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TỔNG HỢP BIỂN ĐÔNG TUẦN QUA (từ 31/10 đến 6/11)

Sự kiện chính trong tuần
 Trung Quốc tiếp tục khuyến cáo các công ty nước ngoài không thăm dò dầu
khí tại Biển Đông
 Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 3 tại Hà Nội
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Nhật Bản
 Việt Nam nhận thêm 2 tàu tuần tra Svetlyak từ Nga
 Kế hoạch an ninh ba bên Mỹ-Úc-Ấn
 Nhật – Ấn đồng ý tập trận chung trên biển vào năm 2012
 Thủ tướng Nhật kêu gọi châu Á tăng cường hợp tác đối phó Trung Quốc
 10 bài báo công kích đáng chú ý trên Hoàn Cầu Thời báo
I. Động thái của các quốc gia
+ Trung Quốc:
“Ván cờ giữa các nước lớn trong cuộc ganh đua chiến lược tại Biển Đông” của Chử
Hạo. Kể từ 2009 tới nay, vấn đề Biển Đông đã trở thành tiêu điểm quan trọng để một số
nước cân bằng sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cùng với thời điểm tổ chức Hội nghị cấp cao
Đông Á 10+8 sắp đến gần, một số nước cảm thấy dịp “trổ tài” đã đến, ván cờ chiến lược
của các bên xoay quanh vấn đề Biển Đông cũng được nâng cấp nhanh chóng. Có thể nói,
cùng với sự can dự của Nhật Bản và Ấn Độ, ván cờ chiến lược Biển Đông đã vượt lên
một tầm cao mới. Hai nước Việt Nam, Philíppin đều biết rằng chủ trương và thực lực của
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mình đều khó có thể đối chọi với Trung Quốc nên đã ra sức thúc đẩy ASEAN hoá vấn đề
Biển Đông1.
“Lấy kế ‘liên hoành’ để phá vỡ âm mưu ‘hợp tung’ ở Biển Đông” của Lâm Lợi Dân,
Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc. Nếu âm mưu hợp tung hình thành
thì Biển Đông sẽ xuất hiện cục diện Việt Nam, Philíppin liên kết với các nước ngoài khu
vực như Mỹ, Nhật, Ấn độ, Úc đối phó với Trung Quốc. Thứ nhất, Trung Quốc cần ngăn
cản không cho Mỹ can thiệp. Thứ hai, tiếp tục làm tốt công tác đối với các nước có đòi
hỏi chủ quyền trực tiếp, nhất là Việt Nam và Philíppin, nhằm giải quyết triệt để. Thứ ba,
đối với việc Nhật, Ấn độ và Úc lấy cớ “hợp tung” để dựa vào ASEAN và Mỹ thực hiện
kiềm chế Trung Quốc trỗi dậy, từ đó trục lợi, cũng cần phân biệt đối xử.2
“Công ty Exxon Mobile đưa ra thông tin phát hiện thấy dầu khí vào thời điểm quan
trọng, phối hợp với chính phủ Mỹ kích động các bên tranh chấp”. Ngày 25/10, công
ty Exxon Mobile công bố đã phát hiện thấy dầu khí tại lộ 119 ở vùng biển ngoài khơi
Trung bộ Việt Nam. Trên thực tế công ty này đã phát hiện dầu khí trước đó 2 tháng. Mặc
dù chính phủ Mỹ không lộ diện trong việc các công ty dầu khí của Mỹ hợp tác với chính
phủ Việt Nam, nhưng thực tế các công ty này có mối liên hệ rất chặt chẽ với chính phủ
Mỹ. Xét ở góc độ nào thì thông tin trên cũng rất không có lợi đối với nỗ lực làm dịu tình
hình Biển Đông của Trung Quốc3.
Thủ tướng Nhật can thiệp vào tranh chấp trên biển. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí
Financial Times (FT), ông Noda đã kêu gọi các bên liên quan cùng phối hợp để thuyết
phục giới quân sự theo đường lối ngày càng cứng rắn của Trung Quốc tuân thủ các quy
định biển chung. Ông Liu Jiangyong, Phó Giám đốc của Viện quan hệ quốc tế cho rằng:
(1) những bình luận của ông Noda là hoàn toàn vô căn cứ bởi chính sách nhất quán của
chính phủ Trung Quốc là giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng thông qua các
1

Trung Quốc thời báo 01/11/2011
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biện pháp hòa bình; (2) Nhật Bản không có quyền dạy Trung Quốc cách giải quyết các
tranh chấp tại Biển Đông; (3) Lợi ích ngày càng tăng của Nhật Bản tại Biển Đông bắt
nguồn từ chính sách “chia rẽ Trung Quốc” của Nhật Bản. Tuy nhiên, một chính sách bị
bóp méo như vậy sẽ không đem lại cho Nhật Bản lợi ích dài hạn4.
“Mỹ không muốn xung đột quân sự ở Biển Đông” của Long Tao. Sau khi hợp tác
với Việt Nam, Mỹ lại tiếp tục tiến hành tập trận quân sự trên Biển Đông với Philíppin từ
17-28/10/2011. Mục tiêu chiến lược của Mỹ ở Biển Đông là tiếp tục duy trì thực trạng
không chiến tranh nhưng cũng không hòa bình. Trung Quốc luôn muốn hòa bình nhưng
Mỹ và các nước khác đang lợi dụng điều này như công cụ để ép Trung Quốc hiện nay.
Trung Quốc cần dừng việc khăng khăng theo chính sách hòa bình hiện nay khi mà các
nước khác liên tục thách thức đường giới hạn của Trung Quốc hết lần này đến lần khác.
Chỉ khi Trung Quốc mạnh thực sự và kiên quyết thì các nước khác mà đang chỉ biết đến
lợi ích an ninh của mình sẽ phải ngừng thách thức và quay trở lại quan hệ hữu nghị và đối
tác với các nước láng giềng5
“Nghi ngờ thiện chí thực hiện thỏa thuận về vấn đề Biển Đông của Việt Nam” của
Trịnh Trạch Dân, phó nghiên cứu viên Viện nghiên cứu Nam Hải (Trung Quốc). Từ đầu
thế kỷ 21 đến nay, Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt-Trung đã nhiều lần đạt được nhận
thức chung về vấn đề Biển Đông nhưng thực hiện được rất ít. Việt Nam luôn xích lại gần
Mỹ nhằm tranh giành Biển Đông. Lần này, Việt Nam một mặt ký Thỏa thuận nguyên tắc
với Trung Quốc, đồng thời lại ký với Ấn Độ thỏa thuận hợp tác khai thác dầu khí ở Biển
Đông, ngang nhiên đưa vấn đề Biển Đông vào Tuyên bố chung Việt-Ấn. Điều này rõ
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Japanese PM wades into sea rows, http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/681814/Japanese-PM-

wades-into-sea-rows.aspx
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US has no stomach for South China Sea military clash,

http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/681576/US-has-no-stomach-for-South-China-Seamilitary-clash.aspx
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ràng không phù hợp với tinh thần của Thỏa thuận. Do đó, thiện chí thực hiện Thỏa thuận
này của Việt Nam đáng bị nghi ngờ6.
“Bốn biện pháp giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông” của Lý Đại Quang, Đại
học quốc phòng Trung Quốc. Tranh chấp Biển Đông không ngừng leo thang, một số
nước không ở Biển Đông cũng theo đó nhảy vào, hình thành thế bao vây Trung Quốc.
Việc xử lý tốt vấn đề Biển Đông sẽ kiểm nghiệm trí tuệ chính trị và ngoại giao của Trung
Quốc. Về kinh tế, cần thông qua việc phát triển hợp tác và giao lưu kinh tế với các nước
ASEAN để làm tăng sự phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc của các nước ASEAN. Về
ngoại giao, cần phát triển tốt quan hệ với các nước liên quan, nhất là với Mỹ. Về quân sự,
cần đẩy nhanh việc xây dựng lực lượng hải quân, làm giảm ưu thế quân sự của Mỹ ở khu
vực. Về sách lược, tăng cường quan hệ và giao lưu quân sự với Đài Loan7.
“Nhật Bản xuất khẩu vũ khí sẽ dẫn tới chạy đua vũ trang ở khu vực Biển Đông” của
Hàn Húc Đông. Nhật Bản đang tìm cách phá bỏ văn kiện “03 nguyên tắc xuất khẩu vũ
khí” vốn ra đời và áp dụng từ năm 1967, trong đó quy định 03 đối tượng quốc gia mà
Nhật không cung cấp vũ khí, đó là các nước XHCN, các nước đang chịu nghị quyết cấm
vận của Liên Hiệp Quốc và các nước đang có xung đột. Sau khi lên nhậm chức, Thủ
Tướng Noda ra sức tìm cách mở rộng điều khoản thứ nhất. Nếu như Nhật Bản phá bỏ các
nguyên tắc hạn chế xuất khẩu vũ khí, thì nhiều nước xung quanh Trung Quốc, đặc biệt là
các nước khu vực Biển Đông có thể sẽ trở thành khách hàng trọng điểm của Nhật Bản, từ
đó hình thành một cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng sẽ tạo
ra ảnh hưởng lớn về an ninh đối với Trung Quốc8.
+ Việt Nam:
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Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 3. Sáng 4/11/2011, tại Hà Nội đã diễn
ra Lễ khai mạc Hội thảo với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển ở
khu vực” do Học viện Ngoại giao phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức. Tham dự
Hội thảo có hơn 200 đại biểu là những học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia, trong đó có
hơn 70 đại biểu quốc tế (từ Trung Quốc, các nước ASEAN, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ,
Hàn Quốc, Nga, Anh, Pháp, Thụy Điển, Na Uy), hơn 50 đại biểu ngoại giao đoàn tại Hà
Nội và hơn 100 đại biểu Việt Nam. Mục đích của Hội thảo lần này là nhìn lại những diễn
biến mới liên quan tới Biển Đông thời gian gần đây và đề xuất các biện pháp nhằm duy
trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực9.
Việt Nam nhận thêm 2 tàu tuần tra Svetlyak từ Nga. Như vậy, tổng cộng Việt Nam đã
nhận 4 chiếc tàu kiểu này từ công ty đóng tàu Almaz Shipyard ở thành phố St Peterburg
của Nga cung cấp. Tàu tuần tra Svetlyak có trọng tải chừng 390 tấn, dài trên 39 mét, vận
tốc 30 hải lý/một giờ, được trang bị đại bác 76 li cùng 1 ụ pháo tự động 6 nòng 30 mm
AK-63010
Petrovietnam chào mua tài sản ConocoPhillips. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam
(Petrovietnam) đã chính thức đưa ra mức giá chào mua 1,5 tỷ USD với các tài sản dầu
khí tại Biển Đông của tập đoàn năng lượng Hoa Kỳ ConocoPhillips. ConocoPhillips nắm
giữ 23,25% cổ phần trong một cụm gồm bốn giếng dầu ở Lô 15-111.
+ Nhật Bản:
Nhật Bản kêu gọi Châu Á tăng cường hợp tác đối phó với Trung Quốc. Trong bài trả
lời phỏng vấn của nhật báo Financial Times, thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cho
rằng việc Trung Quốc đang ngày càng biểu dương sức mạnh, gia tăng các hoạt động
quyết đoán về chủ quyền tại Biển Đông và biển Hoa Đông, đã gây ra tình trạng bấp bênh
9

http://southchinaseastudies.org/toa-dam-hoi-thao/hoi-thao-quoc-te-ve-bien-dong-lan-3-ha-noi-

112011/2170-thong-cao-bao-chi-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-ve-bien-dong-lan-thu-3
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http://www.strategypage.com/htmw/htsurf/articles/20111103.aspx
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đối với môi trường an ninh của Nhật Bản. Ông kêu gọi các nước láng giềng châu Á tăng
cường hợp tác chặt chẽ với nhau để thuyết phục Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc
tế12.
+ Campuchia:
Tranh chấp Biển Đông nên được giải quyết giữa Trung Quốc và các nước trực tiếp
liên quan. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ông Hor Namhong
đưa ra ý kiến như vậy trong cuộc họp với ông Lưu Chấn Dân, trợ lý Bộ trưởng Ngoại
giao Trung Quốc đang có chuyến thăm Campuchia.13
+ Đài Loan:
Vai trò của Đài Loan tại Biển Đông. Vấn đề Biển Đông xuất hiện một ẩn số mới khi
Đài Loan tỏ cho thế giới thấy đảo quốc này dự tính ký một hòa ước với Trung Hoa đại
lục và những tuyên bố gần đây của một tướng lãnh cao cấp của Đài Loan có thể khiến
cục diện Biển Đông trở nên nguy hiểm hơn. Thiếu tướng Doãn Thịnh Tiên, lãnh đạo hải
quân Đài Loan khẳng định “Nếu xảy ra xung đột bằng quân sự giữa Đại lục và
Philippines thì quân đội Đài Loan đóng ở Thái Bình Dương sẽ ra tay trợ giúp quân đội
của Đại lục”14.

12

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/cd6e8e0c-02c1-11e1-899a-00144feabdc0.html
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http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-11/05/c_131231056.htm
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http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/taiwan-new-factor-east-sea-issue-11042011080019.html
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II. Quan hệ các nước
Việt - Nhật khẳng định tự do hàng hải ở Biển Đông. Trong Tuyên bố chung giữa Việt
Nam và Nhật Bản nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng, hai bên khẳng định tự do hàng hải, giao thương không bị cản trở, và tuân thủ luật
pháp quốc tế hiện hành bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và việc
giải quyết tranh chấp một cách hòa bình là phù hợp với lợi ích của các nước trong toàn
khu vực. Hai bên cùng thừa nhận những lợi ích này cần được thúc đẩy và bảo vệ tại Biển
Đông15.
Kế hoạch an ninh tay ba Mỹ-Úc-Ấn. Bản báo cáo của 3 nhóm chuyên gia: Tổ chức
Heritage của Mỹ, Viện nghiên cứu Lowy của Úc và Tổ chức Nghiên cứu quan sát của Ấn
Độ, kêu gọi Úc và Hoa Kỳ nên hình thành kế hoạch đối thoại an ninh tay ba với Ấn Độ
để giúp ngăn chận mọi hành động gây hấn của hải quân Trung Quốc. Tài liệu mang chủ
đề “Chia sẻ mục tiêu, cùng có lợi: Kế hoạch hợp tác giữa Mỹ-Úc-Ấn tại Ấn Độ-Thái
Bình Dương” cũng nhấn mạnh đến một loạt những vụ gây hấn cuả Trung Quốc đối với
các nước nhỏ hơn kể từ năm 2009, nhất là ở Biển Đông, và nói thêm rằng sự cạnh tranh
Ấn-Trung ở trên biển có thể gia tăng16
Nhật – Ấn đồng ý tập trận chung trên biển. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuo
Ichikawa đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony, người đang có
chuyến thăm Nhật Bản. Hai bên đã đạt được thỏa thuận về tổ chức tập trận chung giữa
Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản và Hải quân Ấn Độ vào năm 2012. Trong hội đàm,
ông Yasuo Ichikawa nhấn mạnh: “Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Nhật-Ấn có lợi
cho hòa bình và ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương”17.

15

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/10/111031_viet_japan_agreement.shtml

16

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-11-04/news/30359730_1_uranium-sales-rory-

medcalf-indo-australian, http://www.lowyinstitute.org/Publication.asp?pid=1736
17

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20111103p2g00m0dm012000c.html
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III. Phân tích và đánh giá
10 bài báo công kích của Trung Quốc trên Hoàn Cầu Thời báo18
“Trung Quốc tiếp tục khuyến cáo các công ty nước ngoài không thăm dò dầu khí tại
Biển Đông”. Trong buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Hồng Lỗi xác định trở lại điều được gọi là « lập trường nhất quán » của Bắc Kinh, theo
đó Trung Quốc có « chủ quyền không thể tranh cãi » trên Biển Đông, do đó các công ty
nước ngoài nên tránh tham gia vào các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trong
vùng biển có tranh chấp. Lời cảnh cáo các tập đoàn dầu khí ngoại quốc được đưa ra đúng
một tuần sau khi tập đoàn Mỹ Exxon Mobil loan báo, hôm 25/10, là họ đã tìm thấy dầu
khí ở ngoài khơi Đà Nẵng, sau mũi khoan thứ hai tại một trong ba lô đã được Việt Nam
cấp phép cho thăm dò dầu khí từ năm 200819.
“Sự bình yên trên Biển Đông lại bị đe dọa”. Ngày 25-10-2011, tờ Thời báo Hoàn Cầu
của Trung Quốc lại có bài cảnh cáo đích danh Việt Nam cùng một số nước có tuyên bố
chủ quyền trên Biển Đông rằng các quốc gia này "cần chuẩn bị tâm lý để nghe tiếng đại
bác” nếu như vẫn tiếp tục đối chọi với Trung Quốc. Về sự kiện này, Người phát ngôn Bộ
Ngoại giao Việt Nam lúc bấy giờ, bà Nguyễn Phương Nga cho biết: " Thời báo Hoàn Cầu
đã đưa ra những bình luận thiếu thiện chí, không đúng sự thật và điều này hoàn toàn ảnh
hưởng tiêu cực tới quan hệ hai nước, gây ra những tổn thương về tình cảm cho nhân dân
Việt Nam... Tôi tin rằng những bình luận thiếu thiện chí của tờ Thời báo Hoàn Cầu đã
không đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước”20.
“Căng thẳng ở Biển Đông làm các nước láng giềng của Trung Quốc lo lắng”. Trung
Quốc đang thể hiện một bộ mặt rất khác đối với các quốc gia láng giềng của mình trong
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một cuộc đối đầu ngày càng căng thẳng do yêu sách gây tranh cãi của nước này đối với
vùng biển giàu tài nguyên ở Biển Đông. Đây là khu vực mà bản chất của sự trỗi dậy hòa
bình của Trung Quốc được đặt dấu hỏi. Một cường quốc khu vực đang dần mất sự kiên
nhẫn trước những phàn nàn của các nước láng giềng nhỏ hơn về tranh chấp biên giới trên
biển và “nếu những quốc gia nay không muốn thay đổi cách thức hành xử của họ với
Trung Quốc, họ nên chuẩn bị để nghe âm thanh của đại pháo”21.
Nói chuyện cứng rắn về Biển Đông không có ích lợi gì. Tất cả các bên tranh chấp cần
hiểu điều này. Trước khi mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát, ASEAN và Trung Quốc cần
ngồi lại, tham gia các đối thoại và bắt đầu thảo luận về việc làm thế nào để ngăn chặn
căng thẳng và xung đột đối với vấn đề Biển Đông. Điều đó nên bắt đầu bằng một quá
trình đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông càng sớm càng tốt22.
Chủ quyền Trung Quốc và luật lệ quốc tế. Trong khi sách trắng “Sự phát triển hòa
bình của Trung Quốc,” cam đoan rằng Trung Quốc “không tạo ra mối đe dọa quân sự cho
bất kỳ quốc gia nào.” Và Bắc kinh đã tuyên bố rằng “không có vấn đề gì về tự do và an
toàn trong việc lưu thông hàng hải trên Biển Đông.” Sự quyết đoán của Trung Quốc về
“chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở Biển Đông và các vùng nước liền kề”
được hậu thuẫn bởi việc hiện đại hóa hóa hải quân cùng các hoạt động trên biển, gây
thêm lo ngại cho khu vực. Trở lại với các yêu sách “chủ quyền không thể tranh cãi” của
Trung Quốc và luật lệ quốc tế cùng các nguyên tắc đã qui định trong Công ước Luật Biển
Liên Hiệp Quốc 1982. Một tính toán sai lầm có thể làm nguy hại tất cả23.
“Cạnh tranh càng trở nên sâu sắc tại Biển Đông” của Roberto Tofani. Trước Hội nghị
Thượng đỉnh Đông Á (EAS) tới đây, Philippines và Việt Nam đã đưa ra một thông điệp
chung “phủ đầu” rằng: họ sẽ không nhượng bộ trước sức ép đang gia tăng của Trung
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Quốc trong các vấn đề lãnh hải chưa được giải quyết ở Biển Đông. Những tháng gần đây,
Philippines và Việt Nam đã thực hiện một cách tiếp cận ngoại giao hai chiều tương tự
bằng cách tăng cường quan hệ với các đối thủ cạnh tranh truyền thống của Trung Quốc
trong khu vực, bao gồm cả Nhật Bản và Ấn Độ, đồng thời vẫn duy trì đối thoại và phát
triển quan hệ thương mại với Bắc Kinh24.
Sự kích động của Trung Quốc dấy lên tình trạng mất an ninh. Tuần trước, một hãng
tin chính thức của Trung Quốc- Global Times tuyên bố, những nước liên quan đến tranh
chấp lãnh thổ trên Biển Đông nên "chuẩn bị tinh thần để nghe tiếng đại bác" nếu họ vẫn
tiếp tục đối đầu với Bắc Kinh. Tuyên bố này khiến nhiều người khó chịu và buộc phải
nghĩ tới mối quan ngại rằng Trung Quốc là một mối đe dọa có thực đối với an ninh khu
vực. Chuyên gia quan hệ quốc tế của Trường Đại học Indonesia, Haryadi Wirawan đặt
câu hỏi, phải chăng Trung Quốc đang chuẩn bị một cuộc xung đột mới trong khu vực
bằng cách đưa ra tuyên bố mạnh mẽ như vậy, bởi Trung Quốc đang cảm thấy bị các quốc
gia chịu ảnh hưởng của phương Tây bao vây, Đài Loan đã đặt tên lửa khắp nước, còn
Philippin và Việt Nam tăng cường liên minh25.
Thực hiện: Tuấn Anh
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