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Tác giả: B.M. Jain* (Đại học Rajasthan)

Tóm tắt
Bài viết này xem xét chính sách đối ngoại và ngoại giao của Trung Quốc trong
khuôn khổ lý thuyết địa tâm lý học, một loại lý thuyết có thể được định nghĩa là lăng kính
địa lý về mô hình hành vi và thái độ của một dân tộc đối với các dân tộc khác, bắt nguồn
từ những kinh nghiệm trong quá khứ, quá trình lịch sử, cấu trúc văn hóa và cấu trúc xã
hội. Bài viết làm sáng tỏ những thành phần quan trọng có khả năng định hình tâm lý địa
chất học Trung Quốc trong nhiều thế kỷ qua và tác động của nó đối với hành vi chính
sách đối ngoại của Bắc Kinh. Điều nghịch lý là một mặt, Trung Quốc nói về chống chủ
nghĩa bá quyền nhưng mặt khác lại thực hiện bá quyền khi đối phó với các nước láng
giềng và ngoại vi của chính mình. Có một vài ví dụ cho thấy thái độ hiếu chiến của Trung
Quốc khi khẳng định vị thế bá chủ khu vực không thể thách thức, trong khi về mặt tâm lý
học, Trung Quốc lại không chuẩn bị trước tâm lý chịu sự can thiệp của các cường quốc
ngoài khu vực tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Được kích thích bởi chủ nghĩa dân tộc
và tham vọng thống trị, Trung Quốc quyết tâm trở thành bá chủ khu vực cho dù Mỹ có cố
gắng bao vây quốc gia này thông qua các liên minh cân bằng. Ngoài ra, Trung Quốc cũng
kiên quyết thay đổi luật chơi để nỗ lực thúc đẩy và dần định hình những lợi ích quốc gia
cốt lõi của mình. Về phần Mỹ, Trung Quốc đã có kế hoạch chi tiết để đối phó vớ các
chiến thuật bắt nạt của Mỹ.
Từ khóa: Địa Tâm lý học, mô hình hành vi, giới cầm quyền, hội chứng Vương
quốc Trung tâm, chủ nghĩa dân tộc, văn hóa chiến lược, niềm tự hào văn hóa, hệ thống
thiên hạ, bá quyền

1. Giới thiệu
Sự trỗi dậy đầy ngoạn mục của Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế và quân
sự trong vài thập kỷ qua chủ yếu được thúc đẩy bởi lòng quyết tâm của chủ nghĩa dân tộc
và tham vọng chính trị, mục tiêu là đóng một vai trò được thừa nhận và có ảnh hưởng
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trong việc định hình các diễn biến của hệ thống quốc tế. Trung Quốc đã sẵn sàng để cạnh
tranh với Mỹ về quyền lực và sự thống trị với tư cách là một chủ thể toàn cầu, có lẽ là
"đẩy Mỹ ra khỏi Ấn Độ-Thái Bình Dương và cạnh tranh trên vũ đài toàn cầu".1 Chẳng
hạn, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã “đăng đàn” bằng việc
khởi động dự án tham vọng và vĩ đại nhất, Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI); hay
thành lập các thể chế mới như Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), và Ngân
hàng Phát triển Mới dưới biểu ngữ BRICS nhưng thực chất thuộc sự bảo trợ của mình.
Những sáng kiến này đồng bộ với việc thực hiện Giấc mộng Trung Hoa về phục hưng đất
nước. Tương tự như vậy, Trung Quốc đang hiện đại hóa mạnh mẽ các hệ thống quân đội
"mang tính tấn công" đạt đẳng cấp thế giới vào năm 2050.2
Trên thực tế, hoạt động chính trị trong nước và các mối quan tâm về an ninh nội
bộ của Trung Quốc rất quan trọng trong việc định hình và thể hiện nhận thức của Trung
Quốc về trật tự thế giới, mang đặc trưng "sự phụ thuộc lẫn nhau phức hợp".3 Trong bối
cảnh đó, bài viết cố gắng xem xét chính sách đối ngoại và ngoại giao của Trung Quốc
thông qua quan điểm của địa tâm lý học. Địa tâm lý học có thể được định nghĩa là lăng
kính địa lý về mô hình hành vi và thái độ của một dân tộc đối với các dân tộc khác, bắt
nguồn từ những trải nghiệm trong quá khứ, quá trình lịch sử, cấu trúc văn hóa và cấu trúc
xã hội. Theo đó, bài viết tìm cách làm sáng tỏ các thành phần chính định hình khung địa
tâm lý học Trung Quốc trong nhiều thế kỷ qua cũng như ảnh hưởng của nó tới hành vi
chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Mở đầu, lý thuyết địa tâm lý học4 sẽ được đưa ra,
mặc dù ngắn gọn nhưng giúp kết nối với cách tiếp cận của Trung Quốc khi đối phó với
các cường quốc.
2. Thuyết địa tâm lý học địa lý (Geopsychology Theory- GT)
Học giả người Đức Willy Hellpach đã sử dụng thuật ngữ "Geopsyche" 5 trong công
trình đột phá của mình. Được đào tạo cơ bản về bác sĩ y khoa và tâm lý học môi trường,
ông đã giải thích rõ ràng những tác động của các vật thể tự nhiên như trái đất, mặt trăng
và mặt trời đối với con người và môi trường xã hội. Tuy nhiên, ông không xem xét địa
tâm lý học một cách khoa học và toàn diện. Ông cũng không dự tính áp dụng nó vào quan
hệ quốc tế. Tương tự, Ronald W. Scholtz, một nhà toán học và tâm lý học, đã khám phá
cách nhận thức của con người bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường. Scholtz và
Hellpach đã nghiên cứu “màu sắc và hình dạng của phong cảnh” ảnh hưởng đến hành vi
của con người, trong khi trong chính trị quốc tế, hành động của con người vượt qua biên
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giới quốc gia và thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Trong bối cảnh
này, địa tâm lý học được cấu thành từ trạng thái tinh thần và kiểu hành vi của các nhà
lãnh đạo cầm quyền và chế độ toàn trị, bao gồm quần chúng của một khu vực cụ thể hoặc
quốc gia. Nói cách khác, địa tâm lý học mang dấu ấn của những nhận thức chung, định
kiến, chủ nghĩa dân tộc, tôn giáo, sắc tộc và kinh nghiệm lịch sử.
Nhìn chung, địa tâm lý học phản ánh môi trường văn hóa xã hội trong một khu
vực địa lý nhất định. Nói cách khác, có sự liên kết giữa các môi trường và tâm lý đại
chúng. Hơn nữa, khung nhận thức của mỗi xã hội khác nhau giữa các vùng, hoặc quốc
gia, tùy thuộc vào cấu trúc xã hội và sự nuôi dưỡng văn hóa của quần chúng và các chủ
thể cầm quyền hoặc phi nhà nước - những người tiếp thu “các quy tắc và định hướng giá
trị” do cộng đồng hoặc nhóm địa phương sống trong một “môi trường xã hội hóa” vận
hành.6
Về ý nghĩa, địa tâm lý học là một la bàn chính sách hay ngọn hải đăng trong các
hành trình của chính sách đối ngoại. Nó đặt ra để lấp đầy lỗ hổng kiến thức trong các lý
thuyết quan hệ quốc tế chính thống (IR) thống trị ở phương Tây vốn phần lớn bỏ qua vai
trò của kinh nghiệm lịch sử, giá trị xã hội và văn hóa, và hệ thống niềm tin của các xã hội
châu Á và các tác nhân khu vực trong việc hình thành hành vi chính sách đối ngoại. Điều
này đặc biệt đúng với Nam Á, Trung Đông và Đông Bắc Á. Trên thực tế, địa tâm lý học
vẫn là một "người anh em bị ghẻ lạnh" thuộc nhánh của IR, điều này không có nghĩa nó
không thuộc tâm lý học. Trong bối cảnh này, Joshua Kertzer và Dustin Tingley thuộc Đại
học Harvard đã phát hiện ra một sự chuyển đổi đáng kể của tâm lý học chính trị (PS)
trong IR. Họ đã xác định các lĩnh vực nghiên cứu chính về sự phát triển ở PS – “Sự dâng
trào mối quan tâm về cảm xúc và nhận thức, sự tăng lên của các lý thuyết thông tin tâm lý
về dư luận ở IR, một chương trình nghiên cứu non trẻ [tác động của IR đối với cá nhân]
[được gọi là] 'hình ảnh đảo ngược đầu tiên', và công trình sinh học thần kinh và tiến
hóa."7 Tuy nhiên, tâm lý chính trị không đủ chẩn đoán sự phức tạp của địa tâm lý học của
các tác nhân nhà nước và phi nhà nước.
Các nhà lý luận IR bị chia rẽ sắc về tính hợp lệ và độ tin cậy của các mô hình IR.
Có lẽ, họ đã không thể đưa ra những lời giải thích súc tích, rõ ràng và thuyết phục về lý
do tại sao hành vi chính sách của giới tinh hoa quốc gia và quốc tế không thể được
nghiên cứu một cách khoa học. Chẳng hạn như, Kenneth Waltz lập luận rằng các quốc
gia không chỉ quan tâm đến việc bảo tồn phần quyền lực của họ mà còn mở rộng và củng
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cố nó với ý định thay thế cấu trúc quyền lực hiện tại, cho dù bị chi phối bởi một hay
nhiều cường quốc. Tuy nhiên, “chủ nghĩa hiện thực mới cũng giống như chủ nghĩa hiện
thực cổ điển, không thể giải thích thỏa đáng cho những thay đổi trong chính trị thế
giới...Họ cho rằng chủ nghĩa hiện thực mới bỏ qua cả quá trình lịch sử trong đó bản sắc
và lợi ích được hình thành cũng như đã bỏ qua nhiều khả năng mang tính phương pháp
luận.”8 Chủ nghĩa hiện thực giả định rằng các quốc gia "nghĩ và hành động theo lợi ích
được định rõ là quyền lực." Đó là một tuyên bố chung về tâm lý của các quốc gia. Địa
tâm lý học chủ yếu thể hiện đặc thù quốc gia và khu vực - ví dụ, đặc trưng của Trung
Quốc trong trường hợp của Trung Quốc.9 Không phủ nhận rằng các quốc gia hành động
để tăng cường quyền lực nhưng tâm lý của họ chỉ ra mức độ và cách tiếp cận theo đuổi
quyền lực của họ. Lý thuyết địa tâm lý học (GT) nhằm mục đích nghiên cứu, giải thích và
phân tích hành vi của các chủ thể nhà nước chuyên quyền và phi nhà nước, những người
có khả năng gây ảnh hưởng đến trật tự toàn cầu và khu vực.
GT là một tập hợp vô số các mối tương quan như địa lý, lịch sử, chủ nghĩa dân
tộc, giá trị văn hóa, định hướng tôn giáo, hệ thống tín ngưỡng và niềm tin hình thành
nhận thức, quan điểm và cách tiếp cận của các nhà lãnh đạo cầm quyền và các chủ thể phi
nhà nước đối với chính trị khu vực và toàn cầu. Ví dụ, các câu chuyện lịch sử là một công
cụ nổi bật của "kí ức xã hội", giúp hiểu được tâm lý của giới tinh hoa quốc gia hay đặc
biệt là chế độ toàn trị. Nhận thức văn hóa tâm lý, được hình thành trong quá trình xây
dựng quốc gia dân tộc, có xu hướng ảnh hưởng đến tâm lý của những người sống trong
ranh giới quốc gia. Điều quan trọng cần lưu ý là không chỉ những người có mối quan hệ
văn hóa với nhau tạo ra sự hiềm khích đại chúng mà cả chiến tranh cũng được lý tưởng
hóa, sự thù địch được thể chế hóa, và xung đột tôn giáo được hợp pháp hóa. Đây là cách
các mối quan tâm trừu tượng của văn hóa dần dần biến thành "sự thù ghét hiện đại", và
sự cạnh tranh lịch sử được dự đoán là một nhu cầu chính trị để vượt qua đối thủ.
3. Tính thích hợp của thuyết địa tâm lý học
Địa tâm lý học vẫn là một lĩnh vực bị lãng quên trong quan hệ quốc tế (IR). Một
phần, nó được cho là do ưu thế của địa chính trị trong thời Chiến tranh Lạnh khi các nhà
lý luận IR quan tâm nhiều hơn đến việc nghiên cứu các liên minh vì ảnh hưởng của nó
đối với sự cân bằng quyền lực. Họ nhấn mạnh vào "các điều kiện cấu trúc bên trong mà
các quốc gia hành động thay vì đặc điểm của từng quốc gia, chẳng hạn như các thể chế
chính trị trong nước của họ."10 Có lẽ, họ đã quá bận tâm nghiên cứu về các tranh chấp
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liên bang được quân sự hóa nên không thể suy ngẫm về hiệu quả của địa tâm lý học như
là một phương thức quản lý khủng hoảng ở cấp độ khu vực và toàn cầu. Hơn nữa, các học
giả phương Tây đã tập trung nhiều hơn vào việc nghiên cứu các tổ chức Liên Hợp Quốc
và Bretton Woodsm, là các thể chế chủ yếu phục vụ cho lợi ích quân sự và an ninh trong
việc tối đa hóa quyền lực hơn là hỗ trợ một nhà nước đạo đức11 trong chính trị lưỡng cực.
Tình cờ là ngành IR đã trải qua sự chuyển đổi căn bản với sự kiện bi thảm xảy ra
ngày 9/11. Các học giả IR tham gia vào các nghiên cứu về ý thức hệ, quân sự và an ninh,
giờ đây có trách nhiệm lớn hơn trong việc hiểu thấu đáo các kiểu đe dọa mới xuất phát từ
các chủ thể phi quốc gia và toàn trị - những người có khả năng tác động đến quỹ đạo của
kiến trúc an ninh khu vực và toàn cầu ngày nay. Henry Kissinger, thuộc trường phái tư
tưởng hiện thực, đồng ý rằng khái niệm cân bằng quyền lực truyền thống không còn có
thể định nghĩa các "khả năng" hay "nguy cơ" nữa.12 Theo nhận thức của ông, các mô hình
quốc tế cũ đang sụp đổ và các giải pháp cũ không còn khả thi do ảnh hưởng của công
nghệ và truyền thông khiến mọi người nhận thức được những gì đang diễn ra trên thế
giới. Bởi vậy, GT là một nỗ lực để thu hẹp khoảng cách kiến thức hiện có trong các lý
thuyết IR bằng cách làm sáng tỏ các đặc điểm khác biệt của một khu vực về địa lý, lịch
sử, dân tộc, tôn giáo, văn hóa (đặc biệt về phương diện văn hóa), và thế giới quan của
giới tinh hoa quốc gia và các chủ thể cá nhân. Nó có khả năng phân tích các nguyên nhân
cơ bản của xung đột, bạo lực và chiến tranh trong trật tự thế giới hiện tại cũng như đóng
vai trò là kim chỉ nam nhằm giảm thiểu cường độ tương tác của vô số xung đột. Sự thích
đáng của nó có thể được tóm gọn như sau.
Đầu tiên, các mô hình chủ đạo của IR như chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa hiện
thực mới, chủ nghĩa tân tự do và chủ nghĩa kiến tạo đã không thể đưa ra những lý do
chính đáng về nguyên nhân gốc rễ của các mối đe dọa an ninh phi truyền thống như
phong trào ly khai, nội chiến, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và xung đột tôn giáo trên khắp
thế giới. Ngược lại, GT giúp hiểu cách những lực lượng quyết định chủ nghĩa dân tộc,
những bất bình lịch sử và văn hóa định hình các cách tiếp cận chính sách và chiến lược
của các chế độ độc đoán; trong khi đối phó với cái gọi là quyền bá chủ siêu cường trong
bối cảnh thời kỳ bá quyền đã kết thúc trong một trật tự thế giới phụ thuộc lẫn nhau.
Thứ hai, GT rất hữu ích trong việc tìm hiểu chính sách đối ngoại và hành vi ngoại
giao của các chế độ toàn trị như ở Trung Quốc và Triều Tiên, do tính không khả thi của
mô hình lựa chọn hợp lý trong quá trình ra quyết định của họ.
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Thứ ba, chủ nghĩa hiện thực cấu trúc, chủ nghĩa tự do mới và chủ nghĩa kiến tạo
đã không thể chẩn đoán và chi tiết hơn về cách hành xử của các tác nhân phi nhà nước
bạo lực đôi khi đe dọa và thách thức hơn so với các tác nhân nhà nước.
4. Các thành tố của địa tâm lý học Trung Quốc
Địa tâm lý học của giới cầm quyền và quần chúng Trung Quốc, củng cố các hành
vi và thực tiễn chính sách đối ngoại của đất nước, đã được hình thành từ lịch sử về nỗi
nhục quốc gia, hội chứng Vương quốc Trung tâm, niềm tự hào văn hóa, chủ nghĩa dân
tộc, văn hóa chiến lược và diễn ngôn chống bá quyền.13
4.1. Nỗi đau từ sự ô nhục
Địa tâm lý học của Trung Quốc chủ yếu bắt nguồn từ quá khứ lịch sử, đáng chú ý
là sự sỉ nhục14 mà quốc gia này phải nếm trải dưới bàn tay của các đế quốc và các cường
quốc phương Tây vào thế kỷ 19, kéo dài cho đến giữa thế kỷ 20 khi thành lập Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa (PRC) vào tháng 10 năm 1949. Bị coi thường bởi các "hiệp ước bất
bình đẳng" đáng khinh, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nung nấu tư duy nạn nhân hóa
do các thế lực ngoại bang gây ra ngay từ cuộc Chiến tranh Nha phiến (1839-42) - một
thất bại tâm lý sâu sắc của các hoàng đế nhà Thanh - qua nhiều cuộc xâm lược của châu
Âu đối với Trung Quốc, cho đến Chiến tranh Nhật Bản-Trung Quốc (1937-1945).15
Trong bối cảnh này, Kerry Brown nhận định:
Trong phần lớn thời kỳ hiện đại, người Trung Quốc đã thua trong cuộc chiến về sự hiện
đại. Về khía cạnh này, thời kỳ từ năm 1839 trở đi là một thất bại thảm hại đến nỗi đã
được nhắc đến trong ghi chép lịch sử gần đây là "thế kỷ ô nhục." Những vết thương từ
lịch sử này và cảm giác là nạn nhân mà nó mang lại rất sâu sắc đối với tâm lý người
Trung Quốc hiện đại. Điều này ít nhất giải thích sự mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc
Trung Quốc đương đại - được xây dựng dựa trên những câu chuyện xung quanh và sự bất
công mà nhiều người Trung Quốc nhìn thấy trong đó.16

Zheng Wang, giáo sư Trường Ngoại giao và Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Seton
Hall, New Jersey, nhận xét rằng, nỗi nhục của quốc gia đã thổi bùng "ngọn lửa cần thiết
để Trung Quốc trỗi dậy như một con phượng hoàng từ đống tro tàn và vượt qua phương
Tây trong nhiệm vụ tìm kiếm vinh quang."17 Hơn nữa, giới lãnh đạo Trung Quốc đã khai
thác nó thành một câu chuyện lịch sử, xây dựng hình ảnh kháng chiến và thắng lợi của
quốc gia như một sự tôn trọng. Ví dụ, bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại lễ kỷ
niệm 70 năm chiến thắng vào tháng 9 năm 2015 là một chiến lược được tính toán kỹ
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lưỡng để hồi sinh và lưu giữ ký ức đại chúng về cuộc kháng chiến của nhân dân Trung
Quốc chống lại sự xâm lược của Nhật Bản. Tập Cận Bình tuyên bố: "Ngày hôm nay là
một ngày sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức của mọi người trên toàn thế giới. Bảy mươi
năm trước, nhân dân Trung Quốc đã chiến đấu kiên cường trong 14 năm, giành được
chiến thắng vĩ đại trong Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nhật Bản, đánh dấu
chiến thắng toàn diện của Chiến tranh chống phát xít thế giới. Vào ngày đó, thế giới một
lần nữa được ban phước bởi ánh mặt trời của hòa bình."18 Ông nói thêm:
Chiến thắng của người dân Trung Quốc trong Chiến tranh kháng chiến chống Nhật là
chiến thắng đầu tiên hoàn toàn do Trung Quốc giành được trong cuộc kháng chiến chống
xâm lược từ nước ngoài trong thời hiện đại. Chiến thắng vĩ đại này đã nghiền nát âm mưu
của các nhà quân phiệt Nhật Bản thực dân hóa và nô lệ hóa Trung Quốc, chấm dứt nỗi
nhục quốc gia của Trung Quốc về những thất bại liên tiếp dưới bàn tay của những kẻ xâm
lược ngoại bang. Chiến thắng vĩ đại này cũng tái lập Trung Quốc thành một quốc gia lớn
trên thế giới và giành được sự tôn trọng của tất cả những người yêu chuộng hòa bình trên
toàn thế giới đối với người dân Trung Quốc. Chiến thắng vĩ đại này mở ra triển vọng tươi
sáng cho sự đổi mới vĩ đại của đất nước Trung Quốc và đưa đất nước Trung Quốc cổ đại
vào một hành trình mới sau khi giành được độc lập.19

Các tuyên bố trên phản ánh rõ ràng tư duy của giới lãnh đạo Trung Quốc đã “khắc
cốt ghi tâm” các giai đoạn lịch sử nhục nhã, đấu tranh và chiến thắng, góp phần hình
thành địa tâm lý của Trung Quốc đối với thế giới bên ngoài, đặc biệt là những kẻ xâm
lược trong quá khứ như Nhật Bản mà Trung Quốc coi là đối thủ địa chính trị tại Đông Á
và Đông Nam Á. Tâm lý bài Nhật ăn sâu vào xã hội Trung Quốc cho đến ngày nay. Giới
lãnh đạo Bắc Kinh cũng lo ngại về sự hợp tác địa chiến lược giữa Nhật Bản và Mỹ trong
việc hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Thomas J. Christensen cũng ủng hộ quan điểm này, viết rằng "các di sản lịch sử và sự
căm thù dân tộc làm trầm trọng thêm tình trạng khó xử về an ninh trong quan hệ TrungNhật."20 Tuy nhiên, "sự ngờ vực bắt nguồn từ lịch sử và dựa trên bản năng của Trung
Quốc đối với Nhật Bản"21 đã dẫn đến việc nảy sinh những hiềm khích trong mối quan hệ
của họ. Trung Quốc rất nhạy cảm về việc xâm lược trong quá khứ của Nhật Bản.
Christensen giải thích thêm: "Sự từ chối của Nhật Bản đối với việc đáp ứng thỏa đáng các
yêu cầu của Trung Quốc là Tokyo thừa nhận và xin lỗi về quá khứ đế quốc của mình - ví
dụ, bằng cách sửa đổi sách giáo khoa lịch sử trong các trường công - đã giúp lưu giữ sự
ác cảm tự nhiên của Trung Quốc đối với Nhật Bản."22
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Tại thời điểm quan trọng này, chế độ Tập Cận Bình quyết tâm xoa dịu các cử tri
trong nước bằng cách đưa ra lời hứa "siêu cường Trung Quốc", một lời hiệu triệu đối phó
với các tình thế khó khăn địa chính trị mới ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Vì điều
này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã khuyến khích công dân Trung Quốc ghi nhớ những ký ức
cay đắng còn đó về việc họ bị các thế lực xâm lược như Nhật Bản đối xử tàn bạo như thế
nào. Ông nhấn mạnh: "Dù có trở nên hùng mạnh như thế nào, Trung Quốc sẽ không bao
giờ tìm kiếm bá quyền hay bành trướng. Trung Quốc sẽ không bao giờ gây ra đau khổ
cho bất kỳ quốc gia nào khác. Người dân Trung Quốc quyết tâm theo đuổi mối quan hệ
hữu nghị với tất cả các quốc gia, giương cao kết quả của Cuộc kháng chiến nhân dân
Trung Quốc chống lại sự xâm lược của Nhật Bản và Cuộc chiến chống phát xít thế giới,
và đóng góp nhiều hơn cho nhân loại."23 Lối nói khoa trương này đưa đến một thông điệp
chính trị cho quần chúng rằng, Trung Quốc có khả năng tự tái lập thành một quốc gia vĩ
đại để đảm bảo một trật tự thế giới không có bá quyền.24
4.2. Hội chứng Vương quốc Trung tâm
Trong quá khứ, Shi Jie (1005-45) đã định nghĩa Vương quốc Trung tâm một cách
oai hùng: "Trời ở trên, đất ở dưới, và giữa trời và đất chính là Trung Quốc [zhongguo].
Những kẻ ngoại vi là nước ngoài [tứ di/si yi]. Nước ngoài thuộc về bên ngoài [wai] trong
khi Trung Quốc thuộc về bên trong [nei]. Do đó, trời và đất có thể phân biệt bên ngoài
với bên trong."25 Điều gì đã dẫn đến nhận thức kiêu ngạo này? Robert Gamer giải thích
rằng trong phần lớn lịch sử của mình, các nhà lãnh đạo Trung Quốc có rất ít liên hệ hoặc
tương tác với các khu vực bên ngoài biên giới phía tây Trung Quốc, với sự cô lập đã thúc
đẩy niềm tin của họ vào "vị trí của „Vương quốc Trung tâm‟ trong vũ trụ."26 Tương tự,
Samuel King giải thích: "Trung Quốc được bảo vệ ở phía tây bởi các sa mạc gần như vô
tận, ở phía tây nam bởi dãy núi Himalaya và ở phía đông bởi các đại dương bao la. Được
ngưỡng mộ nhưng thường bị tấn công bởi 'những kẻ man di mọi rợ' (barbarians) từ vùng
đất cao nguyên bán khô cằn ở phía bắc và phía tây, và bị ngăn cách khỏi các trung tâm
văn minh khác bởi đại dương, sa mạc và núi non, Trung Quốc dần dần phát triển một ý
thức độc đáo về vị trí của mình dưới gầm trời."27 Tuy nhiên, cho đến ngày nay, tâm lý các
nhà lãnh đạo Trung Quốc có vẻ kiên quyết thấm nhuần tâm lý "Vương quốc Trung tâm".
Đầu tiên, mặc dù bị cuốn vào giữa những hạn chế trong nước đối với sự phát triển kinh tế
và sự hội nhập ngày càng tăng với trật tự kinh tế toàn cầu, thế giới quan của Trung Quốc
về cơ bản dựa trên đặc điểm của Trung Quốc.28 Nó bị kích thích bởi hình ảnh bản thân
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Trung Quốc buộc phải đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình kiến trúc toàn
cầu thay vì phụ thuộc vào bất cứ cường quốc nào. Thứ hai, giữa những yếu tố khác, địa
tâm lý học của Trung Quốc về nhận thức vai trò của mình trong chính trị thế giới được
xác định bởi lịch sử đã ảnh hưởng đáng kể đến quá trình hình thành tư tưởng và hành vi
của Trung Quốc về chiến tranh và hòa bình. Trong thế giới quan của Trung Quốc,
"phương thức chủ quyền lãnh thổ" của trật tự thế giới đã bị phương Tây và Nhật Bản áp
đặt lên.29 Trên thực tế, Trung Quốc khẳng định rằng khái niệm chủ quyền của họ không
thể được hiểu một cách đúng đắn thông qua các lăng kính hay khái niệm phương Tây.
Thật vậy, đối với Trung Quốc, quá khứ rất quan trọng để giải thích trật tự thế giới
thông qua sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại.30 Từ quan điểm truyền thống, Thiên
hạ (tianxia), như một hệ thống quản trị, vẫn có liên quan để hiểu thế giới quan hiện tại.
Học giả Trung Quốc Zhao Ting Yang lập luận rằng, mặc dù Thiên hạ là một khái niệm
rộng lớn và phức tạp hơn, bao gồm các yếu tố tự nhiên, xã hội và chính trị, nhưng sự hiểu
biết của phương Tây về thế giới về cơ bản là 'mỏng' (danbo).31 Hệ thống Thiên hạ nhấn
mạnh vào trật tự , hệ thống cấp bậc và sự ổn định và "đại diện cho một hệ thống giá trị và
quản trị hướng nội, nhìn nhận Nho giáo và hoàng đế là cơ quan quyền lực cao nhất trong
việc điều hành trật tự nội bộ."32
Tuy nhiên, giá trị thần thoại và tâm linh của Thiên hạ mà Trời ban "đặc quyền cai
trị" cho hoàng đế đã xa rời thực tế của trật tự thế giới phụ thuộc lẫn nhau ngày nay.
Không một nhà Hán học nào ở phương Tây đã từng đưa ra logic thuyết phục về lý do tại
sao Thiên hạ lại liên quan đến hệ thống quốc tế phụ thuộc rất phức tạp. Làm thế nào có
thể áp dụng các khái niệm và lệnh cơ bản của Thiên hạ vào các khái niệm chủ quyền
mong manh? Người ta không thể tranh luận về sự ổn định của trật tự chính trị được đưa
ra ở Trung Quốc, nhưng động lực thực sự của giới lãnh đạo Trung Quốc đằng sau việc
thúc đẩy Thiên hạ và Nho giáo là hợp pháp hóa sự cai trị để đảm bảo sự ổn định chính trị,
phúc lợi của người dân và sự hòa hợp xã hội. Meissner bình luận: "Trong những năm
1990, đạo Khổng cung cấp một chức năng kép cho chính quyền. Các khía cạnh „độc
đoán' của nó đã góp phần vào 'nền văn minh tâm linh, xã hội chủ nghĩa' và sự gắn kết xã
hội trong khi đưa ra một liều thuốc giải độc văn hóa cho mối đe dọa Âu hóa."33 Nghịch lý
thay, Trung Quốc đã sử dụng khái niệm chủ quyền nhà nước như một vũ khí chính trị
thích hợp để chống lại bất kỳ sự can thiệp nào của các cường quốc trong các vấn đề đối
nội và đối ngoại.
9

www.nghiencuubiendong.vn
4.3. Niềm tự hào văn hóa
Học giả Trung Quốc nổi tiếng Qin Yaqing nhấn mạnh ý nghĩa của văn hóa đối với
chính sách đối ngoại. Ông cho rằng văn hóa cấu thành "các giá trị chung, vượt xa sự phân
hóa về ý thức hệ và tính toán lợi ích. Văn hóa quan trọng bởi vì lịch sử quan trọng, thực
tiễn quan trọng, và diễn ngôn quan trọng. Văn hóa đóng một vai trò quan trọng trong
cuộc sống của con người, trong cách suy nghĩ và do đó, trong việc hoạch định chính
sách."34 Trung Quốc là một quốc gia được coi là đặc biệt tự hào và lớn tiếng về di sản văn
hóa và các giá trị văn minh của mình. Đối với họ, văn hóa là một phần không thể thiếu
trong cuộc sống hàng ngày và giao tiếp xã hội; điều này đã hằn sâu trong họ như một cảm
giác tự hào văn hóa mạnh mẽ. Trong bối cảnh này, Elena Barabantseva viết rằng ưu tiên
của Trung Quốc là để "bảo vệ nền văn hóa quốc gia [đã được] biến thành hoạt động
quảng bá tích cực văn hóa Trung Quốc trên khắp thế giới. Đối với luận điểm rằng trật tự
thế giới của Trung Quốc đã tương đối ổn định, hình ảnh về thế giới và vai trò của nước
này trong đó phải chịu sự tranh chấp và thương lượng liên tục ở các cấp độ khác nhau.
Chính nhờ đó mà Trung Quốc nỗ lực bảo vệ và quảng bá văn hóa của mình làm mờ đi sự
khác biệt giữa các yếu tố truyền thống và phổ quát, hợp nhất và pha trộn chúng. Thông
qua những thực tiễn này, tầm nhìn của Trung Quốc về thế giới và ràng buộc với Trung
Quốc được xây dựng, tranh cãi và đàm phán.”35
Zheng Wang thuộc Đại học Seton Hall, New Jersey, liên hệ niềm tự hào văn hóa
Trung Quốc với hệ thống Thiên hạ. Ông viết: "Người Trung Quốc cổ đại tin rằng Vương
quốc Trung tâm của họ là trung tâm của văn hóa và đạo đức cao cấp. Quan trọng hơn,
theo hệ thống Thiên hạ, người ngoài có thể được tiếp thu văn hóa và trở thành người
Trung Quốc bằng cách áp dụng văn hóa và phong tục Trung Quốc."36 Wang cho biết
thêm, khái niệm về "các quốc gia ngang bằng nhau" đã mâu thuẫn với hệ thống Thiên hạ
- đặt Trung Quốc là một nền văn minh thực sự duy nhất, sự vượt trội về văn hóa của nó là
không thể bác bỏ."37 Dấu tích của niềm tin vào sự vượt trội về văn hóa bắt nguồn từ nhận
thức của các hoàng đế Trung Quốc, những người không chỉ coi Trung Quốc là "trung tâm
của các nền văn minh thế giới"38, mà còn coi các sứ thần nước ngoài là "những kẻ man di
mọi rợ". Đáng chú ý, trong bài phát biểu tại Trụ sở UNESCO vào tháng 3 năm 2014, Chủ
tịch Tập Cận Bình cho biết: "Sau khi trải qua hơn 5.000 năm thăng trầm, nền văn minh
Trung Quốc vẫn luôn giữ được nguyên gốc. Là bản sắc văn hóa độc đáo của quốc gia
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Trung Quốc, nó chứa đựng những mưu cầu văn hóa sâu sắc nhất của chúng tôi và mang
lại cho chúng tôi nguồn dinh dưỡng dồi dào để tồn tại và phát triển."39
Không ngạc nhiên khi Henry Kissinger, một nhà nghiên cứu nhiệt thành về lịch sử
Trung Quốc và là người thực hành sắc sảo chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc,
khuyến nghị người Mỹ nên hành xử thận trọng, cẩn thận khi phòng bị nước đôi và lôi kéo
Trung Quốc. Ông khuyên các nhà hoạch định chính sách Mỹ tránh thể hiện sự vượt trội
của họ, cho rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ dung túng cho quyền bá chủ của Mỹ.
Đồng thời, Kissinger bày tỏ mối quan tâm nghiêm túc của mình về sự sụp đổ tiêu cực của
"văn hóa dân tộc quyết đoán" và Trung Quốc trên trật tự thế giới. Philip Bowring cũng
đưa ra một ghi chú tương tự trong bài bình luận "Cảnh giác một Trung Quốc tức giận"
(Beware an angry China) trên tờ New York Times ngày 13 tháng 4 năm 2008. Ông viết
rằng việc "đả kích Trung Quốc" (China-bashing) sẽ chỉ làm "gia tăng chủ nghĩa dân tộc
tại Trung Quốc."40 Trên thực tế, những ác cảm văn hóa của Trung Quốc đối với người
nước ngoài tạo nên chủ nghĩa tiêu cực về phương Tây. Người dân và các nhà lãnh đạo
chính trị Trung Quốc tin rằng thái độ này có thể được giảm bớt ở một mức độ nào đó, với
điều kiện các cường quốc nước ngoài hoàn toàn tôn trọng và thể hiện sự ngưỡng mộ đối
với văn hóa và văn minh của họ.41
4.4. Chủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc đã là một lực lượng gắn kết cho Đảng Cộng sản
Trung Quốc (ĐCSTQ) với mục tiêu đạt được tính hợp pháp cho cấu trúc nguyên khối của
đảng. Ngoài ra, ĐCSTQ đã xem chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là vũ khí thuận tiện để
"nuôi dưỡng" các công dân Trung Quốc với "một thực đơn ổn định các chương trình
truyền thông bài Nhật yêu nước, được dựng nên nhằm tôn vinh vai trò của ĐCSTQ trong
Thế chiến II."42 Sự lan tỏa của chủ nghĩa dân tộc đã thúc đẩy người dân Trung Quốc đấu
tranh chống lại đế quốc và những kẻ xâm lược.43 Ví dụ, cuộc Chiến tranh nha phiến đã
xúc tác cho sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc. Bill Hillman giải thích
rằng "các cuộc xâm lược của phe đế quốc và các hiệp ước bất bình đẳng kèm theo đã
truyền cảm hứng cho những người theo chủ nghĩa dân tộc đầu tiên của Trung Quốc thách
thức Ngai Rồng trong nửa sau của thế kỷ XIX. Hòa ước Versailles năm 1919 đã trao cho
Nhật Bản quyền kiểm soát tại Sơn Đông từ Đức, làm dấy lên các cuộc biểu tình Ngũ Tứ
[tháng 5 năm 1919] mà người Trung Quốc ngày nay tuyên bố là sự ra đời của quốc gia
Trung Quốc hiện đại. Trong những năm 1930 và 1940, các cuộc xâm lược của Nhật Bản,
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bắt đầu từ Sự kiện Mãn Châu năm 1931, đã kích thích chủ nghĩa dân tộc trong cả những
người cộng sản và những người theo chủ nghĩa dân tộc."44
Nếu nói về diễn ngôn dân tộc trong bối cảnh lịch sử, Tôn Trung Sơn, một nhà lãnh
đạo dân tộc cách mạng, đã đưa ra một "lời kêu gọi tha thiết" vì hành động thống nhất giải
phóng đất nước khỏi các thế lực đế quốc.45 Những người kế vị ông, đặc biệt là Mao Trạch
Đông, đã tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dang dở bằng cách thấm nhuần lòng yêu
nước và lòng trung thành vào tâm lý đại chúng. Mao rất thạo trong việc truyền sức mạnh
tổ chức của chủ nghĩa dân tộc để ngăn chặn các mối đe dọa bên ngoài đối với Trung
Quốc. Tôn vinh những đức tính của người Hán, Mao viết rằng: "Quốc gia Trung Quốc
được biết đến trên toàn thế giới không chỉ vì sự cần cù và sức chịu đựng mà còn vì tình
yêu tự do mãnh liệt và truyền thống cách mạng phong phú. Lịch sử của người
Hán...chứng minh rằng người Trung Quốc không bao giờ quy phục sự cai trị chuyên chế
mà luôn sử dụng các biện pháp cách mạng để lật đổ hoặc thay đổi nó...vì vậy, quốc gia
Trung Quốc có truyền thống cách mạng vẻ vang và di sản lịch sử huy hoàng."46 Đồng
thời, Mao nhận thấy "tất cả các dân tộc Trung Quốc ... là những nạn nhân tập thể của chủ
nghĩa đế quốc và bình đẳng trong đấu tranh rũ bỏ áp bức ngoại bang."47
Các học giả Trung Quốc cho rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc ủng hộ "sự hồi
sinh của chủ nghĩa dân tộc" vì nhiều lý do, bao gồm cả việc sử dụng các mô hình chủ
nghĩa Mác, Tư tưởng Mao Trạch Đông và Lý luận Đặng Tiểu Bình để hợp pháp hóa chế
độ. Liu và Smith đồng quan điểm rằng trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế, chủ nghĩa dân
tộc đã được trộn lẫn với thị trường hóa. Họ viết: "Bởi trong khi chủ nghĩa dân tộc đã góp
phần vào thành công của Trung Quốc trong cải cách kinh tế, thì những thành công này đã
lần lượt tạo điều kiện cho sự nổi lên của một loại chủ nghĩa dân tộc, đẩy mạnh vị thế
quốc tế của Trung Quốc. Trung Quốc ngày nay được công nhận là một 'cường quốc kinh
tế và quân sự đang trỗi dậy', với một tập hợp những bất bình tích lũy trong lịch sử đối với
phương Tây. Những bất bình này là "một ý thức sâu sắc về „sự sỉ nhục' mà người dân đã
phải chịu đựng trong quá khứ."48 Yong Deng quan điểm rằng chính sách đối ngoại của
Trung Quốc bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ý thức về bản sắc dân tộc, "một quốc gia theo chủ
nghĩa siêu dân tộc (hyper-nationalist), chủ nghĩa siêu thực dụng (hardcore-realpolitik)."49
Hu, Chan và Zha lưu ý rằng: "Trung Quốc có thể được coi là một 'quốc gia mang tính
siêu dân tộc' trong cuộc tìm kiếm sự vĩ đại về lãnh thổ và một ' Đại Trung Hoa'."50
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Về cơ bản, diễn ngôn học thuật và chính trị liên quan đến hai phạm trù chính là
chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc - chủ nghĩa dân tộc văn hóa và chủ nghĩa dân tộc hiện
đại/mới. Theo cách nói thông thường, chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc đã được hiểu là
"chủ nghĩa dân tộc phản kháng" (reactive nationalism) đối với các sự kiện quốc tế, không
phải là một "sự thao túng chính trị trong nước."51 Diễn ngôn chính trị về chủ nghĩa dân
tộc mới của Trung Quốc52 được đưa ra trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh nhằm tìm hiểu
tác động của chủ nghĩa dân tộc tới chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Không thể phủ
nhận rằng, Trung Quốc đã nổi lên như một người thụ hưởng chính từ đống tro tàn của
Liên Xô trong thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo. Tất nhiên, "xu hướng xung đột" của chủ
nghĩa dân tộc của Trung Quốc đã bị khuấy động bởi chủ nghĩa dân tộc văn hóa, thúc đẩy
giới lãnh đạo theo đuổi chính sách đối ngoại và ngoại giao hung hăng và quyết đoán hơn.
Điều này ngụ ý rằng Trung Quốc coi Mỹ là đối thủ chính cản trở vai trò của mình trong
việc định hình trật tự thế giới. Yongnian Zheng nhận định rằng, trong bối cảnh này "điều
mà giới lãnh đạo [Trung Quốc] muốn không phải là lật đổ hệ thống hiện có, mà là sự thừa
nhận của cac cường quốc khác về quyền lực và vị trí đúng đắn của Trung Quốc trong hệ
thống thế giới.”53 Từ quan điểm này, bài viết cho rằng chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc
đã được hợp nhất vào tư tưởng địa chính trị, được phân loại là "chủ nghĩa dân tộc thực
dụng."54 Điều đó nghĩa là, chủ nghĩa dân tộc địa chính trị là một phần trong hành vi quyết
đoán của Trung Quốc để có lập trường mạnh mẽ chống lại Mỹ - đối thủ cạnh tranh chính
và là đối thủ chính trị của nước này.
Chủ nghĩa dân tộc quyết đoán của Trung Quốc được coi là một phản ứng đối với
chủ nghĩa dân tộc quần chúng (popular nationalism) ủng hộ "vị trí đối đầu" chống lại
phương Tây về các vấn đề phức tạp như tranh chấp lãnh thổ trên biển.55 Feng Zhang đưa
ra quan điểm cân bằng về bản chất của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc như sau: "Mặc dù
chủ nghĩa dân tộc quyết đoán (assertive nationalism) dường như chưa điều khiển ý kiến
chủ đạo ở Trung Quốc ngày nay, tuy nhiên nó ngày càng phát triển mạnh mẽ và có tiếng
nói hơn với sự trỗi dậy quyền lực Trung Quốc. Mặc dù nó không có đặc tính bài ngoại
của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nhưng cũng không cho thấy sự chừng mực và tiết chế
của chủ nghĩa hiện thực phòng thủ và chủ nghĩa tự do. Về bản chất, điều họ khẳng định là
Trung Quốc cần tích cực chuẩn bị cho cuộc đấu tranh và xung đột với các quốc gia khác,
đặc biệt là chống lại bá quyền của phương Tây."56
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Lịch sử quá khứ dĩ nhiên đã góp phần vào sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc trung
tâm của người Hán tại Trung Quốc, trong khi chủ nghĩa dân tộc hiện đại Trung Quốc đã
bị thúc đẩy bởi các sự kiện và rủi ro quốc tế, liên quan đến câu hỏi về chủ quyền của
Trung Quốc. Thú vị là, chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc thường bị các nhà lãnh đạo
ĐCSTQ thao túng để hướng tới suy nghĩ như thể các cường quốc phương Tây thiếu sự
tôn trọng đối với Trung Quốc. Chẳng hạn, nếu Mỹ không đối xử bình đẳng với Trung
Quốc thì Trung Quốc có thể trở nên hung hăng hơn, bài ngoại hơn và "có tính dân tộc
hơn". Lặp lại quan điểm này, các học giả Trung Quốc xem chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc
chỉ đơn giản là "một phản ứng trước áp lực bên ngoài."57 Họ tin rằng chủ nghĩa dân tộc
thúc đẩy phẩm giá quốc gia ở nước ngoài. Logic cơ bản là phẩm giá quốc gia của Trung
Quốc là điển hình cho sự tôn trọng phẩm giá cá nhân. Lý luận này đã ăn sâu vào tâm lý
của người dân Trung Quốc, giới lãnh đạo, giới trí thức và học thuật. Đây là cách các
chính sách đối ngoại và an ninh của Trung Quốc được xây dựng, định hình và khớp nối
trong khi giao thiệp với thế giới bên ngoài. Ví dụ, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhanh
chóng ứng phó với các sự cố quốc tế đụng chạm tới Trung Quốc, cho dù đó là vụ ném
bom Đại sứ quán Trung Quốc của NATO tại Belgrade vào tháng 5 năm 1999, hay việc
Trung Quốc không thể tham gia cạnh tranh tổ chức Olympic năm 1992, hay sự can thiệp
của Mỹ vào Biển Đông. Thật vậy, phản ứng của Trung Quốc đối với vụ đánh bom NATO
của Đại sứ quán Trung Quốc là một trong những ví dụ kinh điển của chủ nghĩa dân tộc
Trung Quốc. Được biết, "các rạp chiếu phim của Trung Quốc đã cấm các bộ phim của
Mỹ còn các đài phát thanh thì từ chối phát nhạc Mỹ để phản đối."58
Hơn nữa, chính phủ Trung Quốc cứng rắn đã thành công khi nhận được lời xin lỗi
công khai từ Tổng thống Bill Clinton, người đảm bảo rằng phía Trung Quốc sẽ được
thông báo về kết quả điều tra vụ việc. Có lẽ, không có quốc gia nào khác đưa những sự
cố như vậy vào kết luận hợp lý bằng cách viện dẫn lòng nhiệt thành dân tộc chủ nghĩa
của mình. Vụ đánh bom NATO được mô tả là một phiên bản của "ngoại giao pháo hạm
kiểu mới" chứ không phải một công trình nhân đạo để cứu giúp những người Hồi giáo
Bosnia chống lại sự man rợ của người Nam Tư Serbia, một sắc tộc chiếm đa số ở
Belgrade. Nhưng theo các học giả, phản ứng của Trung Quốc cho thấy "một hình thái dân
tộc chủ nghĩa đậm văn hóa hơn đã thực sự được bám chặt trong việc hoạch định chính
sách cấp cao nhất."59 Nói cách khác, vụ đánh bom đã thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc quyết
đoán của Trung Quốc và "cho chúng ta biết rằng đối với Trung Quốc, sự lựa chọn giữa
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chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa toàn cầu không phải là việc thực thi một được một mất
(zero-sum), thay vào đó, không cái nào phải trả giá."60
Một ví dụ nổi bật khác liên quan đến mối quan tâm chủ quyền của Trung Quốc về
vấn đề Biển Đông. Trung Quốc không chỉ phẫn nộ sự can thiệp của Mỹ tại Biển Đông mà
còn từ chối tuân thủ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực được đưa ra vào tháng
7 năm 2016. Sự bất chấp của Trung Quốc bắt nguồn từ chiến lược của giới lãnh đạo nước
này nhằm nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc đại chúng, hỗ trợ đáp lại mạnh mẽ và hiệu quả
chủ nghĩa rủi ro của Mỹ và các cường quốc phương Tây khác. Công dân Trung Quốc
cũng khuyến khích chính phủ đi theo chính sách đối ngoại "cơ bắp" để bảo vệ danh dự
quốc gia.61 Một lý do thuyết phục để các nhà hoạch định chính sách Mỹ công khai thể
hiện lý thuyết về "mối đe dọa Trung Quốc" là nhằm hạn chế sự mở rộng chỗ đứng của
Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và những nơi khác. Điều này gợi nhắc
rằng chính sách ngăn chặn Trung Quốc là một nguyên tắc chủ đạo của chính sách Mỹ
trong suốt Chiến tranh Lạnh. Ngay cả ngày nay, chiêu bài đã thay đổi nhưng mong muốn
vẫn giữ nguyên. Danh pháp mới đang lôi kéo Trung Quốc vào các vấn đề toàn cầu để phù
hợp với trật tự quốc tế tự do dựa trên luật lệ, tôn trọng nhân quyền và tự do hàng hải
trong chính trị đại dương. Không thể phủ nhận, việc kiềm chế một Trung Quốc hùng
mạnh về quân sự và kinh tế là điều gần như không thể. Tuy nhiên, Trung Quốc đã sẵn
sàng tâm lý để thách thức uy thế của Mỹ trong chính trị toàn cầu. Điều này đã rõ ràng từ
sự thách thức ngầm hay công khai của Bắc Kinh đối với Washington về vấn đề Biển
Đông, từ việc triển khai tàu chiến của Hải quân PLA và trình diễn sức mạnh không quân
để đương đầu với bất kỳ mối đe dọa nào từ các chuyến bay ném bom B-52 của Mỹ trong
khu vực. Họ gần như đã đến gần hơn với một cuộc đối đầu trực tiếp trong khu vực.62
Điều tôi muốn nhấn mạnh là việc bài phương Tây và địa tâm lý học của Trung
Quốc đã được củng cố thêm sau nhiều cuộc chạm trán chiến lược với Mỹ trong quá trình
lịch sử cho dù đó là máy bay do thám Mỹ ném bom Đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade
hay sự trừng phạt của Mỹ đối với thảm sát Thiên An Môn trong đó hàng ngàn sinh viên
Trung Quốc đã thiệt mạng khi tổ chức các cuộc biểu tình. Trên thực tế, Henry Kissinger
đã cảnh báo trước các chính quyền Mỹ: "Ban lãnh đạo Mỹ thận trọng nên cân bằng các
rủi ro từ sự phát triển chủ nghĩa dân tộc tại Trung Quốc đổi lấy những lợi ích từ áp lực
ngắn hạn."63 Tương tự, Susan Shirk, một người theo dõi sát sao các vấn đề Trung Quốc,
cho rằng Mỹ nên tôn trọng Trung Quốc. Bà nhận xét: "Sau một thế kỷ ngồi bên lề, các
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nhà lãnh đạo và công chúng Trung Quốc khao khát sự tôn trọng và thừa nhận từ cộng
đồng thế giới, đặc biệt là từ Mỹ."64
4.5. Văn hóa chiến lược
Văn hóa chiến lược Trung Quốc ra đời từ hơn trăm năm nay, bao trùm từ Chủ
nghĩa Khổng giáo cho đến tư duy quân sự Mao. Nhận thức và cách tiếp cận của văn hóa
chiến lược Trung Quốc về sử dụng vũ lực chủ yếu theo đường lối chỉ đạo từ học thuyết
chiến thắng của Mao, theo đó Trung Quốc sẽ thu hồi lãnh thổ đã mất thông qua đàm phán
hoặc sách lược cuối cùng là sử dụng vũ lực. Lý thuyết chiến lược quân sự Trung Quốc
tiếp tục được Hồ Cẩm Đào sử dụng. Ở thời điểm hiện tại, dưới sự lãnh đạo của Tập Cận
Bình, có lẽ lý thuyết này tiếp tục được thực hiện nhưng với quyết tâm và mạnh mẽ hơn
rất nhiều.
Cuộc chiến của Trung Quốc chống lại Ấn Độ và Việt Nam là những ví dụ về văn
hóa chiến lược quân sự Trung Quốc - sự pha trộn giữa chủ nghĩa bi quan và sự xâm lược.
Nếu nhìn thoáng qua lịch sử, Vạn lý Trường Thành Trung Quốc là biểu tượng của cách
tiếp cận hòa bình, phản ánh lựa chọn “chủ nghĩa hiện thực phòng thủ” chống lại các cuộc
tấn công ngoại bang và du mục. Nhưng lý thuyết Vạn lý Trường Thành sẽ bao bọc cho
những ý định hòa bình của Trung Quốc được bao lâu? Vì giáp biên với nhiều quốc gia
nên có lẽ trong lịch sử, Trung Quốc đã thực hiện mọi biện pháp phòng thủ để bảo vệ biên
giới trước mọi mối đe dọa tiềm ẩn cũng như sẽ xảy ra từ các quốc gia láng giềng. Nhưng
ẩn sau công cuộc “phòng vệ vĩ đại” này, thực tế vẫn chỉ là sản phẩm bịa đặt của trí tưởng
tượng.65 Hay liệu có phải tồn tại “hai mặt của văn hóa chiến lược”? Chỉ cần nhìn vào thực
tế, hành vi hiếu chiến của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông cho thấy sự trái ngược với
tuyên bố của Trung Quốc về một quốc gia yêu hòa bình, tuân thủ các quy tắc và luật định
của các tổ chức đa phương như Liên Hợp Quốc.
Thực tế, nguồn gốc vũ lực và sức mạnh Trung Quốc đã tồn tại trong lịch sử nước
này. Feng Zhang, Đại học Quốc gia Úc đặt mối nghi ngờ về “lời đồn chủ nghĩa hòa bình
của Khổng Tử” trong “hành vi chính sách đối ngoại của đế quốc Trung Hoa” bằng cách
dẫn chiếu luận điểm của các nhà sử học rằng, “lịch sự Trung Quốc „thực tế cũng bạo lực
như châu Âu‟, từ triều đại nhà Tần cho đến triều đại cuối cùng của nhà Thanh, lịch sử
Trung Quốc đã trải qua 3.131 cuộc chiến, trung bình mỗi năm diễn ra 1,5 cuộc chiến.”66
Victoria Hui củng cố thêm cho luận điểm này khi cho rằng “không phải tư tưởng Khổng
giáo, chính chiến tranh mới giải thích cho cách thức Trung Quốc bành trướng lãnh thổ từ
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thung lũng sông Hoàng Hà ở thời đại Chiến quốc cho tới đế quốc lục địa ở thời nhà
Thanh.”67 Zhang lập luận, Khổng giáo “chưa bao giờ từ bỏ công cụ hợp pháp trong tài
thao lược chính trị về sử dụng vũ lực nhằm tiến hành „các cuộc chiến thích hợp‟ theo
hình thức thực hiện cuộc viễn chinh trừng phạt kẻ thù…. Trong Luận ngữ, bản thân
Khổng Tử tán thành chính sách đối ngoại hung hăng và quân phiệt của Quản Trọng nhờ
đã giải phóng người dân Trung Quốc thoát khỏi sự nô dịch của ngoại bang.”68
Rõ ràng là tính hai mặt trong văn hóa chiến lược Trung Quốc hòa trộn và làm
phức tạp thêm vấn đề nhận thức động cơ thực sự của Trung Quốc. Đó là lý do mà vì sao
mà Mỹ và Nhật Bản lại không thừa nhận ý tưởng hòa bình của Trung Quốc.69 Về hình
thức, văn hóa chiến lược Trung Quốc, vốn được bắt nguồn từ học thuyết “chủ nghĩa hiện
thực phòng thủ”, cho thấy Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cơ bản
được huấn luyện khả năng cảnh giác 24/24 với khả năng thực hiện cuộc phản công chiến
lược chống lại kẻ thù cụ thể. Ngoài ra, PLA còn được huấn luyện để thăm dò tinh thần và
ý chí của đối phương.
Ấn Độ đã nếm trải chiến lược này: dù đã được lãnh đạo chính trị cấp cao phê
chuẩn, các lực lượng Trung Quốc vẫn triển khai những chiến thuật khiêu khích bằng việc
xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ, với mục đích đánh giá phản ứng của lãnh đạo là phản đối hay
dung thứ. Chúng ta có thể hồi tưởng lại thời điểm tháng 9/2014 trong chuyến thăm tới Ấn
Độ, Chủ tịch Tập Cận Bình được Thủ tướng Narendra Modi tiếp đón nồng hậu tại quê
nhà của ông bang Gujarat. Ông Modi và Tập Cận Bình cũng tận hưởng ngồi xích đu
truyền thống trên bờ sông Sabarmati tại Ahmadabad. Tuy nhiên, tận dụng dịp này, PLA,
lực lượng dưới sự kiểm soát và chỉ huy trực tiếp của ông Tập, đã liều lĩnh xâm nhập vào
biên giới Ấn Độ và đồn trú trong lãnh thổ Ấn Độ 3 tuần. Xung đột quân sự giữa Ấn Độ
và Trung Quốc thực sự đã có thể nhanh chóng leo thang thành xung đột lớn nếu như
không có sự can thiệp cá nhân của Tập vào phút chót. Tuy nhiên vụ việc cho thấy điều
gì? Hoạt động xâm nhập của PLA diễn ra mà không cần có sự phê chuẩn của Tập? Nếu
nhìn lại quá khứ, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc xâm lược vô cớ đối với Ấn Độ vào
năm 1962, đây là minh chứng cho “chủ nghĩa hiện thực phòng thủ” của Trung Quốc hay
biểu tượng cho văn hóa chiến lược phòng thủ.70 Nếu không hiểu rõ về văn hóa chiến lược
Trung Quốc, vốn bắt nguồn từ “các nhân tố văn hóa và lịch sử, Ấn Độ, vả kể cả Mỹ, sẽ
không thể đưa ra “đánh giá đúng đắn về ý đồ và mục tiêu của Trung Quốc.”71
4.6. Chủ trương chống bá quyền trong chính sách đối ngoại Trung Quốc
17

www.nghiencuubiendong.vn
Lập trường chống bá quyền vẫn thường xuyên được phát triển trong diễn ngôn
chính sách đối ngoại Trung Quốc.72 Một phân tích khách quan về hành vi chính sách đối
ngoại Trung Quốc cho thấy lối tuyên truyền mạnh mẽ và đả kích đối với áp bức bá quyền
thế giới của Mỹ và các đối thủ lớn khác. Điều này đặc biệt được thể hiện trong quan điểm
về sức mạnh quốc gia phi thường của Trung Quốc trên lĩnh vực kinh tế và quân sự. Trong
rất nhiều dịp, những tuyên bố và phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình đã củng cố thêm
cho nhận định này. Chẳng hạn, hồi tháng 6/2014, Tập Cận Bình tuyên bố “mọi nỗ lực độc
quyền trong các vấn đề quốc tế sẽ không thành công.”73 Ngoài ra, vào tháng 12/2018,
hãng tin AP đã trích dẫn lời của Tập Cận Bình rằng “Không một ai có tư cách ra mệnh
lệnh cho người dân Trung Quốc phải làm gì và không được làm gì…. Chúng ta sẽ kiên trì
đổi mới những gì có thể và những gì cần đổi mới, và chúng ta sẽ kiên quyết giữ nguyên
tắc về những gì không thể và không cần phải thay đổi.”74 Trong thực tế, những diễn biến
liệt kê dưới đây là dấu hiệu dễ nhận thấy về lập trường chống bá quyền của Trung Quốc.
Đầu tiên, đáp trả việc Tổng thống Trump đánh thuế mạnh vào hàng hóa của mình,
Trung Quốc trả đũa tương tự với hàng hóa Mỹ và cũng đưa vụ việc lên WTO, khiếu nại
về việc Mỹ vi phạm các quy định và quy tắc thương mại của WTO. Lối ngoại giao ăn
miếng trả miếng của Trung Quốc về thương mại đã kích hoạt Chiến tranh Lạnh với Mỹ,
phản ánh tâm lý không khoan nhượng đối với chiến thuật bắt nạt. Một bài xã luận hồi
tháng 6/2019 của tờ Cầu Thị, tờ báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, phản ánh rất rõ
nét về tâm lý này. Tớ báo viết: “Trung Quốc sẽ không sợ bất kỳ mối đe dọa hay áp lực
nào của Mỹ đang thực hiện, đây là những hành động có thể leo thang xung đột kinh tế và
thương mại. Trung Quốc không có sự lựa chọn nào khác, cũng không có đường lui và
Trung Quốc sẽ chỉ còn con đường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng…. Không một ai và
không một thế lực nào được phép đánh giá thấp và coi thường ý chí sắt đá cũng như sức
mạnh và sự kiên cường trong chiến đấu của người dân Trung Quốc.”75
Thứ hai, sự trỗi dậy thần tốc của Trung Quốc trở thành “bá chủ toàn cầu” đã thôi
thúc khát vọng chiếm lĩnh lĩnh vực đầu tư và thương mại toàn cầu. Dự án nghìn tỉ USD
Vành đai và Con đường (BRI) mang dấu hiệu đế quốc của Trung Quốc được lập ra nhằm
thiết lập bá quyền Trung Quốc ở châu Á, theo đó lật đổ uy thế tối cao của Mỹ vốn tồn tại
từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc vào tháng 8/1945. BRI dự kiến “kết nối lục địa” Trung
Quốc với Trung Đông, Trung Á, Nam Á, châu Âu và châu Phi. Dự án còn được cổ vũ bởi
tầm nhìn lớn hơn Kế hoạch Marshall của Mỹ vốn được lập ra nhằm tái thiết các nền kinh
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tế châu Âu bị tàn phá bởi chiến tranh. Thậm chí thể chế đa phương do Mỹ dẫn dắt tại
Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã bị suy yếu bởi Ngân hàng
Phát triển mới (NDB) do Trung Quốc làm chủ đạo được lập ra vào năm 2014, các trụ sở
chính tại Thượng Hải và dưới quyền lãnh đạo của Tập Cận Bình. Động thái này được
xem là vũ khí song sát tạo ra các thể chế hỗ trợ và viện trợ kinh tế cho các quốc gia đang
phát triển nghèo đói, đồng thời lật đổ trật tự kinh tế thế giới do Mỹ lãnh đạo. Như vậy,
với sự trỗi dậy của mình, Trung Quốc báo hiệu rằng Mỹ không còn là một bá quyền kinh
tế không thể lật đổ.
Thứ ba, tại các thể chế đa phương như Liên Hợp Quốc (UN) và Tổ chức Thương
mại Thế giới (WTO), Mỹ cho thấy mình có thể mất đi đòn bẩy của các đồng minh và đối
tác trước đây tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chẳng hạn, Mỹ đã nếm trải thất bại
vô cùng lớn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề Tổng thống Trump công nhận
Jerusalem là thủ đô của Israel. Pakistan và Ả Rập Saudi - đồng minh truyền thống của
Mỹ - là 128 quốc gia thành viên phê chuẩn nghị quyết “yêu cầu các quốc gia không đặt
cơ quan ngoại giao tại Jerusalem.” Chỉ chín quốc gia ủng hộ quyết định của Trump
nhưng lại là chính Mỹ và Israel, bảy quốc gia khác ủng hộ nhưng chỉ với số dân chưa đến
10 triệu và lại phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ. Tương tự, tại Hội nghị Bộ trưởng WTO tại
Buenos Aires vào tháng 12/2017, Mỹ đã bị gạt ra bên lề khi không đưa ra được những
vấn đề mới trong chương trình nghị sự của mình, như quản trị điện tử, thúc đẩy thương
mại và bình đẳng giới. Ngoài ra, với sự kiên quyết của các quốc gia đang phát triển, đặc
biệt là Ấn Độ và Trung Quốc, một tuyên bố chính thức của hội nghị thậm chí còn không
được đưa ra.
5. Kết luận
GT phán ánh chính xác hành vi chính sách đối ngoại Trung Quốc trên nền tảng
đặc trưng Trung Quốc.76 Trong chiều dài lịch sử của mình, văn hóa chiến lược và trạng
thái tâm lý của Vương quốc Trung tâm77 đã định hình và phản ánh nhận thức, lối tiếp cận
của lãnh đạo Trung Quốc về quan hệ quốc tế. Chẳng hạn, vẫn còn đó trong ký ức người
Trung Quốc về sự sỉ nhục mà họ phải cam chịu dưới bàn tay của các thế lực ngoại bang
như Anh quốc và Nhật Bản. Những ký ức cay đắng vẫn tiếp tục thôi thúc họ hoài nghi
những cường quốc thực dân là kẻ thù của Trung Quốc.78 Với lối tư duy như vậy, chính
sách đối ngoại Trung Quốc, ít nhất là về mặt lý thuyết, được xây dựng trên cơ sở phản
đối chính trị cường quyền và bá quyền,79 dù điều trớ trêu là Trung Quốc có thể thách thức
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trật tự quốc tế dựa trên luật lệ qua tuyên bố yêu sách thái quá ở Biển Đông. Có một vài ví
dụ cho thấy hình thái hiếu chiến của Trung Quốc trong việc khẳng định vị thế bá quyền
khu vực không thể bị thách thức mặc dù về mặt tâm lý, Trung Quốc lại không được
chuẩn bị để chấp nhận hành động can thiệp của các quốc gia ngoài khu vực, chẳng hạn
như ở Biển Đông và Hoa Đông.
Ngoài ra, dưới sự lãnh đạo hiện tại của Tập Cận Bình, Trung Quốc đang thúc đẩy
tư tưởng bài Nhật trong dân chúng bằng việc tổ chức cuộc diễu binh quốc gia hồi năm
2017. GT cho rằng, mối quan hệ Trung - Nhật có thể được cải thiện nếu như Nhật Bản
sẵn sàng giải quyết vấn đề nhạy cảm của Trung Quốc vì làm tổn thương đến danh dự và
niềm tự hào quốc gia nước này bằng những cử chỉ tượng trưng theo hình thức xin lỗi nhẹ
nhàng. Nếu Nhật Bản không làm điều này, tâm lý bài Nhật của Trung Quốc có thể còn
trở nên mạnh hơn.
Tương tự, hiện tượng chủ nghĩa bá quyền cạnh tranh đã diễn ra giữa Mỹ và Trung
Quốc với sự cáo chung về bá quyền của một quyền lực duy nhất không thể thách thức và
cố thủ. Đó là điều tự nhiên. Vận động là quy luật tự nhiên. Không một Đế chế nào, kể cả
những kẻ hùng mạnh nhất, có thể duy trì vĩnh viễn đỉnh cao quyền lực. Trong khi đó,
hành vi chính sách đôi ngoại Trung Quốc có vẻ mang đặc điểm kiểu chủ nghĩa ái kỷ phản
ánh nhận thức của nước này về thế giới qua lăng kính chính trị hẹp hòi, một cách nhìn
phản ánh không đúng thực tế rằng, cấu trúc quyền lực hiện tại quyết định các mối quan
hệ quốc tế. Bị thiêu đốt bởi chủ nghĩa dân tộc và tham vọng lịch sử bá quyền, Trung
Quốc quyết tâm trở thành bá quyền khu vực bất chấp nỗ lực bao vây của Mỹ bằng các
liên minh đối trọng. Tương tự, Trung Quốc cũng kiên trì và quyêt tâm thay đổi luật chơi
nhằm theo đuổi thúc đẩy và định hình những lợi ích quốc gia cốt lõi của mình.
Các nhà hoạch định chính sách đối ngoại phải nhận thức và nhạy cảm với các giá
trị văn hóa và xã hội của Trung Quốc để tránh xung đột với nước này về các vấn đề khu
vực và toàn cầu. Tương tự, họ cũng phải thúc đẩy điểm mạnh và năng lực đàm phán của
mình với Trung Quốc. Nói cách khác, những sai lầm vô ý và không mong muốn có thể
được ngăn ngừa bằng nhận thức chính xác về các giá trị văn hóa, xã hội và văn minh của
Trung Quốc. Trên thực tế, địa tâm lý học khu vực Đông Á đóng vai trò rất quan trọng
trong việc tìm hiểu lý do tại sao các chủ thể khu vực lại phản đối và bác bỏ những quy
định và giá trị không thích hợp với họ.
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Cần thiết phải chú ý đặc biệt tới trường hợp Ấn Độ để hiểu được địa tâm lý khu
vực của Trung Quốc. Hầu hết đều biết rõ Ấn Độ được thừa nhận là đối tác chiến của Mỹ,
với mục tiêu là hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương. Ấn Độ cũng ủng hộ chính sách tái cân bằng hay còn được gọi là xoay trục sang
châu Á của cựu tổng thống Obama. Do đó, Trung Quốc rất nghi ngờ về việc New Delhi
tuyên bố chính sách tăng cường mối quan hệ với Bắc Kinh. Ngoài ra, địa tâm lý khu vực
của Trung Quốc với Ấn Độ còn được xác định bởi tiêu chuẩn kép của Ấn Độ trong hành
vi chính sách đối ngoại nước này. Trong bài phát biểu công khai, Thủ tướng Narendra
Modi đã tán dương mối quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng của Ấn Độ với Mỹ.
Nhưng khi ở Trung Quốc, ông lại nói về những giá trị văn minh chung, ủng hộ một châu
Á lấy sự đoàn kêt và hợp tác Ấn - Trung làm trung tâm mà không cần đến Mỹ. Trung
Quốc nhận thức được tiêu chuẩn kép này trong ngoại giao và chính sách đối ngoại Ấn
Độ. Đây là một trong những lý do Trung Quốc tiến hành chính sách bao vây chiến lược
đối với Ấn Độ ở Nam Á thông qua ngoại giao viện trợ, khiến cho các quốc gia nhỏ Nam
Á, như Sri Lanka và Bangladesh, rời xa tầm ảnh hưởng của Ấn Độ.
Tiến sĩ B.M. Jain, Giáo sư Khoa học Chính trị, Tổng Biên tập Tạp chí Asian Affairs, Ấn
Độ. Bài viết được đăng trên International Journal of China Studies.
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