thập niên 80 không những tạo nên môi trường kinh tế 

mới, mà còn xoay chuyển trung tâm của các cuộc tranh luận. Sự chuyển 

đổi từ chính sách sản xuất thay thế hàng nhập cảng và cho phép nhà nước 

can thiệp vào nền kinh tế sang các chính sách với nền tảng thị trưởng và 

định hướng xuất khẩu đã làm giảm đáng kể phạm vi và khả năng tác động 

của các quyết định chính trị đến nền kinh tế. Chính phủ các nước đã phải 
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ngưng việc dùng luật để quản lý giá cả và cố định lương bổng, ngưng các 

chính sách về tỉ giá hối đoái, và ngưng chi tiêu trợ giá các mặt hàng nhu 

yếu phẩm vốn gây thâm hụt ngân sách bởi chúng không còn đủ khả năng 

để thực hiện. Ngay cả giới tinh hoa chính trị hiện cũng nhận ra rằng vai 

trò của họ đã bị giảm sút trong các vấn đề về kinh tế.  

Tuy nhiên, vẫn có một tranh luận cơ bản hơn được đem ra nghị sự. Các 

nhà kinh tế theo đường hướng tân tự do, các chính trị gia bảo thủ và giới 

doanh nghiệp có thiên hướng đánh đồng công bằng xã hội với một mức 

độ tăng trưởng cao và khả năng thi hành hiệu quả các chương trình xóa 

đói giảm nghèo. Họ cho rằng tăng trưởng kinh tế đóng một vai trò then 

chốt trong việc đạt được công bằng xã hội bởi nó tạo ra việc làm, tăng 

lương thực lãnh, và cung cấp tài lực cho ngân khố quốc gia để thực hiện 

các chương trình xã hội. Tuy nhiên, giới tinh hoa chính trị và lãnh đạo các 

tổ chức xã hội nghi ngờ tác dụng khuếch tán tài sản (trickle-down effect) 

của sự tăng trưởng kinh tế từ kinh tế thị trường, và cho rằng trong trường 

hợp khả quan nhất thì quá trình khuếch tán này cũng diễn ra khá chậm 

chạp và có thể phải đợi đến nhiều thế hệ sau mới có được hiệu quả.  

Xuất phát điểm thực sự của những sự bất đồng này chủ yếu nằm ở 

những khác biệt về quan niệm công bình xã hội. Phần đông dân chúng – 

trái với học thuyết tân tự do – cảm nhận công bằng xã hội theo nghĩa 
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rộng hơn bao hàm các vấn đề về phân bổ tài sản trải rộng từ thành phần 

nghèo túng đến giai cấp trung lưu. Vì thế, công bằng xã hội là một vấn đề 

đa diện bao gồm các mục đích: 

1) Xóa đói giảm nghèo; 

2) Xóa bỏ chênh lệch thường rất lớn về chất lượng sống, bao 

gồm việc được tiếp cận các dịch vụ cơ bản, môi trường sống thành 

thị, và cơ sở hạ tầng cho văn hóa và giải trí; 

3) Bình đẳng về cơ hội, nghĩa là cá nhân có cơ hội được nâng 

tầm giá trị trên các bình diện về thu nhập, địa vị, và chất lượng 

sống, cho dù người đó thuộc bất kỳ giai cấp, sắc tộc hoặc tôn giáo 

nào; 

4) Sự bảo vệ hợp lý trước những bất ổn của nền kinh tế thị 

trường – giống như một loại phao cứu sinh cho những cá nhân 

hoặc tập thể bị đào thải và cả cho một số nhóm hưởng lợi ích từ 

thương mại trong nền kinh tế mở thị trường tự do; và  

5) Giảm sự cách biệt quá mức về thu nhập và tài sản 

 

Các điều kiện thiết yếu 
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Những điều kiện này có vai trò thiết yếu cho sự an bình xã hội và ổn định 

chính trị về lâu dài trong khu vực. Thị trường không đem lại sự công bằng 

về kết quả; thực vậy, đó là điều bất khả nếu thị trường không muốn bị 

mất đi vai trò tối cần thiết của nó trong việc tạo động lực nhằm làm tăng 

lượng tài sản tiết kiệm và đầu tư. Trái lại, tăng trưởng kinh tế càng làm gia 

tăng bất bình đẳng về thu nhập, ít nhất là trong giai đoạn đầu của phát 

triển, bởi sự hạn chế của các yếu tố như tư bản, giáo dục, tài năng, năng 

lực quản lí và sức sáng tạo. Joan Nelson nhắc nhở cho chúng ta rằng rắc 

rối trong quá trình củng cố dân chủ sẽ là khuynh hướng bần cùng hóa 

tầng lớp trung lưu – công nhân viên chức, cán bộ nhà nước, công nhân 

thuộc các nghiệp đoàn và giới hưu trí. Thêm vào đó, việc giới thượng lưu 

ngày càng trở nên giàu có càng khiến sự bất mãn của tầng lớp bình dân 

càng thêm trầm trọng. 

Nghiên cứu chỉ ra rằng, ngay cả trong những trường hợp khả quan 

nhất, sự phân bổ thu nhập thay đổi không đáng kể theo thời gian. Không 

chính sách hiệu quả nào tương thích với dân chủ và nền kinh tế mở, thị 

trường tự do, đạt được những thay đổi đáng kể về sự phân bổ thu nhập. 

Hệ thống thuế và việc thúc ép thi hành nghĩa vụ thuế có thể và nên được 

cải thiện, nhưng tác dụng của nó lên việc phân bổ thu nhập vẫn còn rất 

yếu. 
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Hiển nhiên rằng, cần có các chính sách hiệu quả trên mọi phương diện 

về công bằng xã hội. Sự bình đẳng của mọi thành phần xã hội trong việc 

tiếp cận giáo dục tiểu học và trung học có chất lượng cao là ưu tiên hàng 

đầu. Các chương trình xã hội trọng điểm vẫn đang và sẽ là nhiệm vụ thiết 

yếu của nhà nước. Chính sách an sinh xã hội là yếu tố cần có để giảm 

thiểu các bất ổn. Bảo hiểm thất nghiệp hiện vẫn đang được thảo luận tại 

Chile, mặc dù chính phủ cần phải tránh sai lầm về thâm hụt ngân sách 

như đã xảy ra tại Tây Ban Nha. 

Gần đây, nhiều tài liệu đề xuất những chiến lược cải tổ nền kinh tế 

theo hướng thị trường để trở nên phù hợp với những nhu cầu và đòi hỏi 

xã hội. Nelson nhấn mạnh rằng cải cách kinh tế sẽ bền vững hơn nếu các 

dịch vụ và những tiện nghi cơ bản được cải thiện nhanh chóng. Những 

chính phủ theo đuổi chính sách mở rộng thương mại thường duy trì 

những chương trình quy mô về đào tạo nghề, phúc lợi thất nghiệp và bảo 

hiểm xã hội. Những đề xuất này tìm kiếm sự ủng hộ chính trị cho nền 

kinh tế thị trường dựa trên các mối quan tâm về công bằng xã hội. 

Mối quan tâm đến vấn đề công bằng xã hội cũng có tác động vào 

những định chế chi phối mối quan hệ giữa các công dân trong xã hội. 

Giới tinh hoa cấp tiến cùng chia sẻ một quan điểm được định nghĩa rộng 

rãi rằng “sự trao quyền cho tầng lớp thua thiệt” sẽ là một yếu tố thiết yếu 
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để tạo dựng công bằng xã hội. Mục đích của nhận định này có lẽ nhằm 

cân bằng vai trò của doanh nghiệp cũng như người lao động bằng cách hỗ 

trợ các quá trình đàm phán công bằng. Pháp chế về lao động và vai trò của 

nghiệp đoàn sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu. Một nền kinh tế mở cần một 

thị trường lao động linh hoạt. Đối lại, các hệ thống bảo hộ và sự đảm bảo 

việc làm là yêu cầu nền tảng của những người công nhân trong mối quan 

hệ bình đẳng giữa doanh nghiệp và người lao động; họ phụ thuộc rất lớn 

vào sức mạnh của các nghiệp đoàn để đạt được những mục đích trên. 

Cộng đồng doanh nghiệp tại Mỹ Latin nhìn chung thường chống đối 

nghiệp đoàn, và luôn xem chúng là những rào cản của phát triển. Doanh 

nghiệp đối mặt với một sự chọn lựa lưỡng nan giữa việc hợp tác hoặc tìm 

cách triệt tiêu các nghiệp đoàn. Trong thực tế, cho dù những thay đổi về 

hệ thống kinh tế đã làm giảm số lượng thành viên trong các nghiệp đoàn, 

nhưng vai trò hợp pháp về chính trị và xã hội của nghiệp đoàn trong việc 

đại diện quyền lợi giới lao động vẫn không hề mất đi. Chile là một trường 

hợp khá rõ ràng. Liên đoàn Lao động Quốc gia (National Confederation 

of Workers), với số lượng thành viên dao động trong khoảng 10 đến 15 

phần trăm trong tổng số lực lượng lao động, luôn nhận được sự công 

nhận và hậu thuẫn mạnh mẽ từ các đảng chính trị trung lập và cánh tả. 
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Khu vực Mỹ Latin cần phải đạt được những tiến bộ nhanh chóng, đáng 

kể và bền vững trên mọi lĩnh vực nhằm duy trì an bình xã hội về mặt lâu 

dài. Như Przeworski đã lưu ý về trường hợp Ba Lan, sự khoan nhượng đối 

với bất bình đẳng xã hội có thể được nâng nên, nhưng chắc chắn không 

phải là không có giới hạn. Dựa trên các khuynh hướng ý thức hệ nổi trội 

tại Mỹ Latin, thiên hướng quân bình chủ nghĩa trong giới chính trị gia và 

giới trí thức, mức độ không được thỏa mãn về nhu cầu và nguyện ước của 

người dân, sức mạnh của tiếng nói trong môi trường dân chủ, và động lực 

từ các cuộc tranh cử, tôi cho rằng sự khoan nhượng này sẽ không vượt 

ngưỡng tới hạn trừ phi chất lượng sống của số đông dân chúng rơi xuống 

mức như hiện tại tại Tây Ban Nha. Đức giáo hoàng từng nói rằng người 

nghèo không thể chờ đợi: đây là một mệnh lệnh đạo đức đối với công 

cuộc chống lại đói nghèo. Thêm vào đó, phần đông giới trung lưu, các tổ 

chức xã hội dân sự, không muốn chờ đợi thêm nữa. Đây là một khía cạnh 

chính trị mà giới làm chính sách không thể không lưu tâm. 

Ngày nay, người dân Mỹ Latin tìm kiếm sự bình đẳng thông qua các 

nhà nước phúc lợi. Những sự điều chỉnh ngắn hạn trong quá trình tái cơ 

cấu nền kinh tế đã tạo ra những gánh nặng đè lên vai lực lượng công nhân 

như thất nghiệp, sụt giảm lương bổng, công việc bấp bênh, và nhu cầu tái 

đào tạo. Một chính sách an sinh xã hội khả thi sẽ được hoạch định từ các 
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nguồn tài lực hiện có. Cùng lúc đó, các chính sách và các định chế cụ thể 

về tư cách và nghĩa vụ pháp lý, về các quy định, và về các thủ tục hành 

chính cần phải phù hợp cho việc duy trì sự tăng trưởng, như trong những 

môi trường kinh tế có khu vực tư nhân chủ đạo. 

Ngay cả trong những trường hợp khả quan nhất, các quốc gia Mỹ Latin 

cũng sẽ mất hàng thập kỷ để đạt được những tiến bộ xã hội trên diện 

rộng, thỏa mãn các quy chuẩn về bình đẳng và làm tăng kỳ vọng trong 

tầng lớp trung và hạ lưu. Như Haggard và Kaufman từng đưa ra luận 

điểm: “Để những cải cách kinh tế theo đường hướng chính thống có được 

sự ủng hộ ổn định về lâu dài, thì dân chúng cần phải có được lý do để tin 

rằng những cải cách này sẽ là phương pháp thay thế nhằm nâng cao phúc 

lợi xã hội.” Theo như lời Nelson: “dân chúng cần một hình ảnh đáng tin 

cậy về một xã hội đáng mơ ước có tính thực tiễn”. Để tạo được một viễn 

tượng quốc gia như thế cần có sự lãnh đạo tốt, khả năng thuyết phục cao, 

sự hỗ trợ kiên định và bền vững của các chính đảng, cũng như có được sự 

bù đắp đúng lúc cho “bên thua” trong cuộc chơi kinh tế và tạo ra được 

những kết quả đáng kể trong thời gian ngắn. 

Do đó, sự tin cậy của quần chúng về vai trò lãnh đạo chính trị trở nên 

tối quan trọng; cách thức mà những người công nhân liên hệ với chính 

phủ đóng vai trò then chốt cho sự thành công của quá trình cải tổ kinh 
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tế. Tại Mỹ Latin, các cuộc cải tổ kinh tế theo hướng tự do hóa có hiệu 

quả và ít gây đổ vỡ xã hội nhất được tiến hành bởi các chính phủ đứng 

đầu là các tổng thống hoặc các đảng (hay liên minh các đảng) có nền tảng 

hoặc quá khứ theo đường hướng trung tả. Sự thành công của những nỗ 

lực này liên quan mật thiết đến lòng tin, đến sự tin tưởng giữa những 

người bị lép vế mà chính phủ trong các trường hợp này đã quan tâm sâu 

sắc đến quyền lợi dài hạn của họ. Menem, Fujimori, Carlos Andrés Pérez 

và chính quyền Aylwin tại Chile là ví dụ điển hình cho khẳng định này. 

Chính quyền của Nelson Mandela tại Nam Phi cũng đang đi theo đường 

hướng này. Cũng nên lưu ý rằng, các lực lượng dân chủ xã hội mà tiền 

thân là cộng sản tại Đông Âu đã giành được nhiều thắng lợi bầu cử lớn. 

Sự tin cậy của người dân vào Đảng Công nhân Xã hội chủ nghĩa Tây Ban 

Nha (PSOE) thường xuyên được nêu trên sách báo. Nhận định này không 

nhằm đưa ra căn cứ cho những dự đoán về tương lai, mà thay vào đó, tôi 

muốn nhấn mạnh về sự phức tạp trong việc cùng lúc phải duy trì tăng 

trưởng kinh tế bền vững và an bình xã hội trong khuôn khổ dân chủ. 

 

Những thách thức trong tiến trình củng cố dân chủ 

Mặc dù những vấn đề về công bằng xã hội tạo nên những thách thức to 

lớn cho Mỹ Latin, nhưng nhìn chung chúng không gây trở ngại cho nền 
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dân chủ, ít nhất là trong các chế độ có mức độ thể chế hóa cao hơn trong 

khu vực. Sự đồng thuận về bản thân dân chủ và nền kinh tế thị trường 

dựa trên nền tảng tư hữu dần đủ lớn để vượt qua những bất ổn xã hội có 

thể dự đoán được. Tuy nhiên, điều này lại không đúng đối với tăng trưởng 

kinh tế. Những bất ổn, đổ vỡ, và sự trượt dần về chủ nghĩa dân túy và tình 

trạng lạm phát cao là những nguy cơ thật sự không loại trừ bất kỳ quốc 

gia nào trong khu vực Mỹ Latin. Sự thất bại của các nền dân chủ kém ổn 

định trong việc xây dựng các định chế vốn đặc trưng trong các xã hội dân 

chủ hoàn thiện đã khiến những nền dân chủ kém ổn định này không có 

được những công cụ hiệu quả khi phải đối mặt với xung đột chính trị và 

bất ổn xã hội. 

Tôi đưa ra dự đoán này dựa trên nhận định rằng các qui trình dân chủ 

hiện có được sự tôn trọng rộng rãi trong khu vực. Tại những nước có 

truyền thống dân chủ (Chile, Uruguay, Costa Rica), sự hội tụ ý thức hệ là 

cội nguồn của những sức mạnh vừa mới được tìm thấy trong dân chủ. Bên 

thua cuộc trong các cuộc bầu cử không còn phải lo ngại những giá trị cơ 

bản và lợi ích của họ bị đe dọa bởi những chính sách của bên thắng cuộc. 

Những quốc gia không có truyền thống dân chủ cần phải thận trọng. 

Tôi xem chúng là những chế độ chưa được củng cố – các nền dân chủ ủy 

nhiệm hay dân chủ bầu cử trên lý thuyết (delegative or elective 



633 | 723 

 

democracies) – đang trong giai đoạn chuyển đổi về chính trị. Sự yếu ớt của 

chế độ độc tài tại Mexico, cùng với sự khủng hoảng kinh tế và các cuộc 

nổi loạn sắc tộc gần đây tại Chiapas, có thể dẫn đến một kết quả dân chủ. 

Để làm được như thế, những định chế dân chủ thiết yếu cần phải được 

xây dựng đúng lúc và không phát sinh những rắc rối chưa lường trước 

được từ sự phức tạp của các cuộc khủng hoảng. 

Năm 1990 là một bước ngoặt trong tiến trình dân chủ tại Nicaragua. 

Lần đầu tiên trong lịch sử, quá trình chuyển giao quyền lực đã diễn ra 

trong hòa bình sau một cuộc bầu cử. Các nhóm phiến quân du kích trước 

đó đã được kết hợp vào lực lượng quân đội quốc gia một cách thành công; 

sau đó, một chỉ huy trưởng của lực lượng phong trào Sandinista đã giải trừ 

quân lực xuống còn một phần ba mức ban đầu. Một bộ phận đáng kể 

trong Mặt trận giải phóng quốc gia Sandinist dần chuyển sang chiều 

hướng ôn hòa, cũng như những nhóm cực hữu trước đó. Công cuộc xây 

dựng nền dân chủ tại Nicaragua dù vẫn còn phải đối diện với nhiều thách 

thức, nhưng tiến trình dân chủ đã đi đúng hướng. 

Cuộc nội chiến tại El Salvador cuối cùng cũng chấm dứt, và lực lượng 

thuộc phong trào du kích cũng được hòa nhập lại vào hệ thống chính trị. 

Cùng lúc đó, El Salvador đã kích hoạt một chương trình cởi trói kinh tế 

đầy tham vọng với nền tảng của một nền kinh tế tương đối lành mạnh. 
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Các trường hợp của Guatemala, Paraguay, và Haiti vẫn còn rất mơ hồ 

trong khu vực.  

Cần lưu ý rằng tại các nước đã đề cập ở trên, nghi ngờ gian lận phiếu và 

nỗi lo sợ của bên thua cuộc về việc bị trừ khử hoặc trả thù (nhiều nhân 

vật nòng cốt trong PRI vẫn dứt khoát không tỏ ra hợp tác quá trình 

chuyển giao quyền lực tại Mexico) đang hủy hoại các cuộc bầu cử. Tuy 

nhiên, nhiều cuộc bầu cử công bình chấp nhận được vẫn diễn ra, và yêu 

cầu của quần chúng về những cải cách theo chiều hướng dân chủ hiện 

đang dâng cao tại hầu hết các quốc gia này. 

Khi dân chủ được củng cố, vai trò chủ động trong chính trị của lực 

lượng quân đội cũng chấm dứt. Quả thực, quá trình này hiện đang diễn ra 

trong các nước xem bầu cử là cơ chế hợp pháp duy nhất để chuyển giao 

quyền lực. Tại các quốc gia này, quá trình xóa bỏ phân hóa chính trị đã 

giúp giảm thiểu những nguy cơ cho cả bên thắng lẫn bên thua. Những nỗ 

lực thể chế hóa khi diễn ra các cuộc đảo chính (trái với chủ nghĩa phiêu 

lưu của một số cá nhân sĩ quan) chỉ có hiệu quả khi một lượng đáng kể 

các nhóm dân sự đứng lên phản đối lực lượng quân sự. Trong một số 

trường hợp, ví dụ như Chile, các lực lượng vũ trang vẫn được hưởng mức 

độ đáng kể của một cơ quan tự quyết trong một khoản thời gian, mặc dù 

giảm trừ quyền lực vẫn là xu hướng hiện hành tại đây. 
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Một lần nữa, các quốc gia mới bắt đầu tiến trình thể chế hóa dân chủ 

cần phải thận trọng. Tại Trung Mỹ (trừ Costa Rica), Ecuador, Peru và 

Paraguay, việc quân đội tiếm quyền ít có khả năng xảy ra hơn so với một 

thập kỉ trước, nhưng cũng không hoàn toàn loại bỏ được. Chúng ta có thể 

hy vọng rằng lực lượng quân đội tại các quốc gia này sẽ đóng vai trò chính 

trị đáng kể phía sau hậu trường, vận dụng cẩn trọng quyền phủ quyết và 

có lẽ trở thành trọng tài phân xử cho các xung đột chính trị. Cách duy 

nhất có thể ngăn ngừa hiệu quả việc giới quân sự can thiệp vào chính trị là 

xây dựng một nền dân chủ hữu hiệu. 

Khi sự ủng hộ cho dân chủ và kinh tế thị thường tại Mỹ Latin có được 

một đồng thuận cơ bản, thì thách thức trong việc cùng lúc duy trì ổn 

định chính trị, tăng trưởng kinh tế bền vững, và xây dựng an bình xã hội 

thuộc về năng lực quản lý cơ bản. Năng lực quản lý phải đáp ứng việc củng 

cố tự do, đảm bảo ổn định, gầy dựng sự thịnh vượng, và giải quyết các vấn 

đề xã hội. 

 

Các định chế dân chủ và vai trò lãnh đạo  

Tại Mỹ Latin, năng lực lãnh đạo tương lai sẽ dựa vào sự gia tăng hiệu quả 

trong việc hoạch định và đạt được mục tiêu quốc gia, một làn sóng sáng 

tạo và tinh thần đổi mới, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực khan hiếm, 
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và khả năng đáp ứng tốt hơn về nhu cầu và yêu cầu xã hội. Để đồng thời 

đạt được tiến bộ trên tất cả các mặt đó, cần củng cố mối liên hệ cộng sinh 

giữa các tiến trình chính trị, kinh tế, và xã hội, cùng với một khả năng 

lãnh đạo có viễn kiến có thể tiên liệu những mâu thuẫn và những sự bất 

tương thích không thể tránh khỏi giữa ba yếu tố trên.  

Những điều kiện dân chủ tiên quyết này có liên quan đến quá trình xây 

dựng định chế, hiện đại hóa bộ máy nhà nước, hoặc cả hai. Trước mắt Mỹ 

Latin vẫn còn một chặn đường dài để có thể đạt được những chuẩn mực 

thỏa đáng trong hầu hết các phương diện trên. 

Trước khi chuyển sang vấn đề về các định chế, tôi sẽ bàn luận đến hai 

mô hình dân chủ được ưa chuộng áp dụng cho khu vực: dân chủ đa số và 

dân chủ kết hợp tản quyền (majoritarian vs consociational democracy). 

Đến thời điểm này, tôi đã chỉ ra rằng, sự xuất hiện những đồng thuận 

trên các nguyên tắc cơ sở là thay đổi thiết yếu tại Mỹ Latin. Tôi cũng 

nhấn mạnh đến sự cần thiết việc đẩy mạnh xây dựng đồng thuận. Những 

nhận định này ngầm ủng hộ mô hình dân chủ kết hợp tản quyền của 

Arend Lijphart. Mặt khác, những vấn đề về bình đẳng xã hội - và ngay cả 

chính lịch sử Mỹ Latin - nhắc nhở cho chúng ta về một xã hội Mỹ Latin 

vẫn còn tồn tại những chia rẽ sâu sắc. Cùng lúc đó, tập quán tư tưởng vẫn 

cho rằng hiệu quả của việc ra chính sách phụ thuộc vào những quyết định 
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hiệu quả, một điều chỉ có thể có được từ đa số chính trị. Hầu hết các nhà 

lãnh đạo tại Mỹ Latin đều tin rằng chỉ có dân chủ đa số (theo thuật ngữ 

cũa Lijphart) mới có thể áp chế được các lợi ích cố hữu từ các nhóm đặc 

quyền, tránh được bế tắc, và đơn giản là có thể khiến mọi việc hoạt động 

trơn tru. 

Tuy nhiên, Lijphart không đồng tình với tập quán tư tưởng trên trong 

luận điểm cuối. Với trường hợp của Nam Phi, ông tuyên bố rằng hệ thống 

kết hợp tản quyền hoặc chia sẻ quyền lực là một giải pháp dân chủ cực kỳ 

hữu hiệu cho những xã hội bị phân hóa. Ông cũng nói thêm rằng, dân 

chủ kết hợp tản quyền phù hợp với một xã hội bị phân hóa hơn là nguyên 

tắc đa số - và thực thế, đó là kiểu dân chủ duy nhất có tính khả thi trong 

những quốc gia bị phân hóa sâu. Trên khía cạnh đưa ra quyết định, mô 

hình kết hợp tản quyền nhận thấy rằng hầu như chỉ có mô hình dân chủ 

đa số mới có thể đưa ra được những quyết định nhanh chóng và quyết 

đoán; tuy nhiên, cho phép đưa ra quyết định nhanh chóng không nhất 

thiết là một quy trình khôn ngoan. Có lẽ luận điểm cuối cùng này nhằm 

ám chỉ rằng quyết định bởi một đa số nhỏ chống lại ý muốn của một số 

lượng đáng kể các thành phần khác trong xã hội không những dẫn đến 

xung đột chính trị mà còn tạo ra những bất ổn về lâu dài.  
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Trong những xã hội phân hóa như tại Mỹ Latin, để có thể đồng thời 

củng cố cải tổ kinh tế và thúc đẩy bình đẳng xã hội, thì những quyết định 

và chính sách có tính cơ sở phải được thực thi lâu dài. Tôi tin rằng Mỹ 

Latin không phù hợp với mô hình nào của Lijphart. Mức độ đồng thuận 

đạt được cho đến giờ vẫn còn rất nhiều thiếu sót và thiếu ổn định; hầu 

như vẫn chưa có được đột phá nào ra khỏi tình thế lưỡng nan giữa “tăng 

trưởng và bình đẳng”. Đồng thuận về kinh tế xã hội vẫn chưa được tăng 

cường, và cần phải được tăng cường và đào sâu hơn. 

Tuy nhiên, sự đồng thuận có khuynh hướng ủng hộ tình trạng hiện tại. 

Các lực lượng bảo thủ được dự đoán sẽ bảo vệ đặc quyền và các lợi ích cố 

hữu khác. Điều này đúng với giới thượng lưu, nhưng cũng đúng với các 

thành viên thuộc các công đoàn, nhân viên thuộc các doanh nghiệp nhà 

nước, các chính trị gia được bổ nhiệm, và những công ty được hưởng lợi 

từ các chính sách có tính bảo hộ và dân tộc chủ nghĩa trong mô hình 

công nghiệp hóa thay thế hàng nhập cảng (ISI). Dân chủ kết hợp tản 

quyền thường có định kiến với sự thay đổi, và do đó khó có thể phổ biến 

tại Mỹ Latin. 

Một đặc tính cố hữu của hệ thống dân chủ kết hợp tản quyền là hệ 

thống kiểm soát và cân bằng phức tạp, phức tạp hơn hẳn hệ thống cần 

thiết cho cơ chế giải trình trách nhiệm của giới cầm quyền. Tại một số 
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thời điểm, những đặc tính trở ngại này có thể sẽ không nhận được sự 

đồng tình của đa số chính trị; do đó, hệ thống kết hợp tản quyền trên 

thực tế sẽ làm gia tăng sự phân hóa. Cuối cùng, việc ra chính sách dựa 

trên đồng thuận sẽ không tránh khỏi khả năng làm suy giảm tính nhất 

quán của các chính sách; nhiều thỏa thuận khác nhau mang trong nó 

những lợi ích đa dạng và đôi khi đối đầu nhau sẽ dẫn đến bế tắc. Điều này 

đặc biệt đúng trong những chính thể bị phân mảnh, khi mà hệ thống 

chính trị đơn thuần không thể đạt được một đồng thuận nào.  

Vậy chúng ta có thể mọng đợi hay đề xuất những gì? Tôi xin mạn phép 

nói rằng đồng thuận cần được mở rộng để bao quát những định chế cơ 

bản về chính trị và kinh tế, những quy luật của cuộc chơi, và những chính 

sách cần thiết để duy trì sự năng động của các quá trình tiết kiệm nội địa, 

đầu tư khu vực tư nhân, và phát huy sáng kiến. Tuy nhiên, tôi tin rằng, 

ngoài những giới hạn về đồng thuận trên, tính hợp pháp của nền dân chủ 

chỉ có thể được duy trì nhờ vào sự quyết đoán và năng lực thực thi mà chỉ 

có một lực lượng đa số chính trị mạnh mới có khả năng đảm bảo. 

Việc bảo vệ quyền lợi thiểu số thông qua điều khoản hiến định là một 

phương thức thay thế cho tư tưởng kết hợp tản quyền, giúp xóa bỏ lo ngại 

về những thay đổi đột ngột và triệt để luật chơi. Có thể gọi đó là tư tưởng 

kết hợp tản quyền hình thức. Chile là một trường hợp như thế, quốc hội 
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cần phải có được hai phần ba đồng thuận để có thể thông qua những tu 

chính thuộc các vấn đề nhạy cảm như quyền tự do công dân, quyền tư 

hữu, và các quy trình tự cải tổ hiến pháp.  

Vai trò lãnh đạo là một yếu tố quyết định cho những tiến bộ gần đây tại 

Mỹ Latin. Khả năng giữ vững tư chất đạo đức cao của tổng thống Aylwin 

có vai trò thiết yếu đối với chính phủ dân chủ đầu tiên tại Chile sau 17 

năm gián đoạn. Tổng thống Cardoso có được sự tín nhiệm cao trên mọi 

phương diện. Tổng thống Argentina Menem là một người mạnh bạo 

trong các vấn đề chính trị và có một tinh thần mạo hiểm khá đặc sắc; 

cũng như tổng thống Peru Fujimori. Tuy nhiên, để có thể nhận được sự 

ủng hộ chính trị về lâu dài, cần có một nền tảng bền vững hơn mà chỉ có 

các đảng chính trị mới có khả năng cung cấp. Truyền thống về thể chế 

tổng thống và quyền hành của nhánh hành pháp đơn thuần không cung 

cấp được những hỗ trợ chính trị cần thiết cho một số chính sách cụ thể. 

Và cá nhân một lãnh đạo cũng không được trông đợi có thể đối mặt hiệu 

quả những phức tạp trong việc quản lý quốc gia dưới thể chế dân chủ. 

Chỉ những đảng chính trị được xây dựng tốt mới có khả năng đảm bảo 

sự ủng hộ và chấp thuận từ xã hội đối với các chính sách trong thời gian 

dài; sự chấp thuận này sẽ tạo thuận lợi cho các chính đảng trong việc tạo 
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ra một đa số nhất quán cần thiết cho chính quyền đương nhiệm có thể 

quản lý đất nước hiệu quả. 

 

Các đảng phái chính trị và hệ thống bầu cử  

Một hệ thống đảng phái được thể chế hóa gồm những đặc điểm sau: tính 

liên tục (tính theo thập kỉ) trong hệ thống chính đảng, có gốc rễ vững 

chắc trong xã hội, có tính phổ biến trên toàn quốc gia, có sự nhất quán 

hợp lý về ý thức hệ, có một tổ chức đảng không lệ thuộc vào một nhân 

vật bảo trợ hay một lãnh đạo, và có một hệ thống kỷ luật đảng nhằm đảm 

bảo có được đường lối rõ ràng và nhận được sự ủng hộ của các đảng viên 

trên các vấn đề liên quan, đặc biệt là những đảng viên đang nắm ghế trong 

quốc hội. Các nước Mỹ Latin có nền chính trị ổn vững và phát triển nhất 

– như Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina và Colombia – đều có được 

những tiêu chuẩn trên và sở hữu một hệ thống đảng phái được thể chế 

hóa tốt, trái với các hệ thống đảng phái hỗn loạn. 

Cho đến nay, sự bất ổn chính trị tại các nước như Brazil, Peru, 

Ecuador, và Trung Mỹ (trừ Costa Rica) vẫn do sự thất bại trong việc thể 

chế hóa hệ thống đảng phái. Paraguay và Mexica phải đối diện với những 

thách thức từ việc chuyển đổi từ cơ chế độc tài đảng trị sang một hệ 

thống bầu cử tự do và cạnh tranh công bằng. 
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Làm cách nào để xây dựng một hệ thống đảng phái được thể chế hóa 

tốt trong các quốc gia có nền chính trị kém phát triển nhất trong khu 

vực? Một yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo cho nỗ lực này là phải tạo 

được sự thu hút đối với bầu cử trong giới chính trị gia cũng như đối với 

công dân. Một điểm thiết yếu nữa là phải công bằng hóa cuộc chơi tranh 

cử và tạo dựng được sự mong đợi có được những cuộc bầu cử tự do và 

công bằng, tôn trọng kết quả, và chuyển giao quyền lực trong ôn hòa. 

Hợp pháp hóa bầu cử - tức khiến người dân chấp thuận rằng bầu cử là cơ 

chế duy nhất để lựa chọn lãnh đạo và chuyển giao quyền lực chính quyền 

– là nền tảng cho mọi định chế trong nước khác. 

Một yếu tố khác góp phần đáng kể trong việc phát triển đảng phái là 

tạo ra cơ hội chia sẻ quyền lực trong chính quyền vùng và địa phương. Và 

cuối cùng, cần có một sự công nhận hiến định, một khuôn khổ pháp lý 

nhằm kiểm soát việc tổ chức đảng phái, và những quy trình đảm bảo trách 

nhiệm giải trình và minh bạch hóa việc quản lý hoạt động của các chính 

đảng cho quá trình thể chế hóa hệ thống chính đảng. Cũng nên tính đến 

một hệ thống hỗ trợ tài chính công cho các chiến dịch vận động tranh cử 

nhằm giảm thiểu các hành vi tham nhũng và tránh cho các đảng bị lệ 

thuộc vào các nhà tài phiệt lớn mạnh. 
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Sau bước đầu về việc xây dựng chính đảng, các tài liệu sau đó hướng vào 

việc giảm thiểu tình trạng phân hóa và manh múng trong hệ thống đảng 

phái, một điều dễ nhận thấy trong các hệ thống chính đảng còn hỗn loạn 

tại Brazil, Peru và Ecuador. Tại các quốc gia này, sự phân hóa vẫn còn rất 

nặng. Hệ thống lưỡng đảng (nay là tam đảng) đã được thể chế hóa từ lâu 

của Uruguay vẫn còn bị phân hóa cao trong thực tế. Số lượng bè phái 

trong đảng rất lớn, thường độc lập với quyền quản lí của trung ương, và 

chúng cũng có những hành vi chính trị rất khó đoán. Sự phân hóa này 

phần lớn là do hệ thống bầu cử bất bình thường tại Uruguay, làm cản trở 

năng lực điều hành đất nước. Chính vì thế, không hề khó đoán khi đề 

xuất lập pháp nhằm tư nhân hóa các tập đoàn nhà nước của cựu tổng 

thống Luis Lacalle đã gặp phải bế tắc trước quốc hội và phải chịu thất bại 

sau một cuộc trưng cầu dân ý. 

Năng lực điều hành kém của chính phủ cộng với sự yếu kém của đảng 

phái chính trị tại Peru đã làm triệt tiêu các chính đảng lớn. Đảng Nhân 

dân hành động (Acción Popular, AP) và Đảng Đồng minh cách mạng 

quần chúng Châu Mỹ (American Popular Revolutionary Alliance, APRA) 

đã trở thành nạn nhân từ sự yếu kém của Fernando Belaúnde (AP) và 

Alan García (APRA). Sau đó đến lượt Đảng Liên hiệp cánh tả (United 

Left). Mặc dù luôn chứng minh được sức mạnh của mình trước các cuộc 
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bầu cử, nhưng Đảng Liên hiệp cánh tả đã không thể cắt đứt liên hệ với 

các phong trào cực đoan, và sau đó đã bị đánh bật khi cử tri quay lưng lại 

với lượng lượng du kích Con đường tươi sáng (Shining Path). Fujimori, 

bằng phong cách cá nhân và tiếng tăm lẫy lừng của mình, đã lên nắm 

quyền khi ông thực hiện các biện pháp ổn định kinh tế và đánh bại các lực 

lượng khủng bố Con đường tươi sáng và Phong trào cách mạng Tupac 

Amaru (Revolutionary Tupac Amaru Movement). Câu hỏi đặt ra là liệu 

Furimoji và giới tinh hoa chính trị Peru có ý muốn và tầm nhìn thông 

suốt để có thể tiến hành nghiêm túc việc định chế hóa hệ thống chính 

đảng, vai trò của quốc hội, xây dựng hệ thống tư pháp độc lập, nền pháp 

quyền, và tôn trọng nhân quyền. Có thể thấy, những tiến trình trên hầu 

như không có gì biến chuyển dưới sự lãnh đạo của Furimoji. 

Tại Brazil, đến năm 1990, sự phá sản của Kế hoạch Cruzado (Cruzado 

Plan) và tỉ lệ lạm phát phi mã đến mức 1500% đã giáng một đòn chí tử 

vào Đảng Phong trào dân chủ Brazil (Brazilian Democratic Movement, 

PMDB), một đảng đã từng được nhiều người trông đợi sẽ trở thành một 

chính đảng lớn và hiện đại. Tuy nhiên, viễn cảnh về việc phát triển một hệ 

thống chính đảng đang trở nên rất sáng sủa. Thứ nhất, tổng thống 

Cardoso – khác với những người tiền nhiệm của ông – là một người ủng 

hộ mạnh mẽ các định chế chính trị. Ông được trông đợi có thể dùng 
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quyền lực và uy tín của mình để hỗ trợ một quá trình xây dựng chính 

đảng mới. Thứ hai, Đảng Công nhân (Worker’s Party) và Đảng dân chủ 

xã hội Brazil của Cardoso hiện là những đảng được cơ cấu khá tốt, có xu 

hướng trung lập và tả khuynh trong hệ thống chính trị. Những chính 

đảng này nên thúc đầy những người khác tổ chức các đảng đối lập. Tuy 

nhiên, những nhân vật đầu sỏ tại các vùng địa phương vẫn nắm được 

quyền lực to lớn nhờ vào hệ thống chính trị phong kiến tại Brazil, mặc dù 

hiện hệ thống này hiện đang dần bị mất uy tín. Vào lúc này, vẫn chưa thể 

kết luận được rằng những bước đột phá về chính trị có thể được duy trì 

được hay không. 

Các cuộc cạnh tranh chính trị và các cuộc bầu cử hấp dẫn đã trở nên có 

ý nghĩa đối với Mỹ Latin. Các chiến dịch vận động tranh cử cần được tổ 

chức tốt, có được nguồn tài lực mạnh, có nền tảng chính trị vững chắc, và 

có những hoạt động mang tính tập thể cao nhằm thuyết phục được cử tri 

và sự tin tưởng của công dân. Những yếu tố này chỉ có thể được đáp ứng 

bởi các chính đảng. Do đó, mặc dù gặp phải sự nghi ngại và thành kiến 

của đa số người dân về đảng phái và giới chính trị gia, cơ hội cải tổ chính 

trị vẫn còn rộng mở tại Mỹ Latin. 

Tất cả các quốc gia tại Mỹ Latin cần gấp rút có được những tiến bộ 

vượt bậc về các khía cạnh như kỉ luật và đoàn kết trong tổ chức chính 
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đảng, tăng cường vai trò của giới chuyên môn kỹ thuật trong các vấn đề 

chính sách trọng yếu. Những viên chức được bầu lên cũng cần có thái độ 

bằng lòng thỏa hiệp trong nội bộ, nhờ đó các bè phái trong đảng vẫn có 

khả năng tồn tại mà không phải ly khai khỏi đảng, một đặc tính cố hữu 

trong suốt lịch sử Mỹ Latin. 

Một số cơ chế mà lãnh đạo các đảng có thể sử dụng để tăng cường tính 

kỷ luật và trung thành trong hàng ngũ đảng viên như điều hành hiệu quả 

công việc tài chính cho các chiến dịch tranh cử và công tác tổ chức đảng, 

tăng cường tiếp cận thông tin đại chúng, đưa ra nhận định đúng lúc về các 

vấn đề trọng yếu, và qui chế hóa yêu cầu thực hiện cam kết tranh cử của 

các ứng cử viên vào điều lệ đảng.  

Cơ quan lập pháp là định chế cơ bản của nền dân chủ đại diện, ngay cả 

trong các chế độ tổng thống. Dĩ nhiên, những quy trình lập pháp có vai 

trò thiết yếu đối các chính sách. Hơn thế nữa, cơ quan lập pháp là nơi 

diễn ra các hoạt động chính đảng và các cuộc tranh luận chính trị, bởi mỗi 

thành viên – cũng như là tổng thống - có được tính hợp pháp từ phiếu 

bầu của người dân. Các cơ quan lập pháp tại Mỹ Latin từ trước đến nay 

thường rất yếu, và còn thường bị làm suy yếu bởi các vị tổng thống bằng 

các hành động giấu giếm thông tin quan trọng, bắt ép thông qua các dự 

thảo luật, và tìm cách qua mặt cơ quan lập pháp. 
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Tuy nhiên, tình hình này hiện đang có sự thay đổi. Mối quan tâm về 

việc tăng cường quyền lực cho cơ quan lập pháp so với nhánh hành pháp, 

cũng như nhận thức về vai trò thiết yếu của việc có được đa số chính trị 

trong cơ quan lập pháp đối với việc làm chính sách, đang ngày càng phổ 

biến trong khu vực. Nhằm thúc đẩy việc tạo dựng đồng thuận và sự liên 

kết, cũng như tránh việc các nhà lập pháp thuộc các đảng bên thứ ba sử 

dụng quyền phủ quyết, cần định chế hóa những cơ chế vào trong hệ 

thống bầu cử nhằm ngăn ngừa sự manh múng đảng phái trong cơ quan 

lập pháp. Để thực hiện được mục tiêu này cần có các kỹ thuật gia về định 

chế hóa. 

Nếu nền tảng về sự hợp pháp được ưu tiên hàng đầu, thì đại diện theo 

tỉ lệ được xem là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác, nếu cần tạo điều kiện cho 

sự hình thành đa số chính trị trong nghị viện, thì hệ thồng đầu phiếu đa 

số người-về-trước-thắng (first-pass-the-post) là lựa chọn phù hợp hơn. 

Tổ chức bầu cử tổng thống và nghị viện cùng lúc sẽ làm giảm sự chia rẽ 

trong chính phủ; và ngược lại nếu tách biệt hai cuộc bầu cử này với nhau 

sẽ tạo ra một chính phủ chia rẽ. 

Sự phân mảnh sẽ được giảm bớt bằng cách yêu cầu các ứng cử viên phải 

có tối thiểu từ năm đến mười phần trăm số phiếu để có được ghế trong cơ 

quan lập pháp. Trong hệ thống đa đảng, một mức độ tỉ lệ vừa phải – từ ba 
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đến năm ghế cho mỗi vùng – sẽ giúp cho các đảng được sự tín nhiệm của 

đa số dân chúng có được số lượng đại diện công bằng trong nghị viện, 

cũng như hạn chế sự phân mảnh trong cơ quan lập pháp và việc sử dụng 

quyền phủ quyết của các đảng thuộc bên thứ ba. Cách đầu phiếu đa số 

người-về-trước-thắng là một lựa chọn khác. Tuy nhiên cách thức này sẽ 

khiến thiểu số phải lệ thuộc vào sự khoan dung của đa số - một điều 

không thích hợp đối với những nền dân chủ còn yếu kém. 

Cuối cùng, hệ thống bầu cử có thể được vận dụng nhằm tăng cường 

tính đại diện cho thiểu số, nhờ đó bắt buộc đa số phải thương lượng và 

tìm sự thỏa hiệp. Hệ thống hai thành viên mỗi khu vực hiện tại tại Chile 

được thiết kế nhằm đáp ứng mục đích trên, đồng thời đẩy các chính đảng 

vào hai khối khác nhau (lưỡng hóa bằng liên minh miễn cưỡng). 

Đáng tiếc rằng, cách thức đại diện theo tỉ lệ dựa trên nguyên tắc dân 

chủ về đại diện công bằng đã chiếm ưu thế tại hầu hết các nước tại Mỹ 

Latin. Đây là những trường hợp tại các quốc gia có hệ thống đảng phái 

yếu và phân mảnh, như Brazil, Peru và Ecuador. Tại bang São Paulo của 

Brazil, một đại biểu trong Quốc hội có thể được bầu chỉ với 1.7% số 

phiếu trong vùng bởi đây là một vùng lớn và không có ngưỡng dưới hạn 

cho toàn quốc. 
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Cải cách bầu cử là cần thiết, tuy nhiên dựa trên những gì đã xảy ra thì 

đây là một việc cực kì khó khăn. Cho dù hệ thống hiện hành có khuyết 

điểm thế nào đi chăng nữa, thì đa số những người còn đương nhiệm sẽ 

cảm thấy vị thế của họ bị đe dọa bởi những cải tổ, và hiển nhiên sẽ chống 

lại bất kì thay đổi nào, và có thể tạo nên một liên minh gồm các phe cánh 

đối lập nếu cảm thấy cần thiết. Tôi tin rằng, kết hợp giữa một hệ thống 

tạo được đa số và sự bảo vệ hiến định cho các quyền lợi của các nhóm 

thiểu số là cách thức phù hợp cho tình trạng tại Mỹ Latin. 

Trên mức độ xúc tiến, nhiều chương trình được tài trợ bởi Ngân hàng 

Thế giới (World Bank), Ngân hàng Phát triển liên Châu Mỹ (Inter-

America Development Bank – IDB) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa 

Kỳ (U.S Agency for International Development) đã được tiến hành nhằm 

củng cố hệ thống lập pháp trên khắp khu vực. Những chương trình này 

bao gồm việc thúc đẩy dòng thông tin; đánh giá chất lượng các dự luật bởi 

các nhà cố vấn có năng lực chuyên môn và đáng tin cậy về chính trị; tham 

khảo các chuyên gia và các nhóm lợi ích; và tạo lập tốt các thông lệ, 

nguyên tắc, và quy trình nhằm vận hành các ủy ban nghị viện, các phiên 

họp toàn thể, việc thông qua các dự luật và dàn xếp các tranh cãi.  

 

Tranh luận về chế độ  
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Một cuộc tranh luận có liên quan đến những vấn đề vừa được đề cập ở 

trên là việc chủ trương tán thành chế độ tổng thống hay chế độ nghị viện. 

Các nước Mỹ Latin luôn theo chế độ tổng thống, ngoại trừ một số ít 

ngoại lệ. Gần đây, chế độ nghị viện được công khai đưa lên bàn nghị sự tại 

một số nước trong khu vực. Nhiều biện thuyết cho hệ thống nghị viện có 

tính thuyết phục cao; đặc điểm thu hút nhất của kiểu hệ thống này khả 

năng giải quyết khủng hoảng bằng cách giải tán nghị viện và kêu gọi một 

cuộc bầu cử mới, cũng như khả năng tạo thuận lợi cho việc hình thành 

các liên minh. Với truyền thống tổng thống trong khu vực, sự yếu kém từ 

trước đến nay của các chính đảng và các cơ quan lập pháp, cùng với các 

yếu tố quân sự, việc chuyển đổi sang các hệ thống nghị viện là một điều 

tất yếu.  

Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang hệ thống nghị viện tại Mỹ Latin sẽ gặp 

phải nhiều tranh cãi bởi một lẽ thực tế rằng công chúng luôn xem tổng 

thống như một vị nguyên thủ quốc gia luôn tận tâm vì lợi ích của đất 

nước và thường khá xem thường các nghị viện (mặc dù cách nhìn nhận 

này thường không công bằng). Chỉ có các chính đảng tại Costa Rica và 

Chile là gần đạt được các chuẩn mực cần thiết cho một chế độ nghị viện. 

Luận điểm phản bác chế độ nghị viện là mặc dù thực chất khuôn khổ 

nghị viện sẽ tạo áp lực khiến các chính đảng phải nhanh chóng hiện đại 
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hóa bản thân, nhưng tinh thần kỷ luật và sự trung thành trong các đảng 

không thể xây dựng được trong một sớm một chiều được. 

Công bằng mà nói rằng, việc triệt tiêu sự phân hóa chính trị và ý thức 

hệ có vai trò thiết yếu trong việc tạo nên cơ hội xây dựng một chính phủ 

dân chủ ổn định trong khuôn khổ cơ chế tổng thống, như có thế thấy ở 

Liên minh các Đảng vì Dân Chủ Chile (La Concertación), chính quyền 

Menem tại Argentina, cũng như chính quyền Costa Rica và Colombia. 

Tuy nhiên, tôi tin rằng, vấn đề lực chọn thể chế rốt cuộc vẫn sẽ nổi lên 

trên các bàn nghị sự, ít nhất tại các nước có nền chính trị phức tạp trong 

khu vực. Các chế độ tổng thống luôn tồn tại những căng thẳng cố hữu 

giữa cơ quan hành pháp, các chính đảng, và cơ quan lập pháp mà hậu quả 

là sự bế tắc và xung đột chính trị. Một chế độ nghị viện có thể tự động 

giải quyết các vấn đề này: nghị viện là nơi tập hợp quyền hành chính trị, 

một số lượng nhất định các nhà lập pháp trở thành thành viên trong cơ 

quan hành pháp, và vai trò lãnh đạo của các chính đảng sẽ được chuyển 

nhượng sang cơ quan lập pháp. Hơn thế nữa, các nhà lập pháp cấp bậc 

thấp có thể nâng tầm triển vọng về sự nghiệp của mình khi họ có thể 

trông đợi vào sự thăng cấp để được trở thành những thành viên cao cấp 

trong nội các. 
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Một trào lưu gần đây trong số các nhà kinh tế tân tự do, các lãnh đạo 

doanh nghiệp, và các ứng viên độc lập vào các cơ quan nhà nước (thường 

dựa trên cơ sở chống chính trị và chống đảng phái) tại Mỹ Latin là đổ lỗi 

những chính sách thất bại và thâm hụt ngân sách là do các hành vi tư lợi 

và thiếu viễn kiến của các chính trị gia. Một đề xuất gần đây về việc cần 

trao quyền chính trị cho khối kỹ trị xuất phát từ nhận định cho rằng cải 

tổ kinh tế và ra chính sách hợp lý đơn thuần là trao quyền tự quyết “các 

việc cần làm” cho các nhà kỹ trị có năng lực. Khái niệm về khối kỹ trị là 

tìm cách biệt lập những người ra quyết định khỏi áp lực từ đòi hòi xã hội 

và các nhóm lợi ích không tương thích với nguồn lực hiện có và làm giảm 

khả năng đánh giá hợp lý các chính sách. Tuy nhiên, việc chỉ định khối kỹ 

trị đơn thuần không phù hợp với những quy trình chính trị dân chủ.  

Một cách thức khác thực tế và khả thi về mặt chính trị hơn mà tôi gọi 

là các “định chế được bảo hộ” (protective institution). Ví dụ, các nước tại 

Mỹ Latin ngày càng tăng quyền tự quyết cho các ngân hàng trung ương, 

thông qua hoặc bởi hiến pháp hoặc bởi luật định. Tại Chile, hiến pháp 

quy định chỉ có tổng thống mới được đề xuất các dự luật liên quan đến cải 

tổ thuế, tăng mức lương khu vực công và trợ cấp lương hưu, hoặc tạo công 

việc mới trong chính phủ. Cơ quan lập pháp có quyền giảm chi tiêu hoặc 

xóa bỏ một số điều khoản trong ngân sách hằng năm, nhưng không có 
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quyền tăng mức chi tiêu ngân sách. Tôi xin đề xuất một phương pháp tạo 

lập đồng thuận khác nhằm làm dịu bớt các yêu cầu từ xã hội và áp lực dân 

túy: tạo lập một diễn đàn ba bên gồn các hiệp hội doanh nghiệp, các 

nghiệp đoàn, và các viên chức chính phủ nhằm giúp đại diện các bên có 

thể thảo luận về các vấn đề quan tâm chung như lương tối thiểu, điều 

chỉnh lương theo lạm phát, trợ cấp hưu trí, và các pháp chế về lao động. 

 

Cơ quan tư pháp  

Một cơ quan tư pháp độc lập và pháp quyền, hiệu quả và trung thực là yếu 

tố thiết yếu được công nhận phổ quát nhằm cho sự ổn định chính trị, 

phát triển kinh tế và công bằng xã hội. Những thiếu sót về lĩnh vực tư 

pháp tại Mỹ Latin đã trở nên phổ biến và thường rất nghiêm trọng. Người 

dân có cảm nhận rất lớn rằng luật pháp không được áp dụng công bằng 

cho tất cả mọi người; một số người có thể đứng trên luật pháp.  

Thứ nhất, một vấn đề phổ biến trong nhiều chế độ bất ổn tại khu vực 

Mỹ Latin là sự mâu thuẫn thường thấy giữa quá trình củng cố dân chủ và 

mức độ vi phạm nhân quyền. Một cơ quan tư pháp độc lập hiệu quả là yêu 

cầu cơ bản để bảo vệ nhân quyền. Áp lực quốc tế và sự can thiệp từ bên 

ngoài vào công việc nội bộ, mà hiện đang dần có được tính hợp pháp khi 

vấn đề nhân quyền trở thành mối quan tâm lớn, thúc đẩy nhanh chóng 
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những tiến bộ trong lĩnh vực này. Tuy nhiên những kinh nghiệm trên thế 

giới cho thấy các chế độ độc tài thường thường hiếm khi chịu trách 

nhiệm cho những vi phạm của chúng trong quá khứ, ngay cả sau khi chế 

độ đó đã chuyển giao quyền lực. Tôi tin rằng tăng cường tối đa nỗ lực 

trừng phạt là điều không nên; các vết thương của quá khứ cần được hàn 

gắn, và các định chế quân sự có thể duy trì một phần quyền lực không 

chính thức. 

Thứ hai, một hệ thống tư pháp độc lập cùng các cơ quan thi hành luật 

khác có vai trò tối quan trọng trong việc ngăn ngừa và xóa sổ tham nhũng. 

Một trường hợp đáng chú ý là trường hợp Chile. Chile nổi danh là một 

quốc gia Mỹ Latin nơi mà nghĩa vụ thuế được thực thi nghiêm túc và có 

mức tham nhũng trong bộ phận công nhân viên chức khu vực nhà nước, 

công an, các công việc kinh doanh thấp nhất trong khu vực. Thành tích 

này phần lớn nhờ có truyền thống tuân thủ pháp luật – một truyền thống 

thượng tôn pháp luật có từ thế kỷ 19. 

Edgardo Buscaglia và Mariá Dakolias từng nói, “có nhiều minh chứng 

cho thấy những nguyên đơn càng có ít địa vị xã hội thì càng có ít khả 

năng vận dụng các kênh giải quyết tranh chấp chính quy.” Các khoảng 

cách về địa lý và văn hóa giữa phần đông dân chúng với các cơ quan luật 

pháp, tòa án, và thẩm phán là những yếu tố ngăn trở người dân tiếp cận 
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với hệ thống tư pháp. Các rào cản khác bao gồm chi phí kiện tụng, sự trì 

hoãn và đình đốn công việc do các quy trình lỗi thời, và trong một số 

trường hợp là những tiêu cực lộ liễu. Cải cách tư pháp cần bao gồm việc 

xây dựng các phương thức thúc đẩy sự bình đẳng như tổ chức các dịch vụ 

luật sự biện hộ công, trợ cấp hỗ trợ pháp lý từ nhà nước, thành lập các tòa 

án địa phương, tòa án dành riêng cho các vấn đề gia đình, và tổ chức các 

định chế tương tự khác dựa trên nguyên tắc đơn giản hóa và linh hoạt hóa 

thủ tục. 

Nền kinh tế thị trường đang chiếm ưu thế trong khu vực thường được 

hỗ trợ bởi một nền tảng pháp lý dựa trên quyền tư hữu. Nhưng thị trường 

sẽ không thể hình thành và phát triển nếu các luật lệ liên quan đến quyền 

sở hữu và trao đổi tài sản, cả hữu hình lẫn vô hình, không được vạch định 

rõ ràng và thi hành nghiêm túc cả trên thực tế lẫn thủ tục. Cần có một hệ 

thống tư pháp phù hợp với nền kinh tế thị trường. Và cũng cần tạo dựng 

hoặc củng cố cơ hội nghề nghiệp trong ngành tư pháp, tăng mức lương 

bổng, đặt ra các tiêu chuẩn thăng tiến dựa trên phẩm chất, và quan trọng 

nhất, xây dựng một quy trình đề cử thẩm phán có khả năng đảm bảo 

quyền tự quyết để có thể cải cách tư pháp thành công. 

Các nước Mỹ Latin hiện đang có được đồng thuận rộng rãi về những 

vấn đề được nêu ở trên. Các vấn đề được tranh luận gần đây hầu như 



656 | 723 

 

không gặp phải sự chia rẽ về chính trị. Rào cản lớn nhất hiện nay có lẽ là 

vấn đề về quyền lợi của những vị thẩm phán tối cao đương nhiệm và 

những định kiến thủ cựu của họ. Tuy nhiên, tôi tin rằng, sự bất bình của 

dân chúng về việc gia tăng các mối đe dọa về sự tha hóa của các cơ quan 

do tham nhũng, làn sóng tội phạm trong các thành phố, và sự gia tăng 

nạn nghiện hút và buôn bán ma túy sẽ có tác dụng mạnh mẽ lên giới tinh 

hoa chính trị. 

 

Phân quyền và hiện đại hóa bộ máy nhà nước 

Sự phân quyền và tản quyền – sự chuyển giao trách nhiệm, quyền hành 

và nguồn tài lực từ chính quyền cho khu vực tư nhân, bao gồm cả các tổ 

chức phi chính phủ, và từ chính quyền quốc gia cho các chính quyền vùng 

và địa phương – là một phần tất yếu trong việc thúc đẩy sự tham gia chính 

trị trong một nền dân chủ. Tuy nhiên, nếu thiếu thận trọng sẽ gây ra hậu 

quả ngược, làm gia tăng sự yếu kém, nạn bảo kê, và tham nhũng. Nhiều 

nước trong khu vực đã chứng kiến nguy cơ của việc tiến hành phân quyền 

một cách vội vã: Tại Argentina, việc chính quyền vùng lạm dụng quyền 

hạn về tài chính đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thâm hụt 

ngân sách, thất thoát tài sản trong hoạt động kinh doanh nhà nước, và 
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khiến lạm phát tăng vọt. Tại Brazil, các hệ thống phong kiến địa phương 

là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thâm hụt ngân sách kinh niên.  

Các nhà xã hội và các nhà tư tưởng cấp tiến khác, cũng như giới chính 

trị gia giờ đây có khuynh hướng trao quyền cho xã hội dân sự thay cho 

việc dựa vào nhà nước như trước đây. Trên thực tế, những người cấp tiến 

cho rằng việc phân quyền và tăng cường sự tham gia của xã hội giúp tạo 

được đối trọng quyền lực với các nhóm lợi ích thuộc các doanh nghiệp lớn 

mà họ không tin tưởng. Do đó, phân quyền đóng một vai trò quan trọng 

trong việc tạo dựng đồng thuận, bởi nó có thể tìm kiếm được sự ủng hộ 

từ nhiều nhóm đa dạng vì nhiều lí do khác nhau; nó còn giúp hạ nhiệt 

những thái độ mâu thuẫn khác trong quan hệ giữa khu vực tư nhân và 

chính quyền trung ương. 

Tư tưởng gần đây cho rằng khu vực Mỹ Latin cần có những nhà nước 

nhỏ nhưng mạnh hơn có được sự tán đồng mạnh mẽ. Mặc dù các nhà tân 

tự do cổ võ cho việc xây dựng một nhà nước tối thiểu, các khuynh hướng 

chính trị chính thống vẫn có chung một cái nhìn cân bằng hơn về vai trò 

và yêu cầu của nhà nước hiện thời. 

Một yếu tố then chốt trong việc tăng cường năng lực khu vực công là 

khả năng thu hút và giữ chân các nhà chuyên môn trọng yếu, các chuyên 

gia có năng lực cao nhằm đối phó với những vấn đề trong các lĩnh vực 
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kinh tế, xã hội và chính trị đang ngày càng trở nên phức tạp. Chưa có 

quốc gia Mỹ Latin nào có được những giải pháp thiết thực cho vấn đề này. 

Thứ nhất, việc dân chúng đòi hỏi có một định mức lương bổng cố định 

cho mọi viên chức nhà nước và những quy định ngặt nghèo về ngân sách 

khiến việc trả lương cạnh tranh cho lực lượng kỹ trị trở nên rất khó khăn. 

Thứ hai, các nước Mỹ Latin vẫn chưa xóa bỏ được hệ thống bảo trợ 

truyền thống mà trong đó, sự thăng tiến được đánh giá dựa trên thâm 

niên, để thay thế bằng một hệ thống chuyên nghiệp hóa khu vực công mà 

trong đó, sự thăng tiến được đánh giá dựa trên năng lực. Những nỗ lực 

hiện đại hóa bộ máy nhà nước sẽ không có được sự tiến bộ chừng nào khu 

vực công vẫn còn yếu kém. Trong một số trường hợp, vấn đề này thậm chí 

còn trở nên tồi tệ hơn: khi không thể tránh khỏi việc điều chỉnh ngân 

sách, nhiều chính phủ đã chọn việc cắt giảm lương bổng thay cho việc đào 

thải nhân viên.  

Một yếu tố chủ chốt trong việc hiện đại hóa bộ máy nhà nước là có 

được một quy trình ra quyết định mạch lạc và chặt chẽ. Tôi không phải 

chỉ nói đến vấn đề luồng thông tin và các khía cạnh quản lý, nhưng tôi 

muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một yếu tố thường hay bị bỏ 

qua trong các tài liệu liên quan: những mối quan hệ tương quan và liên 

kết giữa các yếu tố chính trị và kinh tế - kỹ thuật trong việc làm chính 
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sách. Chile là một trường hợp cụ thể về việc có được những nỗ lực đầy cân 

nhắc trong việc định chế hóa các cơ chế tham vấn giữa các công chức 

chính phủ trong các vấn đề quan trọng - bao gồm những người được bổ 

nhiệm, các chuyên gia kỹ trị cấp cao, cũng như là chính đảng và các nhà 

lãnh đạo lập pháp có liên quan. Quy trình này giúp các chính trị gia hiểu 

rõ hơn về kinh tế và các mối lưu tâm về kỹ thuật cũng như là tăng cường 

nhận thức và khả năng nhạy bén chính trị cho các nhà kỹ trị. Chính phủ 

Aylwin đã nhấn mạnh cụ thể việc xây dựng một liên minh vững chắc giữa 

bộ ngành đảm trách về các chính sách kinh tế với các thành viên nòng cốt 

đảm trách các vấn đề chính trị trong nội các – với sự ủng hộ tuyệt đối của 

thống thống.  

Một quá trình hiện đại hóa bộ máy nhà nước hiệu quả cần có được 

những cơ chế và định chế giúp ngăn ngừa và giải quyết các mâu thuẫn 

bằng cách kết hợp các nhân vật trong lĩnh vực chính trị cũng như kinh tế-

kỹ thuật vào trong một quy trình làm chính sách hoặc thương lượng 

chung. Tại Chile, việc phối hợp giữa chính trị và hoạch định kế hoạch 

được giao phó cho một bộ ngành duy nhất, nhờ đó các khía cạnh về kỹ 

thuật và chính trị của các chính sách có thể được tích hợp một cách có hệ 

thống. Tôi tin rằng cách thức tổ chức này sẽ có khả năng tạo dựng được 
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một môi trường thu hút đối với giới tư nhân, một yếu tố then chốt giúp 

cho một đất nước có được tỉ lệ đầu tư cao. 

Năng lực về kỹ thuật trong việc đưa ra những chính sách kinh tế hiệu 

quả hiện đã và đang được cải thiện đầy ấn tượng tại Mỹ Latin. Các nhà 

làm chính sách được giải tỏa một phần đáng kể khỏi các áp lực chính trị, 

ít nhất là trong những lĩnh vực then chốt. Tuy nhiên, khu vực Mỹ Latin 

vẫn còn phải gánh chịu nạn thâm hụt ngân sách kinh niên. 

Thuế hẳn nhiên là một vấn đề gây tranh cãi. Các nhà kinh tế tân tự do, 

các chính trị gia bảo thủ, và cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ việc cắt giảm 

thuế triệt để, đặc biệt là thuế thu nhập, đồng thời cắt giảm chi phí trên 

mọi lĩnh vực và tăng lợi tức từ việc tư nhân hóa. Các đảng trung tả, cũng 

như các nghiệp đoàn, kịch liệt phản đối những chính sách trên. Trên thực 

tế, những người cấp tiến cảm nhận rằng, cho dù với mức thuế hiện nay, 

giới giàu có vẫn không phải gánh chịu một cách công bằng phần chi phí 

của họ trong các chương trình xã hội có mục đích hướng đến bình đẳng. 

Các nước Mỹ Latin đã thất bại trong việc hiệu lực hóa thi hành nghĩa vụ 

thuế và xóa bỏ các lỗ hổng pháp luật.  

Hiển nhiên, không thể xóa bỏ hoặc cắt giảm mạnh thuế thu nhập. 

Theo nhận định của tôi, việc cắt giảm thuế không được hoan nghênh tại 

Mỹ Latin do vai trò chính trị quan trọng của nó, khi nó được xem như là 
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một cách thức đóng góp trực tiếp và hiển hiện nhất của giới giàu có vào 

công bằng xã hội. Ngược lại, một hệ thống thuế phù hợp cho nhu cầu tiết 

kiệm và đầu tư không thể có mức thuế thu nhập cao. Một khung biểu 

thuế hiệu quả dựa trên việc tái phân bố tiêu dùng nên đảm nhận vai trò 

cung cấp cho ngân sách nguồn chi tiêu vào các vấn đề bình đẳng; nguồn 

thu ngân sách chủ yếu sẽ có được từ các nguồn thuế gián tiếp đa dạng, ví 

dụ như thuế giá trị gia tăng. Nguồn thuế này đã giúp Chile có được thăng 

dư ngân sách, một điều mà chưa có nước nào trong khu vực có thể làm 

được. 

Có lẽ quan trọng hơn, cuộc tranh luận về vai trò của nhà nước trong 

vấn đề tăng trưởng kinh tế vẫn chưa đến hồi ngã ngũ. Từ những luận 

điểm về laissez-faire của các nhà tân tự do, những cái nhìn thiên vị về sự 

bảo hộ của giới nông dân và các nhóm lợi ích khác, và sự ưa chuộng các 

mô hình Á Đông của các nhà kinh tế và các nhà lãnh đạo chính trị, những 

mô hình về việc hỗ trợ có chọn lọc một số ngành công nghiệp được xem 

là có tiềm năng trở nên vượt trội trong nền kinh tế bằng nhiều loại trợ 

cấp và phương thức khuyến khích khác nhau. Về luận điểm sau cùng, tôi 

muốn nhấn mạnh rằng cần phải có được sự chọn lọc kỹ càng để vai trò can 

thiệp của nhà nước trở nên hiệu quả. Tuy nhiên, do vấn đề về văn hóa và 
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môi trường chính trị tại Mỹ Latin, các chính sách can thiệp này thường 

trở thành những quá trình hỗ trợ bừa bãi và kéo dài. 

Tư nhân hóa các tập đoàn nhà nước hiện đang diễn ra trên diện rộng tại 

Mỹ Latin, mặc dù có sự khác biệt to lớn về tốc độ, quy mô cũng như 

những chống đối về chính trị. Tại Argentina, Peru và Mexico, quá trình 

tư nhân hóa diễn ra trên một kế hoạch quy mô mà hầu như không gặp 

phải một sự chống đối nào. Tình hình tại Brazil cũng diễn ra tượng tự. 

Ngược lại, tại Uruguay, một kế hoạch tư nhân hóa đầy tham vọng đã phải 

bị ngưng lại sau một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc. Chính phủ Bolivia 

cũng phải đối diện với sự chống đối việc tư nhân hóa từ giới chính trị và 

các công đoàn nhà nước. Tại Chile, nơi đã tiến hành nhiều công cuộc tư 

nhân hóa đáng kể, những nỗ lực đẩy mạnh tư nhân hóa hơn nữa các 

ngành công nghiệp có vai trò nhạy cảm như công ty sản xuất đồng quốc 

gia và công ty cấp nước đã không còn là vấn đề gây tranh cãi, cũng như 

không gặp phải sự bài bác mạnh mẽ nào. 

Tôi tin rằng trong những quốc gia nơi mà các công ty nhà nước có số 

lượng và quy mô lớn, và thường phải đối mặt với thâm hụt ngân sách, thì 

việc mở rộng tư nhân hóa là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, 

những yếu tố chính trị - từ những tư tưởng phản đối việc đặt mục tiêu lợi 

nhuận trong các ngành nghề dịch vụ xã hội, đến những lợi ích được ban 
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phát cho các công đoàn nhà nước đầy quyền lực – có thể dẫn đến những 

kết quả và các giải pháp thỏa hiệp khác nhau, ví dụ như liên doanh giữa 

nhà nước và tư nhân. Trong bất kỳ trường hợp nào, quá trình tư nhân hóa 

cũng không được xem là giải pháp thay thế cho một hệ thống thuế hiệu 

quả. Các chính sách này vẫn sẽ sản sinh ra những thâm hụt ngân sách mới 

một khi lợi tức từ quá trình tư nhân hóa trở nên cạn kiệt.  

Khi vai trò kinh doanh của nhà nước suy giảm, nhu cầu về một cơ cấu 

điều tiết hiệu quả của chính phủ tăng cao. Sự điều tiết của chính phủ có 

liên hệ đặc thù tới các tập đoàn độc tài tư nhân hóa và các hoạt động kinh 

tế tập trung trong một số lượng nhỏ các công ty. Sự điều tiết của chính 

phủ không chỉ cần thiết cho việc bảo vệ và thúc đẩy tính cạnh tranh, bảo 

vệ người tiêu dùng, mà nó còn là điều kiện tiên quyết để tạo đồng thuận 

chính trị. Các định kiến ý thức hệ, những hoài niệm về vai trò can thiệp 

của nhà nước, và những nhu cầu vụ lợi của các nghiệp đoàn đã làm dấy lên 

nỗi lo ngại về việc nền kinh tế bị áp đảo và thao túng bởi các liên minh 

kinh tế tư nhân hùng mạnh.  

Một cơ chế điều tiết cân bằng sẽ đảm bảo được cả tính cạnh trạnh và 

bình đẳng cũng như tránh được những phương thức của chủ nghĩa can 

thiệp mới làm cản trở chức năng của thị trường. Nhằm thực thi được 

những cơ chế này, cần ủy thác quyền giám sát cho các cơ quan công quyền 
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độc lập; đảm bảo ngăn ngừa các quyết định chuyên quyền của chính phủ. 

Trách nhiệm giải trình và minh bạch hóa là những cơ chế thiết yếu cho 

công việc này. 

 

Pháp chế lao động và an sinh xã hội  

Vấn đề về pháp chế lao động và an sinh xã hội có lẽ thuộc vào những vấn 

đề nhạy cảm nhất trong lĩnh vực về chính sách xã hội và vai trò điều tiết 

của nhà nước. Mỹ Latin luôn có nguy cơ phải đối mặt với những mâu 

thuẫn bức bách giữa tăng trưởng kinh tế và bình đẳng xã hội trong những 

vấn đề này. Tình trạng hiện nay bao gồm từ việc thả nổi thị trường lao 

động mà không có một mạng lưới bảo hộ nào, đến các pháp chế xã hội 

phức tạp, thường gây ra thâm hụt ngân sách và các bộ luật lao động cứng 

nhắc nhằm đảm bảo việc làm, đặc biệt là trong khu vực công.  

Trong một nền kinh tế mở, việc sử dụng lao động về cơ bản phụ thuộc 

vào tính cạnh tranh. Các doanh nghiệp đã rất có lý khi nhấn mạnh vai trò 

cần thiết của một thị trường lao động linh hoạt. Ngược lại, giới công nhân 

cũng đã chỉ ra rằng họ là bên phải gánh chịu hầu hết các chi phí thất 

nghiệp và tái đào tạo khi các công ty thi hành những điều chỉnh dựa theo 

những cơ hội thị trường mới và dựa trên sự chuyển biến tương đối về lợi 

thế. Giới công nhân nhận thấy rằng, quyền bãi công, quyền thương lượng 
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tập thể, và quyền tổ chức các nghiệp đoàn là những thành phần thiết yếu 

trong các pháp chế về bình đẳng. Lãnh đạo các nghiệp đoàn và các chính 

trị gia cần được đào tạo chuyên sâu hơn về những thực tế khó khăn của 

nền kinh tế trước khi có thể đạt được những tiến bộ cao hơn trong vấn đề 

này. Cùng lúc đó, giới doanh nghiệp có thể mắc phải sai lầm khi đẩy nhu 

cầu tự do trong quan hệ lao động đến mức tuyệt đối. Trong dài hạn, điều 

này chỉ khiến giới công nhân gia tăng sự ủng hộ chính trị đối với các yêu 

cầu chia sẻ quyền lực và yêu cầu về vai trò can thiệp, quản lý của nhà nước.  

Những quốc gia phát triển hơn trong khu vực hiện phải đối mặt với 

những chọn lựa và đánh đổi khó khăn. Chính phủ các nước trong khu vực 

phải đối mặt với những sự chống đối cương quyết đối với bất kỳ cải tổ nào 

có thế đe dọa đến việc đảm bảo việc làm và các đặc quyền liên quan khác 

từ các công đoàn. Chỉ có những phương sách sáng tạo mới có thế củng cố 

được cùng lúc sự tăng trưởng và bình đẳng xã hội. Ví dụ, những kế hoạch 

bảo hiểm thất nghiệp có thể là những lựa chọn sáng tạo trong việc duy trì 

sự linh hoạt của thị trường và tăng cường đảm bảo thu nhập cho giới công 

nhân.  

Về vấn đề này, tôi cũng muốn nhấn mạnh đến tiềm năng của các quỹ 

hưu trí tư nhân, ngoài mục đích chính của chúng là thay thế các hệ thống 

an sinh xã hội truyền thống thường gây ra thâm hụt ngân sách do nhà 
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nước quản lý. Tại Chile, các quỹ này hiện đã trở thành kênh tiết kiệm nội 

địa lớn và phát triển nhanh nhất. Quá trình này đã dẫn đến việc tăng 

cường đa dạng hóa vốn huy động đầu tư, do đó dần mở rộng cổ phần của 

các tập đoàn tư nhân lớn và và có lợi nhuận, kể cả các công ty nước ngoài. 

Tôi tin rằng quy trình này sẽ hỗ trợ cho cả vấn đề bình đẳng và đồng 

thuận xã hội bởi nó dần tạo điều kiện cho hàng triệu công dân tiếp cận 

việc sở hữu các tập đoàn, nhờ đó dân chủ hóa sự phân bổ tài sản. Cùng lúc 

đó, sự đa dạng hóa sẽ giúp cho những người dân thường có được một 

phần lợi nhuận của các công ty tư nhân, và nhờ đó cùng có lợi ích chung 

từ sự thành công của nền kinh tế thị trường. 

Về vấn đề cung cấp các dịch vụ xã hội, cũng như là các chương trình 

xóa đói giảm nghèo, nhà nước nên duy trì quyền ra chính sách trong lĩnh 

vực này. Việc gia tăng tính hiệu quả các dịch vụ này hẳn nhiên cần tăng 

cường sự góp sức của khu vực tư nhân. Xét về phương diện rộng hơn, các 

quy trình phân phối tài nguyên đầy khiếm khuyết và sự kém hiệu quả nói 

chung của chính phủ được quy kết là nguyên nhân chính dẫn đến sự thất 

bại của các chính sách xã hội. Vấn đề về việc làm cách nào để có thế tiếp 

cận người nghèo một cách hiệu quả vần còn bị bỏ ngỏ, mặc cho nhiều kết 

quả khả quan đã đạt được từ các chương trình xã hội như Solidaridad tại 

Mexico và FOSIS tại Chile, và nhiều quỹ đầu tư xã hội khác. 
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Giáo dục 

Cần đề cập đến việc đảm bảo giáo dục tiểu học và trung học. Thứ nhất, 

việc gia tăng suất lao động và tăng trưởng bền vững phụ thuộc vào việc cải 

thiện giáo dục. Thứ hai, giáo dục là công cụ hiệu quả nhất nhằm tạo ra sự 

công bằng về cơ hội. Cần thiết lập các chính sách cân bằng hóa chất lượng 

giáo dục trong các trường học giữa các khu vực giàu và nghèo, thành thị 

và nông thôn, và giữa các cộng đồng sắc tộc khác nhau. Cuối cùng, giáo 

dục công dân là phương thức hiệu quả nhất trong việc truyền tải và củng 

cố các giá trị dân chủ. Các so sánh quốc tế cho thấy khả năng tiếp cận và 

chất lượng giáo dục tại Mỹ Latin kém xa các nước Đông Nam Á. Điều này 

cũng đúng cho cả các nước như Chile và Argentina, nơi được biết đến là 

có tiêu chuẩn giáo dục cao nhất khu vực. Sự trỗi dậy toàn cầu của các xã 

hội thông tin sẽ gây ra những bất lợi đắt giá cho Mỹ Latin nếu thực tại 

giáo dục không được cải thiện trong thập niên tới.  

Để tạo được một môi trường bình đẳng nhằm hỗ trợ cho năng lực cạnh 

tranh quốc tế và tăng trưởng kinh tế, cần kết hợp sự hiểu biết cách thức 

gia tăng năng suất và khả năng giữ được mức lương thấp hơn nhưng 

không suy giảm so với các nước phát triển khác. Đây là một sự kết hợp 

đầy sức mạnh và rất có lợi cho sự bình đẳng. Tuy nhiên, trường hợp của 
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Hàn Quốc là một ví dụ cảnh tỉnh: tiền công tại Hàn Quốc đã từng chỉ 

bằng một phần nhỏ so với Mỹ Latin trong năm 1960. Ngày nay, nó đã cao 

hơn hẳn so với Mỹ Latin. Cắt giảm tiền công hoặc khiến chúng dẫm chân 

tại chỗ không phải là một lựa chọn chính trị và xã hội khả thi cho quá 

trình phát triển trong một môi trường dân chủ Mỹ Latin. Mỹ Latin sẽ có 

được một bước tiến vượt bậc nếu đạt được thành công trong việc cải tổ 

giáo dục, đào tạo và tái đào tạo. 

Bài tiểu luận này, với một sự lạc quan có phần thận trọng, đã ngầm giả 

định một môi trường toàn cầu hóa khá ổn định, có lợi cho đầu tư và có 

khả năng củng cố thương mại. Những khu vực còn non yếu, nơi sự tăng 

trưởng bền vững về kinh tế - cũng như là triển vọng dân chủ hóa trong 

thời gian dài - ngày càng lệ thuộc vào sự hòa nhập kinh tế thế giới, sẽ phải 

gánh chịu những tác động nguy hại từ các cuộc khủng hoảng chính trị 

quốc tế nghiêm trọng, sự suy thoái kinh tế, một thị trường tài chính cùng 

với các dòng vốn hỗn loạn, hay từ những cuộc cạnh tranh thương mại. 

 

Nguồn: Larry Diamond, Marc F. Plattner, Yun-han Chu, Hung-mao 

Tien (biên tập), “Những thách thức đa dạng tại châu Mỹ Latin” (bản dịch 

của Dương Quang Minh), Consolidating the Third Wave Democracies: 
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Regional Challenges, Baltimore: Nhà xuất bản Đại học Johns Hopkins, 

1997. 
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BÀI HAI MƯƠI MỐT 

 

DÂN CHỦ HÓA: VÀI BÀI HỌC QUỐC TẾ VÀ 

KỊCH BẢN KHẢ DĨ CHO VIỆT NAM 

Tác giả: Nguyễn Quang A 

 

1. Chính trị và Dân chủ 

Hoạt động chính trị theo một nghĩa rộng bao gồm toàn bộ hoạt động để 

đưa ra các quyết định cai quản liên quan đến các vấn đề chung. Hiểu như 

thế không ai không can dự đến chính trị; và sự thờ ơ, không tham gia 

cũng là một cách can dự với những hệ quả của nó. Hệ thống chính trị là 

hệ thống quy định các quy tắc cho các hoạt động chính trị. 

Một hệ thống chính trị là dân chủ khi nhân dân làm chủ hệ thống đó. 

Dân chủ trực tiếp là hệ thống chính trị khi mọi quyết định chính trị do 

nhân dân trực tiếp bàn bạc và quyết định. Dân chủ trực tiếp đã phổ biến ở 

các thành bang cổ Hy Lạp hơn 2500 năm trước. Khi một chính thể bao 

gồm một vùng lãnh thổ lớn hơn thành phố nhỏ thời cổ với dân số đông 

hơn, thì việc thực hành dân chủ trực tiếp rất tốn kém và không khả thi 

(ngày nay với sự phát triển công nghệ chi phí cho việc vận hành dân chủ 
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trực tiếp giảm đi đáng kể và dân chủ trực tiếp lại có thể là hình thức thịnh 

hành trong một số lĩnh vực), thay cho dân chủ trực tiếp người ta thực 

hành dân chủ đại diện khi định kỳ nhân dân bầu ra những người đại diện 

cho mình và phần lớn các quyết định chính trị được ủy thác cho các vị đại 

diện này và bộ máy của họ (chính quyền). 

Khái niệm dân chủ tiếp tục tiến hóa theo thời gian. Dù dân chủ là khái 

niệm rất cổ nhưng đến nay vẫn chưa có (và do tính tiến hóa sẽ không có) 

một định nghĩa được chấp nhận rộng rãi. Người ta gắn nhiều bổ ngữ vào 

từ dân chủ để chỉ các loại dân chủ khác nhau. Khi không có bổ ngữ trực 

tiếp để phân biệt, hiện nay nói đến dân chủ là nói về dân chủ đại diện. 

Khi nói đến dân chủ thủ tục (procedural democracy) người ta chú trọng 

đến khía cạnh thủ tục hình thức khi các công dân chọn lựa để bàu các đại 

diện trong các cuộc bầu cử tự do, công bằng và đều đặn (vì thế cũng được 

gọi là dân chủ bầu cử, dân chủ hình thức), và không thể phế truất những 

người được bầu bằng các phương pháp phi dân chủ. Số công dân đủ tư 

cách tham gia bầu cử, cử tri, cũng dần dần được mở rộng để đạt tới quyền 

bầu cử phổ quát. Những người đại diện có thực sự đại diện cho nhân dân 

để kiểm soát hữu hiệu bộ máy nhà nước hay không vẫn là vấn đề. Dưới 

đây chúng ta hiểu dân chủ là hệ thống có bốn đặc tính: “các cuộc bầu cử tự 

do và công bằng đều đặn, quyền bầu cử phổ quát, trách nhiệm giải trình của 
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các cơ quan hành chính nhà nước đối với các đại diện được bầu, và các đảm 

bảo hữu hiệu cho quyền tự do ngôn luận và lập hội cũng như sự bảo vệ chống 

lại hành động tùy tiện của nhà nước” (Huber, Rueschemeyer, Stephens) [L. 

Anderson tr. 198]. Dân chủ hiểu như thế cũng là dân chủ khai phóng 

(liberal democracy). Như thế có thể thấy bản thân khái niệm dân chủ hình 

thức cũng tiến hóa và có nhiều cấp độ với dân chủ khai phóng là cấp độ 

cao nhất. 

Tuy nhiên, dân chủ khai phóng (hay hình thức theo nghĩa trên) chưa 

đảm bảo sự bình đẳng trong ra quyết định, nó không đòi hỏi sự phân bố 

ngang nhau về quyền lực chính trị. Ngoài chiều thủ tục còn hai chiều nữa 

cần xem xét: chiều tham gia đảm bảo mức độ tham gia tăng cao không 

phân biệt xã hội (như giai cấp, sắc tộc, giới,…) của nhân dân; và chiều xã 

hội đảm bảo sự bình đẳng tăng lên trong các kết cục xã hội và kinh tế. 

Dân chủ hình thức có thêm chiều tham gia được gọi là dân chủ tham gia, 

và dân chủ tham gia có thêm chiều xã hội được gọi là dân chủ xã hội. 

Người ta cũng nói đến dân chủ thảo luận (với nghĩa có sự tham gia bàn 

bạc của công dân và sự pha trộn nào đó với dân chủ trực tiếp), dân chủ 

tiên tiến. Nói cách khác dân chủ có thể có nhiều cấp độ khác nhau từ cấp 

độ tối thiểu chủ nghĩa (dân chủ bầu cử và các quyền tự do chính trị và dân 

sự) đến tối đa chủ nghĩa (dân chủ xã hội). Những nghiên cứu về dân chủ 
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trước 1970 chủ yếu nhận diện các nhân tố cấu trúc (như tình hình phát 

triển kinh tế, giáo dục, giai cấp, sắc tộc, văn hóa, vân vân) giữ cho một 

nền dân chủ ổn định và cho rằng chúng cũng là những nhân tố thúc đẩy 

dân chủ hóa (sinh ra nền dân chủ). Rustow trong công trình có ảnh 

hưởng sâu rộng của mình đã nhận ra rằng chúng có thể khác nhau “Các 

nhân tố giữ một nền dân chủ ổn định có thể không là các nhân tố đã sinh ra 

nó: Những giải thích về dân chủ phải được phân biệt giữa chức năng và sự hình 

thành” [L. Anderson, tr. 21]. Kể từ đó có rất nhiều nghiên cứu về dân chủ 

hóa (nhất là sau làn sóng thứ ba của chuyển đổi dân chủ từ Bồ Đào Nha 

và Tây Ban Nha, Đông Á, Mỹ Latin đến Đông Âu). 

Do những cách hiểu khác nhau về dân chủ nên có nhiều đánh giá trái 

ngược nhau về dân chủ và dân chủ hóa. Có người do sử dụng những khái 

niệm (và số đo) chưa thật rõ về dân chủ nên đã tưởng lầm nhiều chế độ 

không dân chủ là dân chủ và khi chúng lộ nguyên hình là phi dân chủ thì 

than phiền về sự suy thoái dân chủ toàn cầu (global democratic recession), 

hoặc sự kết thúc của paradigm dân chủ, Thomas Carothers (2002), hoặc 

phải đưa ra các khái niệm khá lạ như “dân chủ độc đoán,” các chế độ lai, 

chủ nghĩa độc đoán cạnh tranh, vân vân để mô tả tình hình sau 2006 nhất 

là sau các cuộc “cách mạng” màu, “cách mạng” hoa. Larry Diamond (2015) 

cho một tổng quan khá đầy đủ về những tranh cãi như vậy và có thể dẫn 
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đến cách nhìn bi quan (Cao Huy Thuần 2015). Giả như nếu họ đã sử 

dụng khái niệm dân chủ rõ ràng hơn (nhất quán hơn, có cơ sở [khoa học] 

hơn), với các số đo dân chủ tương ứng, thí dụ G. L. Munck (2009, pp. 16-

23, 55-60) thì những việc gây tranh cãi đáng tiếc như vậy đã không xảy ra. 

Và đúng như S. Levitsky và L. Way (2015) đã cho rằng suy thoái dân chủ 

chỉ là chuyện hoang đường. 

Chúng ta theo các định nghĩa và khái niệm và số đo nhất quán hơn, G. 

L. Munck 2009, và không coi các nước bị “suy thoái dân chủ” đó là dân 

chủ trong xem xét dưới đây. 

 

2. Những bài học quốc tế về Dân chủ hóa 

Tuy dân chủ trực tiếp đã được thực hành ở một số thành bang cổ ở Hy 

Lạp, dân chủ bầu cử, dân chủ khai phóng là tương đối mới. Cho đến đầu 

thế kỷ thứ mười chín đã không có nền dân chủ nào, nói cách khác tất cả 

các nhà nước đã là phi dân chủ (quân chủ, độc tài, chuyên chế hay độc 

đoán). Như thế xuất phát điểm của dân chủ hóa là một hệ thống chính trị 

phi dân chủ (mà sau đây gọi chung là độc đoán). 

Dân chủ hóa là quá trình biến một chế độ độc đoán (chuyên chế, độc 

tài) thành một chế độ dân chủ. Quá trình này, theo D. A. Rustow (1970) 
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có thể chia làm ba pha: pha chuẩn bị, pha chuyển đổi (ông gọi là pha 

quyết định), và pha củng cố (ông gọi là pha tập làm quen). 

Trong một xã hội theo bất cứ chế độ nào chúng ta có thể phân dân 

chúng thành những người nắm quyền và phần còn lại (nhân dân, người bị 

trị). Nhân dân không có khuyến khích nào đòi thay đổi nếu họ cảm thấy 

thỏa mãn các lợi ích chính của họ (về kinh tế, giáo dục, xã hội, môi 

trường,…), nhưng thường luôn có xung đột. Nếu xung đột tương đối nhỏ 

các bên có thể điều chỉnh và xung đột được giải quyết. Nếu xung đột quá 

mạnh có thể dẫn đến cách mạng xã hội lật đổ chế độ hiện hành (và rất có 

thể dẫn đến một chế độ tồi hơn) và cách giải quyết xung đột này là cách 

tồi tệ nhất. Vấn đề chính là cách thức giải quyết xung đột và điểm mạnh 

của các định chế dân chủ là chúng tạo ra các cơ chế để giải quyết xung đột 

một cách yên bình. Trong các chế độ độc đoán không có các cơ chế hữu 

hiệu để giải quyết xung đột một cách hòa bình và dân chủ hóa chính là 

quá trình đi tìm, xây dựng và củng cố các cơ chế như vậy. 

 

2.1 Pha chuẩn bị 

Như thế trong pha chuẩn bị, nhất thiết phải có xung đột ăn sâu giữa 

những người cầm quyền và nhân dân và xung đột không được giải quyết 

dẫn đến bế tắc. Theo Rustow, trong cuộc đấu tranh kéo dài không mang 
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lại kết quả đó, “những người giữ vai trò chủ đạo phải đại diện cho các lực 

lượng được thiết lập tốt (điển hình là các giai cấp xã hội), và các vấn đề 

phải có ý nghĩa sâu sắc đối với họ. Một cuộc đấu tranh như vậy chắc bắt 

đầu như kết quả của sự nổi lên của một elite (giới ưu tú) mới mà đánh 

thức một nhóm xã hội bị thất vọng và trước không có người lãnh đạo vào 

hành động phối hợp.” [L. Anderson, tr.27]. Có thể gọi các elite này là 

elite đối lập để phân biệt với các elite đương quyền. Cuộc đấu tranh này 

giữa một bên là các elite đương quyền và bên kia là các elite đối lập, các 

diễn viên tập thể như các tổ chức xã hội dân sự, các nghiệp đoàn và các tổ 

chức quần chúng. 

Theo Rustow, cuộc chiến đấu này “có thể tiếp tục và tiếp tục cho đến 

khi những người giữ vai trò chủ chốt mệt lử và các vấn đề biến đi mà 

không có sự nổi lên của giải pháp dân chủ nào dọc đường. Hoặc một 

nhóm rốt cuộc có thể tìm được cách đè bẹp các đối thủ. Trong những 

cách này và cách khác một sự tiến hóa rõ ràng đến dân chủ có thể bị trệch 

hướng, và không lúc nào dễ hơn trong thời gian pha chuẩn bị.” [L. 

Anderson, tr. 29] Nói cách khác pha chuẩn bị có thể kéo dài hàng thập kỷ 

này có thể chẳng dẫn đến đâu; trong trường hợp may mắn nó có thể dẫn 

đến pha chuyển đổi (quyết định). 
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2.2 Pha chuyển đổi 

Pha chuyển đổi là giai đoạn quyết định chuyển đổi chế độ. Pha này tương 

đối ngắn so với pha chuẩn bị và pha củng cố, nó thường kéo dài từ một 

đến dăm ba năm (trường hợp hãn hữu có thể đến 10 năm như ở Hàn 

Quốc (xem Bảng 1). Trong pha chuyển đổi, các elite đương quyền và các 

elite đối lập giữ vai trò chính (dưới sức ép của các diễn viên tập thể khác). 

Các elite này tìm cách giải quyết xung đột bế tắc bằng việc thiết lập các 

định chế cơ bản của nền dân chủ. Chiến lược của elite đương quyền và các 

elite đối lập trong pha này thế nào, cuộc đấu tranh giữa chúng diễn tiến ra 

sao, tương quan lực lượng của hai bên thế nào (ai chủ động, dẫn dắt pha 

này) sẽ ảnh hưởng đến kết cục của chuyển đổi (và khả năng không dẫn 

đến chuyển đổi sang dân chủ vẫn có) và sự củng cố dân chủ sau này nếu sư 

chuyển đổi đã diễn ra. Nói cách khác phương thức chuyển đổi là quan 

trọng, như Gerardo L. Munck and Carol Skalnik Leff (1997) khẳng 

định:“chính quá trình chuyển đổi từ sự cai trị độc đoán, độc lập với các điều 

kiện gây ra nó, giúp xác định không chỉ các triển vọng của sự củng cố dân chủ 

mà trước hết cả sự thành công của chuyển đổi sang dân chủ”. [L. Anderson, 

tr. 194] 

Munck và Leff “định nghĩa phương thức chuyển đổi dưới dạng nét nhận 

diện của các diễn viên những người dẫn dắt quá trình chuyển đổi và các chiến 
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lược họ áp dụng,” và cho rằng “phương thức chuyển đổi tác động đến hình thức 

của chế độ và hoạt động chính trị sau chuyển đổi thông qua ảnh hưởng của nó 

lên hình mẫu cạnh tranh elite, lên các quy tắc thể chế được soạn trong thời gian 

chuyển đổi, và lên việc các diễn viên chủ chốt chấp nhận hay bác bỏ các quy tắc 

mới của trò chơi.” [L. Anderson, tr. 193, 195] Qua phân tích chuyển đổi ở 

7 nước Mỹ Latin và Đông Âu (Argentina, Brazil, Chile, Bulgaria, Tiệp 

Khắc, Hungary, và Ba Lan) các tác giả này phân biệt 7 phương thức 

chuyển đổi khả dĩ với 5 phương thức đã thực sự xảy ra như được minh họa 

trong Hình 1. [L. Anderson tr. 196-209] 

Các phương thức chuyển đổi sau được phân biệt: 

 Cách mạng từ trên xuống: dù 2 bên đều dùng chiến lược đối đầu 

nhưng áp lực của elite đối lập không mạnh và elite đương chức 

hoàn toàn chủ động thay đổi chế độ nhằm giữ tối đa quyền lực có 

thể giữ (Bulgaria). Chuyển đổi theo hình thức này thường diễn ra 

khá nhanh. 

 Cách mạng xã hội: hai bên đều dùng chiến lược đối đầu nhưng nếu 

elite đối lập đánh bại elite đương chức và tạo ra cách mạng xã hội 

thật sự (không có gì đảm bảo sẽ dẫn đến dân chủ) và trong 7 nước 

được khảo sát (Hình 1), cũng như trong 7 nước được đưa thêm 

(Bảng 1) không ở nước nào đã xảy ra cách mạng xã hội (Hình 2). 
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 Cải cách qua đoạn tuyệt: tuy cả 2 bên đều theo chiến lược đối đầu, 

cả hai đều là các tác nhân thay đổi nhưng elite đương quyền không 

chịu nhượng bộ cho đến khi đành phải khuất phục vì hoàn cảnh 

nào đó (tại Argentina, sự chuyển đổi đã không bắt đầu cho đến khi 

các lãnh đạo quân sự phải chấp nhận các đòi hỏi thay đổi chế độ 

tiếp sau sự bại trận của họ trong chiến tranh Falklands/Malvinas với 

Anh tháng Sáu 1982; tại Czehslovakia theo sau những diễn biến ở 

Ba Lan (tháng 4 và đặc biệt là bầu cử tháng 6-1989) và ở Hungary 

(tháng 6-1989) nhất là sau khi bức tường Berlin bắt đầu đổ 9-11-

1989 các cuộc biểu tình lớn đã xảy ra đòi thay đổi chế độ từ 16/17-

11-1989 đến 29-11-1989 và các elite đương quyền đã đầu hàng.) 
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 Cải cách qua giải thoát: Cả 2 bên đều cùng theo chiến lược kết hợp 

đối đầu và điều chỉnh, elite đương quyền và elite đối lập thương 

lượng sự chuyển đổi và cả hai bên đều có lợi ích trong sự mở cửa cải 

cách (tuy nhiên khi thương lượng vẫn có thể dùng các biện pháp 

đối đầu để đạt được thế mặc cả tốt hơn). Hungary là điển hình cho 

phương thức này. 

 Cải cách bảo thủ: Elite đương quyền chủ động điều chỉnh dưới áp 

lực của elite đối lập và công chúng. Không có nước nào trong 7 

nước được Munck và Leff xem xét đã sử dụng phương thức này. 

 Cải cách qua giao dịch: Động lực thay đổi đến từ xã hội, tuy nhiên 

chuyển đổi không xảy ra cho đến khi elite đương quyền nới lỏng 

đàn áp và khởi động các cuộc thương lượng với elite đối lập. Ba 

Lan, Brazil, Nam Phi, Tây Ban Nha là những thí dụ điển hình cho 

phương thức chuyển đổi này. Nếu so sánh các phương thức chuyển 

đổi mà Shin sử dụng (xem Bảng 1 dưới đây) và các phương thức 

chuyển đổi do Munck và Leff dùng ở đây, có thể cho rằng Mông 

Cổ, Đài Loan, Hàn Quốc và Indonesia cũng theo phương thức này. 

 Cải cách từ dưới: Động lực của sự thay đổi đến từ xã hội, nhưng 

elite đương chức sẵn sàng điều chỉnh vẫn còn đủ mạnh để buộc các 

elite đối lập phải điều chỉnh trong khuôn khổ của pháp luật hiện 
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hành, (và dẫu cái tên “cải cách từ dưới” có ám chỉ điều gì đó khác 

nhưng) sự kiểm soát quá trình chuyển đổi của elite đương chức là 

lớn nhất trong phương thức này. Chile là thí dụ điển hình cho 

phương thức này. 

Có những cách phân loại phương thức chuyển đổi khác (xem ghi chú ở 

Bảng dưới), nhưng chúng tôi nghĩ các phân loại của Munck và Leff hay 

hơn vì nó chi tiết hơn nhưng không quá phức tạp và cách phân loại này có 

sức mạnh giải thích lớn hơn về bản thân sự chuyển đổi và giai đoạn củng 

cố. 

Bảng sau đây liệt kê một vài đặc trưng của 14 nền dân chủ đã được 

chuyển đổi trong làn sóng dân chủ hóa thứ ba. Bạn đọc có thể tìm hiểu kỹ 

hơn về mỗi trường hợp trong tài liệu tham khảo tương ứng phần lớn có 

thể thấy trong 9 cuốn sách đã được dịch ra tiếng Việt. 
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Sau khi dịch các phương thức chuyển đổi của Huntington sang các 

phương thức chuyển đổi của Munck và Leff (dựa trên những phân tích 

tình hình chuyển đổi của mỗi nước trong các tài liệu tham khảo), chúng 

ta có thể đặt 14 nước này vào sơ đồ của Munck và Leff về phương thức 

chuyển đổi như hình dưới đây (lưu ý vị trí tương đối của các nước trong 

một phổ liên tục về chiến lược (từ đối đầu đến điều chỉnh theo chiều trên 

xuống) và phổ liên tục về tác nhân thay đổi (từ elite đương quyền đến elite 

đối lập theo chiều trái qua phải): 
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Phương thức chuyển đổi không những giúp chúng ta hiểu kỹ hơn về 

bản thân các sự chuyển đổi mà cũng giúp hiểu sự củng cố dân chủ tốt 

hơn. Trong pha chuyển đổi các bên phải có một sự chấp thuận có ý thức 

các quy tắc dân chủ để tạo ra các định chế dân chủ cơ bản. Pha chuyển đổi 

kết thúc với cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên (đôi khi với sự chuyển giao 

quyền lực cho elite cầm quyền mới) và dân chủ hóa bước sang giai đoạn 

củng cố. 
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2.3 Pha củng cố 

Trong pha củng cố tất cả các chính trị gia và các cử tri phải tập làm quen 

với các quy tắc dân chủ mới và hoàn thiện các định chế dân chủ. Khi đã có 

các quy tắc dân chủ cơ bản và dẫu người ta không thích nhưng buộc phải 

theo và rồi dần dần sẽ thành thói quen. Cơ chế tập làm quen bắt buộc này 

được Rustow nhắc đến đầu tiên chứ không phải sự tự nguyện tuân thủ 

theo sự hiểu biết. Như thế cần có một nhà nước đủ mạnh để cưỡng chế sự 

tuân thủ các quy tắc mới. Hai điểm mà Rustow nhấn mạnh là: 1) dân chủ 

là một quá trình cạnh tranh vì chức vụ và nó tạo thuận lợi cho những 

người có thể duy lý hóa cam kết của họ với dân chủ, và lợi thế còn lớn 

hơn cho những người chân thành tin vào nó, quá trình này tạo ra một 

vòng phản hồi dương khuyến khích phần lớn các chính trị gia càng gắn bó 

với dân chủ; và 2) dân chủ trước hết là quá trình cho sự giải quyết xung 

đột thông qua tranh luận đa biên, sự thử và sai, sự thỏa hiệp, sự hòa giải 

và sự thành công giải quyết các xung đột cũng tạo ra một vòng phản hồi 

dương tự tăng cường khiến các chính trị gia và người dân càng gắn bó với 

dân chủ hơn. Qua việc buộc phải làm quen và hai vòng phản hồi dương kể 

trên nền dân chủ từ từ gạt số người chống dân chủ sang bên lề và nền dân 

chủ được củng cố. 
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Những vấn đề quan trọng trong củng cố dân chủ còn gồm xây dựng bộ 

máy nhà nước hiệu quả, việc xây dựng hệ thống đảng lành mạnh, tăng 

cường xã hội dân sự, phi chính trị hóa các lực lượng vũ trang hay đặt các 

lực lượng vũ trang dưới sự kiểm soát dân sự (nhất là ở các nước các lực 

lượng vũ trang đã can thiệp mạnh vào đời sống chính trị), phát triển kinh 

tế và đảm bảo cho cuộc sống của dân chúng được cải thiện về mặt kinh tế, 

xã hội, thúc đẩy sự tham gia của người dân vào mọi hoạt động chung và 

phát triển xã hội dân sự. 

Bộ máy nhà nước (bộ máy quan liêu) có vai trò quan trọng trong củng 

cố dân chủ. Tất cả các nước sau chuyển đổi đều phải sử dụng bộ máy nhà 

nước cũ (đấy là điều bắt buộc vì không có cách nào khác, trừ trường hợp 

Tây Đức sáp nhập Đông Đức và đã có sẵn các quan chức để điều sang phía 

đông) và việc làm cho bộ máy nhà nước hoạt động hữu hiệu hơn và trở 

nên ngày càng chuyên nghiệp có ảnh hưởng lớn đến sự củng cố dân chủ. 

Rốt cuộc chính bộ máy quan liêu mới là bộ máy thực hiện các quyết định 

của các elite chính trị mới và việc thiếu bộ máy công chức chuyên nghiệp 

tạo ra những thách thức đáng kể cho sự củng cố dân chủ. Ezra Suleiman 

(1997) có những phân tích sâu sắc về các vấn đề này. 

Các đảng chính trị đóng vai trò then chốt trong các nền dân chủ, và vì 

thế việc xây dựng một hệ thống đảng lành mạnh (cải cách hay tạo ra luật 
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về các đảng chính trị, xây dựng khung khổ pháp lý cho chúng thực sự 

mang tính đại diện, hoạt động một cách minh bạch, có trách nhiệm giải 

trình và hiệu quả) là công việc không thể không để ý đến. Thiếu một hệ 

thống đảng lành mạnh (S. Haggard, R. R. Kaufman) hay một hệ thống 

đảng quá bị phân mảnh, phân cực (Bautista: Hsihao tr. 98, 105) có thể 

làm cho nền dân chủ hoạt động kém hiệu quả và ảnh hưởng lớn đến sự 

củng cố dân chủ. Các tiểu luận của Park (Park: Hsiao, tr. 127-153) và 

Chia-Lung Lin và I-Chung Lai (Lin-Lai: Hsiao) cho những phân tích 

sâu về các hệ thống đảng của Hàn Quốc và Đài Loan trong giai đoạn củng 

cố dân chủ. 

Việc đặt các lực lượng vũ trang dưới sự kiểm soát dân sự là vấn đề quan 

trọng, nhất là ở các nước mà các lực lượng vũ trang đã bị chính trị hóa 

như Đài Loan (Rigger: Hsiao tr. 314), hay Philippines (T. C. Rivera: 

Hsiao, tr. 17). Tiểu luận của C. G. Hernandez (Hernandez: Hsiao, tr. 39-

55) bàn sâu về việc xây dựng lại mối quan hệ dân sự-quân sự ở Philippines. 

Rốt cuộc mọi chế độ chỉ có thể tồn tại khi nó cải thiện đời sống của 

dân chúng (chí ít trong dài hạn) và ở đây các nhân tố cấu trúc xã hội lại 

đóng vai trò quan trọng như trong pha chuẩn bị (vì chúng là những nhân 

tố gây ra xung đột). Bảo đảm các quyền con người (Cho: Hsiao, tr. 179-

202), sự cải thiện về thu nhập, giáo dục, sức khỏe, môi sinh, phát huy sự 
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đa dạng văn hóa, sắc tộc và đảm bảo an sinh xã hội, sự công bằng là những 

vấn đề ít được đề cập đến trong văn liệu về dân chủ hóa, nhưng không thể 

lơ là những vấn đề nền tảng này trong giai đoạn củng cố dân chủ. 

Xã hội dân sự đã có vai trò lớn trong pha chuẩn bị, nhưng thường xẹp 

đi (chủ yếu là các tổ chức xã hội dân sự vận động, còn các tổ chức xã hội 

dân sự cung ứng dịch vụ ít biến động hơn) sau sự chuyển đổi dân chủ (có 

lẽ do phần lớn các nhà lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự vận động đã 

chuyển sang lĩnh vực chính trị, cũng do các tổ chức xã hội dân sự chưa 

thích ứng với môi trường mới). Theo Hsiao (tr. 12), “đúng như, trong quá 

khứ, các lực lượng từ dưới lên đã là động lực hàng đầu của nền dân chủ, 

cho nên bây giờ chúng ta cần đưa xã hội dân sự trở lại để củng cố nền dân 

chủ. Bất chấp liệu đảng ‘mèo’ hay đảng ‘chó’ trở thành đảng cầm quyền 

của chúng ta, chúng ta vẫn muốn chúng là dân chủ: chúng ta muốn ‘mèo 

dân chủ’ hay ‘chó dân chủ’.” Xã hội dân sự có vai trò đáng kể trong giám 

sát (chính quyền, giới kinh doanh và cả bản thân các tổ chức xã hội dân 

sự), huy động sự tham gia của nhân dân (Rivera: Hsiao tr. 30-31; C. 

Bautista: Hsiao tr. 91-112 ), thậm chí thay thế vai trò của các đảng chính 

trị trong thúc đẩy cải cách (Park: Hsiao, tr. 143, 148) khi hệ thống đảng 

yếu. Tiểu luận của Hsiao (tr. 207-227) bàn sâu về xã hội dân sự (mà thực 
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sự chỉ phát triển từ các năm 1980 ở Đài Loan) và và vai trò to lớn của nó 

trong dân chủ hóa ở Đài Loan. 

Quá trình củng cố dân chủ là quá trình dài. Nguy cơ dân chủ bị thụt lùi 

trong giai đoạn đầu là khả năng hiện hữu và phải luôn để ý tới. Nhiều học 

giả đặt vấn đề khi nào giai đoạn này kết thúc, trong khi nhiều học giả lại 

cho rằng đặt vấn đề giai đoạn củng cố và độ dài của nó là sai vì nó hàm ý 

một sự kết thúc, hoàn tất mà trong thực tế nền dân chủ phải luôn luôn 

được bảo vệ, nuôi dưỡng và cải cách (P. J. Carnegie (2010), tr. 30-32). Với 

những do dự như vậy, tuy nhiên, nhiều người vẫn tin rằng là hữu ích để có 

thể bằng cách nào đó lượng hóa được độ dài (chí ít đoạn đầu) của giai 

đoạn này và cho rằng độ dài đó ít nhất phải đủ cho hai cuộc bầu cử thành 

công và một sự chuyển giao cai quản từ đương chức sang cho đối lập, tức 

là không thể dưới 10 năm. Sự thụt lùi của nền dân chủ ở Hungary từ 

2010, tức là sau 6 lần bầu cử thành công (lần đầu tiên trong năm 1990) và 

5 lần chuyển giao quyền lực từ đương chức sang cho đối lập, tức là sau 

chuyển đổi 20 năm, cho chúng ta thấy sự củng cố dân chủ là quá trình dài 

và việc đấu tranh cho nó không thể lơi lả ngay cả ở các nền dân chủ lâu 

đời nhất (Kornai 2015). Nói chi đến các nước như Thái Lan, mà nền dân 

chủ non nớt lại bị tập đoàn quân sự bóp chết từ tháng Năm năm 2014 

(sau cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên 1988 cứ tưởng chuyển đổi dân chủ đã 



689 | 723 

 

diễn ra với chính phủ do tướng Chatichai Choonhaven, nhưng rồi cuộc 

đảo chính 1991 cho thấy chuyển đổi chưa diễn ra; rồi đến chiến thắng của 

Thaksin Shinawatra trong cuộc bầu cử quốc hội 2001, nhưng lại xuất hiện 

một cuộc đảo chính trong 2006 lật đổ chính phủ và buộc ông phải đi lưu 

vong; tiếp đến đảng của em gái ông, của bà Yingluck Shinawatra thắng 

trong cuộc bầu cử 2011 nhưng chính phủ của bà lại bị đảo chính lật đổ 

năm 2014. Có thể nói chuyển đổi dân chủ ở Thái Lan chưa diễn ra hay sự 

củng cố dân chủ đã thất bại và Thái Lan chưa phải là một nền dân chủ, 

cho nên cũng không được bàn đến trong bài báo này (như các nước khác 

trong Asean trừ Indonesia và Phippilipines). 

Có thể thấy dân chủ hóa có quá nhiều việc để làm, nhưng đã không có 

và sẽ không bao giờ có một “kế hoạch tổng thể” toàn diện cho dân chủ 

hóa nào cả ở bất cứ đâu, thậm chí cho từng giai đoạn của nó cũng không! 

Bởi vì, lại xin trích Rustow, “…các thành phần này phải được tập hợp từng 

thứ một kế tiếp nhau. Mỗi công việc có logic riêng của nó và mỗi việc có 

những người giữ vai trò chủ đạo tự nhiên của nó – một mạng các nhà 

quản lý hay một nhóm các nhà trí thức dân tộc chủ nghĩa cho nhiệm vụ 

thống nhất [quốc gia], một phong trào quần chúng giai cấp dưới, có lẽ 

được lãnh đạo bởi các nhà bất đồng chính kiến tầng lớp trên, cho nhiệm 

vụ của cuộc đấu tranh chuẩn bị, một giới nhỏ của các nhà lãnh đạo chính 
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trị có kỹ năng thương lượng và thỏa hiệp cho việc trình bày có hệ thống 

các quy tắc dân chủ, và đủ loại nhà tổ chức và các tổ chức của họ cho 

nhiệm vụ tập làm quen. 

Lý lẽ ở đây là tương tự như lý lẽ được đưa ra bởi Hirschman và những 

người khác chống lại lý thuyết tăng trưởng kinh tế cân đối. Các nhà kinh 

tế học này không phủ nhận rằng sự chuyển đổi từ một nền kinh tế sinh 

kế thô sơ sang một xã hội công nghiệp chín muồi dính đến những thay 

đổi trên mọi mặt trận – trong các kỹ năng làm việc, trong hình thành tư 

bản, trong hệ thống phân phối, trong các thói quen tiêu dùng, trong hệ 

thống tiền tệ, và vân vân. Nhưng họ khăng khăng rằng bất cứ nước nào 

mà thử làm tất cả các nhiệm vụ này cùng một lúc trong thực tế sẽ thấy 

mình hoàn toàn bị tê liệt – rằng sự cân bằng ổn định nhất là sự cân bằng 

của sự đình trệ. Vì thế, vấn đề của nhà phát triển kinh tế, theo ý kiến họ, 

trở thành vấn đề về tìm ‘các liên kết’ ngược và xuôi, tức là, về nghĩ ra một 

chuỗi có thể quản lý được của các nhiệm vụ.” [L. Anderson, tr. 35] 

Còn một nhân tố nữa chúng ta không đề cập đến trong bài này, đó là 

sự tình cờ, ngẫu nhiên, sự tùy thuộc (contingency) đóng một vai trò rất 

quan trọng trong chuyển đổi dân chủ nói riêng và diễn tiến xã hội nói 

chung. Chỉ riêng nhân tố này cũng làm cho mọi cố gắng “kế hoạch hóa” 

hay làm “chiến lược tổng thể” về dân chủ hóa chắc chắn thất bại. Tuy vậy, 
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việc rút ra các bài học để học hay để tránh và phác họa ra những kịch bản 

khác nhau để thảo luận và định hướng là bổ ích. 

 

3. Vài kịch bản dân chủ hóa cho Việt Nam 

Một cảnh cáo đáng giá cũng từ Rustow, “Không hai nền dân chủ hiện tồn 

nào đã trải qua một cuộc đấu tranh giữa cùng các lực lượng về cùng các vấn đề 

và với cùng các kết cục định chế. Vì thế, có vẻ không chắc rằng bất kể nền dân 

chủ tương lai nào sẽ đi theo các bước chân chính xác của bất kể nền dân chủ 

nào trước.” Rồi ông khuyên, “Tích cực hơn, Hirschman và các nhà kinh tế học 

khác đã cho rằng một nước có thể lao tốt nhất vào một pha tăng trưởng không 

phải bằng bắt chước mù quáng tấm gương của các quốc gia đã công nghiệp hóa 

rồi, mà đúng hơn bằng việc đạt được nhiều nhất từ các nguồn lực tự nhiên và 

con người cá biệt của nó và bằng việc làm cho các nguồn lực này ăn khớp chính 

xác với sự phân công lao động quốc tế. Tương tự, một nước chắc đạt được dân 

chủ không phải bằng sao chép các luật hiến pháp hay các tập quán nghị viện của 

nền dân chủ trước nào đó, mà đúng hơn bằng sự đối mặt thành thật với các 

xung đột riêng của nó và bằng nghĩ ra hay thích nghi các thủ tục hữu hiệu cho 

việc dàn xếp chúng.” [L. Anderson, tr. 28] 
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Như thế đầu tiên phải “đối mặt thành thật với các xung đột riêng của” 

Việt Nam và “nghĩ ra hay thích nghi các thủ tục hữu hiệu cho việc dàn xếp 

chúng.” 

 

3.1 Những xung đột ăn sâu trong xã hội Việt Nam hiện nay là 

gì? 

Có thể thấy mấy xung đột kéo dài và nổi bật ở Việt Nam trong mấy chục 

năm qua. Trước hết là xung đột giữa những người lao động và những 

người sử dụng lao động như có thể được minh họa bằng số cuộc đình 

công tăng nhanh trong 20 năm qua. 

 

Hình 3. Số cuộc đình công 1995-2014 ở Việt Nam 

 

Với sự tiến triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa số cuộc đình công 
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tăng nhanh, nhất là từ 2004 (với 125 cuộc), nhảy lên 720 cuộc trong năm 

2008 (rồi sau đó với sự siết chặt của nhà nước số vụ đình công giảm xuống 

422 cuộc trong 2010 nhưng lại vọt lên 978 cuộc trong 2011 (lại do nhà 

nước tăng cường các biện pháp chống đình công nên) số các cuộc lại giảm 

xuống 539, 351 và 286 trong các năm 2012, 2013 và 2014. Những cuộc bạo 

loạn xảy ra giữa 2014 ở nhiều nơi từ Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí 

Minh và Hà Tĩnh có nguyên nhân khác. Năm 2015 cuộc đình công biến 

thành biểu tình của khoảng 90 ngàn công nhân chống lại chính sách bảo 

hiểm xã hội của nhà nước là một mốc hết sức đáng chú ý buộc Quốc hội 

phải điều chỉnh Luật Bảo hiểm xã hội trước khi nó có hiệu lực hơn 5 

tháng. B. J. T. Kerkvliet (2010) cho những phân tích sâu về các cuộc phản 

kháng của công nhân cho đến 2008. 

Xung đột giữa nông dân và chính quyền (và/hoặc doanh nghiệp) cũng 

là một xung đột dai dẳng. Cuộc nổi dậy của nông dân Thái Bình cuối 

tháng Sáu 1997 (Tương Lai, 1997) là hết sức đáng chú ý. Từ đó những vụ 

khiếu kiện của nông dân với quy mô khác nhau liên tục xảy ra. Nổi bật là 

các vụ Đoàn Văn Vươn ngày 5-1-2012 ở Tiên Lãng Hải Phòng, vụ Đặng 

Ngọc Viết nổ súng chiều ngày 11-9-2013 làm 3 cán bộ bị thương và 1 

người chết rồi sau đó ông Viết nổ súng tự sát tối hôm đó. Những vụ làm 

dư luận nhức nhối khác là vụ chính quyền điều hàng ngàn cảnh sát đủ loại 
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cưỡng chế thu hồi đất hết sức tàn bạo ở Văn Giang Hưng Yên cho công ty 

tư nhân xây dựng khu đô thị Ecopark ngày 24-4-2012; việc khiếu nại đã 

từ lâu và sau vụ cưỡng chế 24-4-2012 tình hình nông dân ở mấy xã của 

huyện Văn Giang với chính quyền và nhà đầu tư hết sức căng thẳng. Vụ 

cưỡng chế đất ở Dương Nội, Hà Đông cho công ty tư nhân Nam Cường 

phát triển khu đô thị có khiếu nại từ 2008, Thanh tra Chính phủ đã vào 

cuộc và đã có kết luận thanh tra dài hơn 100 trang thừa nhận chính quyền 

địa phương có sai (và nói dân cũng có cái sai), rồi từ ngày 22 đến 25 tháng 

4-2014 chính quyền đã huy động lực lượng lớn cưỡng chế, đánh đập người 

dân để thu hồi đất và việc bà con dân oan Dương Nội kéo nhau đi biểu 

tình thường xuyên ở Hà Nội chống lại việc thu hồi đất đã diễn ra trong 

thời gian dài. Tương tự còn rất nhiều vụ cưỡng chế thu hồi đất bằng bạo 

lực đã diễn ra ở Kim Sơn, Quảng Ninh, Từ Sơn Bắc Ninh, đến Nghệ An, 

Cồn Dầu Đà Nẵng, Long An, đến Cà Mau. Không ở nơi nào không có 

xung đột của nông dân và dân cư nói chung với chính quyền hay doanh 

nghiệp liên quan đến đất đai. 

Xung đột của dân cư với các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường 

cũng hết sức nhức nhối. Năm 2008 vụ Vedan gây ô nhiễm “giết” sông Thị 

Vải đã gây ồn ào dư luận, nhưng người dân không phản ứng mấy và chỉ 

đến khi các luật sư khuyên đòi bồi thường thì một số dân mới tham gia. 
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Nhưng đến 2013 dân cư Thanh Hóa đã ứng xử khác trong vụ nhân dân ba 

xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm (huyện Cẩm Thủy) và Yên Lâm (Yên Định), 

Thanh Hóa phản đối công ty Nicotex Thành Thái chôn thuốc trừ sâu 

cuối tháng 3-2013 và cho đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Nổi 

bật nhất là vụ nhân dân Bình Thuận chặn Quốc lộ 1 từ ngày 14 đến 15-4-

2015 gây ùn tắc giao thông suốt 10 km đường để phản đối nhà máy nhiệt 

điện Vĩnh Tân 2 của EVN phun bụi gây ô nhiễm là thí dụ rất nổi bật. 

Xung đột tôn giáo cũng là xung đột kéo dài chủ yếu giữa chính quyền 

và các giáo phái tôn giáo xung quanh vấn đề tài sản (chủ yếu là đất đai mà 

điển hình là khu đất 42 Nhà Chung gần nhà thờ lớn Hà Nội cuối 2007, 

tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội 2008 và rất nhiều giáo phận khác), xung 

quanh vấn đề hành đạo mà điển hình là vụ tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc Lâm 

Đồng 2008 và vô số các vụ khác của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 

Nhất, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành và các giáo phái khác khắp từ Nam 

chí Bắc. 

Xung đột giữa các sắc tộc ở Việt Nam không nghiêm trọng tuy nhiên 

xung đột giữa các sắc tộc với chính quyền do việc di cư của người Kinh lên 

vùng cao và sự phát triển kinh tế ở các vùng nơi các sắc tộc thiểu số vốn 

chiếm đa số, nhất là ở Tây Nguyên, đã và vẫn sẽ gây ra những xung đột 

hết sức gay gắt phải chú ý tới. 
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Chúng ta không bàn tới xung đột của các phong trào dân tộc chủ nghĩa 

với các thế lực ngoại bang mà đã ảnh hưởng rất lớn đến diễn tiến chính trị 

ở Việt Nam suốt hơn một thế kỷ qua (mà bây giờ có lẽ vẫn chưa kết thúc). 

Trên đây là một số xung đột dễ nhận diện, dù chính quyền luôn tìm 

cách lảng tránh hay nói giảm bớt về những xung đột này. Tuy nhiên, một 

xung đột bao trùm, ăn sâu mà nhiều xung đột trên chỉ là những biểu hiện 

ở những mặt khác nhau của xung đột chính này: xung đột giữa nhân dân 

Việt Nam và giai cấp cầm quyền mới (Milovan Djilas 1957). Hãy để lịch sử 

phán xét về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1930 đến 1975. 

Nhưng có thể khẳng định từ 1975 đến nay (và từ 1954 ở miền Bắc) ở Việt 

Nam đã hình thành giai cấp thống trị mới theo đúng nghĩa của Djilas. 

 

3.2 Vài cách tiếp cận đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam 

Bài này không có tham vọng phân tích cuộc đấu tranh gay go, gian khổ và 

kéo dài cho dân chủ ở Việt Nam (kể cả cuộc đấu tranh trong nội bộ giới 

cầm quyền), thay vào đó chúng tôi tóm tắt vài nhận xét của Gs. Benedict 

J. Tria Kerkvliet (2015a) trong nhiều bài viết của ông nhất là tiểu luận sắp 

được công bố, “Regime Critics: Democratization Advocates in Vietnam, 

1990s-2014.” [Phần chính vừa được công bố tại Critical Asian Studies, 

2015, Vol. 47, No. 3, pp. 359-387]. 
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Theo khung khổ của Rustow, Việt Nam chưa có chuyển đổi dân chủ và 

vẫn đang ở trong pha chuẩn bị. B. J. T. Kerkvliet đã phân biệt bốn cách 

tiếp cận đến dân chủ hóa ở Việt Nam trong pha này dựa trên những thông 

tin công khai sẵn có về những phát ngôn và hành động của những người 

phê phán chế độ. Tuy vậy, do muốn khái quát hóa một chút chúng tôi 

đưa vào đoạn lạc đề sau đây trước khi quay lại tình hình Việt Nam. 

Dựa vào ý tưởng của Kerkvliet, chúng ta có thể coi bốn cách tiếp cận 

này như cách đấu tranh của xã hội đối với chế độ (độc đoán hay toàn trị) 

và xem xét chúng theo vài khía cạnh khác nhau: 

· Xem xét những cách tiếp cận theo thời gian (về tính khả thi [khả 

năng có thể thực hiện] của chúng trong các pha khác nhau của dân chủ 

hóa; về tác động của chúng đối với các nhà đương quyền, hay chế độ); 

· Tác động của những cách tiếp cận này với phương thức chuyển đổi 

dân chủ; 

· Tác động của những cách tiếp cận này với các triển vọng củng cố dân 

chủ, vân vân. 

Hy vọng trong xem xét như vậy có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các 

khái niệm cũng như hiểu kỹ hơn về các quá trình liên quan. 
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Chúng ta sẽ dựa vào Benedict J. Tria Kerkvliet để mở rộng phạm vi của 

bốn cách tiếp cận này: 

1) (ĐL – Đương chức Lãnh đạo-incumbents-led): là cách tiếp cận dựa 

trên ý tưởng rằng quá trình dân chủ hóa do những người đương quyền 

(những người cộng sản, các nhà chuyên quyền độc đoán đang cai trị) dẫn 

dắt; các nhà đương chức có nguồn lực và phương tiện để làm việc này và 

đó là cách ít tốn kém nhất. Cũng có thể gọi cách tiếp cận này là từ trên 

xuống (top-down) hay “tự diễn biến”. 

2) (ĐĐ – Đối Đầu-Confrontal): Cách tiếp cận đối đầu tập trung vào 

việc xây dựng các tổ chức để huy động sức mạnh nhân dân nhằm đối đầu 

với và tháo dỡ (giải thể, phá hủy) chế độ, nhanh chóng thiết lập hệ thống 

dân chủ đa đảng; những vấn đề của tương lai như thiết lập hệ thống dân 

chủ ra sao, củng cố nó thể nào ít được quan tâm. 

3) (TD – Tham Dự-Engagement): Tham dự với chính quyền ở mọi 

mức (ứng cử vào lập pháp địa phương, trung ương và tham dự vào các hoạt 

động nhà nước khác) và khi sự phát triển của đất nước gia tăng sẽ dẫn đến 

dân chủ hóa; nhưng tránh (nói công khai đến việc thành lập các tổ chức) 

khi giao thiệp với các quan chức; 

4) (XhDs-Xã hội dân sự-Civil Society): Cách tiếp cận dựa trên việc mở 

rộng và tăng cường các tổ chức xã hội dân sự, mở rộng không gian của xã 
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hội dân sự (trong mọi lĩnh vực của cuộc sống kể cả nhân quyền, tôn giáo 

và dân chủ), cổ vũ người dân thực thi quyền của mình (trực tiếp hay qua 

các tổ chức xã hội dân sự) trong việc tham dự với (và gây sức ép lên) chính 

quyền ở mọi mức. Cách tiếp cận này thoạt nhìn có vẻ như từ dưới lên 

(bottom-up) nhưng không phải vậy, nó cũng cổ vũ cả sự cải biến (tự diễn 

biến) của những người đương chức. 

Lưu ý rằng ranh giới của bốn cách tiếp cận này không rõ ràng và có sự 

chồng lấn (thậm chí đáng kể như TD và XhDs) và sự phân biệt ở đây chỉ 

là tương đối và có thể được coi như những công cụ để phục vụ cho việc 

xem xét thế giới thực phức tạp hơn nhiều. Cũng lưu ý rằng đây là những 

cách tiếp cận trong cuộc đấu tranh ở pha chuẩn bị và không lẫn lộn với 

các phương thức chuyển đổi đã được thảo luận ở trên. Chúng ta cũng 

không xem xét cách tiếp cận đối đầu bạo lực nhằm lật đổ chế độ (theo 

kinh nghiệm ở tất cả các nước đã dân chủ hóa thành công trong làn sóng 

thứ ba và cả làn sóng thứ hai [sau Chiến tranh Thế giới II] thì tất cả các 

nước theo cách tiếp cận đối đầu bạo lực, hay cách mạng, đã đều thất bại, 

không xây dựng được nền dân chủ mà chỉ thay chế độ độc tài này bằng 

chế độ độc tài khác mà thôi). 

Điểm lưu ý cuối cùng, đối với một cá nhân đấu tranh cho dân chủ việc 

họ thay đổi cách đấu tranh theo thời gian là rất có thể (nói cách khác như 
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một đấu thủ thay đổi chiến lược trong một trò chơi lặp lại). Thí dụ, việc 

một số người cụ thể có thể chủ trương tham dự (TD), nhưng do không 

có kết quả có thể chuyển sang phương thức đối đầu (ĐĐ) hay (XhDs) là 

chuyện thường gặp, cũng tương tự như những người từ bỏ bạo động để 

theo phương thức bất bạo động. 

Với những hạn chế và do dự như vậy chúng ta sẽ xem xét bốn cách tiếp 

cận trên theo thời gian (khả năng thực hiện chúng cũng như tác động của 

chúng lên chế độ trong từng pha), xem xét mối quan hệ của chúng với các 

phương thức chuyển đổi dân chủ và tác động có thể của chúng lên sự 

củng cố dân chủ khi sự chuyển đổi đã diễn ra. 

 

3.2.1 Bốn cách tiếp cận trong các giai đoạn khác nhau 

Khung khổ thời gian được định một cách tương đối bởi các pha khác 

nhau của quá trình dân chủ hóa: pha chuẩn bị, pha chuyển đổi, và pha 

củng cố dân chủ (Rustow, Anderson) và có thể tóm tắt như sau: 

Về phía những người chủ trương các cách tiếp cận này thì a) những 

người hô hào elite cai trị khởi xướng và dẫn dắt quá trình dân chủ hóa 

(ĐL) có thể làm việc này trong cả các pha chuẩn bị, chuyển đổi, và củng 

cố dân chủ (những người đương quyền có thể là rất khác nhau); b) cách 

tiếp cận đối đầu (theo định nghĩa) chỉ có thể tiến hành trong pha chuẩn 
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bị chứ không thể trong pha củng cố (vì lúc đó đối đầu với chế độ dân chủ 

từ phía những người đấu tranh cho dân chủ là phi lý), nó thể có ý nghĩa 

lúc đầu nhưng trong pha chuyển đổi cũng thế; c) trong chế độ chuyên 

quyền không có khả năng tham dự cho người dân, nhưng trong các pha 

chuyển đổi và củng cố dân chủ là có thể; d) phương thức XhDs có thể (và 

cần được) thực hiện trong cả ba pha. Như thế, khả năng thực hành của các 

cách tiếp cận trên theo thời gian (theo pha chuẩn bị, chuyển đổi, củng cố 

(1: có thể; 0: không), nhìn từ phía các nhà hoạt động có thể tóm tắt như 

sau (Hình.4) 

 
Tác động của các cách tiếp cận trên theo thời gian lên các pha chuẩn bị, 

chuyển đổi và củng cố dân chủ (1: có tác động; 0: không), có thể tóm tắt 

trong Hình 5. 

 

Lưu ý rằng một cách tiếp cận chỉ có thể có tác động nếu nó có thể thực 

hiện được, nhưng việc có thể thực hiện được lại chưa chắc có tác động, 
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nói cách khác các ô đỏ của Hình 4 chắc chắn là đỏ trong Hình 5 song các 

ô xanh của Hình 4 chưa chắc đã xanh ở Hình 5. 

Đối với chế độ: cách tiếp cận ĐL không có tác động chừng nào chế độ 

còn là chế độ chuyên chế, và có tác động khi chuyển đổi chế độ và củng 

cố dân chủ; cách tiếp cận đối đầu có tác động trong pha chuẩn bị, nhưng 

không thể có trong hai pha tiếp theo; cách tiếp cận tham dự không có tác 

động (xét cả về lý luận lẫn kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới) trong pha 

chuẩn bị, nhưng có trong hai pha sau; cách tiếp cận XhDs có tác động 

trong cả ba pha. Lưu ý chúng ta chưa bàn đến cường độ và sự hiệu quả của 

tác động ở đây. 

Một lưu ý tiếp, xét cả tính khả thi lẫn tác động của các phương thức 

không hề có ý đánh giá cách tiếp cận nào hay hơn cách tiếp cận nào (đặt 

câu hỏi như vậy là cách đặt vấn đề sai: chỉ có thể đánh giá khi nhìn lại và 

ngay cả khi đó do tính phức tạp của vấn đề chuyển đổi dân chủ có thể 

không có câu trả lời cho câu hỏi được đặt sai đó). Tuy nhiên, có thể xem 

xét (ít nhất về lý luận và phần nào đó xem xét kinh nghiệm quốc tế) các 

mối quan hệ của bốn cách tiếp cận này với các phương thức chuyển đổi 

dân chủ (ĐL-do elite cầm quyền dẫn dắt [Đài Loan, Bulgary, Chile], cải 

cách đoạn tuyệt [Tiệp Khắc, Argentina], thương lượng giữa elite đương 

quyền và đối lập [Hungary, Ba Lan, Nam Phi, Tây ban Nha, Philippines, 
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Hàn Quốc, Indonesia, Mông Cổ và Đài Loan với hai trường hợp sau cùng 

khá gần với trường hợp ĐL vì các elte đương quyền đóng vai trò lớn nếu 

không nói là chi phối trong thương lượng]). 

 

3.2.2 Tác động khả dĩ của các cách tiếp cận trong pha chuẩn bị 

đến phương thức chuyển đổi. 

Tất nhiên một cách tiếp cận không khả thi trong pha chuyển đổi ít có khả 

năng tác động đến bản thân phương thức chuyển đổi (tuy có thể tác động 

một chút đến nhận thức của những người đương quyền, song vì những 

người đấu tranh cho dân chủ chủ trương can dự muốn tham chính ngay 

trong chế độ độc tài, một điều những người đương chức nhất quyết phản 

đối, trừ phi họ đồng ý tham gia làm cảnh cho chế độ độc tài). 

Cũng lưu ý rằng do cách tiếp cận đấu tranh có ảnh hưởng đến phương 

thức chuyển đổi, mà phương thức chuyển đổi lại ảnh hưởng đến bản thân 

sự chuyển đổi và sự củng cố dân chủ sau đó, cho nên những cách tiếp cận 

đấu tranh khác nhau có thể ảnh hưởng đến sự chuyển đổi và sự củng cố 

dân chủ, nhưng trong bài này chúng ta không bàn sâu về những phân tích 

có vẻ lý thuyết đó, tuy có thể rất đáng nghiên cứu. 

Chúng ta thấy cả ba cách tiếp cận từ trên xuống do những người đương 

chức lãnh đạo (ĐL), đối đầu (ĐĐ) và xã hội dân sự (XhDs) đều có tác 
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động đến các phương thức chuyển đổi. Cách tiếp cận TD về lý thuyết 

không có tác động, nhưng vẫn có thể có tác động gì đó đến những người 

đương chức (mũi tên màu xanh nhạt). Ở đây chúng ta chưa bàn đến tính 

hiệu quả hay cường độ của sự tác động. Như thế tất cả những người chủ 

trương các phương thức đấu tranh khác nhau đều quan trọng và chúng tôi 

khuyên họ nên tránh phê phán chỉ trích lẫn nhau (nên tôn trọng các ý 

kiến khác nhau, nếu không thì không còn là người chủ trương dân chủ 

nữa, vì một đặc trưng quan trọng của dân chủ là khoan dung, tôn trọng ý 

kiến khác nhau kể cả ý kiến thiểu số). 

 

Cũng có thể đưa ra các chiến lược (giả định) của các elite đương quyền 

và phân tích theo kiểu tương tự như trên, nhưng chúng ta không làm việc 

đó ở đây và quay lại tình hình Việt Nam. 
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3.2.3 Thực trạng của đấu tranh dân chủ ở Việt Nam 

Phần này chúng tôi dựa vào các bài viết đã được nhắc tới của B. J. T. 

Kerkvliet mà ông phân biệt bốn cách tiếp cận đến dân chủ hóa ở Việt 

Nam dựa trên những thông tin công khai sẵn có về những phát ngôn và 

hành động của những người phê phán chế độ. 

1) Cách tiếp cận do Đảng CSVN lãnh đạo (ĐL) 

Đây là cách tiếp cận mà chúng tôi đã khái quát hóa như cách tiếp cận ĐL-

do những người đương quyền dẫn dắt ở trên. Lập luận chính của những 

người theo cách tiếp cận này là: 

· Việt Nam đã có những nhiều đặc tính dân chủ mà nếu được sử dụng 

thích hợp có thể đưa đất nước vào tiến trình dân chủ hóa thêm và đồng 

thời tăng tốc phát triển. 

· Đảng CSVN là tổ chức có vị trí tốt nhất để dẫn dắt quá trình đó, nó 

đã tạo ra một hệ thống dân chủ trong các năm 1945-46 và nhiều đảng 

viên biết rằng Đảng chịu trách nhiệm về những thiếu sót và họ muốn dân 

chủ hóa. 

· Các nhà lãnh đạo ĐCSVN có thể nhanh chóng khởi động quá trình 

dân chủ hóa: sửa hiến pháp, đảm bảo các quyền con người (kể cả quyền 

lập đảng), dân chủ hóa bản thân đảng. 
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Kerkvliet coi hai người điển hình của cách tiếp cận này là các ông Trần 

Độ và Trần Huỳnh Duy Thức. 

2) Cách tiếp cận đối đầu (ĐĐ) 

Những người theo cách tiếp cận này thấy ít hay không thấy bằng chứng 

nào rằng ĐCSVN có thể cải biến hệ thống thành một nền dân chủ. Theo 

họ, không có các định chế dân chủ thì Việt Nam không thể phát triển về 

mặt kinh tế, giáo dục, văn hóa và chính trị. Họ chủ trương bất bạo động 

nhưng phải vận động ngay việc thành lập các đảng và tổ chức để đối đầu 

với ĐCSVN. Nhiều người theo cách tiếp cận này coi sự ủng hộ của Việt 

kiều là cốt yếu, một số thậm chí cho rằng các nhà lãnh đạo phải ở bên 

ngoài Việt Nam cho đến khi phong trào đã đủ mạnh, những người khác 

lại cho rằng phong trào phải dựa vào người và nguồn lực trong nước là 

chính. 

Nổi bật trong cách tiếp cận này là sự ra đời của Khối 8406 (với Tuyên 

bố về Tự do và Dân chủ ngày 8 tháng 4 năm 2006). Kerkvliet đưa hai 

người làm điển hình cho cách tiếp cận này là ông Đỗ Nam Hải và luật sư 

Nguyễn Văn Đài. Họ muốn tổ chức và huy động càng đông người càng 

tốt để dùng sức mạnh nhân dân đẩy ĐCSVN ra ngoài để xây dựng nền 

dân chủ và thậm chí không sợ sự phẫn nộ công chúng tuột khỏi sự kiểm 

soát như những người theo cách tiếp cận ĐL lo ngại. 
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3) Cách tiếp cận tham dự (TD) 

Thay cho đối đầu, những người theo cách tiếp cận này chủ trương biến 

đổi hệ thống bằng cách can dự vào nó (tham gia quốc hội, tham gia chính 

quyền). Nhiệm vụ trước mắt không phải là loại bỏ ĐCSVN hay lập hệ 

thống đa đảng. Kerkvliet đưa hai thí dụ điển hình của những người theo 

cách tiếp cận này là ông Lê Hồng Hà và luật sư Cù Huy Hà Vũ (Kerkvliet 

cho rằng Cù Huy Hà Vũ có thể không công khai tán thành cách tiếp cận 

can dự, nhưng theo những việc làm và các bài viết của ông trước khi ông 

bị bắt khiến Kerkvliet xếp ông vào loại này). 

4) Cách tiếp cận xã hội dân sự-XhDs* 

Những người theo cách tiếp cận này gắn việc mở rộng xã hội dân sự với 

dân chủ hóa. Những người này giống những người theo cách tiếp cận 

tham dự cho rằng ĐCSVN có một vai trò trong dân chủ hóa, không phải 

vai trò lãnh đạo như những người theo cách tiếp cận ĐL nghĩ, mà là như 

một trong nhiều người tham gia. Cũng giống những người theo cách tiếp 

cận tham dự, nó thúc giục nhân dân dùng mọi hình thức hợp pháp để phê 

phán các chính sách sai và thúc đẩy cho những sự cải thiện trong mọi lĩnh 

vực của cuộc sống. Nó khuyến khích và kêu gọi người dân biết quyền của 

mình (từ các quyền dân sự và chính trị đến các quyền về kinh tế và văn 

hóa) và cứ thế thực thi các quyền đó mà không đợi ai ban phát hay cho 
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phép. Lập ra các tổ chức xã hội dân sự, tham gia vào hoạt động của chúng 

trong mọi lĩnh vực hoạt động xã hội là cách tốt nhất để thúc đẩy dân chủ 

hoá, thông qua tham gia, tranh luận, lắng nghe và thỏa hiệp. Theo họ đấy 

là cách vừa thúc đẩy sự đấu tranh trong giai đoạn chuẩn bị, tạo thuận lợi 

cho giai đoạn chuyển đổi và nhất là giai đoạn củng cố dân chủ vì nhân dân 

đã được tập làm quen với nhiều thực hành dân chủ ngay từ pha chuẩn bị 

(qua tranh luận, tham gia, lắng nghe, khoan dung, thỏa hiệp, tôn trọng ý 

kiến khác, nhất là ý kiến thiểu số) và như thế sẽ tạo điều kiện tốt cho pha 

củng cố dân chủ và sự phát triển tiếp của một xã hội dân sự lành mạnh rất 

cần thiết trong mọi nền dân chủ. Cách tiếp cận này, theo Kerkvliet, bắt 

đầu khoảng từ 2007 và ông nhắc tới hai thí dụ điển hình là Tiến sĩ Phạm 

Chí Dũng và người viết những dòng này. 

Kerkvliet cũng nhắc đến những phong trào đấu tranh dân chủ từ 1975 

đến cuối các năm 1980, từ câu lạc bộ những người kháng chiến cũ (mà để 

dẹp bỏ và vô hiệu hóa nó chính quyền đã lập ra Hội Cựu Chiến Binh). 

Ông cũng so sánh với Nhân Văn Giai Phẩm cuối những người năm 1950 

và so sánh phong trào dân chủ Việt Nam với các phong trào đấu tranh ở 

các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trong những năm 1970 và 1980 cũng 

như ở Cộng Hòa Việt Nam (1954-75) và ông phát hiện ra những nét 

tương đồng và dị biệt. Có lẽ một sự khác biệt làm nhiều người bi quan về 
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xã hội dân sự ở Việt Nam bất ngờ khi Kerkvliet cho rằng “Các tổ chức và 

các đảng chính trị trực tiếp thách thức sự cai trị cộng sản ở Đông Âu và Liên 

Xô đã ít và chỉ đến vào cuối các năm 1980, trước sự sụp đổ chế độ chẳng bao 

lâu, không như ở Việt Nam, trong những năm đầu của phong trào dân chủ 

hóa.” 

So sánh với các nước Đông Âu thời các năm 1980, Việt Nam hiện nay 

(2015) có vài thuận lợi lớn hơn nhiều là: a) các nước xã hội chủ nghĩa 

Đông Âu thời đó đã phải chuyển đổi cả chính trị lẫn kinh tế còn Việt 

Nam bây giờ về cơ bản chỉ cần tiến hành chuyển đổi chính trị và như thế 

sự chuyển đổi ở Việt Nam có phần giống với sự chuyển đổi ở Hàn Quốc 

và Đài Loan hơn xét về 2 khía cạnh này; b) công nghệ thời các năm 1980 

không tạo thuận lợi cho việc truyền bá thông tin và tổ chức như bây giờ 

với Internet và các mạng xã hội. 

 

3.3 Vài kịch bản chuyển đổi dân chủ ở Việt Nam 

Phần này là những gợi ý dễ rút ra từ những bài học chung nhất của hàng 

chục nước đã chuyển đổi dân chủ thành công trên khắp thế giới với 

những sự khác biệt khổng lồ về lịch sử, văn hóa, kinh tế và xã hội trải từ 

châu Âu, châu Phi, Mỹ Latin đến khu vực Đông và Đông Nam Á của 
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chúng ta. Đây không phải là những dự đoán mà chỉ là những gợi ý để 

tranh luận, thảo luận, học hỏi và định hướng hành động nếu có thể. 

Tất cả phụ thuộc vào chính chúng ta, những người Việt Nam. Nếu 

chúng ta thụ động, không tham gia tích cực để thúc đẩy dân chủ hóa, sẽ 

không có dân chủ ở Việt Nam. 

Chúng ta vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị và cuộc đấu tranh còn gian 

khổ và có thể kéo dài nhưng không đối mặt chân thật với xung đột ăn sâu 

của chính xã hội chúng ta, không tìm mọi cách để đẩy mạnh quá trình 

chuẩn bị, thì còn lâu dân chủ hóa mới bước vào giai đoạn chuyển đổi. 

Chúng ta vẫn đang ở pha chuẩn bị, thế thì bàn đến pha chuyển đổi và 

củng cố dân chủ để làm gì? Cần bàn đến các pha sau vì nó ảnh hưởng đến 

tư duy của người dân và những người cầm quyền: bàn về tương lai tác 

động đến hành vi hiện tại (thúc đẩy người dân tham gia, cải biến những 

người chống đối) và điều đó có thể rút ngắn quá trình hay giảm bớt chi 

phí chuyển đổi. 

Một vấn đề quan trọng chúng ta không thảo luận trong bài này là mối 

quan hệ Việt-Trung và ảnh hưởng của nó đến chuyển đổi dân chủ ở Việt 

Nam. Đây là đề tài quan trọng cần có sự tham gia của nhiều người am 

hiểu. Thay cho việc đó tôi xin trích A. Michnik khi bàn về mối quan hệ 

Ba Lan Liên Xô và dân chủ hóa ở Ba Lan. 
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Theo quan điểm quy ước, các lợi ích của Liên Xô và các lợi ích của xã 

hội Ba Lan đối lập nhau một cách không thể sửa đổi được trên mọi lĩnh 

vực. Thế nhưng Michnik đã đi đến một kết luận khác gây sửng sốt từ năm 

1976: “Khi ta phân tích độ phức tạp của các mối quan hệ Ba Lan-Soviet, phải 

lưu ý trên hết rằng những lợi ích của ban lãnh đạo chính trị Soviet, ban lãnh 

đạo chính trị Ba Lan, và phe đối lập dân chủ Ba Lan về cơ bản là nhất trí. 

Đối với cả ba bên, một sự can thiệp quân sự Soviet vào Ba Lan sẽ là một thảm 

họa chính trị. Đối với ban lãnh đạo Ba Lan, một sự can thiệp như vậy sẽ biểu 

thị sự truất ngôi hay sự giảm địa vị lãnh tụ của một quốc gia ba mươi tư triệu 

người, với quyền chủ quyền hạn chế, xuống địa vị của cảnh sát hành động nhân 

danh đế quốc Soviet. Các nhà lãnh đạo Soviet, tuy vậy, chắc chắn nhớ những 

hậu quả của những cuộc can thiệp của họ vào Hungary và Tiệp Khắc, cũng như 

quyết tâm của công nhân Ba Lan trong tháng Mười Hai 1970 và tháng Sáu 

1976. Nếu chúng ta cũng tính đến cả những tình cảm chống-Nga truyền thống 

của những người Ba Lan, và thiên hướng của họ để chiến đấu đến cùng do sự 

tuyệt vọng hoàn toàn (như được chứng minh, thí dụ, trong Khởi nghĩa Warsaw 

năm 1944), thì chúng ta có thể kết luận rằng một quyết định bởi các nhà lãnh 

đạo Soviet để can thiệp quân sự vào Ba Lan sẽ tương đương với việc chọn chiến 

tranh với Ba Lan. Nó sẽ là một cuộc chiến tranh mà Ba Lan sẽ thua trên 

chiến trường nhưng Liên Xô sẽ thua về mặt chính trị. Một cuộc chiến tranh 

Soviet thắng lợi với Ba Lan sẽ có nghĩa là một cuộc tàn sát dân tộc đối với 
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những người Ba Lan, nhưng đối với những người Soviet nó sẽ là một thảm họa 

chính trị. Đấy là vì sao tôi tin các nhà lãnh đạo Soviet, cũng như ban lãnh đạo 

của Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan, sẽ rất thành công để tránh một 

cuộc xung đột như vậy. Sự miễn cưỡng này phác họa phạm vi của thủ đoạn 

chính trị chấp nhận được; sự liên kết này về các lợi ích xác định phạm vi của sự 

thỏa hiệp khả dĩ.” [A. Michnik tr. 143] 

Chúng ta có lẽ cần một phân tích thấu đáo quan hệ Việt-Trung về mặt 

lịch sử, kinh tế, văn hóa, chính trị nhằm xây dựng một mối quan hệ láng 

giềng lành mạnh với Trung Quốc hạn chế tối đa khả năng can thiệp của 

Trung Quốc vào công cuộc chuyển đổi dân chủ ở Việt Nam, song đó 

không phải là nội dung của bài viết này. Tuy vậy, theo tôi trong chính 

sách đối ngoại nói chung các lực lượng dân chủ nên đề ra chính sách rõ 

ràng với Trung Quốc nhằm đảm bảo sự độc lập chính trị của Việt Nam 

đồng thời giữ mối quan hệ tốt với Trung Quốc, đảm bảo các lợi ích hợp 

pháp của Trung Quốc (giống như của tất cả các nước khác) tại Việt Nam, 

có chính sách bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam trong đó có người 

Hoa. Việc đó làm giảm thiểu khả năng can thiệp của nhà cầm quyền 

Trung Quốc khi Việt Nam tiến hành chuyển đổi dân chủ. Khi đó chắc có 

thể đưa ra trước kết luận: a) nếu có chuyển đổi dân chủ ở Trung Quốc thì 

chắc chắn có chuyển đổi dân chủ ở Việt Nam; nhưng ngược lại b) Việt 
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Nam vẫn có thể có chuyển đổi dân chủ trước Trung Quốc mà không sợ sự 

can thiệp cản trở thô bạo của nhà cầm quyền nước láng giềng. 

Chúng ta sẽ xem xét bốn khả năng với ba kịch bản chuyển đổi khả dĩ 

để thảo luận. 

 

3.3.1 Chưa sớm có chuyển đổi (hay vẫn là status quo) 

Kerkvliet (2015) phân tích sáu nhân tố có thể dẫn một nước từ chế độ độc 

đoán sang dân chủ xem chúng hiện diện ở Việt Nam ra sao và ông đi đến 

kết luận rằng “hệ thống chính trị của Việt Nam không chắc chuyển mau 

thành một nền dân chủ thủ tục.” Sáu nhân tố được tác giả này đề cập là: 

F1-các elite chính trị (các lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN, gồm các quan 

chức chóp bu của chính phủ, quân đội, công an và các cơ quan nhà nước 

khác) có thái độ thế nào với dân chủ hóa; F2- tính chính đáng của hệ 

thống (thành tích đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, phát 

triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân,…); F3-các giai tầng xã hội-

kinh tế (nông dân, công nhân, tầng lớp trung lưu: thái độ của họ với hiện 

trạng); F4- xã hội dân sự (mức độ phát triển, nhất là các tổ chức xã hội 

dân sự vận động); F5-Ý thức hệ (chủ nghĩa Marx Lenin, chủ nghĩa dân 

tộc) và F6-các điều kiện quốc tế (ảnh hưởng của những biến động lớn về 

dân chủ hóa trên thế giới hay khu vực tác động thế nào đến Việt Nam). 
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Rất nên tham khảo phân tích sâu sắc của Kerkvliet về sáu nhân tố trên 

(dù chúng ta có thể chưa đồng ý với đánh giá này nọ của ông). Ông thấy: 

F1-các elite chính trị không ủng hộ dân chủ đa đảng và giữ vững sự lãnh 

đạo của ĐCSVN mà không có mấy chia rẽ về vấn đề này; F2-tính chính 

đáng bị sứt mẻ nhiều và nhiều người cho rằng hệ thống không có tính 

hính đáng nhưng đa số người Việt Nam có lẽ chấp nhận tính chính đáng; 

F3-tầng lớp trung lưu là những người được lợi và có lẽ phần lớn họ chấp 

nhận hiện trạng, công nhân chủ yếu đấu tranh vì quyền lợi vật chất như 

lương và phúc lợi và nhà nước phản ứng khá mềm dẻo với những đòi hỏi 

đó, nói chung đời sống nông dân được cải thiện và các cuộc đấu tranh chủ 

yếu xoay quanh vấn đề đất đai; F4-xã hội dân sự khá sôi động, các tổ chức 

xã hội dân sự vận động còn ít và bị đàn áp, sách nhiễu; F5-ý thức hệ Marx 

Lenin chẳng còn mấy ý nghĩa, nhà nước cũng sử dụng chủ nghĩa dân tộc 

được nhiều người Việt Nam chia sẻ nhưng trong quan hệ với Trung Quốc 

có thể chủ nghĩa dân tộc lại hóa ra bất lợi cho hệ thống; F6-người Việt 

không nhạy cảm lắm với những biến động dân chủ hóa trên thế giới và 

khu vực (từ những biến động ở Đông Âu, Liên Xô cuối các năm 1980 đầu 

các năm 1990 đến biến đổi Myanmar gần đây). 

Ông nhận thấy chỉ có nhân tố F5 hiện diện rõ ràng, nhân tố F4 hiện 

diện vừa phải còn các nhân tố khác không thuận lợi cho chuyển đổi dân 
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chủ và ông đi đến kết luận rằng “hệ thống chính trị của Việt Nam không 

chắc chuyển mau thành một nền dân chủ thủ tục” Kerkvliet (2015, tr. 

437). Tuy vậy, ngay sau đó trong đoạn kết của bài phân tích Kerkvliet bảo: 

“But, who knows? Ai mà biết được? Vì sự tiên đoán là rất khó khăn và vẫn 

có nhiều khả năng khác xảy ra. Và, bản thân nhận xét này của Kerkvliet 

cũng có thể gợi ý cho chúng ta những định hướng hoạt động: phải đẩy 

mạnh công tác “đảng vận” để tác động đến F1, vạch ra và chứng minh tính 

không chính đáng của hệ thống F2, vận động các tầng lớp xã hội nhất là 

kết nối trí thức với công nhân và nông dân F3, phát huy các điều kiện 

quốc tế F6 và tất nhiên phải tiếp tục phát triển xã hội dân sự F4. Nếu 

chúng ta hoạt động tích cực, kiên trì, không mệt mỏi thì chắc chắn có thể 

rút ngắn cái không mau này, hay biến những khả năng khác thành kịch 

bản khả dĩ hoặc thậm chí sự thực trong thời gian tới, tức là rút ngắn cái 

không mau đó nhưng đừng bao giờ nóng vội trong hành động. Để diễn 

đạt những gợi ý này hãy biểu diễn sáu nhân tố mà Kerkvliet đưa ra dưới 

dạng trực quan sau đây: 

Nhằm làm nổi bật sự định hướng hành động mà chúng ta nói tới ở đây, 

có lẽ nên trình bày các ý tưởng này (có thể hiểu như cái khung của không 

gian chính trị) dưới dạng khác đi một chút, trực quan hơn qua đồ thị để 

dễ hình dung, chẳng hạn như ở hình sau với sự đánh giá của mỗi nhân tố 
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(với giá trị của mỗi nhân tố từ 0 đến 1 về mức độ tạo thuận lợi cho dân 

chủ hóa). Lưu ý ở đây chúng ta đừng quan tâm đến các giá trị cụ thể như 

năm 2015 và 2020 hay các giá trị của các nhân tố F1 đến F6 (chúng chỉ 

mang tính minh họa để tạo thuận lợi cho sự lĩnh hội). 

 

Cần lưu ý thêm vài điểm. Đầu tiên, tất cả các nhân tố này biến động 

theo thời gian (có thể tăng hay giảm) và như thế có thể giúp chúng ta 

hình dung về động học của sự thay đổi. Các lực lượng trong nước phải nỗ 

lực hết sức để “nống”, để nới rộng không gian chính trị này ra, và kết hợp 

với các áp lực quốc tế kéo từ bên ngoài để cùng mở rộng không gian 

chính trị đó. 

Kết hợp khéo chiến thuật trong “nống” ngoài “kéo” thì có thể hình 

dung ba kịch bản sau đây. 
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3.3.2 Kịch bản chuyển đổi do những người đương chức dẫn dắt (cách mạng từ 

trên hay cải cách từ dưới trên Hình 2). 

Có thể xảy ra tình huống đột xuất (khủng hoảng, sự thay đổi ở bên ngoài) 

và dưới áp lực từ bên trong, một số người đương chức có thể thấy phải 

thay đổi nếu không muốn sụp đổ, họ có thể chủ động loại những kẻ bảo 

thủ để khởi xướng và tìm cách dẫn dắt sự chuyển đổi vì chính lợi ích của 

họ. 

Không có áp lực mạnh mẽ từ dân chúng, không có sự vận động hữu 

hiệu những người đương quyền, khả năng này không xảy ra. Áp lực càng 

mạnh và sự thuyết phục càng hiệu quả thì khả năng của kịch bản này càng 

cao. Vì thế những cách tiếp cận nêu trước đều có vai trò và công tác đảng 

vận rất quan trọng để tạo ra các khuyến khích cho họ hay để thuyết phục 

họ hiểu rõ những khuyến khích mạnh mẽ đó khiến họ tiến hành dân chủ: 

thí dụ khuyên những người đương chức rằng “các vị đủ giàu rồi, nhân dân 

chắc sẽ bỏ qua lỗi lầm của các vị nếu các vị tiến hành dân chủ, làm thế các 

vị còn để lại di sản tốt cho con cháu, cho họ hàng mình, còn có thể để lại 

tiếng thơm trong lịch sử thay cho bị lịch sử lên án là những tội đồ.” 

Trường hợp Bulgaria, hay Chile phải là bài học cho tất cả chúng ta, nhất 

là những người CSVN. Hoặc trường hợp như Mông Cổ và Đài Loan nơi 

những người Cộng sản Mông Cổ và lãnh đạo Quốc Dân Đảng ở Đài Loan 
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đã rất chủ động để tiến hành chuyển đổi, tuy phương thức chuyển đổi của 

họ là giao dịch nhưng những người đương chức có vai trò chủ động và 

kiểm soát được sự chuyển đổi. Cách chuyển đổi này có thể không chỉ là 

kết quả của cách tiếp cận ĐL trong pha chuân bị, mà có thể là kết quả của 

cả bốn cách tiếp cận (Hình 6). 

Khả năng này nhỏ nhưng không phải bằng không như kinh nghiệm 

quốc tế cho thấy và chúng ta không nên loại bỏ phương thức chuyển đổi 

này. Công việc thúc đẩy “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến” mà những 

người chủ trương cách tiếp cận xã hội dân sự công khai cổ súy có thể thúc 

đẩy kịch bản này. Không làm cho những người cộng sản lo sợ “mất sổ 

hưu”, sợ bị trả thù, bị khủng bố, và những kinh nghiệm về những người 

cộng sản đã “cải đạo” thành dân chủ xã hội (như ở Hungary, Ba Lan, 

Mông Cổ) vẫn có cơ hội nắm quyền và đã thực sự nắm quyền* trong nền 

dân chủ mới với sự cạnh tranh lành mạnh của các đảng chính trị, có thể 

khuyến khích một số đảng viên ĐCSVN “tự diễn biến” như các đồng chí 

của họ ở ba nước xã hội chủ nghĩa trước kia, hay như các đảng viên Quốc 

Dân Đảng ở Đài Loan. Và trên tinh thần ấy hãy tôn trọng những người 

theo cách tiếp cận ĐL, những đảng viên ĐCSVN ký “Thư ngỏ 61.” 
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3.3.3 Kịch bản cải cách qua đoạn tuyệt (Hình 2). 

Chỉ có những biến động lớn xảy ra và chế độ cộng sản trên bờ vực sụp đổ, 

thì có thể xảy ra phương thức chuyển đổi này ở Việt Nam. Kịch bản này 

có lẽ còn ít khả năng hơn kịch bản 3.3.1 ở trên. Tuy vậy xác suất của kịch 

bản này cũng không bằng không và chúng ta không được coi thường mà 

nên chuẩn bị để sẵn sàng chớp lấy. Chế độ độc tài quân sự Archentina 

thực sự sụp đổ, mất hết tính chính đáng sau thất bại thảm hại của chiến 

tranh Falklands/Malvinas với Anh và để cho đối lập dẫn dắt sự chuyển đổi. 

Ở Tiệp Khắc, sau các sự kiện chấn động ở Ba Lan, Hungary và sau khi 

tường Berlin sụp đổ, những người cộng sản Tiệp khắc đầu hàng dưới sức 

ép của các cuộc biểu tình quần chúng và đẩy các những người khởi xướng 

Hiến chương 77 lên vị trí lãnh đạo trước sự ngạc nhiên của chính họ. Và 

kịch bản này có thể diễn ra không chỉ như kết quả (của những biến cố lớn 

và) của những người theo cách tiếp cận đối đầu (ĐĐ) mà cả của những 

người theo cách tiếp cận ĐL và XhDs nữa (Hình 6), cho nên hãy chuẩn bị 

và nhất là không nên chỉ trích lẫn nhau (nhà cầm quyền thích điều đó 

lắm!) 
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3.3.4 Kịch bản thương thuyết hay giao dịch (Cải cách qua giải thoát và giao 

dịch Hình 2) 

Đây là kịch bản chuyển đổi mà cả những người đương quyền lẫn nhân dân 

(đối lập) đều điều chỉnh (và kết hợp đối đầu và điều chỉnh), cả hai bên đều 

chủ động thương lượng, đàm phán nhằm tạo dựng các định chế cơ bản 

của dân chủ bằng cách đối mặt chân thành với xung đột ăn sâu trong xã 

hội chúng ta. Trên Hình 2 chúng ta thấy 10 nước trong số 14 nước đã 

chuyển đổi thành công đã đi theo kịch bản này. Nếu tính cả Hy Lạp, Bồ 

Đào Nha và nhiều nước Mỹ Latin khác cũng ít nhiều theo kịch bản này 

chúng ta thấy tuyệt đại bộ phận các nước đã chuyển đổi dân chủ thành 

công đã đi theo kịch bản này. 

Số đảng viên ĐCSVN hiện nay cỡ 3,6 triệu. Tôi tin tuyệt đại đa số họ 

muốn dân chủ hóa, con số những người cố thủ bám quyền lực chắc không 

nhiều. Nếu tính mỗi đảng viên ĐCSVN có 3 người thân (vợ, chồng, con 

cái,..) thì số người liên quan cỡ 11triệu người! Không thể không tính đến 

họ. Những người mong muốn dân chủ thực sự chắc chắn phải thấm 

nhuần tư tưởng khoan dung, hòa giải và tôn trọng ý kiến thiểu số dẫu là ý 

kiến cộng sản. Cho nên tìm cách thuyết phục họ, gây áp lực và sức ép để 

buộc họ cùng thương lượng cho một sự chuyển đổi yên bình, văn minh, 
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giữ được sự ổn định và đỡ tốn kém nhất cho đất nước và dân tộc phải là 

mệnh lệnh. Tất cả chúng ta, những người theo cách tiếp cận từ trên 

xuống (ĐL), cách tiếp cận tham dự (TD), cách tiếp cận đối đầu (ĐĐ) và 

cách tiếp cận xã hội dân sự hãy thảo luận, bàn bạc, lắng nghe nhau, tôn 

trọng nhau và ủng hộ nhau (hay chí ít không đả kích nhau) thúc đẩy cho 

sự chuyển đổi dân chủ ở Việt Nam, đấy là cách thúc đẩy nhanh nhất sự 

chuyển đổi dân chủ ở nước ta. 

Nhanh hay chậm là ở chính chúng ta và tất nhiên cũng phụ thuộc vào 

các elite đương chức (và thái độ và hành xử của họ cũng phụ thuộc vào 

hoạt động của chính chúng ta). Và việc dùng mọi cách tiếp cận để gây sức 

ép, để vận động họ (công tác “đảng vận” nếu chúng ta mượn cách nói của 

họ) là một việc quan trọng. Tuy nhiên, phải hiểu rằng dân chủ hóa là một 

quá trình gay go, gian khổ và kéo dài, không thể nóng vội. Và sự tìm hiểu, 

tranh luận về quá trình này, rút ra những bài học (để dùng hay để tránh), 

chuẩn bị các phương án khác nhau cho bản thân sự chuyển đổi và sự củng 

cố dân chủ trong tương lai là bổ ích, quan trọng và nên làm. 

 

LỜI CẢM ƠN 

Tác giả cảm ơn các góp ý và bình luận quý báu của một số thành viên 

Nhóm 23, của một số nhà hoạt động trẻ, một số người tham dự Hội thảo 
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Hè (Berlin 24-25/7/2015), của một số trí thức và doanh nhân tại Cộng 

hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Czech và Cộng hòa Ba Lan, của Gs. 

Kerkvliet và Ts. Vũ Quang Việt đã giúp làm rõ một số điểm và làm cho 

bài viết được sáng sủa và dễ hiểu hơn. 

 

Nguồn: Nguyễn Quang A. Dân chủ hóa: vài bài học quốc tế và kịch bản khả 

dĩ cho Việt Nam. Truy cập ngày 01.10.2016. 

<http://www.viet-studies.info/kinhte/QuangA_Berlin_2015.pdf> 
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Thưa quý độc giả, Nhóm Tinh Thần Khai Minh xin trân trọng giới thiệu bộ 

sách “Nhập môn Triết học chính trị” do nhóm biên soạn. Mục đích của bộ 

sách này là cung cấp cho độc giả những kiến thức kinh tế, chính trị hiện đại 

căn bản.  

Bộ sách gồm các quyển: 

1. Tự do và Chủ nghĩa Tự do 

2. Khai Sáng và một số nhà tư tưởng chính trị của nó 

3. Hiến pháp Mỹ 

4. Luật, Hiến pháp, và Pháp quyền 

5. Chủ nghĩa Tự do cá nhân và các nhà tư tưởng chính của nó 

6. Lịch sử và Văn minh Phương Tây 

7. Dân chủ, Thể chế Dân chủ, và Dân chủ hóa 

8. Lịch sử Triết học Chính trị 

9. Cá nhân, Thị trường, Chủ nghĩa Tư bản, và Nhà nước 

10. Bài giảng Lịch sử Triết học Chính trị 

11. Quyền và Tự do 

12. Dân chủ và Dân chủ hóa 

13. Dân chủ và Xã hội dân sự 

14. Về độc tài và toàn trị 
 

Tủ sách Nhập môn Triết học chính trị 
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