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LỜI KHEN NGỢI SỚM
“Đầy các thấu hiểu lý luận và các câu chuyện quyến rũ trên thực địa, cuốn sách
được viết kỳ công và hấp dẫn này kể câu chuyện về các nhà hoạt động ở Trung Hoa
lục địa, Đài Loan, và Hồng Kông nghĩ và lập chiến lược như thế nào—đôi khi một
cách cơ hội chủ nghĩa và lúc khác với ý định chủ ý—để thúc đẩy dân chủ trong các
xã hội tương ứng của họ. Kết quả là một phân tích thuyết phục về làm sao và vì sao
một số cố gắng đã thành công còn các nỗ lực khác đã thất bại, và các bài học các
nhà hoạt động dân chủ tương lai phải rút ra từ cả hai.”
Elizabeth Economy, C. V. Starr Senior Fellow và Giám đốc Asia Studies tại
Hội đồng về Quan hệ Đối ngoại và Distinguished Visiting Fellow tại Viện
Hoover của Đại học Stanford University
“Cuốn sách của Andreas Fulda là một sự so sánh dọc có ảnh hưởng lớn về ba thực
thể trung Hoa sống dưới các hệ thống chính trị rất khác nhau, Trung Hoa lục địa,
Đài Loan và Hồng Kông, và một sự vận động ủng hộ thuyết phục cho dân chủ hoá.
Fulda hiểu kỹ độ lớn của các trở ngại mà cho đến nay đã ngăn cản Cộng hoà Nhân
dân khỏi sự dân chủ hoá: văn hoá Soviet hay Leninist của Đảng Cộng sản Trung
quốc, các đặc quyền kinh tế được tích tụ bởi các cán bộ Đảng và thiên hướng của
nó để cai trị bằng sự hối lộ và bằng sự sợ hãi nhằm để bảo vệ chúng. Tuy nhiên,
các quỹ đạo riêng của Đài Loan và Hồng Kông cũng như sự trưởng thành của phong
trào dân chủ của Trung Hoa lục địa trong nhiều năm đã chứng tỏ rằng sự thay đổi
chính trị tương lai cũng là có thể ở Cộng hoà Nhân dân nữa.”
Jean-Pierre Cabestan, Giáo sư Khoa học Chính trị,
Đại học Baptist Hong Kong
“Một nghiên cứu đầy kiến thức và sinh động xử trí một vấn đề chính trị quan trọng
của thời đại chúng ta: bóng ma của quyền lực sắc của Trung quốc. Cuốn chuyên
khảo của Dr. Fulda trình bày một phân tích so sánh và có cơ sở lịch sử về các xu
hướng và các tiếng vọng của các phong trào dân chủ ở Trung quốc và ngoại vi của
nó, mà không chỉ nâng cao hiểu biết của chúng ta về mối quan hệ giữa các cuộc
phản kháng quần chúng và khả năng phục hồi nhanh độc đoán, mà cụ thể hơn, đưa
ra một công cụ heuristic để tháo dỡ các hoạt động của mặt trận thống nhất của đảngnhà nước chống lại sự bất đồng chính kiến.”
Edmund Cheng, Phó Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Công
và Quản trị So sánh, Đại học Baptist Hong Kong

“Đây là một cuốn sách truyền cảm hứng và kịp thời. Andreas Fulda đưa ra một
điểm cốt yếu mà không thể được lặp lại đủ: với tư cách các nhà nghiên cứu,
chúng ta phải trao tính chính đáng cho tất cả các kết cục tiềm năng cho tương
lai của Trung quốc. Quá trình này bắt đầu với việc thừa nhận rằng quyền lực
của Đảng Cộng sản Trung quốc không phải là không thể tránh khỏi. Nghiên
cứu về chính trị trung Hoa thường hoạt động trên các giả thiết rằng ĐCSTQ sẽ
thay đổi mình một cách hữu cơ và rằng các nhà chủ trương dân chủ vì lý do
nào đó không là những người ‘bình thường’ và sẽ không có kết quả. Fulda gợi
ý cách khác. Bằng việc áp dụng các lý thuyết về và cho sự thay đổi chính trị
cho các nghiên cứu trường hợp ở Trung quốc, Hồng Kông và Đài Loan, ông
đưa ra một cách sáng tạo cho việc lấp đầy lỗ hổng lớn này trong văn liệu hiện
có. Fulda đặt một tiêu chuẩn phá vỡ các hạn chế của các cách tiếp cận giải tích
hiện có. Nó là một cuốn sách phải đọc.”
Samantha Hoﬀman, Resident Fellow tại
Viện Chính sách Chiến lược Australia
“Trong cuốn sách mới tinh và can đảm này, Fulda kéo gốc rễ của chủ đề của
ông— dân chủ ở Trung quốc, Hồng Kông và Đài Loan—giống một người làm
vườn xử trí một cách đồng gồ ghề bây giờ, và tìm thấy hy vọng, thậm chí một
kế hoạch hành động: Lấp đầy khoảng trống giữa lý thuyết và thực tiễn bằng
việc học từ các nhà thực hành dân chủ trung Hoa, cấy vào lý thuyết dân chủ
các ý tưởng về thay đổi rút ra từ các nghiên cứu phát triển, nuôi dưỡng một
giáo dục học nhân tính hoá, bác bỏ sự thống trị của tuyên truyền và quyền lực,
và rời xa sự bằng lòng được tiếp thu khỏi đàm luận của Đảng Cộng sản mà bây
giờ là phổ biến trong giới hàn lâm tây phương. Một cuốn sách truyền cảm hứng
chứa đầy các ý tưởng.”
Didi Kirsten Tatlow, former MERICS Visiting Academic Fellow.
Didi tường thuật từ Trung quốc cho tờ báo quê bà, tờ South China
Morning Post của Hồng Kông, International Herald Tribune (bây
giờ là bản in toàn cầu của The New York Times) và The New York
Times, từ 2003 đến 2017
“Hầu hết tranh luận khoa học chính trị gần đây về Trung quốc đã tập trung vào
chế độ, hệ thống quản trị của nó và tính ổn định, tính hoàn hảo, tính dễ vỡ hay
sự mục nát được cho là của nó. Các kết quả là thích đáng nhưng nhất thiết bị
hạn chế vì chúng không tính một cách có hệ thống đến tương tác chiến lược
của chế độ với các phong trào dân chủ hoá đa dạng, mà thường bị che giấu bởi
vì tính bí mật và các sự phong toả thông tin cố hữu của chế độ, việc định khung
được áp đặt chính thức và các điều cấm kỵ được thừa nhận. Andreas Fulda,
trong vai trò của ông như một nhà khoa học xã hội và người thực hành xã hội
dân sự, lấy một cái nhìn tươi mới và thay thế từ viễn cảnh của các phong trào

dân chủ hoá vào sự diễn tiến chính trị so sánh của Trung Hoa lục địa, Đài Loan
và Hồng Kông.
Cách tiếp cận lấy tác nhân làm trung tâm của ông tiết lộ, qua mười hai hồi như
các nghiên cứu trường hợp, các quá trình không đồng bộ của sự xây dựng từ từ
của các phong trào dân chủ và dân chủ trong các nhà nước của Đại Trung Hoa.
Nó làm cho đễ thấy và dễ hiểu rằng các phong trào dân chủ của Trung Hoa lục
địa đang sống sinh động, phát triển, học hỏi các bài học của chúng và chuẩn
bị—bằng sự phi tập trung hoá chiến lược, sự nhân rộng những vũ đài và việc
kết hợp các chiến lược và các diễn viên khác nhau (chống-quyền thế, xuyênquyền thế và các nhà cải cách hệ thống)—các bước tiếp theo của sự vận động
dân chủ ôn hoà nhắm tới một sự biến đổi dân chủ từ từ.
Như một đối thoại giữa lý thuyết và thực tiễn, sự đánh giá của nhà quan sát bên
ngoài và viễn cảnh tác nhân, nó là một đóng góp căn bản cho câu chuyện về sự
diễn biến chính trị của Cải cách Trung Hoa được định khung bởi một phảnchuyện kể dân chủ dựa vào các xu hướng cấu trúc và các kinh nghiệm, các quá
trình học hỏi và các chân trời kỳ vọng của các phong trào dân chủ. Ẩn ý của
các tác nhân và giống của tác giả là sự cấp bách, khả năng và các bài học chiến
lược để rút ra từ một chủ nghĩa khai phóng xã hội bảo vệ các công dân Trung
quốc khỏi sự sợ hãi thuộc nhiều loại của sự bất công chính trị và xã hội. Mọi
người, nhà khoa học xã hội hay nhà hoạt động dân chủ, người lo về sự dịch
chuyển sang chủ nghĩa độc đoán sắc ở Trung quốc và tác động toàn cầu đe doạ
của nó và quan tâm đến các lựa chọn dân chủ thay thế ở Trung quốc, phải đọc
cuốn sách này. Sự đóng góp dứt khoát thứ hai của ông là để làm nổi bật sự xác
đáng của một chủ nghĩa dân tộc công dân, dân sự, dân chủ và của ngoại giao
công dân dân chủ cho một sự dàn xếp hoà bình bền vững giữa các nhà nước
của vùng Đại Trung Hoa—ngược với một chủ nghĩa dân tộc sắc tộc, hẹp hòi
mà hiện diện trên tất cả ba bên của vùng Đại Trung Hoa mà được tác giả nhận
diện như một mối đe doạ và một trường hợp của học bệnh hoạn (pathological
learning).”
Horst Fabian, Đại sứ Xã hội Dân sự châu Âu—Trung quốc
và nhà nghiên cứu độc lập chú tâm vào các mối liên kết
giữa Trung quốc/Cuba, dân chủ hoá và phát triển bền vững
“Andreas Fulda cho thấy rằng ngay cả các phong trào dân chủ trong khu vực
trung Hoa không được miễn khỏi xu hướng toàn cầu tới chủ nghĩa dân tộc.
Nghiên cứu phê phán và sáng suốt của ông là một sự biện hộ để kết hợp cuộc
đấu tranh vì các quyền và tự do với một cố gắng để xây dựng hoà bình trong
khu vực.”
Mark Siemons, biên tập viên tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine
Zeitung và tác giả của cuốn Die chinesische Verunsicherung

(Hanser, 2017), trong đó ông phản ánh về các thấu hiểu của ông với
tư cách phóng viên văn hoá lâu dài tại Bắc Kinh
“Đây là một sự nghiên cứu hết sức bận rộn và hấp dẫn về cuộc đấu tranh tiếp
tục vì dân chủ ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông. Dr. Fulda mạo
hiểm vượt quá sự tò mò thuần tuý học thuật để đưa ra cho các nhà thực hành
sự phân tích tươi mới và kích thích về các thành tựu và các thất bại quá khứ.
Cuốn sách đưa ra sự cổ vũ nào đó—và những lời cảnh báo—cho các bạn đọc
tìm một lộ trình cho sự thay đổi dân chủ ở Trung quốc.”
Nicola Macbean, Người thực hành các Quyền

CUỘC ĐẤU TRANH VÌ DÂN CHỦ Ở
TRUNG HOA LỤC ĐỊA, ĐÀI LOAN
VÀ HỒNG KÔNG

Câu hỏi tại tâm của cuốn sách này là trong chừng mực nào các nhà hoạt động
chính trị ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông đã có tiến bộ trong sự
truy tìm của họ để tự do hoá và dân chủ hoá các chính thể tương ứng của họ.
Lấy một phong cảnh lịch sử dài cuốn sách so sánh và tương phản quỹ đạo diễn
biến chính trị trong ba vùng từ đầu những năm 1970—từ sự tự do hoá do bầu
cử dẫn dắt ở Đài Loan từ 1969, Phong trào Tường Dân chủ ở Trung Hoa lục
địa trong 1978, và các cải cách chính trị từ trên xuống của Thống đốc Patten ở
Hồng Kông sau 1992—cho đến ngày nay. Cụ thể hơn, nó trình bày các chiến
lược và chiến thuật khác nhau của các nhà hoạt động chính trị đã tiến hành,
đánh giá các bài học các nhà hoạt động đã học được từ cả các thành công và
các thất bại và xem xét các kinh nghiệm này đã cho biết các cuộc đấu tranh vì
dân chủ của họ như thế nào. Quan trọng, cuốn sách chứng minh rằng đồng thời,
suốt thời kỳ và sớm hơn, Đảng Cộng sản Trung quốc đã sử dụng “quyền lực
sắc”—thâm nhập các môi trường chính trị và thông tin trong các nền dân chủ
Tây phương để thao túng cuộc tranh luận và đàn áp những người bất đồng chính
kiến sống cả bên trong và bên ngoài Trung quốc—nhằm để củng cố vị trí trong
nước của nó. Cuốn sách thảo luận bản chất của quyền lực sắc này, khảo sát tỉ
mỉ sự nổi lên của nhà nước an ninh bên trong Trung Hoa lục địa và xem xét
tính hiệu quả của cách tiếp cận đó, cho rằng ở Đài Loan và Hồng Kông cách
tiếp cận đã phản tác dụng, với xã hội dân sự, các cuộc vận động cho dân chủ
lớn hơn và sự hưng thịnh của tôn giáo một phần đã được kích thích bởi các
thực hành quyền lực sắc của Đảng Cộng sản Trung quốc.

Andreas Fulda là Phó Giáo sư trong Trường Chính trị và Quan hệ đối ngoại,
Đại học Nottingham.
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11. K. Popper: Xã hội mở và những kẻ thù của nó, II, Hegel và Marx
12. Thomas S. Kuhn: Cấu trúc của các cuộc Cách mạng Khoa học
13. Thomas L. Friedman: Thế giới phẳng, Nhà xuất bản Trẻ, 2006
14. Một năm Hội nghị Diên Hồng Hungary do Nguyễn Quang A tuyển, dịch, biên soạn
15. Kornai János: Bằng Sức mạnh Tư duy, tiểu sử tự thuật đặc biệt, NXB Thanh Hóa, 2008
16. Kornai János: Lịch sử và những bài học, NXB Tri thức, 2007
17. Peter Drucker: Xã hội tri thức, Quản lý, Kinh doanh, Xã hội và Nhà nước, tập tiểu luận
18. Murray Rothabrd: Luân lý của tự do
19. Amartya Sen: Tư tưởng về công bằng
20. Kornai János: Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản, dân chủ và thay đổi hệ thống
21. Kornai János: Các ý tưởng về chủ nghĩa tư bản, NXB Thời Đại, 2012.
22. Robert Kagan: Thế giới mà Mỹ tạo ra, 2012
23. Daron Acemoglu, James A. Robinson: Vì sao các Quốc gia Thất bại, 2012 (NXB Trẻ có bản dịch khác được
xuất bản năm 2013)
24. Kỷ yếu hội thảo Đại học Michigan: Bàn tròn Ba Lan-Những bài học, 2013
25. Thương lượng những thay đổi cơ bản: Hiểu và mở rộng các bài học của các cuộc đàm phán Tròn Ba Lan,
2013
26. Adam Michnik: Những lá Thư từ Nhà tù và các Tiểu luận khác, 2013
27. Elzbieta Matynia: Dân chủ ngôn hành, 2014
28. Josep M. Colomer: Lý thuyết Trò chơi và Chuyển đổi sang Nền dân chủ – Mô hình Tây Ban Nha, 2014
29. Lisa Anderson: Chuyển đổi sang Dân chủ, 2015
30. Paul J. Carnegie: Con Đường từ Chủ nghĩa Độc đoán đến Dân chủ hóa ở Indonesia, 2015
31. Hsin-HuangMichael Hsiao (ed.): Các nền Dân chủ Á châu Mới: So sánh Phillipines, Hàn Quốc và Đài Loan,
2015
32. Larry Diamond và Marc Plattner (biên tập) Dân chủ có Suy thoái? 2016
33. Chistian Welzel, Tự do đang lên – Trao quyền cho con người và truy tìm sự giải phóng, NXB Dân khí 2016
34. Guy Standing, Precariat – giai cấp mới nguy hiểm, NXB Dân khí, 2017
35. Bob Jessop, Nhà nước – Quá khứ, Hiện tại, Tương lai NXB Dân khí, 2018
36. Fortunato Musella, Các Lãnh tụ Vượt quá Chính trị Đảng, NXB Dân khí, 2018
37. Jamie Barlett, Nhân dân vs Công nghệ: internet đang giết dân chủ như thế nào (và chúng ta cứu nó ra
sao), NXB Dân khí, 2018
38. Yang Zhong, Văn hoá và sự Tham gia Chính trị ở Trung Quốc Đô thị. NXB Dân khí, 2018
39. Donatella della Porta, Teije Hidde Donker, Bogumila Hall, Emin Poljarevic và Daniel P. Ritter, Các Phong
trào Xã hội và Nội chiến – Khi các cuộc phản kháng cho dân chủ hoá thất bại. NXB Dân Khí, 2018
40. Donatella della Porta, Huy động cho Dân chủ–So sánh 1989 và 2011.NXB Dân Khí, 2019.
41. Hồi ký Triệu Tử Dương, NXB Dân Khí, 2019.
42. Gabriel Zucman, Của cải giấu giếm của các quốc gia: Điều tra về các thiên đường thuế, NXB Dân Khí,
2019
43. Emmanuel Saez và Gabriel Zucman, Chiến thắng của sự Bất công: Những người giàu Tránh Thuế Ra sao
và Làm thế nào để Khiến Họ Đóng, NXB Dân Khí, 2019

Cuốn sách này là cuốn thứ 15 về dân chủ hoá (các cuốn trước về dân chủ hoá là các cuốn
thứ 14, 24-33, 38-40 trình bày kinh nghiệm dân chủ hoá trên khắp thế giới), trình bày về
diễn tiến, những kinh nghiệm thành công và thất bại của cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Trung
Quốc, Đài Loan và Hồng Kông.
Việt Nam khá giống với các nước Đông Âu vì những nét rất giống nhau trong hệ thống
xã hội chủ nghĩa trước kia. Việt Nam giống Trung Quốc không chỉ do các nét tương đồng
cộng sản và xã hội chủ nghĩa mà còn do nhiều điểm khác về chế độ cộng sản phương đông,
các nét văn hoá giống nhau và ảnh hưởng của Trung quốc đến Việt Nam. Việt Nam cũng rất
giống Đài Loan về các nét văn hoá, tập quán như với Trung quốc, nhưng những sự giống
nhau nổi bật của Việt Nam hiện nay với Đài Loan trong những năm 1980 là: a) cả hai nền
kinh tế đều là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa (Đài Loan liên tục cho đến nay; Việt Nam từ giữa
các năm 1990 đến nay); b) cả hai nước đều do các đảng Leninist cai trị (Đài Loan từ 1949
đến 2000 đã bị cai trị bởi Quốc Dân Đảng một đảng Leninist, nhưng không Marxist).
Chính vì các nét giống nhau đó mà cuốn sách này rất bổ ích cho các bạn đọc Việt Nam.
Tác giả phê phán lý thuyết hiện đại hoá cổ điển không áp dụng được cho khu vực Trung
Hoa (thực ra điều này hầu hết những người nghiên cứu về dân chủ hoá đã nhận ra từ lâu) và
họ đã bổ sung cho lý thuyết hiện đại hoá mới (như cuốn thứ 33 của Christian Wenzel) nhưng
tác giả chưa để ý đủ đến sự phát triển của lý thuyết hiện đại hoá mới này.
Trong phần thực tiễn tác giả chọn ra và phân tích 12 hồi dân chủ hoá rất lý thú để minh
hoạ cho phần lý luận, nhất là cho ba lý thuyết cho sự thay đổi chính trị (TOPC-Theoy Of
Political Change) của các nhà cải cách ủng hộ-(giới) quyền thế (pro-establishment), chốngquyền thế (anti-establishment) và xuyên-quyền thế (trans-establishment).
Chiến lược, chiến thuật, các chính sách và những hoạt động của các tổ chức xã hội dân
sự Việt Nam đấu tranh cho dân chủ dựa vào các truyền thống Việt Nam, vào kinh nghiệm
và các bài học của các nước Đông Âu và của các nước khác trên thế giới. Soi theo lý luận
và các bài học chung, chí ít được nêu trong 15 cuốn sách được nhắc tới của tủ sách SOS2,
chúng ta có thể thấy phong trào dân chủ ở Việt Nam trong 10 năm qua đã bắt đầu khéo kết
hợp các bài học thành công và tránh các bài học thất bại ở Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 20 và
ở khắp thế giới trong thời gian qua, cũng như có mục tiêu, các chiến lược và chiến thuật rõ
ràng. Giáo sư Benedict J. T. Kerkvliet trong bài mô tả phong trào dân chủ ở Việt Nam năm
2015 (Regime Critics: Democratization Advocates in Vietnam, 1990-2014, Critical Asian
Studies, vol. 47, No.3, pp. 359-387) và trong cuốn sách 2019 (Speaking Out in Vietnam:
Public Political Criticism in a Communist Party-Ruled Nation, Cornell University Press)
của ông cũng có sự phân loại có phần tương tự với cuốn sách mới này của A. Fulda nhưng
với các thuật ngữ khác.
Cuốn sách mới này của Andreas Fulda rất bổ ích cho các bạn đọc Việt Nam không chỉ
vì nó phân tích rất lý thú về phong trào dân chủ ở khu vực Trung Hoa và các bài học ở đó
mà nó cũng giúp các nhà đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam tự tin hơn vào cuộc đấu tranh
cho dân chủ còn đầy khó khăn, gian khổ và dài hay ngắn tuỳ thuộc vào chính chúng ta.
Tất cả những ai quan tâm đến dân chủ, nhân quyền, đến sự phát triển của một Việt Nam
dân chủ, tự do, giầu mạnh rất nên đọc cuốn sách này. Đó là các nhà hoạt động dân chủ và
nhân quyền, các chính trị gia, các nhà báo, nhà kinh tế, sinh viên, nhưng cũng rất bổ ích cho,
các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và đảng viên của Đảng Cộng sản Việt
Nam (nhất là họ có thể học được bài học của Quốc Dân Đảng và tránh xa các chính sách của
Đảng Cộng sản Trung quốc nếu họ muốn tiếp tục có vai trò nhất định trong tương lai).
Tên các chính trị gia và các học giả nổi tiếng của Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông
được dùng theo phiên âm Hán-Việt (có kèm theo phiên âm pinyin) tên của các học giả và
những người khác ít biết đến với người dân Việt Nam hơn được để nguyên theo phiên âm
pinyin của họ (phần Index ở cuối cuốn sách giúp bạn đọc về các tên này cũng như các thuật
ngữ khác). Tôi đã cố dịch cho sát nghĩa, nhưng do hiểu biết có hạn nên chắc chắn còn nhiều
sai sót, mong bạn đọc lượng thứ và góp ý để hoàn thiện bản dịch.
Hà Nội 1-2-2020
Nguyễn Quang A

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách này là điểm cao nhất của một hành trình dài, bắt đầu 30 năm trước trong
mùa hè 1989. Sau khi đã sống ở Cairo ba năm gia đình chúng tôi đã vừa chuyển
đến Geneva. Bố tôi, một nhà ngoại giao Đức nhà nghề, sang làm việc về các vấn
đề các quyền con người tại Phái đoàn Thường trực của Cộng hoà Liên bang Đức
cạnh Văn phòng Liên hiệp Quốc. Trong khi chờ các container chở hàng của chúng
tôi đến từ Ai Cập chúng tôi đã ở tại một căn hộ công vụ tạm thời. Ngoài việc đi học
trường cấp hai và học tiếng Pháp việc này để cho tôi có nhiều thời gian cho chính
mình. Hai lần qua đã giúp tôi chuyển tiếp sang cuộc sống mới của mình ở Thuỵ Sĩ.
Tôi và ba anh em tôi thường tập tennis bằng đánh bóng vào tưởng ở một sân bóng
gần đó. Vào buổi tối chúng tôi nghe các bản tin tiếng Pháp, thời gian duy nhất cha
mẹ tôi cho phép chúng tôi xem TV trong thời gian dài hơn.
Trong khi tôi vật lộn để hiểu các nhà bình luận TV Pháp, tôi nhớ sinh động buổi
phát tin về các lính Quân đội Giải phóng Nhân dân đổ vào quảng trường Thiên An
Môn vào đêm 4 tháng Sáu 1989. Đúng một ngày sau cuộc đàn áp dã man phong
trào chống-tham nhũng và ủng hộ-dân chủ của Trung Hoa lục địa, một loại kịch rất
khác đã thu hút sự chú ý của tôi, lần này diễn ra trên các sân tennis của giải Pháp
Mở rộng. Vào ngày 5 tháng Sáu 1989, Michael Chang, một người Mỹ gốc Đài
Loan 17-tuổi, đã đánh bại người chơi tennis số một khi đó Ivan Lendl trong trận tứ
kết. Hai sự kiện không liên quan này, trong sự kế tiếp nhanh như vậy, đã cho tôi vị
đầu tiên về châu Á, một khu vực và người dân mà trước đây tôi đã không chú ý đến
chút nào. Việc nhìn thấy các hình ảnh TV về sự đàn áp quân sự thẳng tay chống lại
các sinh viên phản kháng ở Bắc Kinh đã thật đau lòng. Việc xem trận tứ kết giữa
Michael Chang và Ivan Lendl, mặt khác, đã gây phấn chấn. Chống lại thân hình
cao lừng lững của Lendl, Chang thấp hơn nhiều đã đấu một trận giữa David và
Goliath đã trở thành cách ngôn. Michael Chang đã tìm được cách để thắng một
trong số các sự lật đổ lớn nhất của lịch sử tennis và muộn hơn đã tiếp tục để thắng
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trận chung kết giải Pháp Mở rộng 1989. Khi xem các sự kiện này trên TV tôi đã
nhận được hai thông điệp hết sức trái ngược: sự đàn áp quân sự ở Trung Hoa lục
địa cũng như nụ cười rạng rỡ của Michael Chang trẻ trung tự hào nâng giải thưởng
Pháp Mở rộng của anh. Các hình ảnh tương phản này đã gợi lên hai phản ứng xúc
cảm hoàn toàn trái ngược: một sự kinh tởm đối với tính chuyên quyền của sự cai
trị độc đoán và một sự ngưỡng mộ tính ngoan cường và tinh thần chiến đấu của
một thanh niên trẻ Mỹ-Á châu. Tôi đã biết ít ở tuổi 12 rằng hai thái cực đối lập này
trên phổ của các phản ứng xúc cảm sẽ tiếp tục xác định sự can dự của tôi với Trung
quốc.
Trong năm 1996 tôi đã quyết định học tiếng Quan thoại. Tôi đã nghĩ về việc học
tiếng Nhật, nhưng khi tôi hỏi anh tôi nên học tiếng nào anh đã gợi ý học tiếng Trung
thay vào đó. Mặc dù lúc đầu tôi đã cảm thấy bị đe doạ bởi sự phức tạp của các ký
tự trung Hoa tôi đã nghĩ rằng việc học một ngôn ngữ đặc biệt khó sẽ là một thách
thức để đương đầu. Trong năm đầu tiên học tại Đại học Köln trong 1996–7 theo
bản năng tôi cũng đã biết rằng sự hiểu biết của tôi về Trung Hoa lục địa sẽ là không
đầy đủ nếu tôi không có được một sự hiểu vững chắc về Đảng Cộng sản Trung
quốc quản trị nước này thế nào. Đấy là vì sao tôi chọn viết các tiểu luận đầu tiên
được giao của mình về bài nói chuyện của Mao Trạch Đông ở Diên An trong những
năm 1940 và pha cực đoan của Cách mạng Văn hoá trong giữa-những năm 1960.
Những nghiên cứu sớm này đã xác nhận cảm tưởng ban đầu của tôi về hệ thống
chính trị độc đoán của Trung Hoa lục địa là khá tàn bạo và độc đoán.
Năm học đại học đầu tiên của tôi cũng đã trùng với cuộc khủng hoảng Eo biển
Đài Loan. Tin tức tưởng thuật về các cuộc thử nghiệm phóng tên lửa thật của Quân
đội Giải phóng Nhân dân nhằm hăm doạ các cử tri Đài Loan trước cuộc bầu cử
tổng thống tự do và công bằng đầu tiên đã đánh trúng xúc cảm của tôi. Một nhà
nước dân chủ của đảo nhỏ đã bị một láng giềng lớn hơn nhiều của nó bắt nạt, một
tình huống David versus Goliath khác. Như thế tôi đã quyết định đi Đài Loan để
cải thiện kỹ năng tiếng Quan thoại của tôi. Từ 1998 đến 1999 tôi đã sống một năm
ở Đài Bắc, mà tôi đã tập trung sự quan tâm của mình đến diễn tiến chính trị của
hòn đảo. Nhiệt tình để nâng cao hiểu biết thêm dần của tôi về Đài Loan, tôi đã trở
thành một phần của nhóm nghiên cứu Đài Loan đầu tiên tại Trường Nghiên cứu
phương Đông và Phi châu ở London, nơi tôi đã theo đuổi chương trình MA (Thạc
sĩ) về Nghiên cứu trung Hoa trong 2000–1. Xuất phát từ các nghiên cứu sau đại
học của mình tôi đã công bố hai bài báo tạp chí peer-reviewed (có đồng nghiệp
bình xét) trong năm 2002, một về dân chủ hoá của Đài Loan và bài thứ hai về chính
trị phe phái trong Đảng Dân chủ Tiến bộ (Dân Tiến-DPP) của Đài Loan.
Sau khi tốt nghiệp Trường Nghiên cứu phương Đông và Phi châu tôi đã thực tập
tại Hội đồng Đức cho các Quan hệ Đối ngoại ở Berlin trong ba tháng. Đây là nơi
tôi gặp hướng dẫn viên Tiến sĩ sau này của tôi, Giáo sư Eberhard Sandschneider.
Sau đó tôi đã quyết định làm hai thứ song song: để có được kinh nghiệm trực tiếp
về Trung Hoa lục địa bằng làm việc cho GTZ, cơ quan phát triển song phương của
Đức với các hoạt động ở Trung Hoa lục địa, và đồng thời viết một luận văn Tiến sĩ
về thách thức của việc cung cấp viện trợ phát triển cho Trung quốc. Trong công
việc thực địa của mình tôi mau chóng nhận ra rằng trong quá trình hợp tác quốc tế,
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các cơ quan phát triển Đức về cơ bản đã bị thâu nạp bởi các đối tác trung Hoa lục
địa của họ. Luận văn Tiến sĩ của tôi như thế đã hoá thành một phê phán của người
trong cuộc về một hệ thống rối loạn chức năng của sự hợp tác phát triển Hoa-Đức.
Nó đã được xuất bản như một chuyên khảo tiếng Đức với nhà xuất bản VS Verlag
für Sozialwissenschaften (bây giờ do Springer sở hữu) trong năm 2009.
Làm việc cho các cơ quan phát triển Đức và Trung quốc giữa 2003 và 2007 đã
cho phép tôi quan sát một toàn cảnh nhà tài trợ-người nhận tài trợ trong chuyển
đổi. Sự can dự thực tiễn của tôi với Trung quốc đã cho tôi kinh nghiệm trực tiếp
về lĩnh vực xây dựng xã hội dân sự. Luận văn Tiến sĩ của tôi đã lập luận ủng hộ
cho sự bao gồm xã hội dân sự lớn hơn trong sự hợp tác phát triển nhà nước-vớinhà nước. Nhằm để đưa sự thấu hiểu vào thực tiễn tôi đã quyết định gây quỹ cho
các dự án liên quan đến xã hội dân sự. Sau đó tôi đã điều phối dự án xây dựng năng
lực Chương trình Quản trị Đô thị Tham gia cho Hội nhập người Di cư, được tài trợ
bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và được thực hiện chung bởi Hội Luật gia Mỹ và Liên
hiệp Trung quốc cho sự Hợp tác NGO (CANGO). Từ 2004 cho đến 2007 tôi đã
làm việc như một chuyên gia tích hợp tại CANGO, được hỗ trợ bởi Trung tâm Đức
cho sự Di cư Quốc tế và Phát triển.
Được cấy vào một tổ chức phi chính phủ do chính phủ Trung quốc tổ chức trong
ba năm đã làm tôi mở mắt. Làm việc với một nhà quản lý Trung quốc trực tiếp và
các đồng nghiệp Trung quốc đã cho phép tôi nhìn từ quan điểm trung Hoa lục địa.
Trong thời gian ở CANGO tôi cũng đã làm việc mật thiết với tổ chức thành viên
của nó Hành động Cộng đồng Đá quý Sáng ngời (Shining Stone Community
Action-SSCA), một tổ chức phi chính phủ tận tâm cho việc thúc đẩy sự quản trị đô
thị bao gồm và tham gia ở Trung Hoa lục địa. Như một người ủng hộ tích cực của
sự lớn lên và sự trưởng thành của SSCA và với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ Mỹ
và Âu châu chúng tôi đã cùng thực hiện các sáng kiến xây dựng năng lực khác nhau
nhắm tới nâng cao sự đổi mới sáng tạo quản trị ở mức địa phương. Giữa 2005 và
2010 chúng tôi đã đưa vào các kỹ thuật điều độ nhóm tham gia lớn với các tiêu đề
giàu trí tưởng tượng như Hội nghị Tìm kiếm Tương lai, Không gian Mở và Điều
tra Tán dương, mà đã cho phép các tổ chức phi chính phủ Trung quốc về môi trường
và phát triển xã hội phát triển các mối quan hệ hợp tác với đảng-nhà nước và để
bao gồm một dải rộng của những người liên quan (stakeholders) trong công việc
cấp cơ sở của chúng. Bằng việc tổ chức các hội thảo xây dựng năng lực ở mức quốc
gia cũng như các pilot địa phương ở mức cộng đồng tôi đã trở thành một nhà quan
sát tham gia của các quá trình cải cách chính trị. Trong vô số các cuộc gặp gỡ với
các quan chức chính quyền địa phương, những người thực hành xã hội dân sự và
các học giả Trung quốc định hướng hành động, tôi đã quan sát các cá nhân có đầu
óc cải cách đã tìm được cách để tìm thấy điểm chung như thế nào. Vì tôi đã không
muốn gây ra các vấn đề cho các cá nhân tiến bộ và có đầu óc rất cở mở này tôi đã
quyết định không trích dẫn các tuyên bố thường hết sức kích động tư duy của họ
trong công trình nghiên cứu của tôi. Thế nhưng các cuộc trao đổi rộng này, được
tiến hành chỉ bằng tiếng Quan thoại và thường trong các cuộc gặp ăn trưa hoặc ăn
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tối kéo dài (được gọi một cách trìu mến là chifanhui [hội ăn cơm] bởi các động
nghiệp Trung quốc), đã mở rộng rất nhiều tri thức và sự hiểu biết của tôi về nhà
nước và xã hội của Trung Hoa lục địa.
Sau khi trở về châu Âu trong năm 2007 tôi đã tiếp tục sự can dự thực tiễn của
mình với xã hội được tổ chức của Trung quốc bằng việc thường xuyên quay lại
Trung Hoa lục địa cho công việc dự án. Như một nhà tư vấn cho Hội Luật gia Mỹ
tôi đã thiết kế và giúp thực hiện Liên minh Vận động Chính sách Xã hội cho các
Cộng đồng Khoẻ mạnh và Bền vững, một dự án xây dựng năng lực được tài trợ bởi
Quỹ Anh em nhà Rockefeller. Sáng kiến này đã nhắm tới nâng cao các năng lực
vận động chính sách của các tổ chức môi trường Trung quốc. Tôi đã là một đồng
tác giả của Cẩm nang Vận động Chính sách Môi trường và Sức khoẻ cho các tổ
chức phi vụ lợi (NPO) nảy sinh, một chuyên khảo tiếng Hoa mà tôi đã công bố
cùng với Huang Haoming và Zhao Daxing trong năm 2013.
Sau đó tôi cũng đã gây quỹ từ Uỷ ban Âu châu và Cục Đối ngoại và Khối Thịnh
vượng chung Anh cho Đối thoại Xã hội Dân sự EU-Trung quốc về Chính sách
Công Tham gia, mà tôi đã quản lý từ 2011 cho đến 2014. Trong khung cảnh của
chương trình này tôi và các đối tác hợp tác Âu châu và Trung quốc đã tổ chức tám
cuộc đối thoại xã hội dân sự, được tổ chức ở Ninh Ba, Quảng Châu, Bắc Kinh và
Bonn. Từ 2011 cho đến 2014 đã có 800 người tham gia thảo luận về các vấn đề trải
từ biến đổi khí hậu, sức khoẻ môi trường, các mối quan hệ lao động, phúc lợi trẻ
em, tinh thần khởi nghiệp xã hội, tiết lộ thông tin và mua sắm chính phủ của các
dịch vụ tổ chức xã hội dân sự đến các quyền khuyết tật. Trong khung cảnh của loạt
đối thoại này chúng tôi đã dựng nguyên mẫu mô hình hội nghị truyền thông và
cộng tác, mà duy trì “các thế mạnh và sự thoải mái của format người trình bày-dẫn
dắt trong khi tạo một quá trình tương tác và tham gia được thiết kế để nâng cao các
mối quan hệ, làm sâu sắc sự hiểu biết về các chủ đề, và tạo ra các dự án có thể hoạt
động được”.1 Các buổi đối thoại ba ngày đã cho phép các nhà thực hành xã hội dân
sự Trung quốc cũng như các học giả Âu châu và các nhà thực hành từ Vương quốc
Anh, Đức, Bỉ, Pháp, Italy, Hy Lạp, Estonia, Ba Lan, Rumania và Latvia để tiến
hành các cuộc thảo luận xây dựng với các học giả và các nhà hoạch định chính sách
Trung quốc từ các mức trung ương, tỉnh và đô thị. Như một kết cục của dự án này
tôi đã công bố các Đóng góp Xã hội dân sự cho các Đổi mới Chính sách ở Cộng
hoà Nhân dân Trung Hoa, một tập sách được biên tập trong năm 2015 về tinh thần
kinh doanh chính sách tập thể dưới các điều kiện của các quan hệ cộng tác nhà
nước–xã hội.
Từ 2014 cho đến 2017 tôi cũng đã làm việc như một số vấn học thuật cho Chương
trình Tiên phong Khu vực Xã hội của Trung quốc, được tài trợ bởi Legatum
Foundation và được thực hiện cùng nhau bởi Geneva Global có trụ sở tại
Philadelphia và Nhóm Mạo hiểm Xã hội (Social Venture Group) có trụ sở ở
Thượng Hải. Như phần của dự án này tôi đã tiến hành một loạt cuộc phỏng vấn sâu
với các đại diện quỹ nước ngoài và trong nước và các nhà thực hành xã hội dân sự,2
mà đã thông báo một bài báo nghiên cứu truy cập mở về vai trò tranh chấp của các
quỹ nước ngoài và trong nước.3 Tiếp sau sự lên của chính quyền Tập/Lý trong
2012, tuy vậy, bất kể sáng kiến loại nào nhắm tới việc tăng cường xã hội dân sự
của Trung quốc đã ngày càng trở nên khó để thực hiện. Trong năm 2013 nhà nướcđảng Trung quốc đã tuyên bố xã hội dân sự là một từ nhạy cảm về chính trị. Thời
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đại nửa-tự do của sự can dự Tây phương với xã hội dân sự Trung quốc đã kết thúc
đột ngột.
May thay, sau khi tôi hoàn tất luận văn Tiến sĩ tại Đại học Tự do Berlin tôi đã có
một chiếc chân thứ hai để đứng. Trong năm 2007 tôi đã được mời chức vụ Phó
Giáo sư về Nghiên cứu Trung hoa Đương đại tại Đại học Nottingham. Công việc
của tôi như một giảng viên đã cho phép tôi chia sẻ các thấu hiểu khác nhau của tôi
với các sinh viên các sinh viên cao học và các nhà nghiên cứu Tiến sĩ mà cũng cho
tôi một cơ hội để so sánh các kinh nghiệm thực tiễn của tôi với thảo luận học thuật
đang diễn ra về công việc trung Hoa hiện thời, như thế tiến hành cái mà Donald
Schoen đã gọi là “hành động-trong sự phản tỉnh” liên tục. Việc dạy các module trải
rộng về văn hoá và xã hội trung Hoa đương đại, sự thay đổi và chính sách công
trong thời đại cải cách của Trung quốc, chính quyền và chính trị, cuộc đấu tranh vì
dân chủ ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông, cũng như các quan hệ EU–
Trung quốc đã cho phép tôi phát triển một tri thức và sự hiểu biết rộng về mọi thứ
Trung quốc. Việc giảng dạy rộng như vậy trong 12 năm qua đã giúp đặt nền móng
cho cuốn chuyên khảo này.
Cuốn sách này cũng được hưởng lợi từ các phản hồi rộng từ các bạn và các đồng
nghiệp, cả tại Đại học Nottingham và xa hơn. Tôi đặc biệt mang ơn Horst Fabian
và Martin Thorley, những người đã bình luận rất chi tiết về hầu như mọi chương
sách. Tôi cũng cảm ơn Katharine Adeney, Oana Burcu, Jean-Pierre Cabestan,
Edmund Cheng, Elizabeth Economy, Bernhard Fulda, Samantha Hoﬀman, Nicola
Macbean, Christian và Erik Schicketanz, Mark Siemons, Didi Kirsten Tatlow cũng
như Mark Pixley và Karen Lim những người đã cho tôi phản hồi và các gợi ý thêm
rất bổ ích cho các sự xem xét lại. Tôi cũng muốn cảm ơn bạn và đồng nghiệp của
tôi Scott Pacey vì sự động viên tôi để cuối cùng viết cuốn chuyên khảo này. Tôi
không được quên để cảm ơn Melanie Markin vì nhiều cuộc đối thoại hay mà chúng
tôi đã có khi bà ghé qua văn phòng của tôi trong những giờ đầu mỗi ngày.
Cuốn chuyên khảo này sẽ không ra đời mà không có sự ủng hộ của các cá nhân
sau đây. Tôi đã hết sức được lợi từ nhiều cuộc trò chuyện với người đỡ đầu học
thuật của tôi Steve Tsang trong tám năm qua, người mà tri thức và sự hiểu biết về
Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông chẳng thua ai. Tôi cũng muốn cảm ơn
cựu đồng nghiệp Đại học Nottingham của tôi Zheng Yongnian vì sự tin cậy không
nao núng của ông vào tôi và sự sẵn lòng của ông để đưa cuốn sách kịp thời và quan
trọng này vào loạt sách chuyên khảo của ông. Tôi cũng hàm ơn Peter Sowden, biên
tập viên châu Á và Nga và Đông Âu của chúng tôi tại nhà xuất bản Routledge người
đã kiên định ủng hộ dự án sách này từ ngày đầu tiên. Tôi cũng mang ơn Dawn
Preston vì sự biên tập rất chu đáo của cuốn sách. Tất cả các lỗi còn lại là của riêng
tôi.
Cuốn chuyên khảo này được dành (tặng) cho tất cả những người bới móc chốngquyền thế, các nhà cải cách ngựa thành trojan và những người xây cầu xuyên-quyền
thế ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông. Tuỳ họ để tìm kiếm điểm chung
và để vẽ một lộ trình tương lai dân chủ cho khu vực. Hy vọng chân thành của tôi
rằng các công dân trong cả ba nơi sẽ thực hiện điều đó—bất chấp các bất đồng nào
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họ có thể có—họ sẽ thấy rằng họ cũng có các tham vọng và các khát vọng chung:
để sống một cuộc sống trong hoà bình, thịnh vượng và, quan trọng nhất, không có
sự sợ hãi.
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT

ĐCSTQ
ĐDCTQ
CHRF
QTCS
CSO
DP
DPP
GDP
ĐKHCHK
QDĐ
LegCo
MoCA
NCM
NGO
NT
OCLP
PLA
CHNDTH
THDQ
TOC
TOPC
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Đảng Cộng sản Trung quốc
China Democratic Party (Đảng Dân chủ Trung quốc)
Civil Human Rìghts Front (Mặt trận Dân quyền)
Communist International (Quốc tế Cộng sản)
tổ chức xã hội dân sự (civil society organisation)
Democratic Party (Đảng Dân chủ, HK)
Đảng Dân chủ Tiến bộ (Dân Tiến, ĐL)
gross domestic product (tổng sản phẩm trong nước)
Đạc Khu Hành chính Hồng Kông
Quốc Dân Đảng
Legislative Council (Hội đồng Lập pháp)
Ministry of Civil Aﬀairs (Bộ Công việc Dân sự)
New Citizen movement (Phong trào Công dân Mới)
non-governmental organisation (tổ chức phi-chính phủ)
New Tide (Trào lưu Mới)
Occupy Central with Love and Peace (Chiếm Trung tâm với
Tình yêu và Hoà Bình)
Quân đội Giải phóng Nhân dân
Cộng Hoà Nhân dân Trung Hoa
Trung Hoa Dân Quốc (Cộng hoà Trung Hoa)
theory of change (lý thuyết về thay đổi)
theory of political change (lý thuyết về sự thay đổi chính trị)
Umbrella movement (phong trào Dù [vàng])

1
DẪN NHẬP

Vào ngày 16 tháng Mười hai 2017 tờ Economist đã đăng bài trang bìa được trích
dẫn rộng rãi của nó “Quyền lực sắc. Hình thù mới của ảnh hưởng Trung quốc”.1
Quyền lực sắc trong khung cảnh này được hiểu như một cách tiếp cận của các chế
độ độc đoán như của Nga và Trung quốc “mà xuyên qua, thâm nhập, hay đục thủng
các môi trường chính trị và thông tin trong các nước được nhắm tới”.2 Bài xã luận
của Economist đã phê phán các cố gắng của Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ)
để thao túng tranh luận trong các nền dân chủ Tây phương như Australia, New
Zealand, Anh hay Canada qua các hoạt động che đậy được điều phối bởi Ban Công
tác Mặt trận Thống nhất của nó. Trong cuốn sách này tôi cho rằng trong khi cách
tiếp cận quyền lực sắc của ĐCSTQ đã thu hút sự tưởng tượng toàn cầu, bản thân
cách tiếp cận mặt trận thống nhất thực sự không phải là một hiện tượng mới. Từ sự
thành lập của Cộng Hoà Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH, từ đây về sau gọi là
Trung Hoa lục địa) được cai trị một cách chuyên quyền trong năm 1949, các cơ
quan ĐCSTQ và các đảng viên ĐCSTQ đã có gần 70 năm để hoàn thiện công tác
mặt trận thống nhất của nó,3 mà đã kiên định nhắm tới các nhóm đối lập Trung
quốc cả ở trong nước và nước ngoài.
Trong khi Economist đã sử dụng cụm từ quyền lực sắc để nói đến sự phô trương
sức mạnh quốc tế của ĐCSTQ qua quyền lực cứng không-quy ước, trong cuốn sách
này tôi cho rằng cách tiếp cận quyền lực sắc về cơ bản là một sự mở rộng của
phương pháp luận mặt trận thống nhất, mà đã được trình bày ngay từ tháng Mười
Hai 1935 và được đưa vào thực tiễn vào năm 1937. Van Slyke đã mô tả nó như
“một giai đoạn phát triển sớm của một bộ chính sách và kỹ thuật cho việc nhận
được sự ủng hộ công chúng, cho việc cô lập các đối thủ, cho việc bày tỏ cương lĩnh
cộng sản bằng ngôn ngữ dân tộc chủ nghĩa, và cho việc trì hoãn (chứ không phải
bỏ rơi) các mục tiêu cách mạng”.4 Điều này có nghĩa rằng trong khung cảnh của
cuốn sách này tôi sẽ mở rộng ý nghĩa của quyền lực sắc và áp dụng nó cho triết lý
quản trị của ĐCSTQ ở trong nước và nước ngoài. Tôi cho rằng ĐCSTQ đã có kết
quả trong việc áp dụng các chiến thuật quyền lực sắc của nó để ngăn chặn đối lập
chính trị đối với đảng-nhà nước ở Trung Hoa lục địa. Các hình thức quản trị
Leninist được tinh chỉnh của ĐCSTQ trong các thập niên qua cũng cho biết những
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chiến thuật mặt trận thống nhất được áp dụng ở ngoại vi của Trung Hoa lục địa,
đáng chú ý nhất ở Trung Hoa Dân Quốc dân chủ và tự-quản trên đảo Đài Loan (từ
đây trở đi Đài Loan) và Đặc Khu Hành chính Hồng Kông (từ đây trở đi Hồng
Kông). Giáo sư luật Zhang Xuesheng đã chỉ ra một cách cô đọng rằng:
khái niệm chế độ độc tài cộng sản (chuyên chính cộng sản) mà ĐCSTQ giữ vững
khi đó và bây giờ, về nguyên tắc, ngược lại căn bản với chính phủ hiến định của
một nền dân chủ tự do. Điều này có nghĩa rằng sự tiếp tục của sự cai trị của ĐCSTQ
phải dựa vào sự loại bỏ các khái niệm về tự do, dân chủ, và luật trị (rule of law).5

Điều này cũng có nghĩa rằng chính vì lợi ích tổ chức riêng của ĐCSTQ để làm xói
mòn sự phát triển và sự củng cố của các chính thể dân chủ tự do ở ngoại vi của
Trung Hoa lục địa. Các cố gắng do ĐCSTQ-dẫn dắt để làm vỡ mộng dân chủ ở Đài
Loan và Hồng Kông được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi giữa các lãnh đạo chóp bu
ĐCSTQ rằng một sự tự do hoá và dân chủ hoá thành công trong cả hai vùng sẽ
truyền cảm hứng cho các công dân trung Hoa lục địa để đòi cùng các quyền tự do
đó cho bản thân họ. Trong khi có một khối văn liệu tăng lên về hệ thống chính trị
độc đoán của Trung quốc, về quá trình dân chủ hoá của Đài Loan và cuộc đấu tranh
của Hồng Kông cho sự tự trị chính trị dưới công thức “Một Nước, Hai Chế độ”,
nghiên cứu cập nhật mà đưa ra một so sánh phê phán về diễn tiến chính trị trong cả
ba khu vực là thiếu vắng một cách đáng chú ý. Câu đố nghiên cứu ở tâm của cuốn
sách này là trong chừng mực nào các nhà hoạt động chính trị ở Trung Hoa lục địa,
Đài Loan và Hồng Kông đã có tiến bộ trong sự truy tìm để tự do hoá và dân chủ
hoá các chính thể tương ứng của họ. Cụ thể hơn, cuốn sách này giải quyết các câu
hỏi nghiên cứu sau đây: Các bài học loại nào đã được các nhà hoạt động dân chủ
trong cả ba khu vực rút ra từ các cuộc đấu tranh vì dân chủ của họ? Các bài học
loại nào được rút ra có lẽ đã thúc đẩy các sự nghiệp chính trị của họ? Cũng có hay
không các trường hợp học bệnh hoạn (pathological learning [hay extreme memory,
ký ức cực đoan])? Và ở mức độ nào sự uyên thâm học thuật phê phán có thể thúc
đẩy sự hiểu biết giải tích của chúng ta về các quá trình dân chủ hoá dài hạn trong
khi đồng thời nâng cao tính phản tỉnh thực hành?
Là quan trọng để lưu ý rằng các xã hội trung Hoa ở Đài Loan và Hồng Kông đã
là bên nhận cách tiếp cận quyền lực sắc của ĐCSTQ trong nhiều thập niên. Trong
hai thập niên vừa qua, tuy vậy, các công dân Đài Loan và Hồng Kông đã đưa ra
một sự bảo vệ vững chãi các giá trị và các tập quán dân chủ tự do, trước hết dưới
dạng của các phong xã hội và phong trào chính trị nhưng cũng qua hòm phiếu. Điều
này có nghĩa rằng các cố gắng của ĐCSTQ để ảnh hưởng đến sự diễn biến chính
trị ở ngoại vi của Trung Hoa lục địa đã ít thành công hơn nhiều và, thực ra, đã làm
gia tăng cuộc đấu tranh vì dân chủ ở Đài Loan và Hồng Kông. Trong cuốn sách
này cuộc đấu tranh vì dân chủ trong cả ba khu vực được hiểu như một quá trình
lịch sử đang diễn ra và để ngỏ được đánh dấu bởi các cố gắng có chủ ý của các nhà
hoạt động để tự do hoá và dân chủ hoá các định chế chính trị và văn hoá chính trị
với sự giúp đỡ của các chiến lược cải cách và những các cách tiếp cận chiến thuật.

Dẫn nhập

3

Một sự xem xét kỹ hơn các quỹ đạo diễn biến chính trị khác nhau ở trung Hoa lục
địa, Đài Loan và Hồng Kông cung cấp các sự thấu hiểu khác hẳn và mới lạ về
quyền lực sắc và các bất mãn của nó. Các phát hiện từ cuốn sách này sẽ không chỉ
giúp báo tin cho tranh luận toàn cầu về “việc xuất khẩu chủ nghĩa độc đoán với các
đặc trưng trung Hoa”6 mà cũng làm nổi bật các hạn chế vốn có và sự thiếu tính bền
vững của các cách tiếp cận quyền lực sắc như một công cụ để củng cố sự cai trị độc
đoán ở Trung Hoa lục địa.

Trung quốc như một nghiên cứu dọc
Cuốn sách này được cấp tin bởi một viễn cảnh lịch sử mà so sánh và tương phản
quỹ đạo diễn biến chính trị ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông từ đầu
những năm 1970 cho đến ngày nay. Khoảng thời gian này được chọn vì các phong
trào dân chủ trong ba khu vực được khởi động bởi một sự tự do hoá do bầu cử-dẫn
dắt ở Đài Loan trong 1969, phong trào Tường Dân chủ ở Trung Hoa lục địa trong
19787 và các cải cách chính trị từ trên xuống của Thống đốc Patten ở Hồng Kông
sau năm 1992. Trong bài phát biểu chính với Hội nghị Hàng Năm của Hội Anh cho
Nghiên cứu Trung hoa 2018, cựu phóng viên BBC về Trung quốc Carrie Gracie đã
nhắc nhở cử toạ của bà rằng “Trung quốc là một nghiên cứu dọc và các bạn cần
gắn với nó trong dài hạn.”8 Một cách tiếp cận có cơ sở lịch sử như vậy, Gracie đã
suy tưởng, có thể cung cấp sự nhận thức lịch sử lớn hơn cho bản chất chu kỳ của
sự phát triển của Trung quốc. Trong cuốn sách này tôi không chỉ đồng ý với gợi ý
của Gracie mà sẽ thêm rằng một phối cảnh so sánh là quan trọng cho việc hiểu kỹ
hơn về Trung quốc và ngoại vi của nó. Trong khi cuốn sách này sẽ cho thấy rằng
sự thay đổi chính trị ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông đã đi theo các
quỹ đạo khác nhau, sự từ chối của ĐCSTQ để cho phép các quá trình dân chủ hoá
diễn ra, hoặc ở Trung Hoa lục địa hay ở ngoại vi của nó, có các ngụ ý lớn cho cả
ba vùng lãnh thổ. Quyết định của Tập Cận Bình để tuyên bố bản thân mình là lãnh
tụ suốt đời trong năm 2018 đã được diễn giải rộng rãi như một sự bác bỏ sự hội tụ
quốc tế. Sự đổi hướng độc đoán cứng rắn của Trung quốc dưới thời Tập đã quăng
toàn bộ đàm luận học thuật về sự kế vị lãnh đạo được thể chế hoá và khả năng hồi
phục (resilience) độc đoán vào tình trạng lộn xộn.
Như tôi sẽ lý lẽ trong Chương 2 quyết định chiến lược để chặn bất cứ con đường
có thể tưởng tượng được nào tới sự tự do hoá và dân chủ hoá Trung Hoa lục địa đã
không xảy ra trong năm 2018 mà đã được các lãnh đạo chóp bu của ĐCSTQ đưa
ra rồi trong tháng Sáu 1989. Từ một viễn cảnh lịch sử thậm chí dài hơn có thể cho
rằng kể từ sự thành lập của nó ở Thượng Hải trong năm 1921 ĐCSTQ đã là một tổ
chức chính trị mà ý thức hệ nhất nguyên luận của nó đã ngược hoàn toàn với tư
tưởng và tập quán dân chủ khai phóng. He Baogang đã chỉ ra rằng:
[theo] ý thức hệ chính thống của Trung quốc, mà dựa vào Chủ nghĩa Marx-Chủ
nghĩa Lenin và Tư tưởng Mao Trạch Đông, khái niệm chi phối về dân chủ không
phải là khái niệm dân chủ khai phóng. Thay vào đó, dân chủ được xem theo ngôn
ngữ của Mao: quần chúng canh giữ bộ máy quan liêu dưới sự hướng dẫn chuyên
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quyền của một lãnh tụ quốc gia. Nó cũng được xem như chính quyền tốt “phục vụ
nhân dân” … Trung quốc đã tìm cách kết hợp dân chủ với uy quyền, chế độ độc
tài và chủ nghĩa tập trung hơn là với tự do.9

Việc thảo luận cuộc đấu tranh vì dân chủ nêu lên câu hỏi về tính chính đáng chính
trị của các chế độ chính trị độc đoán. Trong khi ĐCSTQ đã cai trị trung Hoa lục
địa một cách chuyên quyền từ 1949, Đài Loan đã dưới sự cai trị độc đảng bởi Đảng
Dân tộc chủ nghĩa (QDĐ) từ 1945 cho đến 2000 và đã được tự do hoá và dân chủ
hoá trong cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Hồng Kông đã là một
Thuộc địa Vương thất Anh từ 1843 cho đến 1997. Các cải cách tiệm tiến đối với
hệ thống chính trị đã được đưa ra bởi thống đốc Anh Chris Patten trước khi Hồng
Kông quay lại dưới chủ quyền trung Hoa lục địa trong năm 1997, để Đặc khu Hành
chính Hồng Kông mới được thành lập trong tình trạng lấp lửng nửa-chuyên quyền
và nửa-dân chủ.
Câu hỏi liệu một chế độ chính trị độc đoán như đảng-nhà nước của Trung Hoa
lục địa có tính chính đáng chính trị hay không, và nếu có, trong mức độ nào, giúp
làm sáng tỏ một số sự căng thẳng chính trong lĩnh vực học thuật về nghiên cứu
Trung quốc nói chung và nghiên cứu khoa học xã hội và chính trị về hệ thống chính
trị của Trung quốc nói riêng. Trong cuốn sách này tôi cho rằng nghiên cứu về chính
trị Trung quốc đương đại bị chi phối bởi ba phái khác nhau của các nhà nghiên cứu,
mà có thể được mô tả như các nhà chuẩn tắc, các nhà thực chứng và các nhà thực
hành học thuật (academic practitioners) (xem Bảng 1.1).
Mỗi phái đi theo các hệ thống tiên đề khác nhau, được hiểu “như tập hợp của
‘các niềm tin cơ bản’ không được chứng minh (và không thể được chứng minh)
được chấp nhận theo quy ước hay được xác lập bởi thực hành như các khối xây
dựng của cấu trúc hay hệ thống quan niệm hay lý thuyết nào đó”.10 Trong phần tiếp
theo tôi sẽ sử dụng vấn đề quan trọng nhất về tính chính đáng chính trị (hay sự
thiếu nó) của ĐCSTQ như một tiêu chuẩn so sánh để làm nổi bật các cơ sở tiên đề
khác nhau và gốc rễ quan niệm của mỗi trong ba phái. Tôi cũng sẽ giải thích những
BẢNG 1.1 Các quan điểm chính về (hay sự thiếu) tính chính đáng chính trị của ĐCSTQ

Phái

Các quan điểm chính về tính chính đáng chính trị của ĐCSTQ

Các nhà chuẩn tắc (Quan
ĐCSTQ thiếu tính chính đáng chính trị dân chủ
điểm định hướng phán
xử)
Các nhà thực chứng
(Quan điểm được phân
thành hạng)

ĐCSTQ có được sự ủng hộ dân chúng do năng lực đầu ra của
nó (thí dụ tăng trưởng kinh tế)

Các nhà thực hành (Quan
điểm định hướng cải
ĐCSTQ thiếu tính chính đáng chính trị, nhưng cái sau có thể
thiện)
được nâng cao với sự giúp đỡ của các chính sách xã hội
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sự khác biệt nào giữa các phái này có nghĩa cho thảo luận của chúng ta về cuộc
đấu tranh vì dân chủ ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông.

Các nhà chuẩn tắc
Các học giả theo phái chuẩn tắc cho rằng ĐCSTQ không có được tính chính đáng
chính trị dân chủ. Họ chỉ ra sự thực rằng ĐCSTQ đã chiếm được quyền lực chính
trị nhờ nòng súng và như kẻ chiến thắng trong cuộc nội chiến với Đảng Dân tộc
chủ nghĩa trong năm 1949. Vì “các đạo luật hiến pháp và pháp lý khác không chứa
bất kể điều khoản nào liên quan đến bản chất pháp lý của ĐCSTQ”,11 các nhà chuẩn
tắc luận sẽ cũng cho rằng ĐCSTQ thiếu một nền tảng pháp lý. Hơn nữa, trong sự
thiếu các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở mức khu vực và/hoặc quốc gia, ĐCSTQ
đã không nhận được tính chính đáng dân chủ thường lệ và được nhắc lại kể từ 1949.
Một thí dụ về một học giả chuẩn tắc về Trung quốc là Frank Dikoetter. Các phê
phán chuẩn tắc như vậy đối với ĐCSTQ, tuy vậy, đã không phải không bị tranh
cãi. Các nhà phê bình cho rằng các nhà chuẩn tắc luận tham gia vào “tư duy vọng
tưởng (wishful thinking)”12 và đo hệ thống chính trị của Trung Hoa lục địa theo
một kiểu dân chủ lý tưởng, hơn là thử hiểu cách nó thực sự cai trị. Phê phán này
đối với sự uyên thâm chuẩn tắc làm nổi bật vấn đề phản chiếu. Nhìn dưới ánh sáng
này, các học giả chuẩn tắc luận bị cáo buộc rằng sự uyên thâm học thuật của họ nói
cho chúng ta nhiều hơn về các giá trị, các thế giới-quan và ý thức hệ riêng của họ
hơn là cho chúng ta biết về sự vận hành thực sự của hệ thống chính trị Trung Hoa
lục địa.
Trong khi các nhà chuẩn tắc luận cung cấp một phê phán có sức thuyết phục và
hấp dẫn về hệ thống quản trị áp bức của Trung quốc, quan điểm định hướng phán
xử của họ vật lộn để giải thích vì sao bất chấp sự thiếu tính chính đáng chính trị
cho đến nay ĐCSTQ đã vẫn là “trò chơi duy nhất trong phố”. Các nhà chuẩn tắc
cũng vấp phải nguy cơ áp dụng một quan điểm mục đích luận về sự diễn biến chính
trị của Trung quốc, nơi dân chủ khai phóng được xem như điểm đến duy nhất khả
dĩ của cuộc hành trình hiện tại và tương lai. Vấn đề với các quan điểm mục đích
luận về lịch sử, tuy vậy, là cho dù giả như chúng ta chấp nhận khái niệm phụ thuộc
con đường, quỹ đạo diễn biến chính trị của Trung quốc được cho là để ngỏ. Có
nhiều kịch bản khả dĩ về nó có thể tiến hoá thế nào trong tương lai: đảng-nhà nước
có thể trở nên ngày càng độc đoán/quân phiệt hơn (như có vẻ đúng dưới sự lãnh
đạo của Tập Cận Bình), hay nó có thể quay lại việc nhấn mạnh phía độc đoán mềm
(như dưới cựu lãnh tụ Hồ Cẩm Đào) hay một cách thay thế quyết định để trở thành
dân chủ khai phóng hơn (mà đã chưa xảy ra từ sự thành lập của CHNDTH trong
năm 1949). Do các thiên hướng mục đích luận cố hữu của họ, các học giả chuẩn
tắc vấp phải nguy cơ coi nhẹ bản chất để ngỏ của sự diễn biến chính trị.

Các nhà thực chứng
Câu hỏi về tính chính đáng chính trị của ĐCSTQ được xem khá khác bởi các nhà
nghiên cứu thực chứng, phái thứ hai của các nhà phân tích Trung quốc. Thay cho
việc hỏi câu hỏi liệu ĐCSTQ có được tính chính đáng chính trị hay không, câu hỏi
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thay thế được nêu lên liệu nó có được sự ủng hộ dân chúng. Một thí dụ hàng đầu là
bài báo nghiên cứu cột mốc của Gunter Schubert, người đã cho rằng ĐCSTQ dưới
sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đã tìm được cách để nâng cao
tính chính đáng chính trị nhờ các phương tiện phi-dân chủ.13 Trong khi kích thích
tư duy, sự chú tâm của Schubert vào tính chính đáng đầu ra của đảng-nhà nước là
hết sức có vấn đề, vì ông đã cố ý loại trừ các con đường then chốt khác cho việc
nâng cao tính chính đáng chính trị, thí dụ dân chủ hiến định và các cuộc bầu cử tự
do và công bằng. Hơn nữa, lý lẽ của ông đã có thể được gọi là phi-lịch sử, vì
ĐCSTQ, như một tổ chức chính trị, chịu trách nhiệm trực tiếp về cái chết của giữa
36 triệu14 và 45 triệu15 công dân Trung quốc trong Đại Nhảy Vọt (1958–62) và sự
vỡ nền văn minh của Cách mạng Văn hoá (1966–76), mà đã hầu như xé tan hoàn
toàn kết cấu xã hội của xã hội Trung Hoa lục địa. Điều này có nghĩa rằng trong khi
ĐCSTQ có thể có được hình thức nào đó của sự ủng hộ dân chúng cho khả năng
của nó để tạo ra sản lượng kinh tế từ 1978, nó cũng phải gánh vác trách nhiệm lịch
sử cho một số tội ác ghê tởm nhất chống lại loài người trong thế kỷ thứ hai mươi.16
Các nhà thực chứng có một thiên hướng để định khung nghiên cứu của họ theo
các phạm trù phi chính trị. Thay cho việc hỏi câu hỏi về tính chính đáng chính trị,
thí dụ, họ thảo luận năng lực nhà nước của Trung quốc hoặc liệu ĐCSTQ đã có
thành công hay không trong việc khai hoá và thể chế hoá chính trị elite của nó.
Trong khi có giá trị cho các cách tiếp cận nghiên cứu đặc thù và khá hạn hẹp và
mang tính kỹ thuật như vậy, cái sau cũng đã dẫn tới sự phân mảnh và sự phân thành
hạng (compartmentalisation) của lĩnh vực hàn lâm. Một vấn đề khác với cách tiếp
cận thực chứng là nó có khuynh hướng là đặc biệt bảo thủ, vì các nhà nghiên cứu
thường giả thiết một sự liên tục của status quo (hiện trạng) hơn là nhìn thấy trước
sự thay đổi chính trị có thể. Để làm phức tạp thêm vấn đề, các nhà thực chứng có
thể giữ các quan điểm khá phê phán về ĐCSTQ trong riêng tư, nhưng phù hợp với
hệ thuyết (paradigm) thực chứng của họ, trong sự uyên thâm học thuật thành văn
của họ không tuyên bố tường minh các sự phán xét giá trị của họ. Các hành động
như vậy của sự phi chính trị hoá, trong khi có thể hiểu được từ một ưu thế của một
cá nhân nhà nghiên cứu quan tâm về việc nhận được visa nghiên cứu và sự tiếp cận
đến lĩnh vực, thực sự dẫn đến một lĩnh vực hết sức tuân thủ và bảo thủ về chính trị
của các nghiên cứu Trung quốc.
Hơn nữa, trong khi là hoàn toàn có thể chấp nhận được để ngưng sự phán xử
trong các cuộc chạm trán liên văn hoá, việc giấu giếm sự phán xử trong nghiên cứu
hàn lâm là có vấn đề, vì một bạn đọc muốn một cách đúng đắn để biết các kết luận
của học giả là gì. Cuối cùng nhưng không kém quan trọng, trong khi hệ thuyết thực
chứng rõ ràng đòi hỏi các tiên đoán được chứng minh về mặt khoa học về các diễn
tiến tương lai, các học giả thực chứng về Trung quốc có khuynh hướng khá lặng
yên về các kỳ vọng của họ liên quan đến quỹ đạo chính trị tương lai của Trung
quốc. Bằng việc không làm cho các kỳ vọng của họ rõ ràng các nhà thực chứng cho
mình quyền tự do để chuyển tới chuyển lui một cách lẹ làng giữa các triển vọng lạc
quan và bi quan về diễn tiến chính trị của Trung quốc, mà không phải đưa ra một
giải thích cho các đánh giá thường thay đổi nhanh của họ.
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Các nhà thực hành Trung quốc
Một nhóm thứ ba và cuối cùng là các China practitioner (nhà thực hành Trung
quốc). Trong khung cảnh của cải cách và mở cửa của trung Hoa lục địa sau 1978
đảng-nhà nước đã giơ một cành olive ra thế giới bên ngoài và đã bắt đầu hoan
nghênh sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài (waiguo zhuanjia, ngoại quốc
chuyên gia) để sống và làm việc ở Trung Hoa lục địa. Việc này đã mở ra cơ hội
cho người không-Trung quốc để trở thành những người tham gia tích cực trong các
quá trình phát triển Trung quốc.17 Những người thực hành Trung quốc, ngược với
các nhà chuẩn tắc và thực chứng quan sát Trung quốc, có định hướng lý thuyết hơn,
quan tâm đến việc giải quyết vấn đề. Họ có khuynh hướng phát triển trong cái nhìn
của họ về Trung quốc và có một quan điểm định hướng-cải thiện am hiểu liên văn
hoá. Các nhà thực hành Trung quốc khác các nhà chuẩn tắc trong chừng mực họ
sẵn lòng hơn để tham gia vào cái He Bao-gang đã gọi là “thoughtful wishing (mong
muốn chín chắn)”.18 Cách tiếp cận thực dụng này là hữu ích cho việc can dự với
Trung quốc dưới các điều kiện của chủ nghĩa độc đoán, nhưng nó cũng có các thiếu
sót của nó.
Trong khi sự thiếu tính chính đáng chính trị của ĐCSTQ chắc chắn được công
nhận bởi hầu hết các nhà thực hành Trung quốc, vấn đề không phải là đánh giá
thiếu sót này như thế nào mà là làm sao để cải thiện và nâng cao tính chính đáng
chính trị của ĐCSTQ với sự giúp đỡ của các bước cải cách cụ thể và đặc thù.19 Một
vấn đề với cách tiếp cận của các nhà thực hành Trung quốc là các trở ngại khách
quan đối với sự phát triển của một văn hoá chính trị dân chủ-khai phóng hơn và
các định chế chính trị có thể hoặc bị bỏ qua hay bị coi nhẹ vì các lý do chiến lược.20
Ngoài ra, các nhà thực hành Trung quốc đôi khi phóng đại tầm quan trọng của các
cải cách hành chính tiệm tiến. Trong khi cái sau có thể được xem như một bước
theo hướng cải tổ hệ thống chính trị và như thế như các điềm báo trước tiềm năng
của sự tự do hoá và dân chủ hoá, các cải cách hành chính có thể dẫn ngang thế đến
sự khôi phục chính trị và sự tăng cường sự kìm kẹp của ĐCSTQ trên nhà nước,
doanh nghiệp và xã hội Trung quốc. Đối mặt với sự mâu thuẫn này, các nhà thực
hành Trung quốc có khuynh hướng mô tả sự tiến bộ với sự giúp đỡ của các ẩn dụ
như “một bước tiến, hai bước lùi” hay “hai bước tiến, một bước lùi”. Các sự báo
trước như vậy nhấn mạnh cảm nhận của các nhà thực hành Trung quốc về các quá
trình diễn biến chính trị phi-tuyến tính và mang tính chu kỳ của Trung quốc.

Khắc phục “chủ nghĩa đỉnh núi”
Sự chuyên môn hoá và phân mảnh tăng lên của lĩnh vực nghiên cứu Trung quốc
đương đại đã bị Alice Miller phê phán. Theo lời bà,
cộng đồng quan sát-Trung quốc bị một dạng của cái (bệnh) mà Chủ tịch Mao đã
có thể mô tả như “chủ nghĩa đỉnh núi-mountaintopism” (山 主义 sơn chủ nghĩa):
các nhà phân tích làm chủ được lĩnh vực quan tâm cơ sở hạn hẹp của họ nhưng
đánh mất bức tranh toàn cục. Trong nhiều khía cạnh, các nhà phân tích ngày nay
có vẻ ông nói gà bà nói vịt bởi vì họ chuyên môn hoá trong các lĩnh vực hẹp hơn
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và dựa vào các khối bằng chứng mà những người làm việc trong các lĩnh vực
khác không quen biết.21

Nhưng liệu có là có thể để không chỉ khắc phục các thiếu sót của ba phái mà cũng
để dựa vào các điểm mạnh tương ứng của chúng? Trong khi có các hạn chế để kết
hợp các cách tiếp cận nghiên cứu thực chứng với hậu-thực chứng,22 tôi đồng ý với
Miller rằng một sự tổng hợp của các cách tiếp cận nghiên cứu cạnh tranh là cần
thiết để thúc đẩy lĩnh vực khoa học chính trị nói chung và nghiên cứu chính trị
trung Hoa nói riêng. Tôi cho rằng một sự tổng hợp của phối cảnh chuẩn tắc, thực
chứng và thực hành có thể cung cấp một cách nhìn toàn thể hơn về diễn tiến chính
trị đa diện và để ngỏ của Trung quốc. Dưới ánh sáng của tranh luận đang diễn ra
về sự kiểm duyệt và sự tự-kiểm duyệt trong nghiên cứu trung Hoa đương đại,23 tôi
muốn giải thích chi tiết hơn tôi định vị mình như thế nào đối diện ba nhóm được
mô tả ở trước. Trong cuốn sách này tôi thử một sự tổng hợp bằng việc đưa ra (1)
một phê phán chuẩn tắc am hiểu về mặt lịch sử đối với các chế độ chính trị hiện
tồn ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông; (2) một phân tích kinh nghiệm
về các phong trào dân chủ tương ứng; và (3) những suy ngẫm định hướng-thực tiễn
và các khuyến nghị chính sách hướng tới việc thúc đẩy các cải cách dân chủ khai
phóng trong cả ba khu vực. Vì chẳng cái nào trong ba lập trường liên quan đến
nhau là hiển nhiên tôi sẽ giải thích ngắn gọn lý do căn bản đằng sau chúng.
Tiêu đề phụ của cuốn sách này—Quyền lực sắc và các bất mãn của nó—làm cho
khá rõ, rằng nghiên cứu học thuật của tôi được làm sáng tỏ bởi một niềm tin tiềnkhoa học về tính đáng mong muốn của dân chủ khai phóng, ở Trung Hoa lục địa,
ở ngoại vi của nó và xa hơn. Khi sử dụng thuật ngữ dân chủ khai phóng (liberal
democracy) trong cuốn sách này tôi nhắc đến khái niệm của Robert Dahl về Dân
chủ với chữ D hoa như polyarchy (chế độ cai trị của nhiều người). Trong một nền
dân chủ với một số lớn công dân phải có “các ưu tiên được gắn trọng số ngang
nhau” của họ “trong sự quản lý của chính phủ”.24 Tám yêu cầu là “quyền tự do để
hình thành và gia nhập các tổ chức, quyền tự do biểu đạt, quyền bỏ phiếu, tính đủ
tư cách cho chức vụ công, quyền của các nhà lãnh đạo chính trị để cạnh tranh vì sự
ủng hộ và phiếu bàu, các nguồn thông tin thay thế, các cuộc bầu cử tự do và công
bằng, và các định chế làm cho các chính sách chính phủ phụ thuộc vào các phiếu
bàu và các sự biểu lộ khác về sự ưu tiên”.25 Tôi cũng tán thành quan niệm của
Judith Shklar rằng “(mọi) người trưởng thành phải có khả năng đưa ra cũng nhiều
quyết định hữu hiệu, mà không sợ hay không ưu ái, về nhiều khía cạnh của đời
sống của mình như tương thích với quyền tự do giống nhau của mọi người trưởng
thành khác”.26 Như tôi đã phác hoạ trong lời nói đầu của cuốn sách này, đạo đức
và các giá trị của tôi được soi sáng bởi các ảnh hưởng đa dạng: các giá trị khai
phóng và dân chủ-xã hội mà cha mẹ tôi đã truyền vào tôi trong sự dạy dỗ của gia
đình; các sự thấu hiểu tôi đã nhận được trong việc học và nghiên cứu về Trung
quốc đương đại tại đại học trong cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000;
cũng như việc học kinh nghiệm trong tám năm sống và làm việc ở Đài Loan và
Trung Hoa lục địa giữa 1998 và 2011.
Ngoài các lý do tiểu sử này, phần của sự tự-nhận thức nghề nghiệp của tôi với
tư cách một học giả là, khoa học xã hội và chính trị không thể là không-mang giá
trị. Ở đây tôi đồng ý với Andrew Nathan người đã cho rằng:
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nhiều sử gia và nhà khoa học xã hội tin rằng các phát xét giá trị có thể được đưa ra
một cách chính đáng trong tiến trình của một nghiên cứu khảo sát, chừng nào chúng
được bày tỏ một cách rõ ràng như vậy và tách khỏi các tuyên bố về sự thực. Một
số người cho rằng điều tra xã hội là không đầy đủ mà không có một chiều đạo đức
và rằng lý lẽ hợp lý về các vấn đề giá trị phải là một phần tiêu chuẩn của nghiên
cứu khoa học xã hội. Một số thậm chí cho rằng sự phán xét giá trị tạo thành lý do
chính của khoa học xã hội để tồn tại và là nguồn cuối cùng của ý nghĩa của nó.
Theo cách này hay cách khác, tất cả các quan điểm này công nhận rằng các giá trị
đóng một vai trò quan trọng trong khảo sát khoa học xã hội cùng với phân tích kinh
nghiệm.27

Dựa vào sự phân biệt sự thực/giá trị này tôi coi nghiên cứu học thuật của tôi là
nghiên cứu hoạt động giải phóng. Theo lời của Huttunen và Heikkinen, “[một] nhà
nghiên cứu hoạt động giải phóng (emancipatory action) cảm thấy thiên về phê phán
sự quan liêu hoá của các hệ thống xã hội. Nhiệm vụ của người đó là để hành động
như một ‘người dàn xếp (điều tiết, moderator) quá trình’ người chia sẻ trách nhiệm
ngang nhau với người tham gia.”28 Tôi cũng đồng ý với Wachman, người đã cho
rằng dân chủ hoá phải được hiểu như “một quá trình hơn là một tình trạng mà vốn
có một khi các điều kiện nào đó hiện diện”.29 Dựa vào một sự hiểu biết hậu-thực
chứng như vậy về khoa học xã hội và chính trị tôi cho rằng người ta không thể tách
nhà quan sát khỏi (đối tượng) được quan sát. Điều này có nghĩa rằng các học giả
về trung Hoa, một khi họ bắt đầu nghiên cứu Trung Hoa lục địa, Đài Loan và/hoặc
Hồng Kông, không thể tránh khỏi trở thành người tham gia của các quá trình chính
trị tương ứng.
Một trong những thực tế hiện tồn mà các học giả về trung Hoa đối mặt là, dưới
hoàn cảnh của chủ nghĩa độc đoán, sự lựa chọn các chủ đề nghiên cứu, các đối tác
nghiên cứu, cũng như các cách tiếp cận nghiên cứu tất cả đều bị hạn chế về mặt
chính trị. Sự kiểm duyệt và sự tự-kiểm duyệt nảy sinh, tuy vậy, rốt cuộc làm xói
mòn sự tự trị học thuật của chúng ta. Như tôi đã lý lẽ trong điểm sách Doing Field
Work in China (Làm Công việc Thực địa ở Trung quốc),
Tập sách tuyệt vời [này] có một thiếu sót: thiếu sự can đảm của các tác giả đóng
góp để đề cập đến vấn đề căn bản của sự tự trị học thuật … Bằng việc phi chính trị
hoá sự can dự Trung quốc của họ, các học giả thử trung lập hoá sự hiện diện của
đảng-nhà nước, giải quyết vấn đề tiếp cận, và khắc phục các khó khăn gắn với sự
cộng tác. Chiến lược thực dụng này, dẫu có thể hiểu được từ vị trí thuận lợi của
một cá nhân nhà nghiên cứu can dự với Trung quốc, đến với một cái giá cao cho
lĩnh vực nghiên cứu trung Hoa đương đại như một toàn bộ: nó rốt cuộc dẫn đến
một sự chấp nhận ngầm diễn ngôn đảng-nhà nước chính thống, một sự liên kết
mạnh với các tổ chức nghiên cứu do đảng-nhà nước kiểm soát và một sự cộng tác
với một số học giả bảo thủ nhất trong lĩnh vực.30

Việc phác hoạ các phán xét giá trị và những cân nhắc đạo đức của tôi như phần của
Chương dẫn nhập này như thế là một nỗ lực để tạo ra sự minh bạch lớn hơn về các
định hướng tiền-khoa học của tôi và để làm nổi bật sự tự-nhận thức của tôi với tư
cách một học giả phê phán với một sự hiểu biết.
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Cách tiếp cận nghiên cứu
Trong khi tôi có cơ sở vững chắc trong phái chuẩn tắc, tôi lưu tâm đến nguy cơ
rằng các học giả chuẩn tắc chỉ đơn thuần phản ánh các thế giới-quan và các ý thức
hệ tương ứng của họ trong nghiên cứu học thuật của họ. Tôi đồng ý rộng với phái
thực chứng rằng nghiên cứu khoa học xã hội và chính trị cần có cơ sở vững chắc
về bằng chứng kinh nghiệm. Đấy là vì sao cuốn sách này được tách thành một phần
thứ nhất lý thuyết gồm các Chương 1– 4 và một phần thứ hai kinh nghiệm gồm các
Chương 5–11. Tại tâm của các chương kinh nghiệm của tôi là sự tranh cãi về quyền
lực nhà nước độc đoán bởi các cá nhân, qua các nhóm tự-lực, các tổ chức cơ sở
cộng đồng, các mạng phi chính thức và chính thức, các phong trào xã hội và chính
trị, và các đảng chính trị nơi chúng được phép để hoạt động. Trong phần kinh
nghiệm của cuốn sách này tôi tán thành quan điểm “nhà nước-trong-xã hội” của
Migdal, Kohli và Shue. Migdal et al. làm nổi bật rằng “các nhà nước thay đổi về
tính hiệu quả của chúng dựa vào các mối ràng buộc của chúng với xã hội”.31 Trung
tâm của sự phân tích của họ về các quan hệ nhà nước–xã hội là sự thấu hiểu rằng
“các nhà nước phải bị phân tách”.32 Ba tác giả cho rằng các ranh giới giữa nhà nước
và xã hội không thể được tách một cách rành rọt mà chồng gối lên nhau. Họ lý lẽ
thêm rằng “các lực lượng xã hội, giống các nhà nước, còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh
kinh nghiệm đặc thù”.33 Họ cũng làm nổi bật rằng các quan hệ nhà nước–xã hội
không chỉ được đánh dấu bởi sự tranh cãi chính trị, mà cũng có thể bao gồm các
yếu tố hợp tác.34
Trong cuốn sách này tôi xem xét các quan hệ nhà nước–xã hội bằng việc đưa ra
một mô tả đậm đặc35 về 12 sự cố quan trọng được xem xét kỹ,36 nơi các nhà hoạt
động chính trị ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông đã đi đến xung đột
trực tiếp với các đại diện của nhà nước tương ứng của họ. Thay cho việc đơn giản
chú tâm vào một sự kiện duy nhất, trong mô tả đậm đặc của mình về các hồi tôi sẽ
theo cách tiếp cận của Sidney Tarrow về việc điều tra nghiên cứu “các hồi và các
quỹ đạo hành động tập thể, phản ứng dài hơn và phức tạp hơn, và sự thay đổi chế
độ”.37 Một sự tập trung chú ý đến các hồi giúp để làm nổi bật bản chất chu kỳ của
các cuộc đấu tranh vì dân chủ, mà được đánh dấu bởi sự tiến bộ và sự thụt lùi,
nhưng cũng hứa hẹn các bước nhảy vọt trong các quá trình diễn biến chính trị. Bằng
việc xem xét bốn hồi trên mỗi vùng tôi sẽ không chỉ rọi ánh sáng lên các quan hệ
nhà nước–xã hội gây tranh cãi. Nhìn từ một phối cảnh dọc và so sánh, 12 hồi như
các nghiên cứu trường hợp theo lối kinh nghiệm cũng sẽ tiết lộ những thấu hiểu
quyến rũ về các quỹ đạo phát triển của các phong trào dân chủ tương ứng trong cả
ba khu vực.
Cuốn sách này cũng dựa vào thông tin định hướng tương lai của các nhà thực
hành Trung quốc. Như phần của sự định hướng hành động của nghiên cứu học
thuật của tôi, tôi khẳng định rằng khoa học xã hội và chính trị phải không bị hạn
chế ở việc thảo luận các vấn đề và các thách thức mà cũng đưa ra các giải pháp
ướm thử, dù là dưới dạng các khuyến nghị chính sách hay các suy ngẫm định hướng
thực tiễn. Điều này có nghĩa rằng thảo luận của chúng ta về cuộc đấu tranh vì dân
chủ phải không bị hạn chế ở các sự duy lý hoá sau sự kiện (post facto) của lịch sử
chính trị mà cũng gồm các giả thiết ex ante (dự kiến trước) về tương lai. Lập trường
cá biệt này dựa vào sự uyên thâm của sử gia Đức Reinhart Koselleck. Suy ngẫm
về ngữ nghĩa học của thời gian lịch sử, Koselleck đã cho rằng bất cứ sự thử nào để
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diễn giải lịch sử đòi hỏi các học giả làm quen với các “không gian kinh nghiệm”
cũng như “các chân trời kỳ vọng” của những người giữ vai trò chủ đạo được họ
nghiên cứu.38 Lý lẽ then chốt của ông là, các cá nhân đưa ra các quyết định dựa cả
vào các sự duy lý hoá của các kinh nghiệm cá nhân trong quá khứ của họ cũng như
vào các giả thiết về tính hiệu quả của các hành động của họ trong tương lai. Sự
phân biệt của Koselleck giữa các không gian kinh nghiệm và các chân trời kỳ vọng
cho biết phê phán của tôi đối với định hướng post facto chi phối của các nghiên
cứu dân chủ hoá trong Chương 3. Trong khung cảnh của Chương dẫn nhập này,
tuy vậy, sự phân biệt của Koselleck giữa các không gian kinh nghiệm và các chân
trời kỳ vọng cũng cho biết lập trường của tôi về sự cần để đưa ra các suy ngẫm định
hướng-thực tiễn.
Khi chúng ta quan tâm đến việc nghiên cứu lịch sử chính trị của trung Hoa lục
địa, Đài Loan và Hồng Kông chúng ta cũng cần làm rõ các kỳ vọng của chúng ta
đối với tương lai chính trị của ba khu vực. Trong khi chúng ta không có một quả
cầu pha lê mà chúng ta có thể sử dụng để nhìn vào tương lai, tuy nhiên chúng ta
phải minh bạch về các giả thiết của chúng ta về sự thay đổi chính trị tương lai có
tiềm năng. Các học giả phải cởi mở hơn về các giả thiết và các tín điều được giữ
sâu của họ khi trình bày các lý lẽ của họ. Chúng ta coi cấu trúc hay năng lực hành
động (agency) có tầm quan trọng lớn hơn trong các quá trình cải cách chính trị?
Nếu là cái trước, các ngụ ý là gì cho cải cách chính trị? Và nếu các học giả coi năng
lực hành động là có tầm quan trọng lớn hơn, loại các tác nhân nào họ coi là quan
trọng nhất trong các quá trình thay đổi như vậy? Và chúng ta có được các giả thiết
chính của chúng ta về các diễn tiến tương lai như thế nào? Là rõ ràng hơn về các
chân trời kỳ vọng của chúng ta không chỉ làm cho các lý lẽ của chúng ta minh bạch
hơn, mà cũng đẩy lùi sự phê phán về sự uyên thâm Trung quốc của chúng ta bị cho
là phi lịch sử hay tĩnh về lịch sử. Tôi cho rằng khi mô tả một quá trình chuyển đổi
chính trị, sự mô tả của chúng ta về bất cứ quỹ đạo phát triển nào không thể bị giới
hạn ở quá khứ và hiện tại, mà cũng nhằm để phác hoạ quỹ đạo chúng ta cần tính
đến tương lai nữa.
Trong cuốn sách này tôi dựa vào một dải rộng của các nguồn thứ cấp, trải từ các
tweet, các phim tài liệu, các bài báo, các điện tín sứ quán Hoa Kỳ được Wikileaks
tiết lộ, các bài xã luận, các báo cáo think tank, các bài tạp chí và các sách chuyên
khảo, đến các nguồn sơ cấp như các bài phát biểu và các tài liệu chính sách. Cách
tiếp cận bao gồm của tôi đến các nguồn được gây cảm hứng bởi cách tiếp cận nghề
báo giám tuyển (curatorial journalism) của Seth Abramson, người đã gợi ý rằng:
cuộc điều tra liên bang đang diễn ra về sự câu kết giữa Kremlin và chiến dịch tranh
cử tổng thống của Donald Trump là cuộc điều ra hình sự có quy mô rộng, phức tạp
nhất của cả đời chúng ta. Câu chuyện về sự câu kết Trump–Nga vắt ngang nhiều
lục địa, thập niên và lĩnh vực chuyên môn đến vậy—và đã quét vào lưới của nó
nhiều trăm quan chức công và các công dân riêng đến vậy từ các quốc gia khắp thế
giới—đến mức có thể là khó để hiểu bất cứ một mẩu báo cáo nào về vụ bê bối mà
không có sự tiếp cận đến khung cảnh được cung cấp bởi hàng tá báo cáo khác.39
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Vì thông tin về 12 cuộc đấu tranh vì dân chủ ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và
Hồng Kông tương tự bị tản mác ngang các lĩnh vực báo chí, làn lâm và ngoại giao,
tôi thấy như nhiệm vụ của mình để kết nối các điểm giữa các mẩu thông tin trải
rộng. Cách tiếp cận nghiên cứu của tôi như thế cả là theo lối kiến tạo và giám tuyển.
Sau đây là một tổng quan ngắn về các Chương tiếp của cuốn sách này. Trong
Chương 2 tôi cho rằng trường hợp Trung Hoa lục địa cho thấy các hạn chế của lý
thuyết hiện đại hoá quy ước, vì hiện đại hoá kinh tế không nhất thiết dẫn đến tự do
hoá và dân chủ hoá chính trị. Trong khi trong trường hợp Đài Loan và Hồng Kông
có một mức độ tương quan lớn hơn giữa hiện đại hoá xã hội-kinh tế và sự thay đổi
chính trị, ngay cả ở ngoại vi của Trung quốc động lực chính cho cải cách chính trị
đã không đơn giản là kết cục của sự biến đổi kinh tế. Trong khi ở Đài Loan thời kỳ
thuộc địa Nhật và sự hình thành tiếp sau của các nhóm sắc tộc tranh đua đã đóng
một vai trò hình thành trong sự dân chủ hoá của Đài Loan trong thời kỳ QDĐ sau1947,40 trong trường hợp Hồng Kông sự công cụ hoá tôn giáo của chính quyền
thuộc địa Anh trong cuộc chiến đấu chống lại Chủ nghĩa cộng sản đã có một tác
động kéo dài lên phong trào dân chủ sau-1997 của Hồng Kông.41 Tôi giải thích vì
sao sự đàn áp quân sự thẳng tay chống lại những người phản kháng ôn hoà trong
năm 1989 đã là một hành động mấu chốt trong lịch sử chính trị của CHNDTH. Nó
đã củng cố sự cai trị ĐCSTQ, đã cố thủ hệ thống tư bản chủ nghĩa cánh hẩu của nó
và đã ngăn chặn sự phát triển của dân chủ, bình đẳng xã hội, tính minh bạch cũng
như trách nhiệm giải trình ở Trung Hoa lục địa. Dựa vào trường hợp của Trung
Hoa lục địa tôi giải thích vì sao hiện đại hoá kinh tế từ 1978 đã không mang lại tự
do hoá và dân chủ hoá chính trị.
Sự phê phán cơ bản lý thuyết hiện đại hoá cũng cho biết Chương 3, trong đó tôi
phác hoạ các nghiên cứu dân chủ hoá như một lĩnh vực con của khoa học chính trị
có thể được tiếp sinh lực như thế nào bằng việc khắc phục sự phân biệt nhân tạo
giữa lý thuyết và thực tiễn, bằng việc kết hợp các phối cảnh emic (từ bên trong) và
etic (từ bên ngoài) và bằng việc vay mượn từ đàm luận lý thuyết về thay đổi (theory
of change) trong các nghiên cứu phát triển. Trong Chương 4 tôi phác hoạ các công
cụ heuristic mới của các lý thuyết về và cho sự thay đổi chính trị (TOPC-Theory
of Political Change). Sự uyên thâm của Gene Sharp, Saul Alinsky và Paulo Freire
được trình bày như TOPC mà giúp phân tích các nghiên cứu trường hợp nước cụ
thể về các chế độ chính trị ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông trong các
Chương 5, 7 và 9, một cách tương ứng, mà giúp tiết lộ các hình mẫu bị che giấu
trong các phong trào dân chủ ở cả ba khu vực trong các Chương 6, 8 và 10 một
cách tương ứng. Tôi kết thúc cuốn sách với một thảo luận phê phán về quyền lực
sắc và các bất mãn của nó trong Chương 11.
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2
HIỆN ĐẠI HOÁ CHƯA HOÀN TẤT
CỦA TRUNG HOA LỤC ĐỊA

Vào ngày 11 tháng Ba 2018, Hội nghị Nhân dân Toàn quốc của Trung quốc—cơ
quan lập pháp bù nhìn của ĐCSTQ—đã phê chuẩn những thay đổi hiến pháp đảng
của Trung Hoa lục địa để cho phép bỏ giới hạn nhiệm kỳ cho chủ tịch ĐCSTQ
đương nhiệm Tập Cận Bình với tỷ lệ phiếu 2.958 trên 2.1 Các nhà báo Chris
Buckley và Adam Wu đã nhanh chóng chỉ ra tầm quan trọng lịch sử của quyết định
này, mà về lý thuyết sẽ cho phép Tập cai trị suốt đời.2 Các chuyên gia (về) Trung
quốc đã dùng Twitter để bình luận về diễn tiến mới này. Zeng Jinghan, tác giả của
một sách chuyên khảo được xuất bản gần đây về ĐCSTQ,3 đã đưa ra một tự suy
ngẫm phê phán, đăm chiêu “(như) một học giả đã tin vào sự thể chế hoá việc kế
thừa quyền lực của Trung quốc, tôi cần ngồi xuống và nghiên cứu các hạn chế của
nó bây giờ”.4 Christian Goebel, một nhà khoa học chính trị và nhà trung Hoa học
mà nghiên cứu của ông tập trung tương tự vào tính thích nghi của nhà nước-đảng
Trung quốc với các thách thức xã hội, kinh tế và chính trị, đã phóng một loạt tweet
trong cùng ngày, tuyên bố rằng bước đi đã xác nhận các mối lo được bày tỏ trước
đó của ông về “Trung quốc đang trở thành một chế độ độc tài được cá nhân hoá”.5
Trong một tweet khác Goebel cũng đã dựng một “bia mộ mới” ảo “trên nghĩa địa
của các khái niệm khoa học chính trị. R.I.P. Khả năng Hồi phục Độc đoán
(Authoritarian Resilience) (01/2003–02/2018)”.6 Việc bãi bỏ các giới hạn nhiệm
kỳ cho chủ tịch Trung quốc đã làm sáng tỏ các cố gắng trước kia của ĐCSTQ để
văn minh hoá chính trị bè phái ở mức elite chính trị. Diễn tiến này đã được diễn
giải rộng rãi như một sự cố thủ thêm nữa của sự cai trị độc đảng dưới kẻ mạnh
(strongman) mới Tập Cận Bình.7
Hoàn toàn ngược lại, nhà khoa học chính trị Pháp François Godement đã phê
phán bình luận dòng chính về quyết định của Tập để đặt mình vững chắc như lãnh
tụ tối cao mới của một đảng Leninist từ trên xuống. Theo Godement, “câu hỏi thực
sự là, vì sao chúng ta vẫn bị ngạc nhiên và bị sốc đến vậy?”8 Godement cho rằng
nhiệm kỳ suốt đời của Tập “liên quan nhiều đến chúng ta hơn là đến Tập Cận Bình
hay Trung quốc”.9 Theo Godement,
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tư duy [hậu-hiện đại] đã chi phối từ sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh. Sự kết thúc
của ý thức hệ, sự hội tụ lớn mà toàn cầu hoá được cho là mang lại, và sự biến mất
từ từ của xung đột vũ trang đã dẫn châu Âu và trong chừng mực nào đó Hoa Kỳ
để tin vào “sự kết thúc của lịch sử”: một dự án Jurgen Habermas-Barack Obama
nhân từ được ủng hộ bởi một bầy kinh tế gia. Đúng, một số đinh lòi ra, nhất là
Vladimir Putin. Nhưng ông ta đã có thể được xem như một kẻ khước từ trên con
đường suy thoái của một cường quốc hạng nhì. Sự quay lại của chính trị cá nhân
trong nhiều nền dân chủ nêu lên rồi các dấu hỏi về thế giới quan đó. Nhưng với
Tập Cận Bình giành được quyền lực suốt đời đối với siêu cường đang lên của thế
giới (nếu ông ta muốn) chúng ta không còn có thể làm đui mù chính mình trước sự
thực rằng lịch sử đã trở lại.10

Trong cuốn sách này tôi đồng ý với đánh giá của Godement rằng lịch sử quả thực
đã quay lại. Tôi cho rằng quyết định chiến lược chống lại sự đưa vào ngay cả các
hình thức tiệm tiến từ từ nhất của tư tưởng và thực hành dân chủ khai phóng đã đi
trước các diễn tiến trong 2018 hơn 30 năm, và có thể được định vị trong các tháng
định mệnh dẫn tới cuộc tàn sát 4 tháng Sáu năm 1989, khi ban lãnh đạo chóp bu
của ĐCSTQ đã cho phép Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) để đàn áp phong
trào chống-tham nhũng và ủng hộ-dân chủ rộng toàn quốc của Trung Hoa lục địa.
Năm 1989, hơn là năm 2018, phải được xem như thời khắc mấu chốt chính trong
sự diễn biến chính trị của Trung Hoa lục địa, mà đã đặt nước này vững chắc trên
quỹ đạo phát triển hiện thời của nó.

Các hạn chế của lý thuyết hiện đại hoá
Trong chương này tôi cho rằng Trung Hoa lục địa phải được xem như một nghiên
cứu trường hợp then chốt minh hoạ các hạn chế của lý thuyết hiện đại hoá quy ước.
Cái sau mặc nhận rằng sự phát triển kinh tế tương quan dương với sự nổi lên từ từ
của các hình thức quản trị dân chủ-khai phóng hơn. Carothers đã đúc kết lý lẽ chính
của nó như sau:
Rút gọn đến các yếu tố thực chất tối thiểu, lý thuyết hiện đại hoá hình dung về sự
phát triển như một quá trình tuyến tính kết thúc trong một hệ thống xã hội, kinh tế
và chính trị kiểu Mỹ—và cho rằng các yếu tố khác nhau của quá trình phát triển sẽ
tăng cường lẫn nhau. Đặc biệt, sự phát triển kinh tế sẽ tạo ra dân chủ bởi việc giúp
các nước có được một giai cấp trung lưu, một tỷ lệ biết đọc biết viết cao, và các
đặc điểm xã hội kinh tế khác được coi khi đó là các điều kiện trước cho dân chủ.11

Lý thuyết hiện đại hoá ban đầu đã được phát triển bởi Lipset, Almond và Coleman,
và Rustow từ đầu những năm 1960 trở đi.12 Trong khi các nghiên cứu kinh nghiệm
đã hết lần này đến lần khác nghi ngờ mối quan hệ nhân quả quá đơn giản hoá giữa
sự tăng trưởng kinh tế và sự tự do hoá chính trị,13 lý thuyết hiện đại hoá đã vẫn phổ
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biến cho đến ngày này,14 đặc biệt giữa các elite hoạt động trong lĩnh vực viện trợ
phát triển và ngoại giao.15 Trong cuốn sách này tôi cho rằng trong trường hợp Trung
Hoa lục địa, các cải cách kinh tế đã không dẫn đến dân chủ khai phóng hay bình
đẳng xã hội, chúng cũng đã chẳng nâng cao sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Sự hiện đại hoá có thể được cho là chưa hoàn tất này ở Trung Hoa lục địa nắm giữ
chìa khoá cho sự hiểu biết của chúng ta về cuộc đấu tranh vì dân chủ ở Trung Hoa
lục địa và ngoại vi của nó, đáng chú ý nhất là Đài Loan và Hồng Kông.

Hiện đại hoá mà không có dân chủ
Vào ngày 17 tháng Năm 1989, vào đỉnh điểm của phong trào chống tham nhũng
và ủng hộ-dân chủ rộng toàn quốc của Trung Hoa lục địa, Đặng Tiểu Bình đã đưa
ra quyết định gây tai hoạ không cho phép sự tự do hoá và dân chủ hoá dần dần của
hệ thống chính trị chuyên quyền của nó. Quyền lực của Đặng với tư cách lãnh tụ
tối cao (zui gao lingdao ren) của Trung quốc đã sinh ra từ nòng súng: với tư cách
chủ tịch của Quân Uỷ Trung ương của ĐCSTQ và một thành viên của thế hệ thứ
nhất của các nhà cách mạng cộng sản quyền lực của ông đã chỉ bị kiểm soát bởi
một nhóm vô định hình của các lão thành đảng.16 Tiếp sau một quyết định chia rẽ
của cơ quan cao nhất của ĐCSTQ, Ban Thường vụ Bộ Chính trị, mà đã đưa các
nhà bảo thủ theo đường lối cứng rắn Lý Bằng và Diêu Y Lâm chống lại các nhà cải
cách ôn hoà Triệu Tử Dương và Hồ Khởi Lập,17 lá phiếu quyết định của Đặng ủng
hộ những người theo đường lối cứng rắn đã có nghĩa rằng phong trào ủng hộ-dân
chủ lớn nhất của Trung quốc sau 1949 đã phải chịu thất bại.18 Quyết định của Đặng
để áp đặt quân luật đã chấm dứt một thập niên tự do hoá chính trị tương đối trong
những năm 1980 và đã đóng cửa cải cách chính trị từ 1989 trở đi.
Khi Ban Thường vụ Bộ Chính trị đưa ra quyết định tai hoạ của nó để sử dụng
PLA chống lại nhân dân của chính nó những người theo đường lối cứng rắn đã ở
tuổi 61 (Lý Bằng), 72 (Diêu Y Lâm) và 84 (Đặng Tiểu Bình). Geremie Barmé và
John Crowley đã mô tả mindset (lối tư duy) của các trưởng lão này trong phim tài
liệu The Gate of Heavenly Peace (Thiên An Môn) như sau:
Nỗi sợ lớn nhất của Đặng Tiểu Bình là dongluan (động loạn): biến loạn, hỗn loạn,
biến cố. Khi các sinh viên năm 1989 xuống đường, họ cũng đã bị gán nhãn như
kích động dongluan. Nhiều nhà lãnh đạo trong chính phủ nhìn chúng theo ánh sáng
của quá khứ; chúng đã là một sự lại giống của các cảnh khủng khiếp của Cách
mạng Văn hoá mà đã gần như phá huỷ Trung quốc.19

Đối với họ đã là có thể hình dung được rằng Trung Hoa lục địa một ngày có thể
được quản trị theo những cách ít chuyên quyền và phi-Leninist hơn. Sự hiểu lầm
này về hàng triệu công dân Trung quốc như những kẻ gây rối mà không có một lý
do chính đáng để nổi loạn đã hết sức ngược với các kinh nghiệm sống và các đòi
hỏi chính trị của những người tham gia của phong trào 1989.
Suốt hàng tuần và hàng tháng của phong trào 1989 những người phản kháng ở
Bắc Kinh và hơn 300 thành phố khắp toàn quốc đưa ra “các đòi hỏi trừu tượng vì
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‘tự do và dân chủ’”20 và đã kêu gọi đối thoại chính trị giữa đảng-nhà nước và “các
nhóm tình nguyện nổi lên một cách tự phát để đại diện các khu vực xã hội khác
nhau”.21 Người tham gia phong trào đã yêu cầu một sự đánh giá lại vai trò của cựu
tổng bí thư ĐCSTQ Hồ Diệu Bang, người đã bị hất cẳng trong 1987 và cái chết của
ông trong mùa xuân 1989 đã kích động phong trào. Những người biểu tình cũng đã
phản đối chiến dịch tàn nhẫn của đảng-nhà nước chống lại cái được cho là “sự tự
do hoá tư sản” và đã đòi sự phục hồi cho các nạn nhân của chiến dịch.22 Cụ thể
hơn, các lãnh đạo phong trào đã đòi quyền tự do ngôn luận,23 quyền tự do báo chí24
và quyền tự do hiệp hội.25 Trong phim Thiên An Môn Geremie Barmé và John
Crowley đã làm nổi bật sự bất lực của các lãnh đạo phong trào để thống nhất về
các mục tiêu, các chiến lược và chiến thuật của họ.
Suy ngẫm về sự hỗn loạn và sự nhầm lẫn thi thoảng mà đã đánh dấu quyết định
tập thể giữa các lãnh đạo sinh viên, Barmé và Crowley đã nêu câu hỏi, “(nhưng)
nếu dân chủ thực sự phải được thực hiện, thì người dân chịu trách nhiệm như thế
nào?”.26 Jonathan Unger, mặt khác, đã chỉ ra rằng các sinh viên, các trí thức, các
công nhân và các công dân thường “đã phóng chiếu một ảo tưởng mơ hồ về những
gì họ muốn, và nó đã được tóm tắt trong từ ‘Dân chủ’”.27 Dân chủ đã có nghĩa là
mang lại “một nền tư pháp độc lập, ngoài tầm với của sự thống trị của một lãnh tụ
Đảng”.28 Họ cũng đã muốn nhiều “tự do hơn khỏi các ràng buộc nhỏ mọn được áp
đặt lên họ ở nơi làm việc của họ”.29 Theo Unger, “(cái) dân chúng đô thị của Trung
quốc đòi hỏi, nói tóm lại, đã không hơn và không kém ‘xã hội dân sự’”.30 Vì dự án
sau của các nhóm công dân độc lập làm xói mòn các nguyên tắc tổ chức Leninist,
ĐCSTQ đã kiên định chống lại các đòi hỏi chính trị như vậy.
Thế mà phong trào 1989 của Trung quốc đã cũng là một sự kêu gọi cho sự tự do
hoá chính trị lớn hơn như một phê phán về sự đưa hấp tấp các phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa vào Trung quốc. Slavoj Žižek đã cho rằng
[thay cho] việc xem Trung quốc đương đại như một sự bóp méo đông phương-bạo
ngược của chủ nghĩa tư bản, ta phải xem trong nó sự lặp lại của sự phát triển của
chủ nghĩa tư bản ở bản thân châu Âu. Trong tính hiện đại sớm, hầu hết các nhà
nước Âu châu đã còn xa mới dân chủ—nếu giả như chúng đã là (như đã đúng ở
Hà Lan), chúng đã là thế chỉ cho elite khai phóng, không phải cho các giai cấp dân
chúng. Các điều kiện của chủ nghĩa tư bản đã được tạo ra và được duy trì bởi một
chế độ độc tài nhà nước dã man, rất giống Trung quốc ngày hôm nay: nhà nước đã
hợp pháp hoá sự tước đoạt hung bạo dân thường mà biến họ thành những người vô
sản và trừng phạt họ trong các vai trò mới của họ. Như thế không có gì kỳ lạ về
Trung quốc: cái đang xảy ra ở đó chỉ lặp lại quá khứ đã bị quên của chính chúng
ta.31

Sự thấu hiểu của Žižek là quan trọng vì nó nghi ngờ ý tưởng rằng hiện đại hoá kinh
tế không thể tránh khỏi sẽ dẫn đến tự do hoá và dân chủ hoá chính trị. Nhưng vì
sao một chính phủ cộng sản trên danh nghĩa đã đồng ý cải cách nền kinh tế kế
hoạch hoá của nó? Sự ủng hộ chủ nghĩa tư bản của ĐCSTQ sau 1978 đã xác minh
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sự tuyệt vọng sau thảm hoạ của Cách mạng Văn hoá của Trung quốc (1966–76).
Tony Saich đã tóm tắt khéo léo rằng cái “thập niên bị mất” của Trung quốc “đã dẫn
đến một kết cấu xã hội bị tan vỡ, với các học sinh được yêu cầu chống lại các giáo
viên của chúng, trẻ con được khuyến khích để tố cáo cha mẹ của chúng, và uy
quyền trong mọi hình thức bị đưa ra làm trò cười”.32 Theo Frederick C. Teiwes,
“Mao Trạch Đông đã để lại một di sản khó khăn cho nhà nước sau-Mao: một xã
hội bị gãy và đầy oán thán, một đảng-nhà nước với tính chính đáng giảm sút và ưu
thế bị yếu đi đối với xã hội, các định chế bị bè phái quấy phá, các chuẩn mực chính
thức mơ hồ và một ban lãnh đạo chóp bu chia rẽ”.33
Nhằm để xây dựng lại quyền uy của đảng-nhà nước ĐCSTQ đã chấp nhận theo
“Bốn Hiện đại hoá” tại Phiên Toàn thể thứ Ba của Uỷ ban Trung ương khoá Mười
Một trong tháng Mười Hai 1978, mà đã ưu tiên nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, quốc
phòng và khoa học và công nghệ. Hội nghị toàn thể thứ Ba đã đánh dấu một trong
các thời khắc hiếm hoi trong lịch sử ĐCSTQ, nơi ý thức hệ Marxist-Leninist của
đảng đã thay đổi đáng kể và đã đưa các phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào
Trung Hoa lục địa.34 Đối với một số công dân Trung quốc, tuy vậy, bốn hiện đại
hoá đã không đi đủ xa. Một cựu hồng vệ binh và thợ điện từ Bắc Kinh với tên Nguỵ
Kinh Sinh (魏京生 Wei Jingsheng) đã có can đảm để thách thức chương trình nghị
sự cải cách của Đặng. Bị sự thao túng chính trị hàng thập kỷ trong thời Maoist làm
cho vỡ mộng,35 Wei đã than thở rằng các công dân Trung quốc “đã được tôi luyện
trong Cách mạng Văn hoá và bây giờ không thể vẫn ngu muội thế. Hãy tìm ra cho
chính chúng ta cái cần phải làm.”36 Giải pháp cho các căn bệnh chính trị, kinh tế
và xã hội của Trung quốc, theo Wei, được tìm thấy trong một “hiện đại hoá thứ
năm”, việc đưa dân chủ khai phóng vào.
Thay cho là một kết cục của một quá trình phát triển, Wei đã xem tư tưởng và
thực hành dân chủ khai phóng như một điều kiện trước cho sự phát triển xã hội:
Nếu nhân dân Trung quốc nuốn hiện đại hoá, họ phải đầu tiên đưa dân chủ vào
thực tiễn và hiện đại hoá hệ thống xã hội của Trung quốc. Dân chủ không chỉ là
một giai đoạn không thể tránh khỏi của sự phát triển xã hội, như Lenin đã đòi.
Ngoài việc là kết quả của các lực lượng sản xuất và các quan hệ sản xuất mà đã
phát triển đến một giai đoạn nhất định, dân chủ cũng chính là điều kiện cho phép
sự phát triển như vậy để vượt quá giai đoạn này.37

Wei cũng đã nhắc nhở các công dân đồng bào Trung quốc của mình rằng sự thay
đổi chính trị sẽ không dễ và kêu gọi những người khác gia nhập cuộc đấu tranh vì
dân chủ: “Dân chủ có xảy ra một cách tự nhiên khi xã hội đạt một giai đoạn nào
đó? Tuyệt đối không. Phải trả một cái giá khổng lồ cho mỗi thắng lợi nhỏ nhoi,
nhiều đến mức ngay cả một sự nhận ra sự thực này đòi hỏi những sự hy sinh.”38 Sự
phê phán của Wei Jing-sheng đối với chủ nghĩa toàn trị Maoist và chủ nghĩa độc
đoán cứng rắn của Đặng như thế đã dựa vào giả thiết rằng nếu không có quyền tự
do cá nhân, các công dân trở thành các con tốt của các elite chính trị với các chương
trình nghị sự phi tự do và phản-dân chủ.
Trong khi tiểu luận của Wei về hiện đại hoá thứ năm của Trung quốc đã bị ngâm
trong lý thuyết và ngôn ngữ của tư tưởng Marxist‐Leninist‐Mao Trạch Đông, các
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ý tưởng then chốt và các thấu hiểu của ông gần giống với các thứ của kinh tế gia
Ấn Độ Amartya Sen. Giống như Wei, Sen đã cho rằng con người cần đến các cơ
hội để thực hiện các năng lực con người của họ, bất chấp tình trạng phát triển hiện
thời của xã hội họ sinh sống.39 Trong một thí dụ đặc biệt nổi bật, Sen cho rằng “về
mặt hành động thực tế của việc được dinh dưỡng đủ, Gandhi nhịn ăn đã không
khác với một nạn nhân đang chết đói, nhưng các quyền tự do và các cơ hội họ có
một cách tương ứng đã hoàn toàn khác nhau”.40 Ông chỉ ra rằng:
sự thực rằng nhiều trong số các sự tước đoạt khủng khiếp trên thế giới có vẻ nảy
sinh từ một sự thiếu tự do để tránh các sự tước đoạt đó (hơn là từ sự lựa chọn, kể
cả việc lựa chọn để là “biếng nhác”: một vấn đề kinh điển trong văn liệu lịch sử về
nghèo khổ) là một lý do thúc đẩy quan trọng để nhấn mạnh vai trò của tự do.41

Trong cuốn sách Development as Freedom (Phát triển với tư cách là Tự do) của
mình Sen đã chỉ ra rằng “sự hoạt động của dân chủ và của các quyền chính trị thậm
chí có thể giúp ngăn chặn các nạn đói và các tai hoạ kinh tế khác. Các nhà cai trị
độc đoán, bản thân họ hiếm khi bị ảnh hưởng bởi các nạn đói (hay các tai hoạ kinh
tế khác), thường thiếu sáng kiến để tiến hành các biện pháp ngăn chặn kịp thời”.42
Sự thấu hiểu của Sen là đặc biệt đáng chú ý với sự nhắc đến Trung Hoa lục địa, khi
chính sách kinh tế Đại Nhảy Vọt của Mao trong cuối những năm 1950 và những
năm 1960 đã dẫn đến một nạn đói mà đã tốn đến giữa 36 triệu43 và 45 triệu44 sinh
mạng của các công dân Trung quốc. Trong khi Wemheuer đã cho rằng “Mao và
ĐCSTQ đã học từ 1961, và chế độ kể từ đó đã có khả năng để ngăn chặn sự nổ ra
của một nạn đói chết người nghiêm trọng”,45 ĐCSTQ với tư cách một tổ chức chính
trị phải chịu trách nhiệm lịch sử vì cái chết của hàng triệu công dân Trung quốc.
Như tôi lý lẽ trong Chương 5, các sai lầm lịch sử của ĐCSTQ là một phản khuyến
khích chính cho đảng-nhà nước để tự do hoá và dân chủ hoá. Các trở ngại như vậy
đối với sự phát triển của các định chế chính trị dân chủ-khai phóng hơn, tuy vậy,
không là nét nổi bật trong lý thuyết hiện đại hoá quy ước.

Hiện đại hoá mà không có bình đẳng xã hội
Tiểu luận “Hiện đại hoá thứ Năm” của Wei từ 1978 dẫn ông đến một bản án tù dài,
mà đã kéo dài từ 1979 cho đến 1993. Như thế ông đã không thể tham gia vào phong
trào 1989 của Trung quốc. Wuer Kaixi, một lãnh tụ sinh viên trẻ 1989, đã phản ánh
về động cơ thúc đẩy của thế hệ ông để gia nhập cuộc đấu tranh vì dân chủ:
Cui Jian (Thôi Kiện) là ca sĩ nổi tiếng nhất Trung quốc. Bài hát “Chẳng có gì (Nhất
vô sở hữu)” của anh bày tỏ các cảm xúc của chúng tôi. Thế hệ chúng tôi có thứ gì?
Chúng tôi không có các mục đích cha mẹ chúng tôi đã có. Chúng tôi không có chủ
nghĩa lý tưởng cuồng tín anh chị chúng tôi đã có. Thế chúng tôi muốn gì? [tạm
ngừng] giày Nike. Nhiều thời gian rỗi để đưa bạn gái đến một quán bar. Quyền tự
do để thảo luận một vấn đề với ai đó. Và để có được một chút tôn trọng từ xã hội.46
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Với việc nhìn lại chuyện đã qua thì là rõ, rằng cả Wei Jingsheng trong cuối những
năm 1970 và Wuer Kaixi trong cuối những năm 1980 đã sai trong sự đánh giá của
họ rằng Trung quốc cần đến một hệ thống chính trị khai phóng hơn để phát triển.
Thế mà các thiên hướng chính trị của họ đã không hoàn toàn sai.
Trong khi Trung quốc đã hiện đại hoá về kinh tế trong hơn 30 qua, sự phát triển
này đã không dẫn đến bình đẳng xã hội lớn hơn. Hệ số gini của Trung quốc, mà đo
sự bất bình đẳng trong một nước cho trước dựa vào một phổ trải từ 0 tương ứng
với sự bình đẳng hoàn hảo và 1 biểu thị sự bất bình đẳng hoàn toàn,47 đã tăng liên
tục kể từ giai đoạn cải cách và mở cửa của Trung Hoa lục địa (1978: 0,2124; 1989:
0,3185; 2001: 0,3603).48 Kể từ việc Trung quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế
giới (WTO) trong năm 2001 hệ số đã liên tục trên ngưỡng 0,4 (2003: 0,479; 2013:
0,473),49 mà được coi một cách rộng rãi như một xã hội hết sức bất bình đẳng với
rủi ro cao về náo động xã hội. Trong một báo cáo 2013 của Ban Công việc Kinh tế
và Xã hội của Liên Hiệp quốc (UN Department of Economic and Social AffairsDESA) quan chức Sergio Vieira đã thuật lại rằng “hệ số Gini đã tăng 24 phần trăm
ở Trung quốc, 16 phần trăm ở Ấn Độ, và 4,5 phần trăm ở Nam Phi, so với trung
bình 5,5 phần trăm trong các nước OECD, giữa đầu những năm 1990 và cuối những
năm 2000”.50 Nghịch lý về một nền kinh tế phát triển nhanh và sự bất bình đẳng xã
hội lan rộng có thể được giải thích bằng cách kinh tế chính trị của Trung quốc đã
phát triển sau-1989.
Trong khi ban đầu thành công về khởi động nền kinh tế nông thôn của Trung
quốc trong đầu những năm 1980, sự chuyển đổi từ từ khỏi một nền kinh tế kế hoạch
sang một nền kinh tế định hướng thị trường hơn suốt những năm 1980 và những
năm 1990 đã tạo ra cả những kẻ thắng lẫn những người thua. Nhà kinh tế học Trung
quốc He Qinglian đã mô tả ba thế hệ của những người được lợi trực tiếp của các
cải cách kinh tế ban đầu của Trung quốc. Trong một quá trình “thị trường hoá quyền
lực”, một thế hệ đầu tiên của các cá nhân trước kia thuộc về “năm loại đen” của
các địa chủ, phú nông, vân vân cũng như các tù nhân được thả đã chỉ có thể kiếm
sống như các doanh nghiệp tư nhân nhỏ (cái được gọi là getihu-cá thể hộ, mà đã có
thể trải từ việc hoạt động như một người bán rong đường phố đến các doanh nghiệp
phức tạp hơn như các hiệu cắt tóc hay các nhà máy). Một thế hệ thứ hai thuộc về
các công nhân có trình độ những người bị biến thành thừa sau việc tái cấu trúc các
doanh nghiệp nhà nước Trung quốc. Và một thế hệ thứ ba của những người hưởng
lợi đã trở thành nhóm có ảnh hưởng nhất của những người giàu mới trong giai đoạn
đầu của thời kỳ cải cách của Trung quốc. Thế hệ thứ ba này đã gồm những người
làm tư vẫn có quan hệ mật thiết với các quan chức đảng-nhà nước. Nhóm sau cùng
này ban đầu đã khai thác “hệ thống hai giá” nhờ đó họ đã mua rẻ các hàng hoá được
sản xuất dưới nền kinh tế kế hoạch và đã bán chúng với giá cao hơn nhiều trên thị
trường tư nhân.51
Trong sách chuyên khảo Các Cạm bẫy của Hiện đại hoá của bà, He Qinglian
mô tả các cải cách tài sản công từng phần sau đó đã ban như thế nào cho các quan
chức nhà nước năng lực và công cụ để cướp các tài sản nhà nước trong sự thông
đồng với một loạt các tác nhân khác.52 Bà minh hoạ rằng từ 1991 thế hệ thứ ba này
của các cán bộ ĐCSTQ và các cánh hẩu của họ đã lợi dụng các cải cách kinh tế gia
tăng của Trung quốc suốt quá trình, như thế tích tụ của cải chưa từng thấy về mặt
lịch sử trong một thời gian rất ngắn.53 Trong sự biến đổi hàng ngàn doanh nghiệp
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nhà nước thành các công ty tư nhân niêm yết trên thị trường chứng khoán, chẳng
hạn, các nhà điều tiết địa phương và các nhà quản lý công ty đã tiến hành sự trục
lợi (rent seeking) tràn lan, tước đoạt gần 46 tỷ yuan tài sản nhà nước.54 Một thí dụ
thứ hai liên quan đến thị trường bất động sản Trung quốc. Với tư cách một nhà
nước cộng sản trên danh nghĩa, đất của CHNDTH được sở hữu bởi đảng-nhà nước
và được cho thuê cho sự phát triển. Trong thời kỳ cải cách ban đầu của Trung quốc
trong những năm 1990 và những năm 2000 độc quyền nhà nước này về đất đã cung
cấp cho các quan chức chính quyền địa phương và các nhà phát triển (bất động sản)
các cơ hội dồi dào để kiếm lợi từ sự phân bổ nguồn lực đất, kể cả sự phá dỡ và phân
bổ lại các khu nông thôn và đô thị hiện tồn.55 Trong quá trình này, nhiều cán bộ
ĐCSTQ, các nhà phát triển bất động sản thông đồng đã trở thành các siêu-triệu
phú. Tham nhũng và sự thông đồng giữa các nhà điều tiết và các nhà phát triển bất
động sản cũng đã tác động đến khả năng của nhà nước để thu thuế: Một cuộc điều
tra 88 công ty bất động sản ở Nam Kinh trong năm 2002 đã tiết lộ rằng 87 công ty
đã trốn thuế 50 triệu yuan.56
He Qinglian cho rằng không muộn hơn 1999 nhà nước-đảng Trung quốc đã bị
chiếm giữ bởi các elite trục lợi, những người đã bắt đầu tập trung quyền lực, chiếm
các đòn bẩy của sự biến đổi hệ thống, làm xói mòn các hệ thống kiểm soát, cản trở
sự đưa luật trị (rule of law) vào và mà đã cho thấy một sự thèm muốn tham lam vô
độ đối với các nguồn lực trải từ con người, tài chính, đến vật chất.57 Trong bối cảnh
của sự chiếm giữ nhà nước trở nên rõ ràng hơn rằng sự đàn áp phong trào chốngtham nhũng và ủng hộ-dân chủ rộng toàn quốc năm 1989 đã cũng là ngày sinh của
hệ thống tư bản chủ nghĩa cánh hẩu của Trung quốc, như được phác hoạ bởi Pei
Minxin.58 Pei định nghĩa “chủ nghĩa tư bản cánh hẩu tham lam”59 của Trung quốc
bằng việc trích dẫn Tập Cận Bình:
Tham nhũng trong các vùng và các khu vực xen lẫn nhau; các vụ tham nhũng qua
thông đồng đang tăng lên; sự lạm dụng quyền lực cá nhân và sự lạm dụng quyền
lực hành pháp chống gối lên nhau; sự trao đổi quyền lực lấy quyền lực, quyền lực
lấy tiền, và quyền lực lấy tình dục là thường xuyên; sự thông đồng giữa các quan
chức và các doanh nhân và sự thông đồng giữa các cấp trên và các cấp dưới đã trở
nên đan xen lẫn nhau; các phương pháp chuyển các lợi ích cho nhau được giấu
giếm và khác nhau.60

Sự tập trung của cải của quốc gia vào tay của vài trăm gia đình Trung quốc có quan
hệ mật thiết về mặt chính trị cũng làm méo mó nghiêm trọng quỹ đạo phân tầng xã
hội của Trung Hoa lục địa.
Trong lý thuyết hiện đại hoá, một giai cấp trung lưu phát triển nhanh được xem
một cách rộng rãi như một điều kiện tiên quyết cho sự tự do hoá và dân chủ hoá
chính trị. Alpermann tóm tắt quan điểm này như sau: “Theo quan điểm cổ điển, các
kỳ vọng tăng lên của các cá nhân giai cấp trung lưu về sự đại diện chính trị và sự
bảo vệ chống lại các hành động nhà nước tuỳ tiện tạo ra các căng thẳng chính trị
và gây ra các đòi hỏi cho dân chủ hoá và luật trị một cách tương ứng.”61 Giữa các
nhà khoa học xã hội ý tưởng rằng một xã hội có hình thù quả olive—với ít người
giàu ở trên đỉnh, một giai cấp trung lưu to lớn và ít người nghèo ở dưới đáy—là có
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lợi cho sự ổn định xã hội và chính trị hơn một xã hội có hình thù giống một cái
tháp (Hình 2.1).62 Theo Chen Dongdong, một
giai cấp trung lưu được xem như thành tố cốt lõi của xã hội thịnh vượng phải chăng
và, vì thế, phải được phép để phát triển càng nhiều càng tốt nhằm để cho “một mô
hình phân tầng xã hội có hình quả olive có thể phát triển từ cấu trúc hình tháp hiện
hành”. Đấy được xem như cách duy nhất để tránh xung đột giữa người giàu và
người nghèo và để đảm bảo sự ổn định dài hạn.63

Một vấn đề dai dẳng trong các nghiên cứu giai cấp-trung lưu, tuy vậy, là sự thiếu
một định nghĩa được chấp nhận chung về giai cấp trung lưu và nó phải được đo
lường như thế nào. Chen và Goodman đã cho rằng chủ nghĩa tiêu dùng, phong cách
sống hiện đại và sự tiếp cận đặc quyền đến sức khoẻ và giáo dục phải được xem
như các đặc trưng then chốt của các thành viên của giai cấp trung lưu.64 Trong
khung cảnh Trung quốc, Lu Xueyi đã nhận diện sáu yếu tố nhận diện các thành
viên của giai cấp trung lưu, trải từ loại công việc (lao động trí óc trong một môi
trường an toàn và sạch); các quyền và các nghĩa vụ tại nơi làm việc (kể cả các trách
nhiệm, quyền để cất lên tiếng nói, đưa ra các gợi ý và thực hiện hình thức kiểm soát
nào đó); thu nhập, kể cả mọi bổng lộc, các tài sản di sản và các lợi ích khác có xuất
xứ trực tiếp hay gián tiếp từ việc làm; các kỹ năng (đặc biệt giáo dục cao hơn trung
học, đào tạo và kinh nghiệm); phong cách sống và các thói quen tiêu dùng; cũng
như ý thức đạo đức và công dân.65 Khái niệm hoá của Lu, tuy vậy, đã không chỉ
phục vụ các mục đích học thuật, vì sách chuyên khảo của ông đã trùng với thuyết
Ba Đại diện của chủ tịch ĐCSTQ Giang Trạch Dân và đã ủng hộ các quan niệm về
một tầng lớp trung lưu “văn minh” và “tiên tiến”. Điều này cho biết rằng sự phân
tầng xã hội của Trung quốc và hình thù của xã hội Trung quốc là xác đáng cả khi
thảo luận tiềm năng cho cải cách dân chủ cũng như khi phân tích tính bền bỉ (dễ
phục hồi-resilience) của một hệ thống độc đoán cho trước. Trong khi không có sự
đồng thuận nào về làm sao để định nghĩa và đo lường giai cấp trung lưu của Trung
quốc,66 có thể an toàn để cho rằng các công dân đô thị trung Hoa lục địa đã được
lợi về mặt vật chất từ sự hiện đại hoá kinh tế của Trung quốc.
Giai cấp trung lưu mới sinh của Trung quốc, mà đã phát triển như một kết cục
của sự phát triển kinh tế Trung quốc, cho đến nay đã không đóng vai trò được phân
bởi lý thuyết hiện đại hoá. Theo Hefele và Dittrich,

HÌNH 2.1

Kiểu phân tầng xã hội lý tưởng: một xã hội có hình olive, tháp hay chữ ngược T?
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sự khác biệt chính giữa khái niệm Tây phương và Trung quốc về một giai cấp trung
lưu nằm trong vai trò độc nhất được đóng bởi các quan chức đảng như kết quả của
việc họ có sự tiếp cận đến quyền lực và các nguồn lực. Làm việc trong khu vực
nhà nước được xem như một nhân tố then chốt để trở thành một phần của giai cấp
trung lưu, và có một mối quan hệ mật thiết với elite chính trị có thể có một tác
động đáng kể đến thành công tài chính.67

Lưu tâm đến khả năng giai cấp trung lưu Trung quốc đòi cải cách xã hội và chính
trị lớn hơn,68 ĐCSTQ đã tích cực ve vãn các chóm chủ chốt để đảm bảo sự trung
thành của chúng với đảng-nhà nước, thí dụ bằng việc cung cấp cho các học giả
Trung quốc làm việc cho các đại học lương cao hơn hay bằng việc bán các căn hộ
cho “các nhân viên khu vực nhà nước với giá được bao cấp hết sức, đôi khi ít như
một phần năm của giá thành xây dựng ban đầu (Unger 2006)”.69 Các chính sách ưu
đãi như vậy có nghĩa rằng đặc biệt những người Trung quốc đô thị đã được lợi từ
cơn bột phát bất động sản vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Giá
bất động sản tăng nhanh ở các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu
và Thâm Quyến đã tạo ra sự giàu có trong một giai đoạn rất ngắn. Sự báo trước là
trong sự thiếu một nền luật trị hoạt động, các lợi lộc vật chất như vậy vẫn dưới sự
đe doạ liên tục từ việc chiếm đoạt đất và nhà cho sự tái phát triển, như thế để các
thành viên mới này của giai cấp trung lưu Trung quốc trong một tình thế khá bấp
bênh.70 Christopher Balding, một cựu phó giáo sư tại Trường kinh doanh HSBC ở
Đại học Bắc Kinh, đã gọi bản chất bấp bênh của các quyền tài sản là mối nguy
hiểm lớn nhất cho sự ổn định ở Trung quốc. 71
Sự thâu nạp chiến lược của các đối thủ tiềm năng của sự cai trị ĐCSTQ cũng đã
mở rộng ra giai cấp đang tăng lên của các nhà doanh nghiệp tư nhân của Trung
quốc. Theo Hendrischke, ĐCSTQ đã ban cho các nhà doanh nghiệp tư nhân một lô
đặc quyền, mà trải từ chính sách ủng hộ các doanh nghiệp tư nhân, sự tiếp cận đến
các cơ quan ĐCSTQ như Hội nghị Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) hay Hội nghị
Tham vấn Chính trị Nhân dân (Chính hiệp), đến các thương vụ kinh doanh được
tạo thuận lợi và sự tiếp cận nhanh đến tín dụng.72 Theo lời của Christopher Buckley
“việc vượt lên trước và trở nên giàu có ở Trung quốc đô thị đương thời cần đến một
sự kết hợp các kỹ năng, khả năng kinh doanh và sự tiếp cận đến quyền lực quan
liêu, và những người làm giỏi nhất phải là những người có các lượng lớn nhất của
các nguồn lực này”.73 Kinh tế chính trị sau-1989 của Trung quốc như thế đã cung
cấp các cơ hội kinh tế cho những người có nhiều quan hệ chính trị, trong khi để đa
số công dân Trung quốc ở đằng sau.
Do đó, xã hội Trung quốc chẳng phân tầng thành một hình quả olive cũng không
thành một hình tháp, mà thay vào đó đã biến thành một kết cấu hình chữ T ngược.74
Trong một tiểu luận được thảo luận rộng rãi, nhà xã hội học Trung quốc Li Qiang
đã lập luận trên cơ sở của phân tích dữ liệu điều tra dân số của ông:
Xã hội Trung quốc có vài đặc trưng: khoảng cách thu nhập giữa người nghèo và
người giàu đang rộng ra; của cải xã hội được kiểm soát bởi một số ít người; sự
chênh lệch giữa thành thị và nông thôn và giữa các vùng khác nhau đang trở nên
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ngày càng nghiêm trọng và vấn đề cách biệt cũng tồn tại giữa các vùng đô thị và
nông thôn; những người kiếm được thu nhập thấp bị gạt sang lề khỏi xã hội dòng
chính và hiện tượng về người dân thu của cải bằng các phương tiện bất hợp pháp
là khá phổ biến.75

Trong khi Li chủ yếu đã đổ lỗi cho định chế Maoist của Trung quốc, hệ thống đăng
ký hộ gia đình (hukou-hộ khẩu),76 về sự bất cân bằng cơ cấu này, tôi cho rằng sự
thiếu tính di động xã hội là hầu như chắc chắn khi của cải của đất nước được kiểm
soát bởi một elite nhỏ.
Nhưng vấn đề thiếu tính di động lên là nghiêm trọng như thế nào ở Trung quốc
đương đại? Cảm giác bị tước đoạt tương đối là rộng thế nào bên trong xã hội Trung
Hoa lục địa?77 Trong cuốn sách Age of Ambition: Chasing Fortune, Truth, and
Faith in the New China (Thời Tham vọng: việc Theo đuổi Vận may, sự Thật, và
niềm Tin ở Trung quốc Mới), nhà theo dõi Trung quốc lâu đời Evan Osnos đã mô
tả sinh động các công dân Trung quốc bình thường ngày càng ý thức về sự thiếu
tính di động lên ra sao. Osnos kể lại những người đối thoại của ông đã trải nghiệm
sự ngày càng thiếu các cơ hội phát triển như thế nào dưới hoàn cảnh chủ nghĩa tư
bản thân hữu. Theo lời của Osnos:
[một] trong các thứ bạn thấy rất sâu sắc nếu bạn đã ở Trung quốc trong mười năm
qua là cảm giác tăng lên này về khả năng và rồi cảm giác giảm sút này về khả năng.
Tôi cảm thấy rất cần để truyền đạt điều này trong văn bản. Một vài trong số này
mang tính cơ cấu: tôi bắt đầu với các trường hợp gặp người dân ở Trung quốc khi
họ được xác định trên hết bởi ý thức về khát vọng và khả năng vút lên. Nhưng khi
năm tháng trôi qua—và đấy không phải là một đường cung tôi đã dự kiến hay dự
định để mô tả—người dân đã cảm thấy rằng không gian trong đó họ đã có thể hiện
thực hoá cái họ muốn làm đã đang thu hẹp lại. Người dân ở dưới đáy thang thu
nhập không còn cảm thấy cảm giác trước kia về khả năng và cơ hội kinh tế, và
tương tự đối với những người ở đầu trên của thang thu nhập những người bắt đầu
tham gia hời hợt vào cái có nghĩa là tích cực về chính trị. Dù đó là Ngải Vị Vị hay
Vương Công Quyền, những người đã quyết định để thử trải nghiệm là tích cực về
mặt chính trị, họ cũng đã cảm thấy rằng dải băng thông của họ cho hoạt động đang
hẹp lại. Hy vọng của tôi rằng bạn đọc rời khỏi cuối cuốn sách này với một cảm
giác của đường cung đó, bởi vì đó chính xác là cách tôi đã trải nghiệm.78

Chứng cớ giai thoại của Osnos đã được góp nhặt trong chín năm sống như một nhà
báo nước ngoài ở Trung Hoa lục địa (2005–13).79 Nó giống sự bất mãn tăng lên
giữa các công dân thường Trung quốc trong năm 1989, những người đã thất vọng
về tham nhũng gia tăng và sự câu kết giữa các cán bộ ĐCSTQ và các cánh hẩu của
họ trong pha cải cách kinh tế đầu tiên của Trung quốc trong đầu những năm 1980.
Các phát hiện của Osnos cũng được phản ánh trong văn liệu hàn lâm về sự tước
đoạt tương đối ở Trung quốc.
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Trong một bài báo cột mốc Zheng Yongnian đã cung cấp một phân tích về những
kẻ thắng và những người thua của các cải cách kinh tế. Zheng kể đến nhóm xã hội
của các cán bộ đảng và chính quyền, những người được lợi nhiều nhất từ sự tiêm
các nguyên tắc thị trường vào nền kinh tế kế hoạch trước đây của Trung quốc.
Những người được lợi thêm nữa đã gồm các chủ doanh nghiệp tư nhân, nhân viên
hoạt động, những người thành thị và nông thôn làm tư, các nhà quản lý doanh
nghiệp nhà nước và các nhà chuyên nghiệp.80 Theo lời của Zheng, “các nông dân
và công nhân doanh nghiệp nhà nước đã là những người thua lớn nhất trong quá
trình này”.81 Cho rằng các phần tử yếu hơn của xã hội Trung quốc cần được bảo
vệ, Zheng đi đến kết luận đúng mức rằng ở Trung quốc đương đại,

(cả) các biến đổi kinh tế và chính trị có nghĩa rằng “tiền” và “quyền lực” bây giờ
là hai đấu thủ then chốt trong sự phát triển của Trung quốc. Cả hai đấu thủ chiếm
các vị trí chiến lược bên trong hệ thống thứ bậc của đất nước. Điều đó ngụ ý rằng
cả hai đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển, chúng sẽ tiếp
tục chi phối tiến trình phát triển của Trung quốc. Trong khi đó, hai đấu thủ này có
thể trao đổi các nguồn lực của chúng, dù là tiền đổi lấy quyền lực hay quyền lực
đổi lấy tiền, cho lợi ích riêng của chúng.82

Hiện đại hoá mà không có sự minh bạch và trách nhiệm giải trình
Sự chiếm giữ nhà nước bởi các elite trục lợi đã có nghĩa rằng đảng-nhà nước Trung
quốc sau-1989 đã bắt đầu chuyển tới chuyển lui thất thường giữa vai trò của một
nhà nước kiến tạo và nhà nước cướp bóc.83 Mancur Olson đã mô tả vấn đề cướp
bóc như sau: “sự đồng thuận có lẽ là khi có một khuyến khích mạnh để lấy hơn là
để làm—nhiều lợi lộc từ sự cướp bóc hơn là từ các hoạt động sản xuất và cùng có
lợi—các xã hội rơi xuống đáy”.84 Trong vai trò kiến tạo của nó, đảng-nhà nước
giống cái Olson đã gọi là một “băng đảng dừng (stationary bandit)”, một tổ chức
giống-mafia mà có một tư lợi để:

độc quyền hoá tội phạm trong khu vực, [vì] nó sẽ được lợi từ việc thúc đẩy tính
sinh lời kinh doanh và đời sống dân cư an toàn ở đó. Như thế, gia đình Mafia kiên
cố sẽ tối đa hoá tiền thu của nó bằng việc bán sự bảo kê—cả chống lại tội phạm
bản thân nó sẽ phạm (nếu không được trả tiền) cũng như tội phạm do những kẻ
khác phạm (nếu nó không cho phép các kẻ phạm tội khác vào). Các thứ khác ngang
nhau, cộng đồng càng tốt như một môi trường cho kinh doanh và sinh sống, thì thủ
đoạn làm tiền bảo kê càng mang lại nhiều hơn.85

Trong thời gian cướp bóc, tuy vậy, nhà nước-đảng Trung quốc giống cái Olson
nhắc tới như một “băng cướp lang thang”. Cái sau có thể được mô tả như các băng
đảng cướp, những kẻ không đếm xỉa đến khả năng của các nạn nhân của chúng để
phục hồi từ những tổn thất của họ, như thế không có phương tiện nào để có năng
suất trong tương lai. Sự tham nhũng quy mô lớn và có tính hệ thống như thế có thể
được xem như tập quán cướp bóc.
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Vụ bê bối sữa được biết đến rộng rãi của năm 2008 ở Trung Hoa lục địa là một
thí dụ hoàn hảo về ĐCSTQ đồng thời tiến hành các thói quen kiến tạo và cướp bóc.
Sự nắm giữ nhà nước trong khung cảnh này đã có nghĩa rằng đảng-nhà nước đã để
mất vai trò của nó như nhà điều tiết và đã đồng ý với đòi hỏi của ngành sữa Trung
quốc để đặt một tiêu chuẩn rất thấp cho các mức dinh dưỡng sữa. Theo lời của Zhu
Hongjun việc này đã cho phép “ngành sữa lạc hậu của Trung quốc”86 với “các tiêu
chuẩn chăn nuôi và ban hành chất lượng sữa tạp nham của nó”,87 một “ngành lạc
hậu … để áp đặt các tiêu chuẩn”.88 Nhằm để giải quyết các mức dinh dưỡng thấp,
đảng-nhà nước đã uỷ thác cho nghiên cứu khoa học để thăm dò những cách để làm
tăng các mức protein:

Cơ quan khoa học chóp bu của Trung quốc—Viện Hàn Lâm Khoa học Trung quốc
(CAS)—‘khám phá ra’ ngay từ 1999 rằng việc cho thêm melamine vào thực phẩm
có thể làm tăng các mức protein của nó. Đến lượt, các báo cáo khẳng định rằng các
nhà sinh học rởm đã kiếm chác được nhờ sáng chế hoá học của họ bằng việc thúc
đẩy bán các sản phẩm chứa melamine—thậm chí tính tiền cho việc huấn luyện về
sử dụng chúng thế nào—trong nhiều năm.89

Melamine, tuy vậy, hoá ra đã là không thích hợp cho sự tiêu hoá của con người. Vì
thế, sáu trẻ sơ sinh được uống sữa theo công thức trung Hoa lục địa đã chết và hơn
300.000 đứa trẻ đã bị bệnh, với nhiều trẻ nhiễm sỏi thận vì thế.90 Khi vụ bê bối nổ
ra đảng-nhà nước đã huy động bộ máy tuyên truyền của nó để bịt miệng các nạn
nhân, như thế quét sự thất bại kết hợp của nhà nước và thị trường vào dưới tấm
thảm. Dưới ánh sáng của các thất bại điều tiết dai dẳng của nhà nước-đảng Trung
quốc, Zheng Yongnian đã đưa ra lý do cho chính phủ Trung quốc để hoặc
điều tiết hay chết. Đấy là bài học người ta có thể rút ra từ khủng hoảng tài chính
hiện thời ở Hoa Kỳ. Vấn đề là ai điều tiết ai. Trong khi chính phủ có thể điều tiết
thị trường, hai bên cũng có thể chia sẻ các lợi ích chung. Nếu điều (sau cùng) này
là đúng, thì sẽ không có đạo đức và công bằng xã hội. Không ai có thể điều tiết
tiền, và không ai có thể điều tiết quyền lực.91

Các vụ tham nhũng nổi tiếng khác ở Trung quốc tạm thời đã rọi ánh sáng lên bản
chất cướp bóc của đảng-nhà nước. Trong năm 2011 cựu bộ trưởng đường sắt Trung
quốc, Liu Zhijun, đã bị bắt vì tham nhũng và bị kết án tử hình trong năm 2013.
Trong năm 2015 án tử hình của ông đã được giảm xuống tù chung thân. Trước sự
sụp đổ của ông, Liu đã có một lối sống hoang toàng: “Thời báo Bắc Kinh tường
thuật rằng các cuộc điều tra Liu đã thu hồi 16 xe hơi và hơn 350 căn hộ. Ông đã có
18 bồ nhí ‘kể cả các nữ nghệ sĩ, nữ y tá và nữ phục vụ trên xe lửa’.”92 Trong năm
2014, đối tác tội phạm của Liu là Zhang Shuguang, cựu phó kỹ sư trưởng của Bộ
Đừng sắt bây giờ đã bị giải thể, cũng đã lĩnh một bản án tử hình được hoãn. Zhang
đã được lợi cá nhân từ sự bành trướng nhanh của hệ thống đường sắt cao tốc của
Trung quốc theo những cách còn quá xá hơn:
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Truyền hình Trung ương Trung quốc, đài truyền hình nhà nước, đã có vẻ xác nhận
các tin đồn đại về các khoản tiền khổng lồ bị đánh cắp. Trong một tường thuật trên
website Sina Weibo, mà đã nhanh chóng bị các nhà kiểm duyệt xoá đi, CCTV đã
nói ông Zhang có 2,8 tỷ $ trong các tài khoản nước ngoài của ông và rằng ông Liu
đã nhận các khoản hối lộ lên đến 1 tỷ yuan (95 triệu £).93

Để đặt vụ bê bối tham nhũng vào phối cảnh, đáng so sánh nó với vụ bê bối tham
nhũng lớn nhất ở châu Âu sau-Chiến tranh Thế giới II. Trong những năm 1980 và
những năm 1990 công ty dầu Pháp Elf Aquitaine đã chi bất hợp pháp khoảng 300
triệu £ cho các khoản hoa hồng để tạo thuận tiện cho các thương vụ dầu và đầu tư
bất động sản. Trong số các vụ tham nhũng đáng chú ý nhất đã là một khoản hoa
hồng 30 triệu £ cho việc mua nhà máy lọc dầu Đông Đức Leuna trong năm 1992.
Elf Aquitaine cũng đã cho Thomson, một công ty quốc phòng Pháp thuộc sở hữu
nhà nước, vay, một sự tiếp tay bằng việc rót 250 triệu £ để đảm bảo việc bán sáu
tàu chiến Lafayette với giá 1,6 tỷ £ từ Pháp cho Đài Loan. Như phần của các giao
dịch bất hợp pháp này, cô bồ Christine Deviers-Joncour của cựu bộ trưởng ngoại
giao Pháp Roland Dumas đã nhận 65 triệu franc (9,3 triệu US$) từ Elf Aquitaine
giữa 1989 và 1993.94 Jon Henley, nhà báo của tờ Guardian, đã coi vụ tham nhũng
Elf Aquitaine “có lẽ là vụ bê bối tài chính lớn nhất trong một nền dân chủ tây
phương kể từ sự kết thúc của Chiến tranh Thế giới II”.95 Nếu ta so sánh và tương
phản khoản bị cho là hối lộ 9, 3 triệu US$ cho cựu bộ trưởng Pháp Roland Dumas
với món hối lộ của cựu phó kỹ sư trưởng của Bộ Đường sắt Zhang Shuguang trở
nên hiển nhiên rằng khoản hối lội trước chẳng là gì so với sự bòn rút được cho là
2,8 tỷ US$ của Zhang Shuguang. Sự tham nhũng của Zhang, tuy vậy, chẳng hề là
một ngoại lệ mà biểu thị mức độ tham nhũng có hệ thống và tràn lan ở Trung Hoa
lục địa.

Khi Wikileaks đổ 250.000 điện tín ngoại giao Hoa Kỳ ra công khai trong năm
2010, một trong các bức điện đã tiết lộ mức độ tham nhũng giữa các nhà lãnh đạo
chính trị Trung quốc chóp bu từ điểm nhìn thuận lợi của một nhà ngoại giao Mỹ kỳ
cựu. Bức điện đã tiết lộ rằng Bộ Chính trị (BCT) Trung quốc phải được hiểu tốt
hơn như một đế chế kinh doanh, trong đó cá nhân các uỷ viên BCT kiểm soát các
ngành to lớn. Sứ quán Hoa Kỳ đã được Chen Jieren, một “cháu trai của Hạ Quốc
Cường (He Guoqiang), một trong chín uỷ viên thường vụ BCT” báo tin.96 Ông
đã nói với các nhà ngoại giao Mỹ trong năm 2009 rằng đảng Cộng sản đã chia
“chiếc bánh” kinh tế của đất nước cho các lãnh đạo của nó. “Ai cũng biết,” Chen
đã tuyên bố trong một bức điện đã được Wikileaks công bố, “rằng cựu thủ tướng
Lý Bằng và gia đình ông đã kiểm soát toàn bộ các nhóm lợi ích điện lực; uỷ viên
Ban Thường vụ BCT và sa hoàng an ninh Chu Vĩnh Khang và các cộng sự đã kiểm
soát các nhóm lợi ích dầu; gia đình cựu lãnh tụ chóp bu Trần Vân đã kiểm soát hầu
hết khu vực ngân hàng; uỷ viên Ban Thường vụ BCT Giả Khánh Lâm đã là người
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chính đằng sau các dự án phát triển bất động sản lớn ở Bắc Kinh; con rể của Hồ
Cẩm Đào điều hành Sina.com; và vợ Ôn Gia Bảo kiểm soát khu vực đá quý của
Trung quốc.”97

Các tỷ lệ cao bất thường của sự cướp bóc các tài sản của Trung Hoa lục địa cũng
được tiết lộ trong 2011, khi
Ngân hàng Nhân dân Trung quốc công bố một báo cáo xem xét việc giám sát tham
nhũng và các quan chức tha hoá chuyển tài sản ra nước ngoài như thế nào. Báo cáo
trích số liệu thống kê dựa vào nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung
quốc: 18.000 quan chức Đảng Cộng sản và chính phủ, các sĩ quan an ninh, các cán
bộ tư pháp, các bộ hạ của các tổ chức nhà nước và các nhà quản lý cấp cao của các
doanh nghiệp nhà nước đã trốn khỏi Trung quốc từ 1990. Cũng mất tích khoảng
120 tỷ $.98

Yukon Huang đã chỉ ra rằng “khả năng vào tù vì tham nhũng, theo một nghiên cứu,
chỉ là 3 phần trăm ở Trung quốc – làm cho tham nhũng là một canh bạc rủi ro thấp,
lợi tức cao”.99 Nghiên cứu có ảnh hưởng sâu rộng của Wedeman về tham nhũng ở
Trung Hoa lục địa đã tiết lộ rằng “sự tăng nhanh về số cán bộ và quan chức cấp cao
bị buộc tội đạo đức xấu và các khoản tiền gắn với tham nhũng, tiết lộ một hình mẫu
về tham nhũng gia tăng trong đó sự tăng lên về tham nhũng mức cao đã bỏ xa sự
tăng lên về các hình thức hành động bất lương khác và, có lẽ nguy kịch hơn, sự
tăng lên về tham nhũng ‘thường’”.100 ĐCSTQ như thế đã không chỉ đồng loã trong
việc cướp bóc tài sản nhà nước mà theo Pei các thực hành ăn cướp của nó đã dẫn
đến “sự làm xói mòn khả năng của chính phủ để cung cấp các dịch vụ công thiết
yếu, như an ninh công cộng, giáo dục, sức khoẻ, bảo vệ môi trường, và thực thi các
luật và các quy tắc”.101
Điều này là đặc biệt rõ ràng khi xem xét các thống kê chính thức về chi tiêu công
cho sức khoẻ và giáo dục của Trung quốc. Trong năm 2015, chi tiêu trung bình
toàn cầu cho sức khoẻ như tỷ lệ phần trăm của tổng sản phẩm trong nước (GDP)
đã là 9,9 phần trăm. Khi so sánh số liệu thống kê cho Sudan bị chiến tranh tàn phá
với số liệu của CHNDTH, chính phủ Sudan đã chi 6,3 phần trăm GDP của nó cho
chăm sóc sức khoẻ so với 5,3 phần trăm của CHNDTH.102 Về giáo dục, tình hình
còn thảm khốc hơn. Chính phủ Trung quốc đã ngừng báo cáo tổng chi tiêu của nó
về giáo dục trong năm 1999, mà đã chỉ ở mức 1,88 phần trăm GDP của nước này.
Mức chi tiêu cực kỳ thấp trái ngược hoàn toàn với 2,21 phần trăm của Sudan trong
2009 và trung bình thế giới 4,74 phần trăm.103 Các mức chi tiêu công rất thấp cho
sức khoẻ và giáo dục nêu lên những nghi ngờ về sự sẵn lòng của ĐCSTQ để giải
quyết sự bất bình đẳng xã hội ở Trung quốc với sự giúp đỡ của chính sách xã hội.
Khi so sánh cách tiếp cận của ĐCSTQ đến sự duy trì sự ổn định giữa Đế chế Đức
(1862–90) và CHNDTH (1949–) tôi đã giải thích cách tiếp cận của ĐCSTQ đến
quản lý xã hội ở Trung quốc hậu-Maoist với sự tham chiếu đến nghệ thuật quản lý
chính trị nhà nước của Bismarck trong cuối thế kỷ thứ 19. Một phát hiện chính của
nghiên cứu này đã là, trong khi “chính sách xã hội của Bismarck có thể được mô
tả như quá ít, quá muộn, việc dỡ bỏ hậu-Maoist của nhà nước phúc lợi truyền thống
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và sự tư nhân hoá đi cùng đã có thể được mô tả ngang thế như quá nhiều, quá sớm.
Trong cả hai trường hợp, các nhà nước phúc lợi nảy sinh giỏi nhất đã là thô sơ,
cung cấp chỉ các mạng lưới an toàn hạn chế cho các nhóm dễ bị tổn thương.”104

Tham nhũng của toàn bộ nhân dân?
Trong sự thiếu vắng của một nền báo chí tự do, nền tư pháp độc lập, các nghiệp
đoàn lao động và các hình thức khác của một xã hội dân sự độc lập và quyết đoán
mà có thể hoạt động như một sự kiểm tra (check) quyền lực của đảng-nhà nước,
tham nhũng, sự câu kết và gia đình trị đã lan từ elite xuống mức hàng loạt. Suy
ngẫm về tính tràn lan của tham nhũng, sự câu kết và chủ nghĩa cánh hẩu cả trong
nhà nước và xã hội Trung quốc Ci Jiwei đã cho rằng

chẳng còn là gieo rắc hoang mang chút nào để nói về sự tham nhũng của toàn dân
(quanmin fubai-toàn dân hủ bại), mặc dù không nghi ngờ gì là một sự cường điệu
nếu hiểu theo nghĩa đen để bao gồm tất cả các thành viên cá nhân của xã hội …
các chuẩn mực bị vi phạm bởi nhiều người thuộc đủ mọi loại đến vậy quả thực là
cái rất sơ đẳng (dixian lunli-để tuyến luân lý, tức là luân lý tối thiểu, như chúng
được gọi theo tiếng Hoa) không phải là những cái đòi hỏi lòng vị tha hay sự chấp
nhận các quan niệm cầu toàn về cái thiện.105

Việc trục lợi (rent seeking), được hiểu như “tất cả các hoạt động chiếm đoạt, phần
lớn không sinh lợi, mà mang lại lợi tức dương cho cá nhân nhưng không cho xã
hội”,106 đã trở nên bình thường và bây giờ là một đặc điểm xác định trong mọi
ngành và khu vực của xã hội Trung quốc. Điều này là hiển nhiên từ trạng thái quá
nhiều sự vi phạm đạo đức và các thực hành bất hợp pháp trong ngành thực phẩm,
hệ thống giáo dục, hệ thống chăm sóc sức khoẻ và nghề báo.
Về mặt an toàn thực phẩm, hầu như không có ngày nào trôi đi mà không có một
báo cáo nữa về các sự vi phạm trong ngành chế biến thực phẩm của Trung quốc.
Việc sử dụng dầu tái chế từ dầu cặn ống máng (địa câu du) gây ung thư trong các
quán ăn Trung quốc 107 là phổ biến như các vụ bê bối về thực phẩm giả, như thịt
cừu giả làm bằng “thịt chuột, chồn và cáo”.108 Các nhà khoa học Trung quốc làm
việc trong mối quan hệ đối tác với ngành chế biến thực phẩm đã khuyên các doanh
nghiệp nông nghiệp làm thế nào để che giấu các chất phụ gia thực phẩm không an
toàn trong các đợt chính phủ kiểm tra thịt lợn.109 Khu vực giáo dục tiểu học và
trung học của Trung quốc cung cấp một thí dụ khác về đạo đức nghề nghiệp xuống
cấp. Trong khi các cha mẹ Trung quốc trả các học phí tương đối cao rồi cho sự giáo
dục con cái của họ, là phổ biến rằng các nhà quản lý trường học đòi các phí lên đến
16.000 US$ cho một chỗ trong một trường trung học Bắc Kinh. Hơn nữa, nhằm để
chú ý đến con trẻ, các giáo viên trường trung học kỳ vọng “quà cáp” mà trải từ gạo
hữu cơ và iPad đến các chuyến đi nước ngoài ngắn.110 Các tập quán hủ bại cũng
đầy dẫy trong giáo dục bậc cao của Trung quốc. Chúng trải từ sự gian lận như “làm
giả hay giả mạo dữ liệu”,111 sự đạo văn tràn lan và “sự tham nhũng trong cất nhắc
và đánh giá học thuật”112 như “hối lộ, thiên vị, lạm dụng quyền lực, và độc quyền
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các nguồn lực học thuật trong việc bổ nhiệm, công bố, các phần thưởng và các đơn
xin tài trợ”.113 Trong khu vực chăm sóc sức khoẻ của Trung quốc là hiện tượng phổ
biến đối với các bệnh nhân để bị điều trị quá mức và tính tiền quá mức cho dược
phẩm được kê đơn và các thủ tục ý tế. Lương thấp cho các bác sĩ phẫu thuật và y
tá có nghĩa rằng các bệnh nhân được kỳ vọng hối lộ họ.114 Các tập quán tham nhũng
cũng đã xâm nhập vào nghề báo. Các nhà báo Trung quốc thường kỳ vọng được
trả “các phí giao thông” lên đến 30 £ cho việc dự các sự kiện công khai. Để đảm
bảo việc đưa tin, họ được cung cấp cái gọi là “phong bao đỏ” lên đến 300£.115 Các
website dân sự chống-tham nhũng, theo gương các đối tác Ấn độ của chúng, đã nổi
lên trong 2011116 nhưng nhanh chóng đã bị các nhà chức trách đóng cửa. Ci giải
thích quy mô của vấn đề như sau:
Một khi một khủng hoảng về công lý và trật tự xã hội diễn ra, dù các nguyên nhân
của nó là gì, nó có khuynh hướng để tự duy trì và thậm chí tự làm trầm trọng thêm.
Điều này là bởi vì sự không tuân thủ các chuẩn mực công lý bởi một số thành viên
của xã hội, trừ phi bị trừng trị một cách hữu hiệu và kịp thời, có khuynh hướng làm
yếu động cơ tuân thủ về phần những người khác, như thế dẫn đến sự không tuân
thủ tổng thể ngày càng tồi đi.117

Đánh giá điềm tĩnh của Ci tiết lộ vấn đề nan giải của sự hiện đại hoá chưa hoàn tất
của Trung Hoa lục địa.
Trong chương này tôi đã dùng thí dụ về Trung Hoa lục địa trong giai đoạn cải
cách và mở cửa sau-1978 để phê phán các giáo lý cơ bản của lý thuyết hiện đại hoá.
Trong khi nền kinh tế của Trung Hoa lục địa đã tăng trưởng nhanh, do bản chất của
kinh tế chính trị sau-1989 của nó các thành quả của sự tăng trưởng kinh tế đã được
phân phối theo cách rất không công bằng và đã làm lợi cho các cán bộ ĐCSTQ và
các cánh hẩu của họ theo cách không cân xứng. Hiện đại hoá kinh tế cũng đã dẫn
đến sự hình thành của một giai cấp trung lưu Trung quốc, nhưng như tôi đã lý lẽ
trong chương này, nó vẫn phụ thuộc mạnh vào sự đỡ đầu của những người giữ cổng
đảng-nhà nước. Hiện đại hoá ở Trung Hoa lục địa đã dẫn đến một vòng luẩn quẩn,
nơi một ĐCSTQ chuyên quyền tư bản chủ nghĩa-cánh hẩu đã cho thấy ít sự quan
tâm đến việc thiết lập một nền dân chủ khai phóng và đã đầu tư ít nguồn lực của nó
để phấn đấu cho bình đẳng xã hội. Sự tham nhũng và sự câu kết có hệ thống và tràn
lan cũng đã lan từ đảng-nhà nước và đã lây nhiễm sang các mảng lớn của xã hội
trung Hoa lục địa, như thế làm xói mòn sự minh bạch và trách nhiệm giải trình
trong các công việc công và tư.
Cuộc đấu tranh vì dân chủ ở Trung Hoa lục địa, vì thế, không chỉ là một cuộc
đấu tranh để cải cách các định chế chính trị của một chế độ chuyên quyền mà cũng
là một cố gắng để nâng cao bình đẳng xã hội và nâng cao sự minh bạch và trách
nhiệm giải trình trong nhà nước và xã hội của Trung Hoa lục địa. Đối với các công
dân Đài Loan và Hồng Kông sống ở ngoại vi của Trung Hoa lục địa, kịch bản này
không báo trước điềm lành. Căn cứ vào các thách thức mà các nhà dân chủ trung
Hoa lục địa đối mặt, cuộc hành trình để bỏ được chế độ độc tài ĐCSTQ sẽ cần đến
hàng thập kỷ hơn là hàng năm. Điều này có nghĩa rằng giữa chừng, các công dân
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trong một Đài Loan dân chủ khai phóng và một Hồng Kông nửa-dân chủ cần bảo
vệ mình chống lại sự xâm nhập “quyền lực sắc” do ĐCSTQ-dẫn dắt nhắm tới việc
làm xói mòn các định chế dân chủ non trẻ của họ. Dù họ chấp nhận hay không, các
công dân cả Đài Loan và Hồng Kông như thế có một sự đặt cược vào kết cục của
cuộc đấu tranh vì dân chủ ở Trung Hoa lục địa. Trong Chương 3 tôi sẽ cung cấp
một khung khổ giải tích mà giúp để nhận diện các nhóm liên quan khác nhau dính
líu đến cuộc đấu tranh này và làm thế nào để hiểu các chiến lược và chiến thuật
tương ứng của họ.
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3
MỔ XẺ ĐỘNG HỌC CỦA CUỘC ĐẤU
TRANH VÌ DÂN CHỦ

Trong Chương 2 tôi đã phác hoạ sự thiếu tiến bộ của Trung Hoa lục địa tới các hình
thức quản trị dân chủ-khai phóng hơn trong ba thập niên qua. Việc Trung Hoa lục
địa trượt theo hướng suy tàn chế độ1 nêu ra những nghi ngờ về tính hợp lệ và khả
năng áp dụng của lý thuyết hiện đại hoá quy ước trong trường hợp của các nước
với các hệ thống chính trị độc đoán cứng rắn. Phát hiện này là hết sức quan trọng,
vì lý thuyết hiện đại hoá vẫn là một bộ phận chi phối của môn học về các nghiên
cứu dân chủ hoá, một lĩnh vực con của khoa học chính trị.2 Trong chương này tôi
sẽ chứng minh là đúng rằng nhằm để vẫn là xác đáng, các nghiên cứu dân chủ hoá
cần khắc phục sự bế tắc lý thuyết của nó bằng việc liên kết lý thuyết với thực tiễn,
bằng việc vay mượn từ khái niệm nhân học về các cách tiếp cận emic và etic, và
bằng việc ủng hộ đàm luận “lý thuyết về sự thay đổi” đi tiên phong trong lĩnh vực
nghiên cứu phát triển. Dựa vào sự phê phán này đối với các nghiên cứu dân chủ
hoá quy ước tôi sẽ chứng minh là đúng trong Chương 4 rằng “các lý thuyết về và
cho sự thay đổi chính trị” (TOPC) có thể là hửu ích cho cả sự phân tích post facto
(sau sự kiện) của lịch sử chính trị cũng như cho việc lập kế hoạch chiến lược ex
ante (dự kiến trước) trong cuộc đấu tranh vì dân chủ. Các TOPC này cũng sẽ tạo
thành các đoản văn (vignette) cho phân tích của tôi về quỹ đạo của các phong trào
dân chủ ở ba vùng tương ứng trong các Chương 6, 8 và 10.
Erdmann đã định nghĩa các nghiên cứu dân chủ hoá như sau: “Đối tượng của
nghiên cứu về chuyển đổi không phải là những thay đổi về chính phủ mà là những
thay đổi trong các hệ thống chính trị, của các chế độ chính trị, sự giải tán và thay
thế sự cai trị chính trị cũ (độc đoán) và việc xây dựng một sự cai trị chính trị mới
(dân chủ)”.3 Theo Merkel, các nghiên cứu dân chủ hoá đã phát triển bốn loại
(strand) lý thuyết, được thúc đẩy bởi các nhà lý thuyết hiện đại hoá định hướng hệ
thống; các nhà cấu trúc luận tập trung vào sự tương tác giữa nhà nước và các giai
cấp xã hội; các nhà văn hoá luận tập trung sự chú ý vào tôn giáo và văn hoá và các
hệ thống nảy sinh của các tương tác xã hội; cũng như các nhà lý luận tác nhân
(actor) những người tập trung rõ ràng vào lĩnh vực chính trị.4 Trong khi tất cả bốn
loại lý thuyết được nhắc tới ở trên đã giúp làm sáng tỏ các khía cạnh khác nhau của
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các quá trình dân chủ hoá quanh thế giới, cho đến nay các nghiên cứu dân chủ hoá
như một toàn thể đã không phát triển được các khung khổ lý thuyết mà có thể được
sử dụng cho cả sự phân tích và lường trước sự thay đổi chính trị trong các môi
trường độc đoán cứng rắn như của trung Hoa lục địa.
Theo lời của Whitehead, vì
sự nổi bật và tính bao quát của các quá trình dân chủ hoá trong thế giới thực, một
môn khoa học chính trị mà không đưa ra các cách tiếp cận có hệ thống hay có cơ
sở vững chắc cho việc diễn giải thực tế này sẽ từ bỏ một nhiệm vụ cốt yếu. Nhưng
các cơ hội của chúng ta để tạo ra một lý thuyết có sức tiên đoán mạnh là không
đáng kể. Bất chấp một thập niên làm việc về các chuyển đổi từ sự cai trị tư bản chủ
nghĩa độc đoán, môn học của chúng ta đã không được định vị tốt để tiên đoán …
hay thậm chí đoán trước làn sóng dân chủ hoá mà đã quét qua khối Soviet-trước
đây sau 1989; bây giờ chúng ta cũng chẳng đưa ra các tiên đoán xác suất cao về
liệu hay làm thế nào các nước do Đảng Cộng sản cai trị còn lại (Trung quốc, Cuba,
Triều Tiên, Việt Nam) sẽ theo xu hướng đó. Ngay cả các thuật ngữ lõi chúng ta sử
dụng—“sự suy sụp”, “sự tự do hoá”, “chuyển đổi (transition)”, “củng cố” và bản
thân “dân chủ”—là hơi mờ một cách cố hữu.5

Erdmann một cách tương tự đã phê phán các nghiên cứu dân chủ hoá vì sự bất lực
của lĩnh vực học thuật để phát triển các quy tắc có thể khái quát hoá cho các chuyển
đổi dân chủ. Tại tâm của phê phán của ông là sự nhận ra rằng các nghiên cứu dân
chủ hoá là các sự duy lý hoá post facto cố hữu của các quá trình lịch sử chính trị.6

Sự thiếu các nghiên cứu về dân chủ hoá của Trung quốc
Trong trường hợp của một hệ thống chính trị độc đoán cứng rắn như của Trung
Hoa lục địa, các nghiên cứu dân chủ hoá vì thế đã vật lộn để thấy rõ các hạt giống
cho sự thay đổi chính trị tương lai. Có thể nói cùng thế về các cách tiếp cận nghiên
cứu vùng cho chủ đề. Một ngoại lệ đáng chú ý đã là nghiên cứu có ảnh hưởng sâu
rộng của He Baogang The Democratization of China (Dân chủ hoá Trung quốc),
mà cung cấp các sự thấu hiểu về “các quan niệm khác về dân chủ [trong đàm luận
Trung quốc], và, đặc biệt, về các ngụ ý của chúng cho các kiểu diễn biến chính trị
khác nhau”.7 Nghiên cứu của ông, tuy vậy, chủ yếu là một phân tích lịch sử về các
đàm luận dân chủ Trung quốc và nhắm để đưa ra một sự biện minh trí tuệ cho dân
chủ khai phóng. Ông cũng hơi nhẹ về các khuyến nghị chuẩn tắc (prescriptive) vượt
quá một lời kêu gọi cho sự thúc đẩy các nguyên tắc và thực hành chính trị khai
phóng ở Trung Hoa lục địa.8 Một ngoại lệ khác trong văn liệu học thuật về dân chủ
hoá Trung quốc là cuốn chuyên khảo phải thừa nhận có tính tư biện China’s
Democratic Future (Tương lai Dân chủ của Trung quốc) của Bruce Gilley, trong
đó ông viết Trung quốc dân chủ có thể trông thế nào trong tương lai và nó có thể
xảy ra như thế nào.9 Gilley đã trầm ngâm về sự thiếu thảo luận học thuật về cải
cách dân chủ ở Trung quốc:
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Sự thiếu nghiên cứu nghiêm túc về sự thay đổi chế độ ở Trung quốc gây bối rối vì
tầm quan trọng của nước này và bằng chứng về sự thay đổi như vậy ở nơi khác.
Một lý do là nhiều học giả và nhà quan sát đơn giản tin rằng kịch bản này là không
chắc, rằng Trung quốc sẽ là một trong những ngoại lệ lớn đối với xu hướng toàn
cầu về dân chủ hoá. Họ ủng hộ các dự đoán về một sự duy trì hệ thống hiện thời
hay một sự chuyển đổi chậm sang hình thức mới nào đó của hệ thống chính trị.
Những người mà chia sẻ niềm tin của tôi vào khả năng (likelihood) của một sự
chuyển đổi dân chủ hạn chế và dứt khoát, trong khi đó, có thể hiểu được lại lưỡng
lự để tiến hành một dự đoán chi tiết. Đối với một số người, bởi vì các chuyển đổi
là trong số các sự kiện bất ngờ nhất và vì thế là không thể dự đoán được trong
chính trị. Đối với những người khác, sự tự-kiểm duyệt có thể đóng một vai trò.10

Vấn đề kiểm duyệt và tự-kiểm duyệt là đặc biệt đau buốt khi nói đến sự uyên thâm
học thuật trung Hoa lục địa về chủ đề này. Trong khi các học giả trung Hoa lục địa
như Yu Keping11 và Li Fan12 đã giả thuyết về dân chủ trong khung cảnh Trung
quốc, họ tránh xa nghiên cứu về chính trị gây tranh cãi khi đề cập chủ đề. Về mặt
này họ lặp lại xu hướng giữa các học giả không-Trung quốc để tách lý thuyết khỏi
thực tiễn. Xét sự thực rằng học giả nhà hoạt động và Khôi nguyên Nobel Hoà Bình
Lưu Hiểu Ba đã vào tù và cuối cùng đã phải trả mạng sống của mình vì soạn các
bài báo ủng hộ-dân chủ hoá, sự thận trọng của Yu và Li phải không làm ai ngạc
nhiên. Trong các công trình được xuất bản của họ cả Yu và Li thực ra chứng thực
dân chủ với chính quyền tốt và cải cách chính trị với cải cách hành chính. Trong
khi các chiến lược biện luận sáng tạo như vậy cho phép họ công bố các sách chuyên
khảo của họ ở Trung Hoa lục địa, những sự nhượng bộ chính trị như vậy để tránh
sự kiểm duyệt làm giảm đóng góp của họ cho các nghiên cứu dân chủ hoá toàn cầu.
Cải cách hành chính dưới các điều kiện độc đoán cứng rắn, rốt cuộc, có thể là hữu
ích cho sự cải cách (reformation) chính trị (vì nó có thể mở đường cho tự do hoá
và dân chủ hoá) hệt như nó có thể cổ vũ sự hồi phục chính trị (và đóng góp cho sự
hồi phục nhanh [resilience] độc đoán và/hoặc suy sụp chế độ). Với tư cách như vậy,
sự uyên thâm học thuật của họ có thể được mô tả chính xác hơn như sự đóng góp
cho lĩnh vực nghiên cứu hành chính công. Bởi thế, có sự thiếu hoặc các nghiên cứu
lý thuyết am hiểu hay các nghiên cứu vùng có cơ sở kinh nghiệm về chủ đề. Nhưng
nếu cả các nghiên cứu dân chủ hoá lẫn lĩnh vực nghiên cứu Trung quốc đương đại
đều không tạo ra các lý thuyết mà có thể được dùng để giải thích quỹ đạo diễn biến
chính trị trong quá khứ, hiện tại và tương lai của Trung Hoa lục địa, Đài Loan và
Hồng Kông, thì liệu có bất cứ con đường thay thế thích hợp khác nào để mổ xẻ
động học của các cuộc đấu tranh vì dân chủ trong ba khu vực?

Bắc cầu lý thuyết và thực tiễn
Trong cuốn sách này tôi nhắm để giải quyết câu đố này bằng việc xây cầu trên
khoảng cách giữa các lý thuyết về các quá trình dân chủ hoá và thực tiễn hàng ngày
của các nhà hoạt động đấu tranh vì dân chủ. Cách tiếp cận mới này dựa vào sự thấu
hiểu của nhà giáo giục Mỹ John Dewey rằng lý thuyết tốt có xuất xứ từ thực tiễn,
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và rằng sự thực hành tốt phải dựa vào lý thuyết.13 Một vấn đề dai dẳng trong những
nghiên cứu dân chủ hoá là định hướng chỉ lý thuyết của nó và sự thiếu quan tâm
đến các tính thực tiễn của cuộc đấu tranh chính trị, Trong khi một số nhà khoa học
xã hội và chính trị đã dành toàn bộ sự nghiệp học thuật của họ để nghiên cứu các
quá trình dân chủ hoá, các nhà hoạt động dân chủ không nhất thiết có thời gian và
các nguồn lực để nghiên cứu sâu rộng các hệ thống chính trị tương ứng của họ.
Trong khi theo lý thuyết các sự duy lý hoá post facto của quỹ đạo diễn biến chính
trị cho đến ngày nay quả thực có thể giúp cung cấp thông tin cho lập trường chính
trị và sự lựa chọn các chiến lược và chiến thuật của một nhà hoạt động trong cuộc
đấu tranh vì dân chủ, về mặt thực tiễn, và nhất là trong các sự kiện chính trị chuyển
động nhanh, các nhà hoạt động dân chủ dựa vào các giả thiết ex ante về năng lực
hành động của họ sẽ tác động thế nào đến các quá trình thay đổi chính trị đang diễn
ra. Một trong các lý lẽ trung tâm của tôi vì thế là, có một nhu cầu để khắc phục
khoảng cách giữa lĩnh vực học thuật của các nghiên cứu dân chủ hoá và những kinh
nghiệm sống của các nhà hoạt động dân chủ.
Trong khi một khoảng cách nhất định giữa lý thuyết và thực tiễn trong khoa học
chính trị có thể là không thể tránh khỏi, chúng ta phải thử nhiều hơn để vượt qua
các đàm luận học thuật phần lớn tự-tham chiếu bằng việc tiêm vào một liều lành
mạnh của chủ nghĩa hiện thực nhận được từ tuyến đầu của cuộc đấu tranh vì dân
chủ. Ở đây tôi đồng ý với đánh giá của Crosina và Bartunek rằng vì
giới hàn lâm và thực tiễn chia sẻ nhiều điểm chung đến vậy, rốt cuộc chẳng bên
nào có mấy ý nghĩa mà không có bên kia—dù các nhà hàn lâm và những người
thực hành có biết về nó hay không. Chúng ta cũng đã chứng minh sự nhận thức
này không cản trở chúng ta như thế nào khỏi việc đặt mình vào trung tâm của vũ
trụ riêng của chúng ta, nhưng chắc chắn có làm tăng sức ép lên những người thấy
mình đóng các vai trò cầu nối giữa giới hàn lâm và thực tiễn. Nói cách khác, quan
niệm, rằng các nhà hàn lâm và các nhà thực hành tách rời, là đầy mâu thuẫn. Nếu
chúng ta thực sự tin vào các sự tách biệt rõ nhà hàn lâm–nhà thực hành thì chuyện
đùa nghịch lý là chuyện của chúng ta.14
Nhìn dưới ánh sáng này, các nhà hoạt động dân chủ phải là người tham gia tích cực vào
đàm luận hàn lâm, hơn là được xem như các đối tượng được cho là thụ động của sự
điều tra hàn lâm. Việc này đòi hỏi chúng ta với tư cách các học giả dân chủ hoá để làm
quen với tư duy và thực tiễn chính trị của các nhà hoạt động dân chủ trong các phần
khác nhau của thế giới. Nhu cầu để hợp nhất quan điểm của các nhà thực hành trở nên
rõ hơn khi xem xét các suy ngẫm phê phán của những người tham gia trong phong trào
chống-tham nhũng và ủng hộ-dân chủ rộng toàn quốc của Trung quốc trong 1989. Tổng
quan tiếp sau về các sự không chắc chắn và các cảm giác nước đôi (ambivalent) mà các
nhà hoạt động chính trị trung Hoa lục địa trải nghiệm khi đấu tranh vì dân chủ biểu thị
rất nhiều nghịch lý họ đối mặt.

Các sự không chắc chắn, nước đôi và nghịch lý của hoạt động chính trị
Lưu Hiểu Ba, cựu phê bình gia văn học, nhà hoạt động và khôi nguyên Giải Nobel
Hoà bình người đã chết vì ung thư như một tù nhân chính trị vào ngày 13 tháng
Bảy 2017, đã có điều này để nói về vai trò của ông trong phong trào 1989:
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Sau quyết định 27 tháng Năm để rời khỏi [quảng trường Thiên An Môn] đã bị lật
ngược bởi những người như Chai Ling (Sài Linh), các sinh viên đã ở trong một
tình trạng khó khăn: họ đã không thể bỏ đi, nhưng bằng việc đơn giản ở lại, phong
trào mất sự lôi cuốn của nó, và số người đến Quảng trường giảm dần. Các buổi
họp chung của chúng tôi đã tập trung thảo luận làm sao để sắp xếp các thứ cho
ngăn nắp trên Quảng trường. Các sinh viên phải hoặc chủ động để rời khỏi hay ở
lại nhưng phải cải thiện hình ảnh của họ—họ không thể chỉ ngồi ở đó một cách thụ
động. Nhưng chẳng ai trong chúng tôi đã có thể nghĩ ra bất cứ thứ gì thiết thực.
Cho nên tôi đã nghĩ tôi có thể cũng tiếp tục tuyệt thực … Chẳng có cách nào cho
tôi để biết liệu cuộc tuyệt thực của chúng tôi có đã tác động đến quyết định của
chính phủ để phát động cuộc đàn áp đẫm máu. Nếu đã có, tôi sẽ cảm thấy có tội
trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Từ thời khắc tôi đi ra khỏi Quảng trường,
tim tôi nặng trĩu, rốt cuộc sự tàn sát đó vào ngày 4 tháng Sáu. Tôi đã chẳng bao
giờ vượt qua việc này.15

Một nhà hoạt động sinh viên 1989 khác, Wang Dan (Vương Đan), đã suy ngẫm về
làm sao ông và các thành viên khác của phong trào đã không biết về các mối nguy
hiểm rất thực của phong trào hoạt động chính trị của họ đối với đời sống và sự bình
an của họ:
Chúng tôi đã hy vọng chúng tôi có thể có tự do—không nhất thiết quyền để bỏ
phiếu, nhưng một cuộc sống tự do. Đó đã là sự hiểu biết của chúng tôi … Đã là lần
đầu tiên khi chính phủ bảo nhân dân đừng đi ra đường và họ đã đi dù sao đi nữa.
Chúng tôi đã đang làm nên lịch sử … tôi không nghĩ chúng tôi đã dũng cảm. Chúng
tôi đã không có kinh nghiệm để cảm thấy sợ.16

Các mức nước đôi và không chắc chắn như vậy về sự thành công của phong trào
hoạt động của họ có lẽ cũng mở rộng vượt xa hơn các sự kiện chính trị chuyển động
nhanh. Tôi nhớ lại một cách sinh động một cuộc nói chuyện với một nhà thực hành
xã hội dân sự trung Hoa lục địa xuất chúng diễn ra khoảng mười năm trước tại văn
phòng Bắc Kinh của bà. Khi giải thích cho bà về các mối hiểm nguy của các tổ
chức phi-chính phủ (NGO) Trung quốc bị thâu nạp và hấp thu bởi một đảng-nhà
nước hết sức nghiệp đoàn chủ nghĩa (corporatist), bà đã trả lời tôi như sau: “Nếu
giả như tôi đã biết cái anh vừa nói cho tôi từ lúc đầu, có lẽ tôi đã không thành lập
NGO của tôi”.
Một thí dụ khác về tính không thể dự đoán được của tính hiệu quả của hoạt động
phong trào (activism) chính trị là nghệ sĩ và nhà hoạt động Trung quốc Ngải Vị Vị
(Ai Weiwei). Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn ghi video của tôi với ông tại studio
Bắc Kinh của ông vào ngày 24 tháng Sáu 2010,17 tôi đã hỏi Ngải vì sao ông đã
không xem xét việc tìm kiếm sự thay đổi chính trị ở Trung quốc qua một cách tiếp
cận hợp tác hướng tới ĐCSTQ. Tôi đã hỏi ông câu hỏi này vì tôi đã biết về các rủi
ro cực kỳ cao Ngải đã sẵn sàng chịu với hoạt động phong trào (activism) chính trị
của ông.18 Tôi nhớ rằng trong trả lời của mình ông đã bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc
về tính khả thi của các cách tiếp cận hợp tác để thúc đẩy sự thay đổi chính trị ở
Trung Hoa lục địa. Sự lo lắng của tôi về sự bình an cá nhân của ông, tuy vậy, đã
không phải không có cơ sở. Vào ngày 3 tháng Tư 2011, đúng mười tháng sau khi
tôi phỏng vấn ông, Ngải đã bị các lực lượng an ninh Trung quốc bắt cóc tại sân bay
Bắc Kinh. Thử thách phi thường của ông chỉ kết thúc sau 81 ngày và nhờ một cuộc
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vận động quốc tế đòi thả ông.19
Các tình trạng khó khăn được mô tả của các nhà hoạt động chính trị trung Hoa
lục địa gợi ý rằng trong cuộc đấu tranh của họ vì dân chủ họ có thể đã không có
một bức tranh đầy đủ về tất cả các trở ngại chính trị và các cấu trúc cơ hội chính
trị,20 họ cũng chẳng nhất thiết đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro đối với sự an bình cá
nhân của họ. Các phát hiện phải cảnh cáo bất kể nhà nghiên cứu nào về các quá
trình dân chủ hoá để cho rằng các cá nhân đấu tranh vì dân chủ có năng lực để đưa
ra các quyết định chiến lược hết sức duy lý và dài hạn. Thay vào đó, phải giả thiết
rằng tính duy lý và năng lực hành động của các nhà hoạt động dân chủ bị ràng buộc
bởi các nhân tố khung cảnh đa dạng, được định hình bởi các thách thức, các cơ hội
cũng như các rủi ro chính trị tuỳ thuộc vào thời gian và tình huống.
Sự thấu hiểu này nêu lên những nghi ngờ về tính hữu dụng của các khung khổ
giải tích định hướng tác nhân (actor) hết sức lý thuyết trong các nghiên cứu dân
chủ hoá như khái niệm về các nhóm chiến lược và có khả năng xung đột (strategic
and conflict-capable group-SCOG) của Schubert, Tetzlaﬀ và Vennewald. Nhóm
này của các nhà khoa học chính trị Đức phân biệt giữa các tác nhân như quân đội,
các nhà doanh nghiệp tư nhân, các quan chức nhà nước, các nhà chuyên nghiệp,
các địa chủ, các công nhân, và các nhân viên, các chuyên gia tôn giáo và các nhóm
bên lề. Trong khi các nhóm chiến lược bảo vệ hiện trạng chuyên chế, các nhóm có
khả năng xung đột là đối lập với chế độ hiện tồn. Schubert et al. phân tích các nhóm
chiến lược và các nhóm có khả năng xung đột dựa vào địa vị giai cấp, cấu trúc xã
hội, văn hoá và sắc tộc, và tính sẵn có của các nguồn lực và khả năng đe doạ của
chúng. Nhằm để triển khai khái niệm SCOG, các nhóm chiến lược và các nhóm có
khả năng xung đột được phân tích trong ba bước, mà đo cấu trúc xã hội và sự phân
tầng trên mức xã hội, chân dung của các elite bên trong các nhóm và các nguồn lực
và các chiến lược sẵn có cho các nhóm. Erdman chỉ ra một cách đúng đắn rằng khái
niệm SCOG là một công cụ heuristic hữu ích cho các nghiên cứu lịch sử của các
quá trình dân chủ hoá, thế nhưng ít hữu ích cho việc đánh bạo đưa ra một chẩn đoán
và có ít sự xác đáng cho phân tích định hướng-chính sách.21

Các sự thấu hiểu có thể khái quát hoá từ các nghiên cứu dân chủ hoá
Nhưng liệu có các khả năng để dựa vào các sự thấu hiểu nhận được từ các nghiên
cứu dân chủ hoá chủ yếu post facto để cấp thông tin cho các lý thuyết hữu ích cho
phân tích chính trị ex ante của các nhà hoạt động dân chủ? Các thí dụ cụ thể ở trên
về tính nước đôi và các nghịch lý mà các nhà hoạt động dân chủ trung Hoa lục địa
trải nghiệm biểu thị về các kinh nghiệm từ các nhà thực hành có thể làm giàu như
thế nào cho đàm luận hàn lâm về các quá trình dân chủ hoá. Cũng thế, và bất chấp
các thiếu sót được nhắc tới của nó, nghiên cứu dân chủ hoá đã tạo ra rồi vô số sự
thấu hiểu có thể được khái quát hoá mà là hết sức xác đáng cho các nhà hoạt động
dân chủ, trong vùng Đại trung Hoa và ở nơi khác. Erdmann làm nổi bật các phát
hiện then chốt sau đây từ văn liệu:
(1) Bản chất bỏ ngỏ (open-ended) của các quá trình diễn biến chính trị. Các học
giả nghiên cứu dân chủ hoá nhìn chung đồng ý rằng các quá trình diễn biến chính
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trị là phụ thuộc con đường. Merkel đã chỉ ra rằng hướng của các con đường diễn
biến chính trị có thể bị ảnh hưởng bởi các tác nhân chính trị và xã hội.22 Tuy vậy,
trong các quá trình thay đổi như vậy không có giải pháp thần diệu nào cho dân chủ
hoá thành công. Bản chất của chế độ độc đoán hiện tồn không xác định quỹ đạo tự
do hoá và dân chủ hoá, nó cũng chẳng quyết định liệu các quá trình thay đổi chính
trị sau sẽ thành công. Hơn nữa, kiểu chuyển đổi, dù nó được chỉ huy bởi các elite
từ trên xuống hay được quần chúng ủng hộ từ dưới lên, không dẫn đến các kết quả
có thể dự đoán được.23
(2) Đặc điểm quá trình và chia giai đoạn của sự chuyển đổi. Các nghiên cứu dân
chủ hoá phân biệt giữa các giai đoạn khác nhau trong quá trình biến đổi chính trị:
tự do hoá, dân chủ hoá và củng cố. Việc phân trình tự như vậy giúp để nhấn mạnh
bản chất thủ tục của sự diễn biến chính trị và nhu cầu để nghĩ về chuyển đổi theo
các giai đoạn thời gian. Nhìn dưới ánh sáng này, dân chủ khai phóng không phải là
một trạng thái mà có thể đạt được khi một nước cho trước thoả mãn các tiêu chuẩn
nhất định, mà phải được xem như một quá trình lịch sử liên tục. Sự thấu hiểu này
là xác đáng để đánh giá đúng rằng các quá trình chuyển đổi chính trị sẽ hiếm khi
dẫn đến các kết cục “gọn nghẽ”, thí dụ một nền dân chủ khai phóng hoàn hảo. Thay
vào đó, các quá trình chuyển đổi chắc có khả năng hơn để tạo ra các nhà nước “nửa
nọ-nửa kia” hết sức phong phú trải từ các chế độ chuyên chế khai phóng đến các
nền dân chủ có thiếu sót.24
(3) Tính dễ biến động của quá trình chuyển đổi. Các học giả nghiên cứu dân chủ
hoá cũng đồng ý rằng các quá trình chuyển đổi chính trị được đặc trưng bởi sự
không chắc chắn chính trị cao. Theo lời của nhà khoa học chính trị Đức và chuyên
gia về Trung quốc Sandschneider, “sự bất ổn định với tư cách như vậy không phải
là một điều xấu—ngược lại: nó có thể là một điều kiện trước thiết yếu cho các cải
cách và sự tiến bộ nảy sinh”.25 So với các thời kỳ “của chính trị thường nhật”, trong
thời tranh chấp chính trị các tác nhân chính trị và xã hội thực ra có được một mức
độ tự trị cao.26 Trong thời của xung đột chính trị và náo động, các tác nhân chính
trị và xã hội có thể thành lập các kiểu liên minh mới mà không sẵn có nếu khác đi.
Trong thời huy động chính trị, thí dụ vào lúc đến của các phong trào xã hội và chính
trị như 1989, các cấu trúc cơ hội chính trị mới nổi lên mà cho phép việc thử và
kiểm thử các chiến lược và chiến thuật cải cách mới.
Ba sự khái quát hoá là hết sức quan trọng cho các nhà hoạt động dân chủ, vì
chúng đi ngược lại với các lý lẽ tất định văn hoá chống lại sự tự do hoá và dân chủ
hoá27 và nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực hành động và sự tự trị của các tác
nhân chính trị và xã hội trong thời của sự thay đổi chính trị nhanh. Chúng cho thấy
rằng hệt như thực tiễn có thể báo cho lý thuyết, lý thuyết tốt cũng có thể cấp thông
tin cho thực tiễn. Ba sự khái quát hoá cũng ủng hộ phát hiện của Crosina và
Barunket rằng

phép phân đôi (dichotomy) chủ yếu mà trong đó chúng ta, các nhà hàn lâm, nghĩ
chúng ta và các nhà thực hành được nhúng vào, mà rất nhiều sự chú ý học thuật đã
được dành cho, không phải là một phép phân đôi chút nào trong sơ đồ lớn hơn của
sự vật. Nó thậm chí không phải là vấn đề lớn chia rẽ chúng ta. Sự chú ý nhiều đến
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nó như thế có thể làm giảm khả năng của chúng ta để thấy thế giới lớn hơn và các
bước chúng ta có thể có khả năng làm lợi cho phúc lợi chung của nó.28

Lợi thế của việc kết hợp các phối cảnh etic và emic
Trong phần tiếp theo tôi cho rằng bất kể lý thuyết mới nào về các nghiên cứu dân
chủ hoá mà không kết nối khoảng cách giữa một lý thuyết có thể áp dụng được toàn
cầu và các tính thực tiễn và cá biệt của cuộc đấu tranh vì dân chủ trong một khung
cảnh khu vực cho trước là không chắc thúc đẩy tri thức và sự hiểu biết của lĩnh vực
của chúng ta. Trong Chương 1 tôi đã phác hoạ ba phái khác nhau của các nhà
nghiên cứu tìm hiểu chính trị Trung quốc như thế nào. Họ có thể được mô tả như
các nhà chuẩn tắc, các nhà thực chứng và các nhà thực hành hàn lâm. Trong khi
các nhà chuẩn tắc và các nhà thực chứng thuộc loại các nhà quan sát Trung quốc,
các nhà thực hành hàn lâm thuộc nhóm những người thực hành Trung quốc. Tổng
quan này gợi ý rằng có các nhà thực hành hàn lâm những người kết hợp rồi sự điều
tra hàn lâm phê phán với phong trào hoạt động chính trị thực tiễn. Nhưng trong
chừng mực nào là có thể để kết nối khoảng cách giữa một đàm luận toàn cầu về
dân chủ hoá và các thực hành của các cuộc đấu tranh địa phương vì dân chủ ở trung
Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông? Các quan điểm của những người ngoài là
xác đáng thế nào cho đàm luận cải cách bên trong vùng Đại Trung hoa?
Nhằm để trả lời các câu hỏi này, các học giả dân chủ hoá cần lưu ý về sự phân
biệt nhân học của etic và emic. Trong khi etic có nghĩa là các quan điểm và các
khái niệm của những người ngoài quan sát và phân tích một địa điểm, văn hoá, xã
hội hay hệ thống chính trị tương đối xa, một phối cảnh emic đến từ bên trong nhóm
xã hội dưới sự quan sát.29 Trong một thảo luận online gần đây được ChinaFile tổ
chức về chủ đề Làm thế nào để Đấu tranh Chống lại Quyền lực sắc của Trung quốc,
Kristin Shi-Kupfer, giám đốc Nghiên cứu Vùng về Chính trị, Xã hội và Media tại
Mercator Institute for China Studies, đã cho rằng
(với tư cách) các nhà quan sát Trung quốc người nước ngoài, chúng ta có thể bắt
đầu ngay nơi chúng ta là, trong giữa các giới chuyên môn và riêng tư của chúng
ta, bằng cách chúng ta nói và tương tác với nhân dân Trung quốc: 1) Theo dõi và
phân tích các tranh luận giữa nhân dân Trung quốc. Trở nên thông thạo về các
tranh luận hiện thời có thể giúp để bắt đầu một cuộc đàm luận báo hiệu sự quan
tâm am hiểu. Biết phổ ý kiến được phép cất lên trong báo chí, các platform online,
hay các tạp chí học thuật Trung quốc có thể được dùng để xây dựng các câu hỏi
và các lý lẽ trong một cuộc gặp gỡ tập trung hơn hay gặp gỡ chính thức. Các sự
ngờ vực và các câu hỏi được bày tỏ bởi chính những người Trung quốc về một chủ
đề, như Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường, có thể được các học giả Tây phương
sử dụng để chống lại luận điệu của ĐCSTQ rằng chỉ “những người Tây phương”
phê phán Trung quốc bởi vì họ áp dụng các giá trị “Tây phương” riêng của họ.30

Shi-Kupfer đưa ra một lý lẽ thuyết phục cho những người nước ngoài quan sát
Trung quốc trung thành với các khái niệm và sự hiểu biết etic của họ để chú ý nhiều
hơn đến những đàm luận emic cải cách Trung quốc. Nhưng mà cố gắng để kết nối
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các lý thuyết nghiên cứu dân chủ hoá với thực tiễn của cuộc đấu tranh vì dân chủ
không được xem như một con đường một chiều. Hẳn là, các quan điểm và khái
niệm etic của những người ngoài có thể hết sức có giá trị cho những người tham
gia trong đàm luận bản địa tiếng Hoa nữa. Trong phần tiếp theo tôi lý lẽ rằng việc
kết nối lý thuyết và thực tiễn trong các nghiên cứu dân chủ hoá đòi hỏi chúng ta kết
hợp các phối cảnh etic và emic theo những cách thông minh. Một điểm xuất phát
tốt, như Shi-Kupfer nhắc nhở chúng ta, là tốt hơn để hiểu các đàm luận emic về cải
cách chính trị trong vùng Đại Trung Hoa.

Cải cách bên trong hay bên ngoài hệ thống?
Đàm luận tiếng Hoa về cải cách chính trị tiết lộ một phép phân đôi khá đặc biệt.
Khi nói chuyện với các nhà hoạt động chính trị ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và
Hồng Kông trong 20 năm qua, những người đối thoại của tôi đã thường xuyên viện
đến cụm từ tizhiwai (thể chế ngoại “bên ngoài hệ thống”) và tizhinei (thể chế nội
“bên trong hệ thống”) để định khung thảo luận của họ về các phái cải cách và các
chiến lược cải cách. Eva Pils phác hoạ rằng
“hệ thống” (tizhi, thể chế) như các luật sư nhân quyền, các nhà phê bình hàn lâm
và những người khác thảo luận nó, là hệ thống của Đảng-nhà nước với các định
chế liên kết của nó. Nó bao gồm các định chế chính trị-pháp lý chính thức của
Đảng-nhà nước; nhưng cả các tác nhân chính trị khác dưới sự kiểm soát của Đảngnhà nước. Như thế, “hệ thống” như một khái niệm là khá mở; nhưng nói về hệ
thống có nghĩa rõ ràng để bao gồm Đảng và các cơ quan khác nhau của nó.31

Đàm luận chủ yếu bằng lời nói tiếng Hoa này đôi khi cũng tìm thấy cách của nó
vào các công trình học thuật bằng tiếng Anh được công bố. Một thí dụ là nhà khoa
học chính trị Trung quốc sống ở Hoa Kỳ He Li, người định nghĩa tizhi wai bằng
các từ ngữ khá miệt thị. He gợi ý rằng phái chính trị này chủ yếu gồm các thành
viên bực tức của thế hệ 1989 “những người đã từ bỏ hy vọng về biến đổi ‘cái không
thể biến đổi được’ và đã quyết định tìm kiếm các thay thế khả dĩ tốt hơn và khả thi
hơn hay cư ngụ ở nước ngoài. Không có một sự hiện diện trong nước, ảnh hưởng
của các trí thức lưu vong bị hạn chế, và họ ngày càng trở nên không thích hợp với
chính trị ở Trung quốc quê nhà.”32
Hoàn toàn ngược lại, He gợi ý rằng phái tizhi nei gồm “các giáo sư, các nhà kinh
tế học, các nhà báo, các luật sư, các nhà phân tích chính sách think tank, các quan
chức chính phủ, và các nhà quản lý. Nhóm [này] tin rằng đảng-nhà nước hiện tồn
có thể được biến đổi từ bên trong, và rằng sự phát triển của xã hội dân sự phụ thuộc
ở mức độ nào đó vào sự đồng ý ngầm của đảng cầm quyền.”33 Cách He định khung
hai phái biểu thị đàm luận emic phân cực cao về cải cách chính trị, mà không chỉ
hết sức quy giản (reductionist) mà cũng bị buộc tội về đạo đức (morally charged).
Trong các cuộc thảo luận cá nhân nhiều lần tôi đã trải nghiệm rằng những người
trung Hoa lục địa nói chuyện với tôi, nhất là những người đã chọn làm việc bên
trong ranh giới của đảng-nhà nước, có khuynh hướng trở nên khá phòng thủ khi
các phạm trù tizhi nei và tizhi wai được viện dẫn. Mô tả của He về phái tizhi wai
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là một trường hợp điển hình. Phê phán của ông về tính được cho là “không xác
đáng” của họ—mặc dù chủ yếu nhắm đến các nhà bất đồng chính kiến Trung quốc
những người đã di chuyển sang Hoa Kỳ—là một sự công kích được che đậy mỏng
chống lại các công dân Trung quốc ở trong và bên ngoài Trung Hoa lục địa, những
người dám thoát khỏi các ràng buộc ý thức hệ bị ĐCSTQ áp đặt. Nhìn từ điểm
thuận lợi này, bất kể cố gắng nào để thay đổi hệ thống chính trị của Trung Hoa lục
địa từ bên ngoài phải chịu thất bại. He mô tả phái tizhi nei bằng từ ngữ khác một
cách nổi bật, như thu hút các công dân Trung quốc có kỹ năng cao những người có
ý định để “cải cách hệ thống chính trị từ bên trong”. Viễn cảnh này dựa vào giả
thiết rằng bất chấp vô số hạn chế mà ĐCSTQ đặt lên quyền tự do ngôn luận của
các công dân Trung quốc, những người đề xướng tizhi nei được cho là có đủ không
gian để vận động cho cải cách chính trị có ý nghĩa.
Thế nhưng các quan điểm luận chiến và khá phiến diện như vậy về việc chống
đối phái cải cách không chỉ là một dấu hiệu xác nhận phẩm chất của những người
ủng hộ tizhi nei. Trong các giao thiệp của tôi với các nhà hoạt động dân chủ trung
Hoa lục địa trong 20 năm qua, nhiều lần tôi đã trải nghiệm rằng những người đặt
mình bên ngoài hệ thống có khuynh hướng sử dụng cụm từ tizhi nei như một cách
để chê bai và miệt thị các cá nhân gần với nhà nước-đảng Trung quốc. Những người
sau được xem như những người được hưởng lợi của sự cai trị độc đảng của ĐCSTQ.
Từ một điểm thuận lợi của tính ưu việt đạo đức được cho là thế, những người chủ
trương tizhi wai như vậy cũng có một xu hướng để chế nhạo những người ủng hộ
tizhi nei vì là ngây thơ trong suy nghĩ rằng họ có thể mang lại sự thay đổi chính trị
từ bên trong.

Vì sao các phạm trù được gán lại quan trọng
Jean-Louis Rocca đã làm nổi bật rằng hai phạm trù emic về tizhi wai và tizhi nei
thực ra liên kết với địa vị xã hội-kinh tế và sự tiếp cận đến các nguồn lực. Theo
Rocca:
Các nhà xã hội học Trung quốc đưa ra sự phân biệt song song giữa những người
“bên trong” và “bên ngoài” hệ thống (tizhinei, tizhiwai). Zhou Xiaohong đã phân
biệt giữa tầng lớp hậu vệ trung gian (zhongjian jieceng houwei, trung gian giai tằng
hậu vệ), được đặc trưng bởi một mức độ kết nối cao với bộ máy chính trị (thí dụ,
các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước), và tầng lớp tiền vệ trung gian (zhongjian
jieceng qianwei, trung gian giai tằng tiền vệ) gồm các chuyên gia cấp cao, vân vân)
mà tỏ ra độc lập hơn. Gần đây, Li Lulu đã hệ thống hoá sự phân biệt giữa những
người “bên ngoài hệ thống” dựa vào sức lao động của họ, các tài sản của họ và thị
trường để kiếm sống, và những người “bên trong hệ thống” phụ thuộc vào quyền
lực và các mối quan hệ.34

Pils cho rằng “việc sử dụng các từ ngữ như ‘bên trong’ hay ‘bên ngoài hệ thống’
(tizhi nei/tizhi wai) nắm bắt, tuy theo một cách không chính xác, thái độ hay lập
trường của một người hay tổ chức đối với hệ thống”.35 Các phạm trù tizhi nei và
tizhi wai như thế là các phạm trù gán, được hiểu như địa vị “mà được gán cho các
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cá nhân mà không nhắc đến các sự khác biệt hay các khả năng bẩm sinh của họ”.36
Nhà nhân học Ralph Linton đã cho rằng “phần lớn các địa vị được gán trong tất cả
các hệ thống xã hội được chia thành từng phần cho các cá nhân trên cơ sở của giới,
tuổi, và các quan hệ gia đình. Tuy vậy, có nhiều xã hội mà trong đó các nhân tố xã
hội thuần tuý cũng được dùng như một cơ sở cho sự gán.”37 Trong trường hợp của
Trung Hoa lục địa, sự gần gũi của một người với đảng-nhà nước là một nhân tố
quyết định như vậy. Jean-Philippe Béja đã cho rằng trong trường hợp của Trung
Hoa lục địa, ĐCSTQ đã tích cực đẩy các công dân Trung quốc “ra bên ngoài hệ
thống bằng sự từ chối của các nhà chức trách, hành động trên các bài học rút ra từ
4 tháng Sáu, để cho họ tìm hay giữ việc làm trong một đơn vị (danwei), cơ quan
báo chí hay đại học thuộc sở hữu nhà nước. Vì thế, mỉa mai thay, chính Đảng chỉ
định các thành viên của đối lập.”38
Khó chịu về sự phân cực giữa các phái chống- và ủng hộ-quyền thế và các áp
lực nảy sinh để tuyên bố lập trường của mình, người tham gia đàm luận Trung quốc
đã cho rằng phải là có thể để không thuộc về phái tizhi wai cũng chẳng thuộc về
phái tizhi nei. Một người ủng hộ việc khoét ra và chiếm một không gian thứ ba là
nhà văn Trung quốc Hu Fayun. Khi được nhà báo Ian Johnson của New York Times
hỏi ông thuộc về phái nào trong hai phái, Hu gợi ý rằng ông đã ở:
[đâu đó] ở giữa. Trước Thiên An Môn trong 1989 tôi đã khá hy vọng. Rất nhiều
người đã hy vọng. Nhưng rất nhiều hy vọng đó đã bị các xe tăng và súng máy phá
huỷ. Kể từ đó tôi đã trở nên phê phán hơn và các tác phẩm của tôi đã khó để được
xuất bản. Thế mà tôi không là tizhi-wai. Tôi vẫn nhận lương hưu nhưng trừ việc
đó tôi không có bất cứ quan hệ nào với hệ thống. Tôi không tham gia các phiên
học của hội hay viết cho các cuộc thi và không theo hệ thống giá trị của họ cho
việc viết lách. Tôi cảm thấy tôi là một người tự do và độc lập. Về cơ bản tôi tách
bản thân mình khỏi hệ thống sau 1989. Sau đó về cơ bản đã không dự các cuộc gặp
gỡ của họ. Bây giờ đã là gần ba mươi năm … tôi không tiến hành nhiều hoạt động
trực tiếp như một số người. Nếu bạn nghĩ về Ai Xiaoming (Ngải Hiểu Minh). Nếu
bà thấy các quyền bị vi phạm, bà chộp lấy một camera và đi ghi lại nó. Có lẽ nó có
liên quan đến tính cách của tôi hay cách sống của tôi. Kể từ khi trở thành một thanh
niên đi cải tạo trong Cách mạng Văn hoá, tôi đã sợ gian khổ và công việc mệt nhọc.
Tôi thích ở nhà. Nhưng trong một số vấn đề quan trọng, thí dụ Hiến chương 08,
tôi đã là một trong những người ký đầu tiên. Trong các hoạt động quan trọng, nếu
tôi cảm thấy tôi phải bày tỏ mình, thì tôi thử lấy sự can đảm của tôi. Tôi không
muốn từ bỏ quyền tự do của tôi để bày tỏ chính mình vì sự khiếp sợ này. Cho nên
khi nhiều người từ chối các cuộc phỏng vấn với báo chí nước ngoài, tôi cảm thấy
mình phải nói. Tôi cố gắng để càng bộc trực càng tốt và nói thẳng các quan điểm
của mình.39

Việc xem xét lại đàm luận emic chủ yếu bằng lời nói tiếng Hoa tiết lộ chí ít ba phái
cải cách khác biệt: (1) các nhà phê phán sự cai trị của ĐCSTQ, những người thiếu
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sự tiếp cận đến các nguồn lực đảng-nhà nước và bị rủi ro khủng bố chính trị (tizhi
wai); (2) các cá nhân ủng hộ ĐCSTQ, những người được lợi từ sự bảo trợ đảngnhà nước nhưng hy sinh sự tự trị cá nhân như một phần của sự gần gũi của họ với
quyền lực (tizhi nei); và (3) một nhóm thứ ba của những người có thể gắn kết về
mặt quan niệm hay vật chất với một trong hai phái trên, nhưng thích khoét ra và
chiếm một không gian chính trị trung gian. Nhóm sau cùng đã không được gán một
nhãn hay sự phân hạng trong đàm luận emic, nhưng nếu giả như có một cụm từ
tiếng Hoa, thì nó sẽ là cái gì đó đại loại như “một lập trường giữa những người bên
trong và bên ngoài hệ thống” (tizhi nei wai zhijian-thể chế nội ngoại chi gian). Như
tôi sẽ cho thấy trong các Chương 8 và 10, đàm luận emic cũng mở rộng ra Đài Loan
và Hồng Kông nữa.

Các sự giống nhau giữa các đàm luận emic và etic
Vì đàm luận emic tiếng Hoa không cung cấp thêm nhiều sự làm rõ về các đặc điểm
xác định của mỗi trong ba phái, một cách tiếp cận thay thế phù hợp là để nhận diện
một đàm luận etic tương đương mà có thể giúp làm sáng tỏ các phạm trù emic này.
Một đàm luận etic tương đương như vậy đã được phát triển bởi Viện Công việc
Văn hoá Quốc tế (Institute of Cultural Aﬀairs International-ICAI), một tổ chức phivụ lợi quốc tế có trụ sở ở Canada.40 ICAI mô tả mình như “một cộng đồng toàn cầu
của các tổ chức phi-vụ lợi thúc đẩy sự phát triển con người khắp thế giới”.41 Trong
khi có gốc rễ ban đầu trong “các tổ chức tiền bối, Faith & Life Community and
Ecumenical Institute (Cộng đồng niềm Tin & Cuộc sống và Viện Giáo hội toàn
Thế giới), của Hoa Kỳ trong những năm 1950 & những năm 1960”, ICAI nhanh
chóng đã tiến hoá thành một tổ chức phi-vụ lợi thế tục hoạt động toàn cầu.42 Trong
cuốn sách The Courage to Lead: Transform Self, Transform Society, nhà tổ chức
cộng đồng, nhà giáo dục, và cựu giám đốc xuất bản của ICAI Canada Brian
Stanfield người Australia đã suy ngẫm về hơn 50 năm của phong trào hoạt động
ICAI. Do vậy ông đã chắt lọc ra các phạm trù ủng hộ-(giới) quyền thế (proestablishment), bãi quyền thế (disestablishment), (từ đây trở đi chống-quyền thế,
anti-establishment) và xuyên-quyền thế (trans-establishment) để mô tả ba phái cải
cách phân biệt nhưng liên đới mà các nhà thực hành ICAI can dự với.43
Theo lời của Stanfield, phái “ủng hộ-quyền thế nhắc đến các phần của xã hội mà
bảo vệ hiện trạng. Họ làm việc để duy trì cái là, được hướng dẫn bởi cái đã là. Phái
ủng hộ-quyền thế tận tâm để duy trì các tiêu chuẩn quen thuộc, trong khi kháng cự
sự phá vỡ chúng. Họ là các nhà ngân hàng, các luật sư, các đại diện được bầu, các
giám mục, các lãnh đạo doanh nghiệp—các lãnh đạo và ‘các trụ cột của nền văn
minh’.”44 Phái chống-quyền thế được định nghĩa như đứng lên “chống lại các kết
cấu xã hội được chấp nhận thông thường và các truyền thống của xã hội. Vì thế, nó
trong sự căng thẳng với phái ủng hộ-quyền thế. Phái bãi quyền thế đòi rằng phái
ủng hộ-quyền thế phải có trách nhiệm giải trình, và rằng nó làm cho các cấu trúc
trở nên bao gồm.”45 Phạm trù thứ ba về xuyên-quyền thế, mặt khác, được định
nghĩa tương phải với hai phạm trù đầu tiên:
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Trong khi phái bãi quyền thế và ủng hộ-quyền thế tranh luận về hình thù của hiện
tại và quá khứ, phái xuyên quyền thế hỏi các câu hỏi vị lai chủ nghĩa nhân danh
mọi người khác, và dám hình dung cái gì đó khác … Ý định của phái xuyên quyền
thế là để làm mẫu và tạo ra cái mới, trong khi giữ sự căng thẳng giữa phái ủng hộquyền thế và bãi quyền thế, tôn trọng các năng khiếu và sự khôn ngoan của mỗi
phái. Nó vẫy gọi nhân dân đến một cách hoạt động mới, tìm cách dựa vào các năng
khiếu của quá khứ, trong khi khắc phục các hạn chế của quá khứ.46

Là khá nổi bật, các phạm trù etic—được sử dụng trong công việc hàng ngày của
các nhà thực hành ICAI hoạt động trên toàn cầu và được Stanfield tóm tắt—chồng
gối như thế nào với các phạm trù emic được mô tả ở trên do các công dân tích cực
về mặt chính trị phát triển trong đàm luận tiếng Hoa. Trong khi phạm trù ủng hộquyền thế tương ứng với tizhi nei, chống-quyền thế tương đương với tizhi wai. Phái
xuyên-quyền thế, mặt khác, là một phạm trù mới mà không được sử dụng thường
thường trong đàm luận cải cách emic tiếng Hoa, thế nhưng tương ứng với lập
trường trung gian tizhi nei wai zhijian, như được nhà văn Trung quốc Hu Fayun
bày tỏ.
Một trong những sự khác biệt chính giữa các phạm trù etic của Stanfield và đàm
luận emic tiếng Hoa là Stanfield sử dụng các phạm trù theo cách khá không-phán
xử. Ông cho rằng trong
một bức tranh rộng, xã hội cần cả ba động lực này. Không có phái ủng hộ-quyền
thế, sẽ có sự hỗn loạn và không có cấu trúc nào cho phái xuyên quyền thế để tái
tạo, và chẳng có gì để thu hút sự say mê của phái bãi quyền thế. Không có phái bãi
quyền thế, phái ủng hộ-quyền thế sẽ chẳng bao giờ bị truy cứu trách nhiệm đối với
các lực của sự thay đổi. Không có phái xuyên quyền thế hay phái bãi quyền thế,
xã hội sẽ trì trệ và trở nên áp chế.47

Sự sẵn lòng để can dự với cả phái ủng hộ-quyền thế và chống-quyền thế có gốc rễ
trong sứ mạng của ICAI “để xây dựng một xã hội xứng đáng và công bằng trong
sự hài hoà với Hành tinh Trái Đất”.48 Cách nhìn khá nhân đức của Stanfield về phái
ủng hộ-quyền thế cần sự làm rõ, đặc biệt trong khung cảnh của cuộc đấu tranh vì
dân chủ. Một cách nhìn quy ước hơn về giới quyền thế của một nước cho trước sẽ
là để phê phán nó theo hướng chung của nhà báo và nhà hoạt động chính trị Anh
Owen Jones. Viết về giới quyền thế Anh, ông phác hoạ rằng “Giới quyền thế (ngày
nay), theo quan điểm của tôi, được gắn kết với nhau bởi các lợi ích kinh tế chung
và một tập hợp tâm tính chung: đặc biệt một tâm tính cho rằng những người ở trên
đỉnh xứng đáng có quyền lực và của cải ngày càng lớn hơn”.49 Mô tả của Jones về
giới quyền thế Anh sẽ không phải sai vị trí nếu được nói chính xác từng lời bởi các
nhà hoạt động dân chủ Trung quốc chống-quyền thế phê phán phái ủng hộ-quyền
thế của Trung Hoa lục địa.
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Các phạm trù bị gán có thể đảo ngược?
Trong phần tiếp theo tôi cho rằng trong cuộc đấu tranh vì dân chủ các quan điểm
khá đối kháng như vậy về các phái chính trị chống lại nhau có thể tự chuốc lấy thất
bại. Sự thấu hiểu khá phản trực giác này trở nên hiển nhiên hơn khi nhận ra rằng tư
cách thành viên bị gán vào một trong ba phái không được xem như vĩnh cửu và
không thể đảo ngược được, mà như có thể đảo ngược được.50 Các công dân tích
cực về chính trị có thể và có di chuyển vào và ra khỏi ba phái cải cách. Nhà tổ chức
cộng đồng Mỹ Saul Alinsky đã cho rằng lịch sử “là một sự tiếp sức của các cuộc
cách mạng; cây đuốc của chủ nghĩa lý tưởng được mang bởi nhóm cách mạng cho
đến khi nhóm này trở thành một giới quyền thế, và rồi một cách lặng lẽ cây đuốc
được đặt xuống để đợi cho đến khi một nhóm cách mạng mới nhặt nó lên cho phiên
chạy tiếp sức tiếp theo. Như thế chu kỳ cách mạng tiếp diễn.”51
Alinsky nhắc nhở chúng ta rằng những người khởi đầu trong phái chống-quyền
thế theo thời gian có thể trở thành giới quyền thế mới. Trong trường hợp của Đài
Loan, cựu luật sư lợi ích công cộng Trần Thuỷ Biển (Chen Shui-bian), một nhân
vật chống-quyền thế người đã bảo vệ các nhà hoạt động chính trị từ phong trào
ngoài đảng (theo nghĩa đen “bên ngoài đảng”, đảng được nói đến là QDĐ cầm
quyền) trong cuối những năm 1970, muộn hơn đã trở thành tổng thống được bầu
một cách dân chủ đầu tiên từ Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) có thiên hướng độc lập,
như thế bước vào đội ngũ của một giới quyền thế chính trị Đài Loan mới do DPPchi phối sau-2000. Sự đảo ngược, tuy vậy, cũng có thể đúng. Trong trường hợp của
Trung Hoa lục địa, cựu tổng bí thư của ĐCSTQ, Triệu Tử Dương, đã chiếm một
trong các chức vụ cấp cao uy tín nhất của ĐCSTQ suốt giữa-những năm 1980.
Trong phong trào 1989 phái cải cách của ông đã bị đánh bại bởi những người cứng
rắn của ĐCSTQ, như thế thực sự biến ông thành một nhà bất đồng chính kiến và
một persona non grata (người không được chấp nhận). Triệu đã chết dưới sự quản
thúc tại gia trong năm 2005. Bản chất có thể đảo ngược của tư cách thành viên
nhóm là quan trọng, vì nó gợi ý rằng các liên minh giữa các nhóm là cả có thể và,
dưới các điều kiện nhất định, là đáng mong muốn.

Trong các nghiên cứu dân chủ hoá, các nhà hàn lâm như Burton, Gunther và
Higley đã chỉ ra tầm quan trọng của “các sự dàn xếp elite” và “sự hội tụ elite” trong
các quá trình biến đổi chính trị.52 Sự uyên thâm học thuật của họ gợi ý rằng các
chuyển đổi dân chủ một phần sẽ xoay quanh các tương tác chiến lược giữa ba phái
cải cách chống-quyền thế, ủng hộ-quyền thế và xuyên-quyền thế. Điều này có nghĩa
rằng trong khi toàn bộ phái ủng hộ-quyền thế quả thực có thể là một trở ngại lớn
cho các quá trình dân chủ hoá, một số trong những người có thiên hướng khai
phóng và ủng hộ-dân chủ của nó—chí ít về tiềm năng—có thể trở thành các đồng
minh chiến lược của các tác nhân chống-quyền thế và xuyên-quyền thế. Burton và
Higley đã gợi ý rằng một “cấu trúc elite đồng thuận thống nhất được tạo ra bởi một
sự dàn xếp (settlement) tạo thành cơ sở hàng đầu cho sự ổn định chính trị tiếp sau
[và] là một điều kiện cần cho sự nổi lên và tập quán bền vững của chính trị dân chủ
đại diện”.53 Thế nhưng như các Chương 6, 8 và 10 sẽ cho thấy, những dàn xếp elite
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như vậy phải được xem như một ngoại lệ hơn là một quy tắc trong các quá trình
dân chủ hoá. Tôi sẽ cho rằng chỉ trong trường hợp của Đài Loan chúng ta có thể
thấy rõ một hiệp ước elite phi chính thức trong đầu những năm 1980.
Các phạm trù etic của Stanfield như thế mô tả ba phái chính trị khu biệt mà vẫn
có mối quan hệ tương liên. Stanfield gợi ý rằng trong các quá trình thay đổi chính
trị phái xuyên-quyền thế đóng một vai trò bắc cầu quan trọng. Ông cho rằng một
người hay nhóm hoạt động từ một cách tiếp cận xuyên quyền thế sẽ làm việc với
bất cứ ai để tạo ra các sự hưởng ứng mới, thường lặng lẽ đằng sau sân khấu. Khi
chúng ta hoạt động như phái xuyên quyền thế, chúng ta từ bỏ chủ nghĩa nhị nguyên
về những người tốt và những người xấu, hay về các bạn và những kẻ thù. Với tư
cách xuyên-quyền thế, chúng ta cho rằng tất cả các đấu thủ là các đồng minh tiềm
năng. Chúng ta tìm kiếm sự cộng tác, quan hệ đối tác, và sự hợp tác tại mọi điểm.
Như Abraham Lincoln đã tuyên bố, “tôi tiêu diệt các kẻ thù của mình khi tôi biến
họ thành các bạn của tôi”.54

Mô tả của Stanfield về cách tiếp cận xuyên-quyền thế phản chiếu lời kêu gọi của
nhà sử học Trung quốc Xu Jilin đối với các trí thức Trung quốc để “tạo ra một
‘công chúng’ bằng việc nghĩ ra một ngôn ngữ giải thích—một đàm luận—giữa các
nhóm xã hội ngày càng phân biệt, không nhắc đến các nhóm trí thức bị chia thành
các bè phái”.55 Một sự giống nhau then chốt giữa sự quan niệm hoá của Stanfield
và Xu nằm ở sự mong muốn của các nhà cải cách chính trị thử bắc cầu và kết nối
các lực lượng đối chọi, hơn là để đứng về phe nào trong một cuộc đấu tranh chính
trị có tính chất đảng phái cao.

Các cách tiếp cận cải cách kiểu-lý tưởng như các đoản văn giải tích
Nhưng liệu có là có thể để kết hợp một cách tiếp cận cải cách đặc biệt với bất kể
một trong ba phái, theo cách Brian Stanfield hay Xu Jilin hình dung cách tiếp cận
xuyên-quyền thế kiểu lý tưởng của họ? Các cách tiếp cận cải cách rõ ràng chốngquyền thế hay ủng hộ-quyền thế, mà giải thích hành vi của các thành viên bị gán
vào các phái chính trị tương ứng, có tồn tại không? Nếu tham vọng của chúng ta
đã là để phát triển lý thuyết mà chứng minh về mặt kinh nghiệm rằng các cá nhân
trong ba phái chính trị có cùng “định hướng hành động”,56 thì câu trả lời sẽ là
không. Từ một quan điểm giải tích, ta không được cho rằng các cá nhân—những
người được gán vào hoặc phái chống-quyền thế, ủng hộ-quyền thế hay phái xuyênquyền thế—có các thái độ hết sức đồng đều. Điều này, tuy vậy, không có nghĩa
rằng không có các cách tiếp cận cải cách kiểu-lý tưởng nào, mà tương xứng với các
lập trường được gán của ba phái cải cách. Như tôi sẽ cho thấy trong phần tiếp theo,
các cách tiếp cận cải cách kiểu-lý tưởng như vậy không chỉ tồn tại mà cũng có thể
được áp dụng như các đoản văn giải tích (analytical vignette) trong các nghiên cứu
trường hợp theo lối kinh nghiệm với mục đích mổ xẻ động học của cuộc đấu tranh
vì dân chủ cũng như thúc đẩy sự phản tỉnh người thực hành.
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Các TOC có thể giúp ra sao để nắm bắt “các chân trời kỳ vọng”
Trong phần tiếp theo tôi cho rằng các nghiên cứu dân chủ hoá phải dám vượt quá
các ranh giới môn học và tiến hành việc vay mượn lý thuyết từ lĩnh vực nghiên cứu
phát triển. Các nhà thực hành phát triển quan tâm đến hiệu quả và tính hiệu lực của
viện trợ phát triển trong nhiều năm đã thảo luận câu hỏi về làm sao các dự án viện
trợ của họ có thể được thiết kế tốt hơn để mang lại sự thay đổi xã hội-kinh tế có ý
nghĩa. Tại tâm của cuộc tranh luận này là cái gọi là các ‘lý thuyết về sự thay đổi’
(theory of change-TOC). Những cái sau được dùng để mô tả các nhà thực hành
phát triển nghĩ rằng các dự án và các chương trình viện trợ mang lại những thay
đổi như thế nào trong thế giới thực. Cathy James đã định nghĩa một TOC như “một
quá trình liên tục về sự suy ngẫm để nghiên cứu sự thay đổi và nó diễn ra như thế
nào—và điều đó có nghĩa là gì cho phần chúng ta đóng trong một khung cảnh, khu
vực và/hay nhóm người cá biệt cho trước”.57 Craig Valters đã cho rằng TOC thực
hiện một số mục tiêu liên quan với nhau:
Việc tiến hành một cách tiếp cận Lý thuyết về sự Thay đổi chắc sẽ gồm việc sử
dụng một công cụ theo hình thức nào đó, nhưng là rộng hơn, phản ánh một mong
muốn để nhúng một cách tiếp cận phê phán và thích nghi vào tư duy và thực tiễn
phát triển trong thực tiễn tổ chức (Stein and Valters, 2012).
Như Stein and Valters (2012) nêu chi tiết rộng hơn, các Lý thuyết về sự Thay
đổi thực hiện một số mục đích khác nhau, kể cả lập kế hoạch chiến lược, truyền
thông, trách nhiệm giải trình và học hỏi. Thí dụ, một tổ chức có thể sử dụng các
Lý thuyết về sự Thay đổi như một cách để truyền đạt các mục đích của nó cho các
nhà tài trợ, nhưng cũng để thúc đẩy sự học hỏi nội bộ về chiến lược chương trình.
Chúng cũng có thể được hoàn tất tại một số mức khác nhau, kể cả [các mức] vĩ
mô, khu vực, tổ chức và dự án/chương trình (James, 2011). Trong khi ý tưởng cơ
bản về việc làm rõ và việc đánh giá phê phán các giả thiết về các quá trình thay đổi
vẫn trên mọi mức, là một nhiệm vụ rất khác để phát triển một Lý thuyết về Thay
đổi tổ chức bao quát (có lẽ được hiểu đơn giản hơn như một tuyên bố tầm nhìn)
hơn là để phát triển sự thực hiện các Lý thuyết về sự Thay đổi mà nói thân mật cho
các thực tế phân kỳ ở mức địa phương.58

Trong khi TOC đã chủ yếu có được sự phổ biến giữa các nhà thực hành phát triển
xã hội làm việc trong ngành viện trợ toàn cầu, tính hữu dụng của chúng không hạn
chế ở mức dự án hay tổ chức. Như sự thảo luận về triết lý chính trị của Wei
Jingsheng và Amartya Sen trong Chương 2 đã cho thấy, TOC mức vĩ mô của họ
bất đồng căn bản với mô hình phát triển do nhà nước-dẫn dắt của ĐCSTQ. Điểm
phân kỳ chính là câu hỏi then chốt liệu quyền tự do chính trị phải được xem là điều
kiện trước cho sự phát triển con người hay là một hệ quả của hiện đại hoá xã hộikinh tế. Ở đây tầm quan trọng của bất cứ TOC cho trước nào trở nên rõ ràng. Trong
khi Wei và Sen có niềm tin vào các năng lực bẩm sinh của người dân để đảm nhận
trách nhiệm cho phúc lợi riêng của họ, ĐCSTQ coi sự giám hộ gia trưởng, do elitedẫn dắt như điều kiện trước cho sự phát triển xã hội do nhà nước-lãnh đạo. Việc
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nhận diện TOC của một tác nhân như thế có tầm quan trọng then chốt để hiểu kỹ
hơn năng lực hành động tương ứng của họ trong các quá trình dân chủ hoá.
Trong Chương 1 tôi đã nhắc đến sự uyên thâm học thuật của sử gia Đức Reinhart
Koselleck. Koselleck cho rằng bất cứ cố gắng nào để diễn giải lịch sử đòi hỏi các
học giả làm quen với “các không gian kinh nghiệm” cũng như “các chân trời kỳ
vọng” của những người giữ vai trò chủ đạo được nghiên cứu.59 Trong khung cảnh
của nghiên cứu này việc này dẫn đến sự nhận ra rằng các nhà hoạt động chính trị
đưa ra các quyết định dựa trên cả các sự duy lý hoá của các kinh nghiệm quá khứ
của họ cũng như các giả thiết về tính có hiệu quả của các hành động của họ trong
tương lai. Không có các lý thuyết về sự thay đổi, tuy vậy, chúng ta không thể nắm
bắt các chân trời kỳ vọng tương ứng của họ. Khi thảo luận các sự cố quan trọng
chúng ta cần hỏi các nhà hoạt động chính trị đã hy vọng để đạt được cái gì. Các giả
thiết của họ về tương lai từ điểm nhìn thuận lợi của thời khắc lịch sử họ thấy mình
trong đó là những gì?
Phụ thuộc vào các cấu trúc cơ hội chính trị sẵn có tại bất cứ thời khắc cho trước
nào các nhà hoạt động dân chủ có thể đưa cuộc đấu tranh vì dân chủ của họ tới các
loại khác nhau của cái Cheng Tun-Jen đã gọi là “các vũ đài mặc cả”. Khi các elite
cầm quyền nhấn mạnh các công cụ độc đoán cứng rắn thì các vũ đài như vậy có thể
là hạn chế ở các cố gắng cải cách bên trong hệ thống chính trị cho trước. Do hậu
quả của 1989, thí dụ, các nhà hoạt động dân chủ Trung quốc đã hầu như không có
nơi gặp gỡ có ý nghĩa nào để theo đuổi chương trình nghị sự của họ khác hơn là
làm việc bên trong hệ thống. Việc này dần dần đã thay đổi sau Hội nghị Thế giới
lần thứ Tư về Phụ nữ 1995 ở Bắc Kinh, mà đã cung cấp vỏ bọc cho các nhóm công
dân nửa-tự trị hơn giải quyết các vấn đề giảm nhẹ nghèo khó, phúc lợi trẻ em và
phụ nữ. Trong những năm đầu của thời kỳ Hồ Cẩm Đào (2002–12) các phương
thức quản trị độc đoán mềm đã được nhấn mạnh hơn các cách tiếp cận độc đoán
cứng. Việc này đã cho phép các luật sự lợi ích công cộng như Hứa Chí Vĩnh để nổi
lên và thử nghiệm với các hình thức táo bạo hơn của sự tham gia chính trị, thí dụ
trong các hình thức của Sáng kiến Hiến pháp Mở NGO định hướng-vận động của
ông, mà đã vận động hành lang cho luật trị và chủ nghĩa hiến pháp. Với sự lên của
Tập Cận Bình kể từ 2012, các vũ đài mặc cả được chấp thuận ngầm đã bị tháo dỡ
từng cái một, để cho các nhà hoạt động không có lựa chọn nào khác trừ thăm dò
các vũ đài không được phép như các cuộc phản kháng đường phố và kiện tụng các
quyền con người trong hệ thống toà án bị đảng-nhà nước-kiểm soát của Trung Hoa
lục địa. Các vũ đài mặc cả, tuy vậy, không chỉ giới hạn ở địa hạt trong nước mà có
thể gồm lĩnh vực quốc tế nữa. Trong tháng Năm 2018, thủ tướng Đức Merkel đã
gặp Li Wenzhu ở Bắc Kinh, vợ của luật sự lợi ích công cộng bị bỏ tù Wang
Quanzhang.60 Việc này gợi ý rằng người tham gia phong trào các quyền dân sự của
trung Hoa lục địa đôi khi đã tìm được cách để quốc tế hoá sự nghiệp của họ bằng
việc trực tiếp nói chuyện với các chính trị gia Tây phương cấp cao.61
Trong chương này tôi đã phê phán các nghiên cứu dân chủ hoá với tư cách một
lĩnh vực hàn lâm vì sự bất lực của nó để dự đoán các thay đổi dân chủ trong các
nước với các chế độ độc đoán cứng như Trung Hoa lục địa. Nhằm để thúc đẩy sự
đổi mới lý thuyết, tôi đã biện hộ để kết nối lý thuyết và thực tiễn, và kết hợp các
đàm luận emic và etic về sự thay đổi chính trị theo những cách sáng tạo. Tôi cũng
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đã biện hộ rằng nhằm để khắc phục sự trì trệ lý thuyết về các nghiên cứu dân chủ
hoá, các học giả với một sự quan tâm đến cải cách chính trị dân chủ phải vay mượn
từ đàm luận TOC trong các nghiên cứu phát triển. Trong Chương 4 tôi sẽ phác hoạ
TOPC kiểu-lý tưởng có thể giúp phổ biến sự hiểu biết của chúng ta như thế nào về
cuộc đấu tranh vì dân chủ ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông.
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4
CÁC LÝ THUYẾT VỀ VÀ CHO
SỰ THAY ĐỔI CHÍNH TRỊ

Trong chương này tôi cho rằng đàm luận TOC (lý thuyết về sự thay đổi) từ lĩnh
vực viện trợ phát triển cũng có thể đáng là bài học cho một sự hiểu kỹ hơn về động
học của cuộc đấu tranh vì dân chủ. Có thể cho rằng, cả các học giả tiến hành các
nghiên cứu dân chủ hoá cũng như các nhà hoạt động chính trị tham gia cuộc đấu
tranh vì dân chủ phải đưa ra các giả thiết của họ về diễn biến chính trị rõ ràng, sao
cho chúng có thể được đánh giá một cách phê phán. TOPC (lý thuyết về sự thay
đổi chính trị) như vậy có thể phục vụ cùng các mục đích như TOC trong môn học
nghiên cứu phát triển bên cạnh. TOPC có thể giúp làm giàu đàm luận hàn lâm về
các nghiên cứu dân chủ hoá đúng nhiều như chúng có thể nâng cao sự phản tỉnh
nhà thực hành giữa các nhà hoạt động dân chủ. Tuy vậy, TOPC như thế không phải
được phát triển từ con số không, vì sự uyên thâm học thuật hiện có của nhà lý luận
chính trị và nhà hoạt động hoà bình Mỹ Gene Sharp1, nhà tổ chức cộng đồng Mỹ
Saul Alinsky2 và nhà giáo dục Brazil Paulo Freire3 có thể được coi là các mở rộng
của các khuynh hướng ủng hộ hướng tới cải cách chính trị bên trong ba phái cải
cách chống-quyền thế, ủng hộ-quyền thế4 và xuyên-quyền thế, một cách tương ứng.
Vì tôi thảo luận các diễn biến chính trị ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng
Kông, TOPC etic là hữu ích như một khung khổ giải tích có thể được áp dụng cho
tất cả ba vùng. Nếu giả như tôi phải chọn một TOPC emic xuất xứ từ Trung Hoa
lục địa, các học giả và các nhà hoạt động Đài Loan và Hồng Kông có thể cho rằng
nó không áp dụng cho họ. Nếu giả như tôi áp dụng một TOPC emic từ Đài Loan,
các học giả và các nhà hoạt động trung Hoa lục địa và Hồng Kông có thể đưa ra
cùng phản lý lẽ. Đấy là vì sao một khung khổ etic là hợp lý, không để cho rằng đấy
là cách các nhà hoạt động dân chủ trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông nghĩ
và hành động, mà để diễn giải các hoạt động của họ từ lập trường của một nhà quan
sát bên ngoài.
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TOPC của Gene Sharp, Saul Alinsky và Paulo Freire
Gene Sharp đã dùng cả đời ông để phát triển một lý thuyết về đấu tranh bất-bạo
động, một cách tiếp cận dứt khoát chống-quyền thế để mang lại sự thay đổi chính
trị.5 Trong lời nói đầu của cuốn sách Từ Chế độ Độc tài tới Dân chủ có ảnh hưởng
sâu rộng của mình ông bắt đầu với khẳng định rằng “(một) trong những quan tâm
chính của tôi trong nhiều năm đã là làm sao nhân dân có thể ngăn chặn và tiêu diệt
chế độ độc tài”.6 Được xuất bản đầu tiên ở Bangkok trong 1993 cuốn chuyên khảo
của ông đã được dịch sang 34 ngôn ngữ.7 Nhà báo Anh Louise Gray đã chỉ ra rằng
“tác phẩm của nhà khoa học chính trị 83 tuổi Dr Gene Sharp được công nhận là
cung cấp kế hoạch cho việc lật đổ các chính phủ ở Serbia, Ukraine, Guatemala và
Indonesia và, gần đây nhất, đẩy nhanh các nhà hoạt động mà đã phát động Mùa
Xuân Arab”.8 Sự uyên thâm học thuật của Sharp như thế là đặc biệt xác đáng cho
những người đề xướng tizhi wai với một sự quan tâm đến sự thay đổi chế độ ở
Trung Hoa lục địa.
Nghiên cứu mấu chốt của Saul Alinsky Các Quy tắc cho các nhà Cấp tiến: Một
sách Vỡ lòng Thực dụng cho các nhà Cấp tiến Thực tế, được hoàn thành đúng một
năm trước cái chết của ông trong năm 1972, trình bày 13 quy tắc mà các nhà hoạt
động chính trị có thể sử dụng khi tranh giành quyền lực được giữ các tác nhân ủng
hộ-quyền thế. Công trình của Alinsky đã truyền đạt tư duy và thực tiễn chính trị
của vô số nhà tổ chức cộng đồng Mỹ. Các chính trị gia xuất chúng từ Đảng Dân
chủ Mỹ đã chịu ảnh hưởng mạnh bởi các giáo huấn của ông. Hillary Clinton đã viết
luận văn đại học của bà về Alinsky.9 Tổng thống hai nhiệm kỳ Barack Obama, mặt
khác, đã dạy về Alinsky tại các hội thảo trong thời của ông như một nhà tổ chức
cộng đồng ở Chicago.10 Alinsky mô tả mục đích của đóng góp của ông theo cách
đặc biệt thấm thía: “Hoàng tử được Machiavelli viết cho Những người Giàu (the
Haves, Người Có) về làm thế nào để giữ quyền lực. Các Quy tắc cho các nhà Cấp
tiến được viết cho Những người Nghèo (the Have Nots, Người Không Có) về làm
thế nào để lấy nó đi.”11 Để cho sự cố gắng này thành công, Alinsky cho rằng các
nhà hoạt động chính trị phải làm việc bên trong hệ thống. Một trong những lý lẽ
mấu chốt của ông là “quan trọng nhất cho những người trong chúng ta, những người
muốn sự thay đổi cách mạng, để hiểu rằng cách mạng phải được làm bằng sự cải
cách. Để cho rằng một cách mạng chính trị có thể sống sót mà không có cơ sở ủng
hộ của một sự cải cách được lòng dân là đi đòi cái không thể làm được trong chính
trị.”12 TOPC của Alinsky như thế là đặc biệt xác đáng cho những người đề xuất
tizhi nei trong đàm luận tiếng Hoa về cải cách chính trị, đặc biệt vì họ tuyên bố để
hoạt động hướng tới cải cách hệ thống chuyên quyền từ bên trong hệ thống.
TOPC thứ ba được trình bày bởi nhà giáo dục Brazil Paulo Freire. Trong Giáo
dục học (Sư phạm) của những người bị Áp bức ông mô tả mục đích đầu tiên của
cuốn sách của ông để
trình bày vài khía cạnh của cái mà tác giả đã gọi là sư phạm của những người bị
áp bức, một giáo dục học mà phải được rèn (luyện) với, không phải cho, những
người bị áp bức (dù là các cá nhân hay nhân dân) trong một cuộc đấu tranh không
ngớt để lấy lại nhân tính của họ. Giáo dục học này làm cho sự áp bức và các nguyên
nhân của nó thành các đối tượng suy ngẫm của những người bị áp bức, và từ sự
suy ngẫm đó sẽ trở thành sự can dự cần thiết của họ vào cuộc đấu tranh cho sự giải
phóng của họ.13
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Công trình của Freire đã ảnh hưởng rất lớn đến các nhà giáo dục khắp thế giới.14
Thần học giải phóng của ông15 cũng đã là đặc trưng tư duy của Benny Tai, một
giáo sư đại học và người khởi xướng phong trào Chiếm Trung tâm với Tình yêu và
Hoà bình trong 2014, phong trào chính trị lớn nhất của Hồng Kông kể từ 1997 khi
thuộc địa vương thất Anh được trả về dưới chủ quyền CHNDTH. Phong trào muộn
hơn đã biến hình thành phong trào Dù (vàng) 79-ngày.16 Cái định tính chất TOPC
của Freire như một cách tiếp cận rõ ràng xuyên-quyền thế là sự khăng khăng của
ông rằng “những người bị áp bức đến lượt mình không được trở thành những kẻ áp
bức của những kẻ áp bức, trong việc tìm kiếm để lấy lại tính người của họ (mà là
một cách để tạo ra nó), mà đúng hơn phải khôi phục tính người của cả hai. Đấy, vì
thế, là nhiệm vụ nhân đạo và lịch sử vĩ đại của những người bị áp bức: để giải
phóng bản thân họ và những kẻ áp bức họ nữa.” Công trình của Freire là đặc biệt
xác đáng cho các nhà cải cách xuyên-quyền thế những người tìm cách để định vị
bản thân họ giữa các phái chống- và ủng hộ-quyền thế cạnh tranh nhau, lập trường
tizhi nei wai zhijian thể chế nội ngoại chi gian.

Các niềm tin chung của Sharp, Alinsky và Freire
Trong khi không giống nhau về các cách tiếp cận cải cách của họ, Gene Sharp, Saul
Alinsky và Paulo Freire thực sự chia sẻ một số định hướng giá trị tiền-khoa học và
thế giới-quan. Họ đều hết sức ghét sự tàn bạo, tính chuyên quyền và bạo lực của
chủ nghĩa độc đoán. Họ cũng thống nhất rằng các hình thức cai trị chuyên quyền
có các tính dễ bị tổn thương. Trong khi phê phán sự lạm dụng quyền lực của các
elite chuyên quyền, Sharp, Alinsky và Freire không kìm lại trong phê phán của họ
đối với các nhà hoạt động giống tính nhau về mặt chính trị. Sharp phê phán xu
hướng giữa các nhà hoạt động dân chủ vì việc sử dụng chỉ vài phương pháp có
chọn lọc,17 dựa quá nhiều vào sự tình cờ18 và vì trở nên quá phản ứng với các sáng
kiến của chế độ độc tài.19 Alinsky, mặt khác, phê phán các nhà thực hành hoạt động
mà không nghĩ về các vấn đề cụ thể trước mắt và các nhà hoạt động mù quáng theo
các ý tưởng định trước mà có ít ý nghĩa trong tình huống thực tế đối mặt với họ.20
Freire phê phán nỗi sợ tự do giữa những người bị áp bức. Theo lời của ông:

[một] trong những trở ngại nghiêm trọng nhất đối với việc đạt được sự giải phóng
là, thực tế áp bức hấp thụ những người bên trong nó và bằng cách ấy hành động
để nhận chìm sự hiểu biết của con người. Về mặt chức năng, sự áp bức là việc
thuần hoá. Để không còn trở thành nạn nhân của sức mạnh của nó, ta phải thoát ra
khỏi nó và tấn công nó. Việc này có thể được làm chỉ bằng thực hành: suy ngẫm
và hành động theo thế giới nhằm để biến đổi nó.21

Trong khi cả ba người đều ủng hộ sự thách thức chính trị (political defiance), họ
cũng kiên quyết bác bỏ bạo lực chính trị. Sharp bác bỏ nó vì “bằng việc đặt sự tin
tưởng vào phương tiện bạo lực, ta đã chọn chính kiểu đấu tranh mà những kẻ áp
bức gần như luôn luôn có ưu thế”.22 Alinsky coi bạo lực chính trị là một hình thức
loạn thần kinh.23 Freire hết sức phê phán chủ nghĩa bè cánh, “được sự cuồng tín
nuôi dưỡng”.24 Các công trình của họ theo các mức độ khác nhau mang tính mô tả,
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răn dạy (prescriptive) và phản xạ. Một số sự khác biệt chính giữa ba người có thể
được giải thích trong quan hệ với tiểu sử của họ. Trong khi Sharp đã là một nhà lý
luận chính trị và nhà hoạt động hoà bình, Alinsky và Freire có thể được mô tả chính
xác hơn theo phạm trù Gramscian về “các trí thức hữu cơ”. Hai người sau đã trả
một giá đắt cho sự vận động chính trị của họ. Alinsky đã vào và ra tù vì hoạt động
phong trào (activism) chính trị của ông ở Hoa Kỳ, một thời gian ông đã coi là hữu
ích cho việc phát triển TOPC của ông.25 Công trình của Freire “một thời đã được
coi là một mối đe doạ cho trật tự được thiết lập đến mức ông đã bị buộc phải rời
Brazil khoảng hai mươi năm trước khi quay về São Paulo”.26 Trong khi Sharp,
Alinsky và Freire đồng ý về một dải rộng của các nguyên tắc chủ chốt, tuy nhiên
họ đã phát triển các TOPC khá phân biệt. Trong phần tiếp theo tôi sẽ phác hoạ ngắn
gọn các sự khác biệt chính giữa những cách tiếp cận cải cách kiểu-lý tưởng được
Sharp, Alinsky và Freire ủng bộ. Tôi sẽ bắt đầu với cách tiếp cận chống-quyền thế
dứt khoát của Gene Sharp và khái niệm của ông về cuộc đấu tranh bất-bạo động.

Chủ trương đấu tranh bất-bạo động của Gene Sharp:
một cách tiếp cận chống-quyền thế
Theo Sharp,
đấu tranh [bất-bạo động] là một phương tiện đấu tranh phức tạp và biến đổi hơn
[đấu tranh] bạo lực rất nhiều. Thay vào đó, cuộc đấu tranh được tiến hành bằng các
vũ khí tâm lý, xã hội, kinh tế và chính trị được dân cư và các định chế của xã hội
sử dụng. Các thứ này được biết đến dưới những tên khác nhau như các cuộc biểu
tình (phản kháng), đình công, không hợp tác, tẩy chay, bất bình, và sức mạnh nhân
dân (people power). Như được lưu ý sớm hơn, tất cả các chính phủ có thể cai trị
chỉ chừng nào họ nhận được sự bổ sung các nguồn lực cần thiết của quyền lực của
chúng từ sự hợp tác, sự phục tùng, và sự vâng lời của dân cư và các định chế của
xã hội. Sự thách thức chính trị, không giống bạo lực, là đặc biệt phù hợp cho việc
cắt đứt các nguồn lực đó của quyền lực.27

Trong phụ lục của Từ Chế độ Độc tài đến Dân chủ Sharp cung cấp một danh sách
về 198 phương pháp hoạt động bất-bạo động, trải từ các phương pháp phản kháng
bất-bạo động và thuyết phục, bất hợp tác xã hội, bất hợp tác kinh tế, bất hợp tác
chính trị và can thiệp bất-bạo động.28 Theo Sharp cuộc đấu tranh bất-bạo động làm
xói mòn bất kể chế độ chuyên quyền cho trước nào và giúp trao quyền cho xã hội.29
Cuộc đấu tranh bất-bạo động cũng giúp tăng tốc sự dân chủ hoá xã hội, vì nó nâng
cao sự tự tin của dân cư, cung cấp phương tiện để kháng cự sự kiểm soát phi dân
chủ, chú ý đến quyền tự do ngôn luận và quyền tự do hội họp và sự làm trẻ lại một
xã hội dân sự trước kia bị trung lập hoá về mặt chính trị.30 Nó có thể dẫn đến sự
chuyển hoá các elite chuyên quyền theo sự nghiệp dân chủ, sự thích nghi, sự ép
buộc bất-bạo động và sự tan rã của chế độ chuyên quyền.31

62

Các lý thuyết về và cho sự thay đổi chính trị

Sharp giữ một lập trường khá đối kháng đối với phái ủng hộ-quyền thế. Ông
khuyên các nhà hoạt động dân chủ
trù tính cẩn trọng cách các lực lượng dân chủ có thể làm yếu sự ủng hộ mà nhân
dân và các nhóm trước đây đã đưa ra cho chế độ độc tài. Sự ủng hộ của họ có sẽ bị
làm yếu bởi những sự phát giác về các sự tàn bạo do chế độ gây ra, bởi sự phơi
bày các hậu quả kinh tế tai hại của các chính sách của các nhà độc tài, hay bởi một
sự hiểu biết mới rằng chế độ độc tài có thể bị chấm dứt? Những người ủng hộ các
nhà độc tài chí ít phải được xui để trở nên “trung lập” trong các hoạt động của họ
(“những người trung lập”) hoặc tốt hơn là trở thành những người ủng hộ tích cực
của phong trào vì dân chủ.32

Tương tự, ông khuyên chống lại các cuộc thương thuyết với các elite chuyên chế,
vì
lời kêu gọi cho các cuộc thương thuyết khi các vấn đề cơ bản của các quyền tự do
chính trị dính líu đến có thể là một cố gắng của các nhà độc tài để xui khiến các
nhà dân chủ đầu hàng một cách hoà bình trong khi bạo lực của chế độ độc tài vẫn
tiếp tục. Trong những kiểu xung đột đó vai trò thích hợp duy nhất của các cuộc
thương lượng có thể xảy ra vào cuối của cuộc chiến đấu quyết định mà trong đó
quyền lực của các nhà độc tài thực sự đã bị phá huỷ và họ tìm lối đi an toàn cá
nhân đến một sân bay quốc tế.33

Trong những phần răn dạy chính của cuốn sách của ông, lời khuyên cụ thể của
Sharp cho các nhà hoạt động dân chủ là như sau:
Khi người ta muốn hạ bệ một chế độ độc tài một cách hiệu quả nhất và với ít chi
phí nhất thì ta có bốn nghiệm vụ trước mắt:
Ta phải tăng cường bản thân dân cư bị áp bức về quyết tâm, sự tự tin, và
các kỹ năng kháng cự của họ;
Ta phải tăng cường các nhóm và định chế độc lập của nhân dân bị áp bức;
Ta phả tạo ra một lực lượng phản kháng nội bộ mạnh; và
Ta phả phát triển một kế hoạch chiến lược tổng quát khôn ngoan cho sự
giải phóng và thực hiện nó một cách khéo léo.34

Gene Sharp kêu gọi các nhà hoạt động dân chủ để nhận ra sức mạnh của chính họ:
“Các nhà dân chủ không thể hy vọng để hạ bệ một chế độ độc tài và thiết lập quyền
tự do chính trị mà không có khả năng để sử dụng sức mạnh của chính họ một cách
hiệu quả.”35 Theo Sharp, “xung đột, mà trong đó sự thách thức chính trị được sử
dụng, là một lĩnh vực đấu tranh thay đổi liên tục với sự tương tác liên tục của các
nước đi (move) và các phản-nước đi. Chẳng có gì tĩnh cả. Các quan hệ sức mạnh,
cả tuyệt đối và tương đối, chịu những sự thay đổi liên tục và nhanh. Điều này được
làm cho có thể bởi những người kháng cự tiếp tục tính bền bỉ bất bạo động của họ
bất chấp sự đàn áp.”36 Để cho cuộc đấu tranh này thành công, lập kế hoạch chiến
lược là then chốt.37 Theo Sharp, các nhà hoạt động dân chủ cần phát triển một chiến
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lược tổng quát, các chiến lược cho việc thực hiện chiến lược tổng quát dưới dạng
chiến dịch, các chiến thuật và các phương pháp.38 Không có một chiến lược tổng
quát, các phong trào dân chủ chắc là thất bại.39 Cho cái sau, không tồn tại kế hoạch
sẵn nào mà phải được phát triển theo các đặc điểm của chế độ chính trị cho trước.40
Nhằm để nâng cao sự phản tỉnh nhà thực hành, Sharp cung cấp các danh sách câu
hỏi cơ bản để hỏi khi thiết kế một chiến lược tổng quát, mà gồm các câu hỏi về các
điểm mạnh và điểm yếu của chế độ.41 Khi đặt ra chiến lược tổng quát, các nhà lập
kế hoạch cần loại bỏ các hoạt động chính trị phản tác dụng đối với sự nghiệp.42
Sự quan tâm của Sharp về “những cách hiệu quả nhất theo đó các chế độ độc tài
có thể bị làm cho tan rã một cách thành công với chi phí ít nhất có thể về sự đau
khổ và mạng sống”43 là trung tâm cho TOPC của Sharp. Được một nhà báo BBC
hỏi liệu sự phản kháng bất-bạo động được Sharp gợi ý có đặt các nhà hoạt động
dân chủ vào rủi ro, ông đã trả lời như sau: “Bất cứ thách thức nào với một chế độ
độc tài là rủi ro. Họ không thích nó.”44 Khi được hỏi về trách nhiệm cá nhân của
ông vì các nhà hoạt động dân chủ bị tù vì việc có sách Từ Chế độ độc tài đến Dân
chủ của ông, ông đã đưa ra câu trả lời sau: “Họ đã gặp rắc rối cá nhân rồi, đơn giản
bằng việc sống dưới chế độ độc tài cùng cực. Đây là một công cụ mà với nó họ
không thể làm cho tình trạng của họ xấu hơn, mà là một công cụ với nó cuối cùng
họ có thể đưa nước họ đến sự giải phóng.”45 Trích dẫn sau cùng của Sharp tóm tắt
tiêu điểm của TOPC của ông. Phân tích của Sharp tập trung quanh các mức vĩ mô
(macro) và meso của các chế độ chính trị độc đoán. Ông cung cấp lời khuyên ở
mức vi mô với hy vọng rằng các nhà hoạt động dân chủ sẽ cảm thấy được trao
quyền để tiếp tục cuộc đấu tranh của họ. Trong phần tiếp theo tôi sẽ tương phản
TOPC của Sharp với cách tiếp cận ngựa thành trojan của Saul Alinsky nhắm tới sự
cải cách chính trị của hệ thống. Như tổng quan sau đây sẽ cho thấy TOPC Alinsky
tiết lộ một số sự không giống nhau chủ yếu.

Nguyên tắc và thực hành của Saul Alinsky về chủ nghĩa cấp tiến thực
tế: một cách tiếp cận ngựa thành trojan
Tại tâm của sự uyên thâm học thuật và sự vận động chính trị của Saul Alinsky là
quan niệm rằng ta phải hoạt động bên trong hệ thống nhằm để có khả năng mở
đường cho sự cải cách (reformation) và sự thay đổi dân chủ triệt để theo sau. Trong
lời nói đầu của Các Quy tắc cho các nhà Cấp tiến của mình ông xác nhận:
[với tư cách] một nhà tổ chức tôi xuất phát từ nơi thế giới là, như nó là, không phải
như tôi muốn nó sẽ là. Rằng chúng ta chấp nhận thế giới như nó là không làm yếu
mong muốn của chúng ta, theo bất cứ nghĩa nào, để biến đổi nó thành cái chúng ta
tin nó phải là—là cần thiết để bắt đầu ở nơi thế giới đang là nếu chúng ta có ý định
để biến đổi nó thành cái chúng ta nghĩ nó phải là. Điều đó có nghĩa là làm việc
trong hệ thống.46

Alinsky chỉ ra rằng ông không quan tâm đến giáo điều, mà đến việc truy vấn liên
tục. Ông thấy giá trị lớn trong “đầu óc tự do, cởi mở, truy tìm, và sáng tạo của con
người”.47 Việc làm việc bên trong hệ thống có nghĩa rằng các nhà tổ chức cần thâm

64

Các lý thuyết về và cho sự thay đổi chính trị

nhập phái ủng hộ-quyền thế và làm yếu nó từ bên trong qua công việc cải cách.
Việc này được làm với ý định để ủng hộ cái Alinsky nhắc tới như những người
“Have-nots” (Không có) và những người “Have-a-Little, Want Mores” (Có một
chút, Muốn Nhiều hơn) trong xã hội. Với các phạm trù này Alinsky nhắc đến các
nhóm xã hội bị tước quyền và giai cấp trung lưu bấp bênh, một cách tương ứng.
Theo lời Alinsky, một “nhà tổ chức cách mạng phải xốc lại các hình mẫu thịnh
hành của đời họ—kích động, gây ra sự giải mê và sự bất mãn với các giá trị hiện
hành, để tạo ra, nếu không phải một sự say mê thay đổi, chí ít một bầu không khí
thụ động, quả quyết, không-thách thức”.48 Thế mà trong sự tương phản hoàn toàn
với quan điểm của Sharp về các cuộc thương lượng với các elite chuyên quyền,
Alinsky cho rằng sự can dự chiến thuật với các elite chuyên quyền là cần thiết và
rằng có thể đưa ra các thoả hiệp. Định hướng hết sức thực dụng của Alinsky đối
với hoạt động (activism) chính trị là rõ rệt nhất khi ông thảo luận các đức hạnh của
sự thoả hiệp:
Thoả hiệp là một từ khác mang các sắc thái yếu đuối, dao động, phản bội các lý
tưởng, từ bỏ các nguyên tắc đạo đức. Trong văn hoá cổ, khi sự trinh tiết đã là một
đức hạnh, người ta nhắc đến một phụ nữ bị “thoả hiệp”. Một từ nhìn chung được
xem như ghê tởm và xấu xa về mặt đạo đức. Nhưng đối với nhà tổ chức, thoả hiệp
là một từ then chốt và đẹp. Nó luôn luôn hiện diện trong hoạt động thực dụng. Nó
là việc đạt được một thoả thuận, có được cái lỗ thông hơi sống còn đó, thường
thường là chiến thắng. Nếu bạn bắt đầu với con số không, đòi 100 phần trăm, rồi
thoả hiệp để được 30 phần trăm, bạn tiến 30 phần trăm về phía trước.49

Ít răn dạy hơn Sharp, Alinsky kêu gọi các nhà hoạt động để làm việc bên trong hệ
thống, ủng hộ một ý thức hệ về sự thay đổi, nơi các sự mâu thuẫn được chấp nhận,
một tính nghị nguyên (duality) của tất cả các hiện tượng được công nhận, và thay
vì suy nghĩ về mặt nguyên nhân và hậu quả, các nhà hoạt động phải suy nghĩ về
mặt xác suất.50 Alinsky xem các phẩm chất sau đây mà các nhà tổ chức phải có:
tính tò mò, sự bất kính, trí tưởng tượng, khiếu hài hước, một chút tầm nhìn mờ về
một thế giới tốt đẹp hơn, một tính cách có tổ chức, một schizoid (phân liệt) chính
trị được hội nhập tốt, ego (cái tôi), một đầu óc tự do và cởi mở và tính tương đối
chính trị.51 Mục tiêu của nhà tổ chức là để tạo ra “cái mới từ cái cũ”.52 Ông phân
biệt các phẩm chất này của các nhà tổ chức với các phẩm chất của các lãnh đạo
chính trị thường. Theo Alinsky có một “sự khác biệt cơ bản giữa nhà lãnh đạo và
nhà tổ chức. Nhà lãnh đạo tiếp tục xây dựng quyền lực để thực hiện các mong muốn
của mình, để giữ và sử dụng quyền lực cho các mục đích cả xã hội và cá nhân. Nhà
lãnh đạo muốn quyền lực cho bản thân mình. Nhà tổ chức tìm mục đích của mình
trong việc tạo ra quyền lực cho những người khác để dùng.”53 Khái niệm của
Alinsky về quyền lực (power, sức mạnh) khác với khái niệm của Sharp, vì ông ít
quan tâm hơn đến sử dụng quyền lực đối với các đối thủ của ông. Thay vào đó, ông
tin vào sức mạnh của sự tự tổ chức: “một khi bạn tổ chức nhân dân quanh cái gì đó
được thống nhất chung như ô nhiễm, thì một nhân dân có tổ chức tiếp tục tiến. Từ
đó chỉ là một bước ngắn và tự nhiên đến ô nhiễm chính trị, ô nhiễm Lầu Năm
Góc.”54 Tại tâm TOPC của Alinsky là quan niệm rằng các nhà hoạt động phải phát
triển các tổ chức hùng mạnh nếu họ muốn thành công.55 Ngược rõ ràng với TOPC
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của Sharp, Alinsky nghi ngờ các chiến lược tổng quát. Điều này là hiển nhiên khi
đưa ra các suy ngẫm về việc đào tạo ông đã tiến hành ở Hoa Kỳ. Alinsky không
bằng lòng các cố gắng răn dạy thái quá để áp đặt một chương trình nghị sự chính
trị lên nhân dân.56 Việc này, tuy vậy, không ngăn cản ông khỏi việc trình bày 13
quy tắc mà một nhà tổ chức lành nghề có thể áp dụng trong cuộc đấu tranh chính
trị. Các quy tắc không được trình bày như các giáo điều, mà được cho là để được
sử dụng bởi các nhà tổ chức để ý đến sự cần áp dụng loại chiến thuật đúng xét đến
tình huống cụ thể họ thấy mình trong đó:
Quy tắc 1. “Quyền lực không chỉ là cái bạn có mà là cái kẻ thù nghĩ bạn có.”57
Quy tắc 2. “Đừng bao giờ đi ra ngoài kinh nghiệm của nhân dân của bạn.”58
Quy tắc 3. “Ở bất cứ đâu có thể hãy đi ra ngoài kinh nghiệm của kẻ thù.”59
Quy tắc 4. “Bắt kẻ thù thực hiện sổ các quy tắc của riêng chúng.”60
Quy tắc 5. “Giễu cợt là vũ khí mạnh nhất của con người.”61
Quy tắc 6. “Một chiến thuật tốt là chiến thuật mà nhân dân bạn thích thú.”62
Quy tắc 7. “Một chiến thuật kéo dài quá lâu trở thành một sự kéo lê.”63
Quy tắc 8. “Giữ áp lực liên tục, với các chiến thuật và hành động khác nhau, và
sử dụng tất cả các sự kiện của giai đoạn cho mục đích của bạn.”64
Quy tắc 9. “Sự đe doạ thường gây kinh hãi hơn bản thân sự việc.”65
Quy tắc 10. “Tiền đề chính cho chiến thuật là sự phát triển các hoạt động mà sẽ
duy trì áp lực liên tục lên phe đối lập.”66
Quy tắc 11. “Nếu bạn đẩy một tính tiêu cực đủ mạnh và sâu nó xuyên vào bên
đối diện.”67
Quy tắc 12. “Cái giá của một cuộc tấn công thắng lợi là một sự thay thế có tính
xây dựng.”68
Quy tắc 13. “Chọn mục tiêu, đóng băng nó, cá nhân hoá nó, và phân cực nó.”69

Trong Các Quy tắc cho các nhà Cấp tiến Alinsky dành thời gian đáng kể để biện
minh cho cách tiếp cận ngựa thành trojan của ông chống lại các nhà phê bình mà
ông nhắc tới như “các nhà đạo đức học phương tiện-và-mục đích và những người
không làm (means-and-ends moralists and non-doers)”.70 Dựa vào các thí dụ cụ thể
trong lịch sử thế giới Alinsky giải thích rằng các mục đích cá biệt biện minh cho
các phương tiện cá biệt. Trong Chương thứ hai ông chịu khó đưa ra lập luận của
ông và trình bày 11 quy tắc liên quan đến luân lý học của phương tiện và mục
đích.71 Khả năng thực dụng-chính trị của ông lại lộ ra khi Alinsky tuyên bố rằng
người hành động nhìn vấn đề phương tiện và mục đích về phần thực dụng và chiến
lược. Anh ta không có vấn đề khác; anh ta nghĩ chỉ về các nguồn lực có thực và
các khả năng của các lựa chọn hành động khác nhau của anh ta. Anh ta hỏi về mục
đích chỉ liệu chúng có thể đạt được không và có đáng chi phí không; về phương
tiện, chỉ liệu chúng sẽ có hoạt động không. Để nói rằng phương tiện đồi bại làm
hư mục đích là đi tin vào quan niệm tinh khiết về mục đích và các nguyên tắc. Vũ
đài thực là đồi bại và đẫm máu. Cuộc sống là một quá trình đồi bại từ lúc một đứa
trẻ học để kích mẹ nó chống lại cha nó trong chính kiến về khi nào đi ngủ; ai sợ sự
thối nát là người sợ cuộc sống.72
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TOPC của Alinsky như thế chủ yếu liên quan đến sự phân tích mức meso của hệ
thống, mà có thể là một tổ chức hay mạng lưới của các cá nhân mà hành động theo
những cách minh bạch và có thể giải thích được. Đề cấp đến các hệ thống như vậy,
Alinsky chia sẻ các suy ngẫm phê phán về các chiến thuật mà giúp các nhà hoạt
động “để tổ chức vì quyền lực: làm thế nào có được nó và sử dụng nó”.73 Trong
phần tiếp theo tôi sẽ tương phản TOPC của cả Sharp và Alinsky với giáo dục học
của những người bị áp bức của Paulo Freire, một cách tiếp cận rõ ràng xuyên-quyền
thế.

Giáo dục học của những người bị áp bức của Paulo Freire: một cách
tiếp cận xuyên-quyền thế
Việc thảo luận về hai TOPC trước đã tiết lộ rằng trong khi Sharp nhắm để ngăn
chặn và tiêu diệt các chế độ độc tài qua các cuộc đấu tranh bất-bạo động, Alinsky
cố gắng cho một sự cải cách bên trong hệ thống nhằm lót đường cho một sự thay
đổi dân chủ triệt để của bản thân hệ thống. Trong khi hai TOPC trước có thể được
coi như lấy nhà nước làm trung tâm [state-centric] (theo nghĩa chủ yếu đề cập đến
sự lạm dụng quyền lực bởi các elite ủng hộ-quyền thế), nhà giáo dục Brazil Freire
theo đuổi một mục tiêu lấy xã hội làm trung tâm [society-centric] hơn. Tại tâm của
Sư phạm của những người bị Áp bức là câu hỏi vĩnh viễn về làm thế nào
những người bị áp bức, như những người bị chia rẽ, không xác thực, tham gia vào
việc phát triển giáo dục học về sự giải phóng của họ? Chỉ khi họ phát hiện ra chính
họ là “các chủ nhà” của những kẻ áp bức thì họ có thể đóng góp cho thuật đỡ đẻ
của sư phạm giải phóng của họ. Chừng nào họ còn sống trong tính nhị nguyên
(duality) mà trong đó tồn tại là giống như (to be is to be like), và để là giống như
là giống như (to be like is to be like) kẻ áp bức, thì sự đóng góp này là không thể
có được. Sư phạm của những người áp bức là một công cụ cho sự phát hiện quan
trọng của họ rằng cả họ lẫn những kẻ áp bức của họ là các biểu thị của sự làm mất
tính người (dehumanization).74

Cái phân biệt TOPC của Freire khỏi của Sharp và Alinsky là, theo Freire chỉ sự đối
thoại thật giữa những người bị áp bức và những kẻ áp bức mới có thể dẫn đến một
sự giải phóng của cả những người chống-quyền thế và những người ủng hộ-quyền
thế. Theo Freire mối nguy hiểm là, như một kết quả của cuộc đấu tranh chính trị
thành công, những người bị áp bức trước kia trở thành những kẻ áp bức mới của
những kẻ áp bức cũ.75 Đối với Freire, “giải pháp đích thực của mâu thuẫn kẻ áp
bức-người bị áp bức không là kết quả của một sự đảo ngược vị trí thuần tuý, việc
chuyển từ một cực này sang cực kia. Nó cũng chẳng là kết quả của sự thay thế
những kẻ áp bức trước kia bằng những kẻ áp bức mới tiếp tục nô dịch hoá những
người bị áp bức—tất cả nhân danh sự giải phóng của họ.”76
Ngược với Sharp, Freire không phản đối sự thương lượng với các elite chuyên
quyền. Đồng thời ông chắc chắn sẽ không đồng ý với nhiều chiến thuật ngựa thành
trojan của Alinsky khi can dự với những người ủng hộ-quyền thế. Trong khi Freire
hết sức phê phán việc những kẻ áp bức sử dụng bạo lực,77 ông công nhận tầm quan
trọng của việc những kẻ áp bức trước kia gia nhập cuộc đấu tranh của những người
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bị áp bức. Nhưng ông cũng đưa ra một sự cảnh cáo đừng có kỳ vọng quá nhiều từ
các diễn viên này, vì “họ hầu như luôn luôn mang mình các dấu ấn của xuất xứ của
họ: các thành kiến của họ và các sự biến dạng của họ, mà gồm một sự thiếu sự tin
tưởng vào khả năng của người dân để nghĩ, để muốn, và để biết”.78 Thay vào đó
ông kêu gọi các nhà giáo dục để sống với nhau trong sự đoàn kết;79 tham gia vào
sự giáo dục giải quyết-vấn đề như nhà nhân văn và thực hành giải phóng;80 tạo khả
năng và can dự vào đối thoại đích thực dựa trên niềm tin vào con người, nhân loại,
sự yêu thương và tư duy phê phán;81 để chống lại cái Freire gọi là các khuôn đúcchống đối thoại (anti-dialogical matrices) như sự chinh phục, chia và trị, thao túng,
và xâm lược văn hoá bằng các khuôn đúc đối thoại như sự hợp tác, sự thống nhất
cho sự giải phóng, sự tổ chức và tổng hợp văn hoá.82 Theo lời Freire, một
cuộc cách mạng được tiến hành chẳng phải bởi các lãnh tụ vì nhân dân, cũng không
phải bởi nhân dân vì các lãnh tụ, mà bởi cả hai hành động cùng nhau trong sự đoàn
kết không thể lay chuyển được. Sự đoàn kết này được sinh ra chỉ khi các lãnh tụ
làm chứng cho nó bằng sự đương đầu khiêm tốn, thương yêu, và can đảm của họ
với nhân dân. Không phải tất cả mọi người có đủ sự can đảm cho sự đương đầu
này—nhưng khi họ tránh sự đương đầu đó họ trở thành cứng nhắc và đối xử với
những người khác như các đối tượng đơn thuần; thay cho việc nuôi dưỡng cuộc
sống, họ giết cuộc sống; thay cho tìm kiếm cuộc sống, họ trốn thoát khỏi nó. Và
đấy là các đặc trưng (của) kẻ áp bức.83

Sự tham gia tích cực của những người bị áp bức suốt toàn bộ cuộc đấu tranh chính
trị là cự kỳ quan trọng, vì khác đi thì “họ có thể tham gia vào quá trình đó với một
tinh thần phục thù hơn tinh thần cách mạng. Họ có thể khao khát cách mạng như
một công cụ thống trị, hơn là như một con đường tới sự giải phóng.”84
Một chiến lược tổng quát cho dân chủ hoá, như được hình dung bởi Sharp, được
đặt ra bởi các nhà hoạt động dân chủ cho quần chúng, như thế không phải là cách
tiếp cận chủ chốt của Freire để mang lại sự thay đổi chính trị. Ông nghi ngờ các
lãnh tụ cách mạng ban sự giải phóng như một quà tặng cho nhân dân của họ. Freire
biện minh rằng
các lãnh tụ có chịu trách nhiệm điều phối và, đôi khi, chỉ huy—nhưng các lãnh tụ,
mà từ chối thực hành cho những người bị áp bức, bằng cách ấy làm mất hiệu lực
của sự thực hành của chính họ. Bằng việc áp đặt lời nói của họ lên những người
khác, họ xuyên tạc lời nói đó và tạo ra một mâu thuẫn giữa các phương pháp của
họ và các mục tiêu của họ. Nếu họ thực sự tận tâm cho sự giải phóng, hành động
và suy ngẫm của họ không thể tiếp diễn mà không có hành động và suy ngẫm của
những người khác. Sự thực hành cách mạng phải trái ngược với sự thực hành của
các elite thống trị, vì theo bản chất họ là đối chọi. Sự thực hành cách mạng không
thể chịu đựng một phép phân đôi (dichotomy) phi lý mà trong đó sự thực hành của
nhân dân chỉ đơn thuần là sự thực hành theo các quyết định của các lãnh tụ—một
phép phân đôi phản ánh các phương pháp sai khiến của các elite thống trị. Thực
hành cách mạng là một sự thống nhất, và các lãnh tụ không thể đối xử với những
người bị áp bức như vật sở hữu của họ.85
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Ở đây, chủ nghĩa hoài nghi của Freire đối diện các sự kết hợp phương tiện–mục
đích quá thực dụng trở nên rõ rệt. Ông hết sức phê phán việc những người bị áp
bức trước kia sử dụng các chiến lược của những kẻ áp bức trước nữa của họ.86 Ông
nghi ngờ các chiến lược thao túng như “mô hình hoạt động ngân hàng (banking
model)” về giáo dục87 cũng như các phương pháp chống-đối thoại dựa vào sự chinh
phục, chia và trị, thao túng và xâm lược văn hoá.88 Theo lời của Freire, sự tuyên
truyền, “quản lý, thao túng—tất cả vũ khí của sự thống trị—không thể là các công
cụ của sự lấy lại tính người (rehumanization) của họ. Công cụ hữu hiệu duy nhất là
một giáo dục học nhân tính hoá mà trong đó ban lãnh đạo cách mạng thiết lập một
mối quan hệ đối thoại thường xuyên với những người bị áp bức.”89 Ngược lại hoàn
toàn với TOPC của Sharp và Alinsky, Freire như vậy chủ yếu quan tâm đến câu
hỏi về làm thế nào những người bị áp bức có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự áp
bức. Trong khi Freire có đụng đến các mức vĩ mô và meso về mặt phân tích của
mình, ông trước hết đưa ra những suy ngẫm phê phán nhắm tới mức vi mô của các
cá nhân và các nhóm.
Trong phần tiếp theo tôi cho rằng TOPC của Sharp, Alinsky và Freire cung cấp
cho các học giả dân chủ hoá các đoản văn (vignette) mà có thể rọi ánh sáng lên
động học của cuộc đấu tranh vì dân chủ. Trong cuốn sách này tôi sẽ sử dụng ba
TOPC etic này như các đoản văn giải tích nhằm để phê phán sự tiến hoá của các
chế độ chính trị ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông trong các Chương
5, 7 và 9. TOPC sẽ cũng hướng dẫn phân tích của tôi về 12 nghiên cứu trường hợp
như các sự cố quan trọng được xem xét kỹ lưỡng trong cuộc đấu tranh vì dân chủ
trong khu vực Đại Trung Hoa trong các Chương 6, 8 và 10. Ba TOPC, như các
đoản văn giải tích, cung cấp một khung khổ giải tích vững chãi cho phép các so
sánh nội-vùng và liên-vùng trong Chương 11. Nhìn về toàn bộ của chúng, các thấu
hiểu nhận được không chỉ là xác đáng cho các học giả dân chủ hoá với một sự quan
tâm đến Trung Hoa lục địa và ngoại vi của nó mà cả cho các nhà hoạt động dân
chủ trong cả ba khu vực.
Trong phần thứ hai của cuốn sách này tôi sẽ áp dụng các sự thấu hiểu lý thuyết
của tôi từ các Chương 1 đến 4 cho nghiên cứu thực nhiệm về cuộc đấu tranh vì dân
chủ ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông trong các Chương 5 đến 10.
Trong các Chương 5, 7 và 9 tôi sẽ mô tả các chế độ độc đoán tương ứng đã tiến hoá
thế nào ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông suốt thế kỷ thứ 20. Cho mỗi
nghiên cứu trường hợp từng nước tôi sẽ trả lời các câu hỏi hàng đầu sau đây:
1.
2.
3.

Cơ sở quyền lực của chế độ là/đã là gì?
Các công cụ hợp tác và ép buộc chủ chốt của chế độ là những gì?
Các tính dễ tổn thương cơ bản của chế độ là những gì?

Trong các Chương 6, 8 và 10 tôi sẽ nhận diện những người liên quan
(stakeholder) chủ chốt thuộc về ba phái cải cách chống-quyền thế, ủng hộ-quyền
thế và xuyên-quyền thế. Trong thảo luận của tôi về 12 hồi được chọn lọc tôi sẽ áp
dụng TOPC của Sharp, Alinsky và Freire để đánh giá quỹ đạo của các phong trào
dân chủ ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông. Các câu hỏi hàng đầu sau
đây sẽ cấu trúc mười hai hồi:
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2.
3.
4.
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Các tiền đề nào đã truyền cảm cho cuộc đấu tranh vì dân chủ và các cơ hội
chính trị được cảm nhận của những người tham gia lúc đó là những gì?
Phái cải cách nào đã khởi xướng cuộc đấu tranh cụ thể vì dân chủ?
Cách tiếp cận cải cách chiến lược nào đã được dùng?
Các bài học chủ chốt được rút ra là những gì?
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5
TAI HOẠ CỦA SỰ CAI TRỊ CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC
Ở TRUNG HOA LỤC ĐỊA

Bình luận về tình trạng các vấn đề chính trị ở Trung Hoa lục địa dưới Tập Cận
Bình, Stein Ringen đã cho rằng ta phải xem chế độ chính trị của CHNDTH là “một
nhà nước toàn trị ở trong nước và đế quốc chủ nghĩa ở nước ngoài”.1 Trong cuốn
chuyên khảo của ông Chế độ Độc tài Hoàn hảo: Trung quốc trong Thế kỷ thứ 21,
Ringen cho rằng cái

đang nổi lên là một nhãn hiệu mới của chủ nghĩa toàn trị mà có vẻ ít toàn trị hơn
nó là. Đây không phải là chủ nghĩa toàn trị nhẹ, nghĩa là ít toàn trị hơn nó có thể
là. Nó là một chủ nghĩa toàn trị với tất cả các công cụ nghề nghiệp sẵn sàng được
triển khai nhưng cũng là một loại mà trog đó các công cụ đó không được đưa vào
sử dụng khi không cần đến. Không phải chính xác là chủ nghĩa toàn trị mềm mà là
chủ nghĩa toàn trị khá tinh vi.2

Samantha Hoﬀman đã phê phán các xu hướng như vậy giữa các học giả về Trung
quốc để đánh giá ĐCSTQ về mặt quá nhị nguyên. Bà cho rằng ĐCSTQ “đã phát
triển một hình thức của chủ nghĩa độc đoán mà không thể được đo lường nhờ cái
cân chính trị truyền thống như cải cách versus cố thủ. Phiên bản này của chủ nghĩa
độc đoán gồm cả các phương pháp độc đoán ‘cứng’ và ‘mềm’ mà liên tục hoạt
động cùng nhau.”3 Hoﬀman chỉ ra rằng “ĐCSTQ đã luôn luôn dứt khoát rằng nó
không có ý định tự do hoá về chính trị”4 và rằng sự ép buộc “không được tắt đi để
cho phép sự thâu nạp, thay vào đó hai thứ hoạt động cùng nhau trong trạng thái hoà
hợp”.5 Trong Chương 2 tôi đã mô tả cách tiếp cận hai-ngạnh này đối với việc cai
trị Trung quốc. Đảng-nhà nước đã không đơn giản đàn áp phong trào chống-tham
nhũng và ủng hộ-dân chủ 1989 của Trung quốc mà bởi thế đã bắt đầu thâu nạp
những người ủng hộ giai cấp trung lưu mới sinh và các nhà doanh nghiệp tư nhân
đang lên của Trung quốc suốt những năm 1990 và đầu những năm 2000.
Trong chương này tôi lần vết ĐCSTQ đã giành được quyền lực như thế nào trong
giai đoạn Cộng hoà (1911–49). Tôi cho rằng các năm hình thành tính cách của
ĐCSTQ như một đảng cách mạng chính trị được phát động bởi Quốc tế Cộng sản
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(Comintern-QTCS) của Lenin giữ chìa khoá cho sự hiểu của chúng ta về ý thức hệ
đảng phi tự do của ĐCSTQ. Tôi sẽ cho thấy trong cuộc nội chiến với QDĐ, Mao
Trạch Đông đã tìm được cách như thế nào để dệt thế giới-quan của ông một cách
vững chắc vào cơ cấu của ĐCSTQ. Trong chương này tôi cũng sẽ phác hoạ ĐCSTQ
đã thử để đúc nền kinh tế và xã hội Trung quốc theo hình ảnh Marxist-LeninstMaoist của nó như thế nào sau khi đánh bại QDĐ và thành lập CHNDTH trong
năm 1949. Đánh giá ĐCSTQ từ một phối cảnh dọc—từ sự khởi đầu của nó trong
đầu các năm 1920, sự lên nắm quyền của nó trong 1949 và các thất bại chính sách
khác nhau của nó từ đầu những năm 1950 cho đến cuối những năm 1980—tôi sẽ
lý lẽ rằng suốt sự trị vì của nó trên Trung Hoa lục địa ĐCSTQ đã áp dụng một
phương pháp mặt trận thống nhất bao gồm các chiến lược và các chiến thuật độc
đoán cứng và mềm. Trong chương này tôi sẽ không thảo luận diễn biến sau-Thiên
An Môn của ĐCSTQ từ một đảng cộng sản cách mạng sang một chế độ tư bản chủ
nghĩa cánh hẩu, mà tôi đã kể đến rồi trong phê phán của tôi đối với lý thuyết hiện
đại hoá trong Chương 2. Thay vào đó, tôi sẽ kết thúc chương này với những suy
ngẫm về các tính dễ bị tổn thương của đảng-nhà nước của Trung Hoa lục địa, như
được minh hoạ bằng Văn kiện No. 9 của ĐCSTQ từ năm 2013.

Quan niệm “kẻ thắng-ăn-cả” về chính trị của Trung Hoa lục địa
Khi thảo luận các xung đột chính trị ở Trung Hoa lục địa trong 20 năm qua, những
người nói chuyện với tôi đã thường viện đến quan niệm “你死我活 nhĩ tử ngã hoạt”
để mô tả văn hoá chính trị trung Hoa. Cụm từ này có thể được dịch thô thành “anh
chết, tôi sống”. Nó cũng có thể dược diễn giải giống như tư duy tổng-zero, như “tôi
được 100 điểm và anh được zero”.6 Thomas Gold đã mô tả văn hoá chính trị trung
Hoa “như được tiết lộ trong hàng thế kỷ thực hành, [mà] lấy một quan điểm đạo
đức tổng-zero về các sự bất đồng chính trị, trong đó mục tiêu cuối cùng là việc loại
bỏ các đối thủ cũng như những người đi theo, gia đình, và thậm chí tên của họ”.7
Joseph Fewsmith cho rằng xu hướng để giải quyết các vấn đề chính trị bằng sự
thống trị ở Trung Hoa lục địa về nguồn gốc đã là một hệ quả của hệ thống hoàng
đế. Theo Fewsmith cách tiếp cận này đến chính trị đã hết sức được tăng cường bởi
sự kết thúc của hệ thống triều đại trong năm 1911, sự nhục nhã Trung quốc đã chịu
đựng dưới tay của những người nước ngoài, những sự tàn phá của xung đột nội bộ,
các ý thức hệ cách mạng (với các đòi hỏi đặc ân của chúng đến chân lý) của QDĐ
và ĐCSTQ và cuộc đấu tranh vì quyền lực giữa hai đảng chính trị đó trong nội
chiến.8 Fewsmith gợi ý rằng một “quan niệm kẻ thắng-ăn-cả về chính trị đã là một
dấu hiệu phân biệt của chính trị ĐCSTQ”.9 Để hiểu quan niệm hẹp này về quá trình
chính trị đã đến ra sao, chúng ta cần suy ngẫm về lịch sử cách mạng của ĐCSTQ.

ĐCSTQ lên nắm quyền
ĐCSTQ đã được thành lập với sự giúp đỡ của các đặc vụ QTCS Soviet ở Thượng
Hải trong 1921.10 QTCS, tuy vậy, đã nghi ngời rằng ĐCSTQ mới sinh có khả năng
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sống sót tự mình nó. Rồi sau đó nó đã cử Mikhail Borodin, một “nhà cách mạng
chuyên nghiệp” và Bolshevik người đã lớn lên trong một gia đình Nga-Do thái ở
Latvia, sang Trung quốc để tạo thuận lợi cho sự phát triển tổ chức của ĐCSTQ.
Phù hợp với các chỉ thị của QTCS, Borodin đã đóng một vai trò then chốt trong
việc rèn một liên minh chiến lược giữa ĐCSTQ non trẻ và QDĐ. Borodin đã sắp
xếp một mặt trận thống nhất đầu tiên giữa các đảng chính trị cạnh tranh, kéo dài từ
1923 cho đến 1927. Ngay từ đầu, Borodin đã thử làm vuông một hình tròn chính
trị. Theo lời của Spence,
nhiệm vụ của Borodin đã là tế nhị và phức tạp. Ông đã phải phát triển Quốc Dân
Đảng tới một điểm nơi nó đã có thể trở nên đủ mạnh để tái thống nhất Trung quốc
và đánh tan các cường quốc Đế quốc. Đồng thời (và sự mỉa mai về điều này đã trở
nên rõ ràng muộn hơn) ông đã phải tăng cường Đảng Cộng sản sao cho cuối cùng
nó có thể biến đổi một cuộc cách mạng dân tộc chủ nghĩa thành công của Quốc
Dân Đảng thành một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ông đã có các kẻ thù ở hai
sườn: những người Cộng sản Trung quốc nào đó đã thấy các mối nguy hiểm tiềm
ẩn trong một liên minh với một đảng bị chi phối bởi giai cấp tư sản; và các đảng
viên bảo thủ của Quốc Dân Đảng đã cảm thấy rằng những người Cộng sản là các
đồng minh nguy hiểm, và phải bị đập tan trước khi họ trở nên quá mạnh.11

Tiếp sau một cuộc tổng đình công mà đã giúp các công nhân Thượng Hải lấy lại
thành phố từ sự kiểm soát của các lãnh chúa quân phiệt, lãnh tụ QDĐ Tưởng Giới
Thạch đã tận dụng sự sẵn sàng của họ để theo lệnh của QTCS “chôn vũ khí của họ
và giải tán các đội quân cảnh của họ”.12 Vào ngày 12 tháng Tư 1927, Tưởng đã
lệnh cho lính của ông để “bố ráp những người Cộng sản và các lãnh tụ lao động
trong thành phố và lệnh bắn chết họ”.13 Sau khi Tưởng đã láu hơn ĐCSTQ để có
lợi thế tiếp sau vụ tàn sát Thượng Hải, “các sự hành quyết những người cực đoan
đã xảy ra hàng ngày”.14
Tiếp sau thất bại của mặt trận thống nhất thứ nhất (1923–7), xung đột giữa
ĐCSTQ và QDĐ đã biến thành một cuộc nội chiến. Trong khi chiến đấu chống lại
phiến quân ĐCSTQ, QDĐ cũng đã phải đối phó với cuộc xâm lăng của người Nhật
trong năm 1931. Trong dưới hai năm Nhật Bản đã đánh bại QDĐ ở đông-bắc Trung
quốc và đã thành lập nhà nước bù nhìn Manchukuo (Mãn Châu Quốc).15 Trong
năm 1937, các cuộc chạm trán nhỏ thi thoảng với quân đội Nhật đã trở thành cuộc
chiến tranh toàn lực chống lại Nhật Bản.16 Tiếp sau sự biến Tây An, nơi Tưởng
Giới Thạch đã bị lãnh-chúa-quân-phiệt-trở-thành QDĐ Tướng Trương Học Lương
bắt cóc, Tưởng đã đồng ý để lập một mặt trận thống nhất thứ hai giữa ĐCSTQ và
QDĐ, mà đã kéo dài giữa 1936 và 1941. Nó đã dẫn đến sự hình thành một Quân
đội Cách mạng Dân tộc của lính ĐCSTQ và QDĐ. Theo lời của Myers,

Việc Nhật xâm lược đã dẫn đến chính sách tiêu-thổ của chính phủ Nam Kinh và
một sự rút lui về các tỉnh tây nam Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên, với thủ đô
mới ở Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên … chính phủ Trùng Khánh đã chọn chiến
tranh quy ước cực độ, đã tăng cường sự bòn rút các nguồn lực vật chất và con
người để hỗ trợ bộ máy quan liêu lớn và quân đội của nó và đã thất bại để có được
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sự ủng hộ mạnh của các elite địa phương và dân thường cho các mục tiêu của nó.17

Sau khi chuyển về lại Nam Kinh, “chính phủ Nam Kinh đã tiến hành một cuộc nội
chiến tổng lực với Đảng Cộng sản Trung quốc và Hồng Quân của nó”.18 Theo
Myers, QDĐ đã thua cuộc nội chiến vì ba lý do: nó đã đánh giá quá các năng lực
quân sự của nó, nó đã không kiểm soát được lạm phát và đã mất sự ủng hộ quân sự
và kinh tế từ Hoa Kỳ.19
ĐCSTQ, mặt khác, đã không chỉ tìm được cách để phục hồi từ sự đàn áp QDĐ
tiếp sau mặt trận thống nhất thứ nhất. Trong đầu những năm 1930 nó cũng đã thành
lập Soviet Giang Tây ở miền trung Trung quốc, mà đã được dùng như một bãi thử
cho các chính sách đảng mới sinh của nó.20 Khi QDĐ đe doạ để tiêu diệt thành trì
ĐCSTQ, PLA đã rút lui về tỉnh Sơn Tây trong một loạt cuộc hành quân mà đã được
biết đến như cái gọi là cuộc “trường chinh”. Van Slyke nhắc nhở chúng ta về bản
chất hình thành tính cách của các kinh nghiệm này, cứ như
đảng đã luôn luôn nhìn lại các năm này, “thời kỳ Diên An,” như một thời thử thách
và chiến thắng các trở ngại khổng lồ, một thời thanh khiết, một thời của chủ nghĩa
lý tưởng và sự cam kết, một thời khi sự thống nhất giữa đảng và nhân dân đã được
tôi luyện. Trong thời kỳ Diên An đảng đã có được sự tin vào khả năng của nó để
lãnh đạo và truyền cảm hứng cho tất cả trừ các nhóm “phản động” nhất trong xã
hội Trung quốc. Sự tin này đã rắn lại thành sự tin chắc, và từ sự tin chắc này đảng
đã rút ra nhiều cảm giác của nó về tính chính đáng. Theo một nghĩa rộng, ban lãnh
đạo này của một quần chúng thành thật sẵn sàng đáp lại đã là cái Mao muốn với
mặt trận thống nhất.21

Đã chính ở trong thị trấn Diên An (Yenan cũng được viết như Yan’an trong văn
liệu học thuật) của tỉnh Sơn Tây nơi Mao Trạch Đông phát triển ý tưởng của ông
để thêm “đường lối quần chúng [quần chúng lộ tuyến]” vào khái niệm Leninist về
“tập trung dân chủ”22 và đã bắt đầu vận động “chỉnh đốn” giữa đội ngũ đảng viên.23
Mao đã đại chúng hoá các học thuyết của ông qua một loạt bài phát biểu mà được
biết đến như “các bài nói chuyện Diên An”. Theo thế giới-quan của Mao, các tiếng
nói độc lập phải chịu sự kiểm soát của ĐCSTQ. Cheek lý lẽ rằng “Mao cho rằng
chỉ học thuyết chỉnh đốn hoạt động qua một cơ cấu Đảng Leninist có thể thành
công—trí thức phải lệ thuộc vào quá trình tổ chức của nhóm”.24 Thời kỳ Diên An
là quan trọng cho chúng ta để hiểu gốc rễ phi tự do và phản-dân chủ của ĐCSTQ.
Theo Cheek, “sự héo đi của hoa loa kèn dại, sự qua đời của các nhà văn cánh-tả ở
Diên An, đánh dấu sự kết thúc của chủ nghĩa thế giới và chủ nghĩa cá nhân—được
điển hình hoá bởi Lỗ Tấn—của truyền thống Ngũ Tứ. Chủ nghĩa thế giới và chủ
nghĩa cá nhân đó đã biến thành ‘chủ nghĩa Trotsky’ và ‘chủ nghĩa bình quân tuyệt
đối’ trong phong trào chỉnh đốn [chỉnh phong vận động].”25 Chính trong thời kỳ
Diên An mà ý thức hệ ĐCSTQ đã biến hình thành chế độ ý thức trị (ideocracy),
được hiểu như một “hệ thống chính trị mà các hoạt động của nó được theo đuổi
theo sự tham chiếu đến các giáo lý của một ý thức hệ nhất nguyên. Cụ thể hơn, tính
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chính đáng của hệ chính trị bắt nguồn từ ý thức hệ nhất nguyên, mà thiết lập một
khung khổ tham chiếu phổ quát cho người tham gia hệ thống.”26
Ý thức trị của ĐCSTQ trong những năm 1940 đã không giới hạn ở sự thù địch
công khai đối diện các trí thức Trung quốc có đầu óc-độc lập. Mọi phương tiện đều
được phép để đạt được các mục đích của không tưởng cộng sản chủ nghĩa. Một ví
dụ điển hình là các tội ác PLA đã phạm chống lại các dân thường tay không trong
những năm cuối của cuộc nội chiến. Trong cuốn Tuyết Trắng, Máu Đỏ, một chuyện
kể tiếng Hoa trực tiếp của Trương Chính Long, một cựu sĩ quan PLA đã tham gia
các cuộc chiến của ĐCSTQ ở đông-bắc Trung quốc, “mô tả một cách chi tiết đến
ớn lạnh về PLA đã bao vây Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm, và đã bỏ đói bắt
nó quy phục như thế nào trong năm 1948. Ước lượng 150.000 dân thường được nói
là đã chết trong sự bế tắc này giữa các lực lượng Cộng sản và Dân tộc chủ nghĩa
mà trước kia đã được mô tả như một ‘chiến thắng không đổ máu’.”27 Theo Trương,
“Trường Xuân đã giống Hiroshima … các tổn thất đã khoảng như nhau. Hiroshima
đã cần chín giây; Trường Xuân đã tốn năm tháng.”28 Nhà văn Đài Loan Lung Yingtai, người đã phỏng vấn vô số lính PLA cho nghiên cứu của bà về cuộc bao vây
Trường Xuân cho cuốn sách tiếng Hoa Sông Lớn, Biển Lớn: những Câu chuyện
Chưa được Kể về 1949 của bà, tương tự đã gợi ý rằng giữa 100.000 và 650.000
người có thể đã bỏ mạng trong cuộc phong toả thành phố của PLA.29
Đối với Mao Trạch Đông trên thực tế bất cứ phương tiện nào đều đã có thể chấp
nhận được để đạt mục đích cuối cùng của ông, mà đã là để giúp ĐCSTQ thắng cuộc
nội chiến chống lại QDĐ. Nếu việc này cần đến việc khuất phục tầng lớp trí thức
Trung quốc theo mong muốn thất thường của một giáo lý đảng luôn thay đổi, việc
này có thể được biện minh với việc nhắc đến ĐCSTQ như Đội Tiên phong của dân
tộc. Nếu các tội ác chiến tranh chống lại dân cư Trung quốc sẽ đẩy nhanh thắng lợi
chống lại QDĐ, đấy là cái giá Mao đã sẵn sàng trả. Khi ĐCSTQ nổi lên như người
chiến thắng trong 1949, nó đã sống sót gần ba thập niên thử thách gian khổ như
một đảng cách mạng. Trong quá trình nó đã giải phóng mình khỏi sự kiểm soát
QTCS. Trong thời kỳ Diên An vào đầu những năm 1940, Mao đã hán hoá ý thức
hệ đảng. Trong mặt trận thống nhất thứ hai với QDĐ, PLA cũng đã làm chủ chiến
tranh du kích, đầu tiên chống lại người Nhật và muộn hơn chống lại binh lính QDĐ.
Việc chiếm lấy quyền lực bằng mọi giá, tuy vậy, đã củng cố văn hoá chính trị tiềnhiện đại kẻ thắng ăn cả của Trung quốc. Bằng việc diễn giải quá trình chính trị hoàn
toàn như một trò chơi tổng-zero, ĐCSTQ đã đầu hàng cái mà khôi nguyên Nobel
Hoà bình Lưu Hiểu Ba đã gọi là một “tâm tính kẻ thù”. Lưu đã phê phán tâm tính
kẻ thù (địch nhân ý thức- enemy mentality) vì xu hướng của nó “để đầu độc tinh
thần của một dân tộc, kích động các cuộc đấu tranh chí mạng tàn bạo, phá huỷ sự
khoan dung và tính nhân văn của một xã hội, và cản trở sự tiến bộ của một dân tộc
tới tự do và dân chủ”.30 Fitzgerald tương tự đã phê phán tâm tính kẻ thù như phương
tiện được ưu tiên mà với nó
Đảng Cộng sản Trung quốc bảo đảm sự uỷ thác của nó để cai trị, và cách các lãnh
đạo lão thành của đảng đảm bảo sự uỷ thác của họ để lãnh đạo. Bằng việc đưa ra
các chiến dịch tàn bạo chống lại các kẻ thù tưởng tượng trong thế giới bên ngoài
đảng—các kẻ thù giai cấp trong quá khứ, các kẻ thù nước ngoài ngày nay—các
lãnh tụ đảng có thể tiến hành những cuộc thanh trừng họ cần nếu họ phải vượt qua
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các đối thủ của họ và đặt những người của chính họ vào các chức vụ khắp hệ thống
… Tâm tính kẻ thù, mà dẫn dắt Đảng Cộng sản Trung quốc, là một nhu cầu sống
còn của một đảng Leninist tiên phong.31

Một bộ ba đảng, chính phủ và quân đội
Với việc thành lập CHNDTH trong năm 1949 ĐCSTQ đã bắt đầu đúc Trung Hoa
lục địa theo hình ảnh Marxist-Leninist-Maoist của chính nó. Hệ thống chính trị mới
mà đã nổi lên sau 1949 có thể được mô tả như một bộ ba của đảng, chính phủ và
quân đội (dang zheng jun, đảng chính quân). Ngay từ đầu, các cơ cấu đảng và cơ
cấu nhà nước đã được thiết kế để là không thể tách rời. Đằng sau mỗi cơ quan nhà
nước một cơ quan đảng tương ứng đã được gắn cứng vào hệ thống chính trị của
Trung Hoa lục địa.32 Nhằm để bảo vệ quyền lực của nó, đảng-nhà nước cũng đã
phải kiểm soát quân đội. Sự trung thành của PLA với ĐCSTQ không chỉ đã cho
phép đảng-nhà nước gắn chặt quyền lực của nó ở trong nước, mà cũng để phóng
sức mạnh của nó vượt quá các biên giới của Trung Hoa lục địa.33 Bình luận về trạng
thái lịch sử của các mối quan hệ ĐCSTQ–PLA vào lúc chuyển giao thiên niên kỷ
Shambaugh đã cho rằng
quân đội chắc chắn theo lệnh từ ban lãnh đạo đảng để sử dụng vũ lực chống lại các
đe doạ bên ngoài và chắc hẳn chống lại các đe doạ bên trong nữa. Quân đội vẫn
trung thành với đảng. Không có mối hiểm nguy nào về một cuộc đảo chính quân
sự của quân đội chống lại đảng, như thường đúng trong các nhà nước độc đoán
một đảng khác.34

Bất chấp các tranh luận liên tục suốt những năm 1980 về nhu cầu để tách đảng khỏi
nhà nước (dang zheng fenkai, đảng chính phân khai)35 và chuyển quân đội thành
một quân đội quốc gia chịu sự kiểm soát nhà nước (dang jun fenkai, đảng quân
phân khai),36 bộ ba đảng, chính phủ và quân đội đã vẫn không thay đổi từ 1949.
Một dải rộng các chính sách điều tiết đã được thực hiện trong đầu các năm 1950
để đảm bảo sự kiểm soát từ trên xuống của ĐCSTQ đối với nền kinh tế và xã hội.
Brown và Pickowitz đã cho rằng “Các nhà cai trị Trung quốc đã củng cố quyền lực
nhờ một hỗn hợp của sự nhiệt tình dân chúng cho sự thay đổi cộng với sự khủng
bố và nhồi sọ”.37 Hai tác giả cho rằng trong các năm đầu của CHNDTH về nhiều
mặt ĐCSTQ đã bắt chước cách tiếp cận của các nhà Dân tộc chủ nghĩa trước đó:
Trong các lĩnh vực như chính sách đô thị, an ninh công cộng, phát triển công
nghiệp, giáo dục, quan hệ lãnh đạo, sắc tộc thiểu số và chăm sóc sức khoẻ nông
thôn, những người Cộng sản trong đầu những năm 1950 đã ứng xử phần lớn giống
các nhà Dân tộc chủ nghĩa trong những năm 1930 và 1940. Giống các nhà Dân tộc
chủ nghĩa, những người Cộng sản đã cam kết cho sự hình thành một nhà nước
mạnh, cho dù sự xây dựng nhà nước được tăng tốc đã làm yếu khả năng của các
nhóm xã hội để bày tỏ ý chí riêng của chúng. Vì thế, dù những người Cộng sản đã
tự xưng là đảng của giai cấp vô sản đô thị, sau mùa xuân 1949 họ đã chuyển nhanh
để áp đặt một sự kiểm soát nhà nước đối với phong trào lao động, hệt như các nhà
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Dân tộc chủ nghĩa đã làm trong quá khứ.38

Kế hoạch-Năm-Năm đầu tiên của ĐCSTQ trong năm 1953 đã đánh dấu một sự cắt
đứt rõ ràng khỏi cách tiếp cận của QDĐ về cai trị Trung Hoa lục địa.39 Các doanh
nghiệp tư nhân đã bị đóng cửa liên tiếp và bị thay thế bởi các doanh nghiệp nhà
nước. Nền kinh tế của Trung Hoa lục địa đã bị lái theo hướng các ngành công
nghiệp nặng như than và thép. Những thay đổi với cơ cấu kinh tế đã gồm các cải
cách nông nghiệp. Clarke làm nổi bật rằng khi

Đảng Cộng sản Trung quốc chiếm sự kiểm soát Trung Hoa lục địa trong 1949, nó
đã không theo những người Bolshevik Nga trong việc hủy bỏ ngay lập tức quyền
sở hữu tư nhân về đất. Ở nông thôn, một phong trào cải cách đất đai hung bạo đã
mang lại một sự thay đổi về các chủ sở hữu, nhưng không về bản thân chế độ sở
hữu; sự tập thể hoá hoàn toàn đã không xảy ra cho đến cuối những năm 1950.40

Bramall làm nổi bật các hậu quả dự kiến và không lường trước của cải cách đất đai
trong những năm 1950:
trong chừng mực mà cải cách ruộng đất đã xoá bỏ các quan hệ sản xuất nửa-phong
kiến ở nông thôn Trung quốc, các tác động của nó đã có lợi. Nhưng trong các phần
của Cộng hoà Nhân dân nơi cải cách ruộng đất đã được dẫn dắt bởi chủ nghĩa bình
quân ngây thơ và một niềm tin hầu như ngàn năm vào giai cấp nông dân nghèo,
quá trình tích luỹ tư bản đã bị phá vỡ và sự tăng trưởng chậm đã là hậu quả không
thể tránh khỏi.41

Ông mô tả cách tiếp cận của ĐCSTQ tới cải cách đất đai đã chỉ thành công một
phần, vì việc phá vỡ
các trang trại của nông dân giàu đã làm giảm năng suất của đất và đã làm tăng các
vấn đề hoạt động tập thể gắn với việc tổ chức tưới tiêu. Hệt như các địa chủ canh
tác của Nhật Bản thời Meiji đã là các tác nhân của sự tiến bộ nông thôn, các nông
dân giàu của Trung quốc cũng thế. Nói cách khác, quan niệm rằng một giai cấp
nông dân nghèo có thể điều khiển sự hiện đại hoá nông thôn đã không hơn một
ước mơ trong khung cảnh của những năm 1950. Việc duy trì nền kinh tế nông dân
giàu đã không là lý tưởng, nhất là bởi vì nó không tạo thuận lợi cho sự phát triển
cả các mạng lưới thuỷ lợi lẫn cơ giới hoá; những cân nhắc như thế nằm ở đằng sau
sự thúc đẩy tập thể hoá sau 1955.42

Gắn trực tiếp với sự tập thể hoá đất đai và sự đưa vào một nền kinh tế kế hoạch
theo đường lối Soviet đã là sự thiết lập hệ thống đăng ký hộ khẩu (hukou zhidu).
của ĐCSTQ. Hộ khẩu có thể được mô tả như một “loại hệ thống hộ chiếu, mà hạn
chế sự tiếp cận đến các dịch vụ công, dựa vào nơi sinh của người nắm giữ”.43 Bằng
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việc phân biệt giữa các công dân Trung quốc với một hộ khẩu đô thị hay nông thôn,
sự ban hành quy chế này trong tháng Giêng 1958 đã tước mất một quyền cơ bản
chính của công dân Trung quốc, quyền tự do di cư và định cư trong nước, một
quyền được ghi trong hiến pháp của Trung quốc trong 26 năm đầu của Cộng hoà
Nhân dân (Zhu, 2003). Quyền tự do đi lại là một quyền cơ bản, vì nó không chỉ
cho một cá nhân cơ hội để nâng cao phúc lợi của mình bằng việc di chuyển đến
một nơi tốt hơn hay một việc làm tốt hơn (hay lập gia đình), mà cũng làm tăng
quyền lực chính trị của cá nhân để kiềm chế sự bạo ngược của một nhà nước lưu
manh bằng sự đe doạ ra đi (Tiebout, 1956; Moses, 2006).44

Theo Chan,
sự phát triển từ từ của một phiên bản mới, bao quát hơn của hộ khẩu trong những
năm 1950 đã là một kết cục không thể tránh khỏi của việc thiết lập một nền kinh
tế chỉ huy, mà đã đòi hỏi việc lập kế hoạch tỉ mỉ và sự kiểm soát tất cả các khía
cạnh vĩ mô và vi mô của xã hội, và sự theo đuổi một chiến lược Đẩy Mạnh công
nghiệp hoá kiểu-Stalinist đặt tiền đề trên sự trao đổi không ngang bằng của công
nghiệp và nông nghiệp. Thực hiện một chiến lược như vậy, nhà nước đã hút các
nguồn lực trong khu vực nông thôn cho sự tích tụ tư bản trong công nghiệp qua
quá trình “cánh kéo giá” nổi tiếng.45

Như một phần của hệ thống hộ khẩu, những người Trung quốc đô thị đã được tổ
chức “theo các đơn vị (danwei) địa phương mà trong đó họ làm việc để tăng hiệu
quả kiểm soát xã hội và sự truyền giáo (nhồi sọ)”.46 Trong khi ĐCSTQ đã đánh bại
QDĐ trong cuộc nội chiến, nó đã kém hiệu quả hơn nhiều với tư cách đảng cai trị
sau 1949. Giai đoạn 1959–76 đã được đánh dấu bởi hai thất bại chính sách lớn của
đảng, mà được biết đến như Đại Nhảy Vọt (1958–62) và Cách mạng Văn hoá
(1966–76). Nhìn toàn thể, hai thập niên của sự rối loạn chính trị và hỗn loạn do
ĐCSTQ-gây ra phải được coi là biến thể Trung Hoa lục địa của cái Dan Diner đã
gọi là một “đứt gãy trong nền văn minh” (Zivilisationsbruch).47

Tai hoạ của Đại Nhảy Vọt, 1958–62
Trong trường hợp của Đại Nhảy Vọt, các chính sách kinh tế khờ dại của Mao và
hệ thống chính trị quá cứng nhắc dựa hầu như hoàn toàn vào chỉ huy và kiểm soát
đã tạo ra một cơn bão kinh hoàng. Mao đã có ý tưởng kỳ quái về vượt Anh về sản
xuất thép chỉ trong mấy năm. Teiwes và Sun cho rằng trong khi trong năm “1956
Mao đã sẵn lòng lắng nghe những người khác, và ông đã bày tỏ sự tôn trọng đáng
kể cho các chuyên gia kinh tế của ĐCSTQ. Trong năm 1958 ông đã rút ra kết luận
rằng vận hành nền kinh tế đã ‘không phải là việc lớn’ và đã tự mình nắm quyền
kiểm soát.”48 Frank Dikötter mô tả bằng cách nào
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quần chúng nông dân được huy động để biến đổi cả nông nghiệp và công nghiệp
cùng một lúc, biến một nền kinh tế lạc hậu thành một xã hội cộng sản hiện đại
sung túc cho tất cả mọi người. Trong sự theo đuổi một thiên đường không tưởng,
tất cả mọi thứ đã được tập thể hoá, khi dân làng bị lùa lại với nhau trong các công
xã khổng lồ báo trước sự đến chủ nghĩa Cộng sản. Người dân ở nông thôn đã bị
cướp mất việc làm của họ, nhà cửa của họ, đất đai của họ, đồ dùng cá nhân của họ
và sinh kế của họ.49

Dikötter ước lượng rằng “ít nhất 45 triệu người đã chết một cách không cần thiết
giữa 1958 và 1962”.50 Không phải tất cả các nạn nhân đã chết đói do sự sao lãng
của Mao về sản xuất cây trồng. Nhờ các hồ sơ đảng Dikötter gợi ý rằng
theo một phép xấp xỉ thô 6 đến 8 phần trăm nạn nhân đã bị tra tấn đến chết hay bị
giết đột ngột—lên đến ít nhất 2,5 triệu người. Các nạn nhân khác đã bị tước mất
thức ăn một cách cố ý và đã chết đói. Nhiều người hơn đã biến mất bởi vì họ đã
quá già, yếu hay ốm để làm việc—và vì thế đã không có khả năng kiếm được cái
để nuôi thân. Người dân bị giết một cách có chọn lọc bởi vì họ giàu, bởi vì họ kéo
lê chân của họ, bởi vì họ đã cất lên tiếng nói hay đơn giản bởi vì họ đã không được
thích, vì lý do nào đó, bởi người cầm cái muôi trong canteen (nhà ăn).51

Macfarquhar và Schoenhals cho rằng bất chấp nhân dân Trung quốc đã phải chịu
đựng sự gian khổ khủng khiếp
các cán bộ đảng đã giữ đất nước lại với nhau và đã làm cho ĐCSTQ có thể vượt
qua tai hoạ (của Đại Nhảy Vọt). Vào năm 1966, nền kinh tế Trung quốc đã phục
hồi đủ cho một Kế hoạch Năm Năm thứ ba kiểu Soviet … để được lên kế hoạch.
Nhưng Cách mạng Văn hoá đã lấn át các kế hoạch và các chính sách cẩn trọng.
Trong một thập kỷ, hệ thống chính trị Trung quốc đầu tiên đã bị quăng vào hỗn
loạn và sau đó đã bị tê liệt.52

Mười năm bị mất của Cách mạng Văn hoá, 1966–76
Theo Teiwes,
Cách mạng Văn hoá, bất chấp các căng thẳng xã hội rất thực nó đã đề cấp đến, đã
là tác phẩm cá nhân của Mao Trạch Đông … Các động cơ của Mao có là gì, mà
chắc chắn đã gồm sự kết hợp nào đó của nỗi đau buồn về sự mất mát thực của một
chủ nghĩa lý tưởng cách mạng trong xã hội, các nỗi sợ một tương lai “Soviet xét
lại” cho Trung quốc, nỗi tức giận các định chế chính thức mà ông đã tin là các bộ
máy quan liêu xa rời nhân dân và không phản ứng nhanh nhạy với các mong muốn
của ông, và sự oán giận được bồi đắp tích tụ đối với các lãnh tụ khác nhau vì những
sự coi nhẹ và không trung thành được tưởng tượng, ông đã không có kế hoạch
chiến lược nào cho Cách mạng Văn hoá.53
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Mao, với sự giúp đỡ của Giang Thanh vợ ông, đã tung ra một đòn tấn công chưa
từng thấy chống lại bộ máy đảng bằng việc cổ vũ các thanh niên Trung quốc để trở
thành các Hồng Vệ binh. Theo Wang Ban, Cách mạng Văn hoá đã cho phép “các
elite quyền lực [để tiến hành] … tham nhũng, cướp đoạt, và trả thù máu cá nhân.
Tuy vậy, tâm tính kẻ thù mà đã truyền cho các sự trả thù máu cá nhân như vậy đã
không chỉ là cơ hội của số ít elite mà đã ảnh hưởng đến toàn bộ bộ máy đảng-nhà
nước. Theo lời của Lin Weiran,
dân thường … đã thấy rằng phong trào quần chúng có vẻ tự phát thực sự đã bị
kiểm soát chặt chẽ bởi những người nắm quyền. Dân thường đã bị sốc không chỉ
bởi thái độ hai mặt của các quan chức đảng, mà cũng bởi sự cẩu thả của họ trong
việc ra các quyết định chính trị, mà thường đã có những hậu quả tàn khốc cho
những người vô tội. Họ đã biết được rằng các lãnh đạo của họ đã có các nỗi lo
riêng của họ; họ hoặc đã theo lệnh của các thượng cấp của họ, hành động để tấn
công các đối tượng bị họ ghét, hay sự kết hợp nào đó của hai việc ấy.55

Trong giai đoạn cực đoan của Cách mạng Văn hoá (1966–9), Trung Hoa lục địa đã
đổi hướng trên bờ vực của một cuộc nội chiến khác. Hồng Vệ binh đã trở nên hung
hăng đến mức vào 1968 PLA đã được huy động để đánh lại các đơn vị ngoài tầm
kiểm soát ở tây nam Trung quốc.56 Meisner đã làm nổi bật rằng “không ở đâu sự
đổ máu lại lớn hơn ở Quảng Tây, nơi Vi Quốc Thanh [Wei Guoqing], chính uỷ của
bộ chỉ huy quân sự tỉnh và đồng minh tương lai của Đặng Tiểu Bình, đã tiến hành
các cuộc thảm sát và hành quyết hàng loạt Hồng Vệ binh cực đoan mà đã gây sốc
ngay cả theo các tiêu chuẩn đẫm máu vào lúc đó”.57 Saich cho rằng một khi “Quân
đội Giải phóng Nhân dân … đưa các sinh viên trở lại chỗ của họ, nhiều sinh viên
đã trở nên hoài nghi đảng và quyền uy và đã xa lánh quá trình chính trị, một di sản
đã kéo dài cho đến ngày này”.58

Những sự thôi thúc từ dưới lên cho “cải cách và mở cửa” trong đầu
những năm 1980
Các thất bại chính sách của Đại Nhảy Vọt và Cách mạng Văn hoá đã có nghĩa rằng
bắt đầu “trong 1978, chính phủ Trung quốc đã tiến hành một chương trình cải cách
kinh tế chủ yếu bởi vì nó đã không có lựa chọn nào khác. Về mặt chính trị, Cách
mạng Văn hoá đã làm xói mòn ý thức hệ Maoist bằng việc đưa nó đến cực đoan;
về mặt kinh tế, đất nước đã ở trên ‘bờ của sự sụp đổ’.”59 ĐCSTQ dưới sự lãnh đạo
của Đặng Tiểu Bình đã buộc phải đảo ngược đường lối về một số chính sách Maoist
trước kia, trải từ giải tập thể hoá các công xã nông thôn và nới rộng các quy chế
quản lý các đơn vị sản xuất quá ngặt nghèo ở Trung quốc đô thị. Các cải cách xã
hội-kinh tế ban đầu của những năm 1980, tuy vậy, đã không phải là một kết quả
của các sáng kiến từ trên xuống của ĐCSTQ, như Barry Naughton đã gợi ý,60 mà
đã bắt nguồn từ những người nông dân Trung quốc thách thức tính chính thống của
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ý thức hệ đảng từ bên dưới. Là quan trọng để nhớ rằng suốt những năm 1980 việc
đưa các các cơ chế thị trường vào nền kinh tế Trung quốc vẫn đã là đề tài tranh cãi
nóng bỏng bên trong đảng.61 Việc sử dụng hết sức có hiệu quả của một hệ thống
khoán hộ mới “mà khôi phục các hộ gia đình cá thể và thay thế hệ thống đội sản
xuất như đơn vị sản xuất và kế toán trong các vùng nông thôn”62 thực ra đã được
nông dân Trung quốc trong thôn Tiểu Cương (Xiaogang), huyện Phụng Dương
(Fengyang), tỉnh An Huy làm thử.
Một tường thuật trong Nhân dân Nhật báo Online mô tả các rủi ro mà dân làng
đã chịu để coi thường các chính sách chính thống của ĐCSTQ: “Trong 1978, 18
người dân ở Tiểu Cương đã liều mạng để ký một thoả thuận bí mật chia đất của
Công xã Nhân dân lúc đó thành các mảnh cho mỗi gia đình để canh tác. Họ đã hứa
rằng mỗi gia đình sẽ nộp đầy đủ định mức thóc cho nhà nước và cho công xã, và
giữ mọi thứ còn lại.”63 Khi hệ thống khoán hộ tỏ ra là một cách hiệu quả để tăng
sản lượng cây trồng, phương pháp canh tác này đầu tiên đã được hợp pháp hoá và
muộn hơn đã được áp dụng khắp Trung quốc. Trong khi nó đã tự nhận rằng “Trung
quốc” đã đưa hàng trăm triệu người thoát khỏi nghèo đói như kết quả của các cải
cách kinh tế của đảng-nhà nước,64 có lẽ chính xác hơn để nói rằng bắt đầu từ đầu
những năm 1980 các nông dân Trung quốc đã đưa chính họ ra khỏi cảnh đói nghèo
bất chấp các cố gắng của ĐCSTQ để giữ họ trong cảnh nghèo đói.

Bảo vệ quyền lực của đảng-nhà nước: phương pháp mặt trận thống nhất
ĐCSTQ một phần đã sống qua được các thất bại chính sách đảng của Đại Nhảy
Vọt và Cách mạng Văn hoá nhờ việc miễn cưỡng đưa các cơ chế thị trường vào để
khởi động nền kinh tế chật vật của nó. Có một xu hướng trong văn liệu hàn lâm
nhìn thấy một sự khác biệt rõ rệt giữa các thời kỳ Maoist và sau-Maoist. Trong khi
giai đoạn trước được mô tả như một pha của chủ nghĩa toàn trị, giai đoạn sau được
vẽ chân dung như sự cai trị độc đoán. Sự uyên thâm học thuật của David
Shambaugh là một thí dụ điển hình. Shambaugh đã cho rằng
Mao đã để lại cho Đặng một nhà nước “toàn trị” được đặc trưng bởi quyền lực tập
trung và cá nhân hoá cao độ; và bộ máy tổ chức Leninist rộng và xâm nhập áp
dụng các kỹ thuật cai trị bằng mệnh lệnh, ép buộc và huy động; với những cách
tiếp cận tự cấp tự túc đến phát triển và ngoại giao. Nhà nước Trung quốc dưới Mao
đã bao trùm tất cả, đóng nhiều vai trò bình thường được để cho khu vực tư nhân
trong nhiều nước: người chủ sử dụng lao động, người tiết kiệm, nhà đầu tư, nhà
quản lý, nhà lập kế hoạch kinh tế, nhà định giá, nhà cung cấp dịch vụ xã hội và nhà
phân phối các nguồn lực xã hội và kinh tế. Tất cả các chức năng toàn trị chính thức
này được thực hiện bởi nhà nước Maoist đã thay đổi căn bản dưới thời Đặng.65

Ông lý lẽ thêm rằng “chương trình [cải cách] của Đặng đã làm thay đổi bản chất
của nhà nước từ một tác nhân chủ động của sự thay đổi xã hội-chính trị sang thành
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một tác nhân thụ động tạo thuận lợi cho sự thay đổi kinh tế và trọng tài phản ứng
phân xử những sự căng thẳng xã hội-chính trị. Nhà nước Trung quốc ‘đã rút lui’
khỏi các vai trò bao trùm tất cả và bá quyền trước kia của nó trong đời sống của
quốc gia.”66 Trong phần tiếp sau tôi cho rằng các chuyện kể như vậy về sự chuyển
đổi của hình thức cai trị toàn trị sang độc đoán của ĐCSTQ chỉ đúng một phần, vì
Đặng Tiểu Bình đã không có sự day dứt nào để sử dụng các phương thức kiểm soát
chính trị độc đoán cả cứng lẫn mềm để củng cố sự cai trị của ĐCSTQ.
Chúng ta phải nhớ rằng trên mặt trận chính trị ĐCSTQ đã chưa bao giờ từ bỏ
việc bảo vệ quyền lực của nó với sự giúp đỡ của phương pháp mặt trận thống nhất.
Cái sau đã bắt nguồn từ cuộc đấu tranh của ĐCSTQ trong cuộc nội chiến và đã trải
qua những sự lặp lại khác nhau trong mặt trận thống nhất thứ nhất và thứ hai với
QDĐ.67 Van Slyke đã mô tả phương pháp mặt trận thống nhất như sau:
Về mặt chức năng, cách tiếp cận mặt trận thống nhất chia xã hội thành ba tầng lớp,
không trên cơ sở của lý luận giai cấp, mà với sự dẫn chiếu đến một mục đích đặc
thù. Nhóm thứ nhất luôn luôn là bản thân đảng, cùng với những người sẵn sàng
nhiệt tình ủng hộ sự lãnh đạo của nó để đạt được mục tiêu này. Nhóm ở giữa, lớn
nhất về mặt số lượng, gồm những người do dự—những người nước đôi hay không
quan tâm đến kết cục, và có thể đi theo cả hai đường. Nhóm thứ ba là kẻ thù, những
người hăng hái và tích cực phản đối các cố gắng của đảng. Vì đảng và những người
ủng hộ của nó là một thiểu số, các mục tiêu và các chính sách phải được lựa chọn
sao cho để hạn chế quy mô của kẻ thù và tối thiểu hoá số những người do dự có
thể đứng về phía kẻ thù. Điều này có thể được làm bằng việc lôi kéo một số trong
số những người không cam kết sao cho sức mạnh của họ được cộng thêm vào sức
mạnh của lõi cách mạng, và bằng việc trung lập hoá những người khác sao cho họ
không tham gia vào bên nào cả. Tất cả mọi người trừ kẻ thù được nghĩ là nằm trong
phạm vi của mặt trận thống nhất.68

Cách tiếp cận mặt trận thống nhất đã được ĐCSTQ áp dụng từ lúc khởi đầu của nó
như một đảng cách mạng trong năm 1921. Sau khi thành lập CHNDTH nó đã dẫn
tới sự hình thành của một Ban Công tác Mặt trận thống nhất và sự thiết lập của Hội
nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung quốc.69 Phương pháp mặt trận thống
nhất của ĐCSTQ không thể được giải thích mà không nhớ đến khái niệm của Mao
về các mâu thuẫn trong xã hội. Theo Mao,
vào bất cứ lúc nào đều có nhiều mâu thuẫn trong xã hội, không phải chỉ là một luận
đề và phản đề đơn thuần. Nhưng luôn luôn có một mâu thuẫn chính, không chỉ
quan trọng hơn mà cũng khác về loại với các mâu thuẫn khác. Mâu thuẫn chủ yếu
này không thể được giải quyết mà không có sự đấu tranh; sớm muộn, vì thế, nó trở
thành mâu thuẫn “đối kháng”, ngược với các mâu thuẫn “không-đối kháng” mà có
thể hoặc được giải quyết một cách hoà bình hay tạm thời được gác lại. Sau khi một
mâu thuẫn chủ yếu được giải quyết, một mâu thuẫn chủ yếu khác xuất hiện để
chiếm vị trí của nó.70
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Trong nghiên cứu có ảnh hưởng sâu rộng của bà Dân chủ bị Thách thức: sự Nổi
lên của Chủ nghĩa Nửa-Độc đoán, Marina Ottaway đã mô tả các trò chơi mà các
chế độ độc đoán chơi để bảo vệ quyền lực của chúng. Đoạn tiếp theo tóm lược bản
chất của phương pháp mặt trận thống nhất của ĐCSTQ đặc biệt khéo. Bà làm nổi
bật rằng vì

mục đích thật của họ là để ngăn chặn sự cạnh tranh có thể đe doạ sự nắm quyền
của họ, họ dành cố gắng đáng kể cho các vấn đề mà không phải là các phần bình
thường của quá trình chính trị của các nước dân chủ. Đặc biệt, họ tìm cách để ngăn
chặn sự nổi lên của các tổ chức chính trị, hơn là chỉ để đánh bại chúng trong các
cuộc bầu cử; họ cố gắng nhất để kiểm soát luồng thông tin đến các công dân, hy
vọng để hướng dẫn công luận; họ thao túng các định chế và các hiến pháp cho lợi
thế của riêng họ với tần suất đặc biệt và như thế làm xói mòn và bóp méo chúng;
và, trong số các trường hợp tăng lên, họ tìm cách để duy trì sự ổn định chính trị
trong dài hạn không bằng việc cho phép các định chế để củng cố mà bằng việc thao
túng quá trình kế vị theo những cách thường gắn với các nền quân chủ hơn là các
chế độ cộng hoà.71

Sự công cụ hoá chủ nghĩa dân tộc sắc tộc và văn hoá để hỗ trợ tăng cường sự ủng
hộ dân chúng cho một ĐCSTQ phi tự do và phản-dân chủ, chẳng hạn, là một thí dụ
tốt nhất về một trò chơi hết sức thao túng mà ĐCSTQ đã chơi kể từ ngày thành lập
CHNDTH. Yahuda đã cho rằng các nhà dân tộc chủ nghĩa của ĐCSTQ đã sử dụng
chủ nghĩa yêu nước để thống nhất các nhóm sắc tộc khác hẳn nhau, như thế đóng
lại cơ hội chính trị sẵn có cho việc thực hiện sự tự-quyết hay cho các nhóm sắc tộc
khác nhau để trình bày các sự tường thuật về lịch sử của chúng. Sự nhấn mạnh liên
tục của ĐCSTQ đến tính ưu việt của những người Hán cũng đã viện đến một loại
của chủ nghĩa yêu nước chủng tộc hay sắc tộc vượt quá các biên giới nhà nước.72

Cai trị bằng hối lộ
Trong phần tiếp theo tôi sẽ phác hoạ làm thế nào ĐCSTQ đã cai trị Trung Hoa lục
địa trong các thời kỳ Maoist và sau-Maoist với sự giúp đỡ của phương pháp mặt
trận thống nhất, một quá trình hai ngạnh của sự đồng thời thâu nạp và ép buộc, nơi
các củ carrot và các cây gậy được áp dụng để đàn áp sự chống đối sự cai trị của
đảng-nhà nước. Trong Chương 3 tôi đã phác hoạ các cá nhân ủng hộ sự cai trị của
ĐCSTQ có thể được lợi như thế nào từ sự bảo trợ đảng-nhà nước. Trong khi sự gần
gũi chính trị với quyền lực (tizhi nei) đòi hỏi họ hy sinh sự tự trị cá nhân, các đặc
quyền đến cùng với lập trường này là đáng kể. Trong một phê phán gay gắt đối với
hiện trạng chính trị ở Trung quốc của Tập, giáo sư luật đại học Thanh Hoa Hứa
Chương Nhuận (Xu Zhangrun) đã quở trách “sự chăm sóc bao hàm từ hưu trí đến
nấm mộ cho các cán bộ cấp cao theo một tiêu chuẩn vượt xa và trên tiêu chuẩn cho
công dân trung bình. Các cán bộ này giữ các đặc quyền họ đã hưởng trong cuộc
sống làm việc của họ, kể cả sự chăm sóc sức khoẻ thượng hạng và sự tiếp cận đặc
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biệt đến các khu nghỉ dưỡng xa hoa cho sự giải trí và các ngày nghỉ.”73 Điều này
gợi ý rằng việc gia nhập ĐCSTQ và việc leo cột mỡ với tư cách một cán bộ ĐCSTQ
mở ra các đại lộ tới các nguồn lực mà không thể tiếp cận được theo cách khác.
Đối với những người không muốn hay không có khả năng trở thành cán bộ
ĐCSTQ, việc duy trì một mối quan hệ thân cận với các đại diện của đảng-nhà nước
có thể được xem như một sự cần thiết cho tính di động hướng lên. He Qinglian giải
thích nỗ lực tới một sự liên kết mật thiết với đảng-nhà nước như sau:
Sự thực rằng cái đã nổi lên ở Trung quốc là một hệ thống phân phối các nguồn lực
có gốc rễ trong không nền kinh tế kế hoạch thuần tuý cũng chẳng nền kinh tế dựa
vào thị trường nào. Thay vào đó, các hoạt động trục lợi (rent-seeking) mà dẫn tới
sự giành được vốn và các hình thức của cải khác dựa vào một mạng hay mạng lưới
hết sức tinh vi và phi chính thức của các quan hệ xã hội … Các mạng phi chính
thức của các mối quan hệ xã hội, nói tóm tắt, là một nguồn lực lớn, bởi vì chúng
là cơ chế then chốt cho việc huy động và điều khiển luồng của cải, làm cho chúng
không chỉ có tầm quan trọng lớn lao, mà cũng quan trọng cho cách theo đó Trung
quốc bắt tay xử lý nguyên liệu thô và các nguồn lực xã hội như vậy của nó.74

Trong Chương 2 tôi đã phác hoạ cách tiếp cận hết sức không minh bạch và loại trừ
này đến phân bổ nguồn lực đã tăng tốc thế nào sự thâu nạp giai cấp-trung lưu và
các nhà doanh nghiệp tư nhân. Osburg đã phác hoạ vì sao sự thâu nạp nhóm sau là
đặc biệt có vấn đề:
Các doanh nhân mới giàu mà tôi nghiên cứu đã hoạt động trong các mạng xã hội
gắn bó chặt chẽ được cai quản bởi một đặc tính hỗ trợ lẫn nhau và tình anh em.
Đặc tính này làm lợi cho các thành viên được kết nối tốt của các mạng này, những
người có sự tiếp cận người trong cuộc tới các thoả thuận buôn bán, vốn, và các cơ
hội. Từ quan điểm của những người ở bên ngoài các mạng lưới elite, tuy vậy, các
mối quan hệ này là cơ sở của sự tham nhũng. Như tôi nói trong cuốn sách của tôi
“nền kinh tế đạo đức của các mạng guanxi (quan hệ) elite dẫn đến các hệ quả rất
trái đạo đức cho hàng hoá công”.75

Trong Chương 2 tôi cũng đã phác hoạ rằng sự chuyển đổi từ từ khỏi một nền kinh
tế kế hoạch sang một nền kinh tế định hướng-thị trường hơn suốt những năm 1980
và những năm 1990 đã tạo ra cả những kẻ thắng và những người thua thiệt. Tôi đã
cho thấy rằng các chính sách kinh tế của ĐCSTQ đã mang lợi một cách không cân
xứng cho các cán bộ, các nhà quản lý doanh nghiệp nhà nước và các cánh hẩu của
họ. Trong một chừng mực ít hơn, sự tăng trưởng kinh tế đã nuôi dưỡng một giai
cấp trung lưu mới sinh ở Trung Hoa lục địa mà vẫn hết sức lệ thuộc vào sự bảo trợ
đảng-nhà nước. Trong sự thiếu vắng của một luật trị hoạt động những người thua
thiệt của quá trình hiện đại hoá củaTrung Hoa lục địa đã lặp đi lặp lại chọn hành
động trực tiếp để bộc lộ các mối bất bình của họ. Nhằm để ngăn chặn các sự kiện
đông người (qunti shijian quần thể sự kiện) vượt ra ngoài vòng kiểm soát và như
thế đe doạ sự tồn tại của đảng-nhà nước, ĐCSTQ cũng đã sử dụng các đề nghị tài
chính nhằm bình định những nhóm có khả năng-xung đột trong xã hội Trung quốc.
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Hệ thống duy trì ổn định (weiwen tizhi duy ổn thể chế) tinh vi của ĐCSTQ gồm
các quỹ để đấm mõm các công dân bất bình.76 Chen Xi mô tả làm sao
sự hạn chế cuối cùng của hệ thống weiwen là xu hướng tai ác của nó để khuyến
khích hành vi ngỗ ngược. Khi sự ưa thích của ĐCSTQ cho “đường lối quần chúng,
mass line, quần chúng lộ tuyến” làm vừa lòng thái độ công cụ luận đối với tính
hợp pháp mà là phổ biến bên trong cả chế độ công chức và xã hội nói chung, kết
quả là sự coi thường các quy tắc và các hình thức. Các toà án và các cơ quan sẽ bẻ
cong luật để giữ những người kiến nghị dữ dội yên lặng, như thế các công dân
Trung quốc thường (miễn là họ tính rằng sự đàn áp không phải là một rủi ro lớn)
đã học được để “quậy phá (act out)” nhằm để bảo vệ các lợi ích của họ hay để tăng
sức mạnh mặc cả của họ. Sự đền bù cho các nhà bị phá dỡ dưới sự trưng mua
thường là tối thiểu, nhưng một vài chủ sở hữu nhà có gan “gây rắc rối” đã nhận
được tiền chi trả quá mức. Tương tự, các thẩm phán đã nhận được lệnh từ trên cao
để tiếp tục làm việc với những người hay kiện cáo không vừa lòng thậm chí sau
khi các vụ của họ đã được quyết định chính thức khi những người hay kiện cáo
dùng đến các kiến nghị “gây rắc rối”. Đi theo nguyên tắc “bánh xe cọt kẹt nhận
được dầu nhờn” nhằm để giữ yên bình chắc chắn chứa mối nguy hiểm dạy người
dân rằng các chiến thuật gây rối là một lối tắt đến sự xử trí đặc biệt. 77

Sự cai trị bằng hối lộ như thế cổ vũ các công dân Trung quốc hoặc để trở thành
một phần của hệ thống hay để thao túng hệ thống cho lợi thế riêng của họ.

Cai trị bằng sự sợ hãi
Trong khi ĐCSTQ đã cho thấy một sự sẵn sàng đáng chú ý để “cai trị bằng hối lộ”,
nó cũng đã kết hợp cách tiếp cận quản trị có vẻ nhân từ này với “sự cai trị bằng sự
sợ hãi” tàn bạo hơn rất nhiều. Việc ĐCSTQ cải tổ xã hội Trung quốc trong những
năm 1950 đã gồm các phương pháp kiểm soát chính trị hết sức tràn lan. Nhằm để
bảo đảm sự trung thành chính trị và vâng lời của các công dân Trung quốc, ĐCSTQ
đã đưa vào hệ thống hồ sơ cá nhân (dang’an zhidu-đương án chế độ) khét tiếng.
Nhà báo của tờ New York Times Andrew Jacobs mô tả hệ thống đã làm xói mòn
một cách có hệ thống như thế nào sự tự trị cá nhân: “Các hồ sơ bắt đầu với các
điểm trường trung học của một công dân, họ có chơi tốt với các học sinh khác hay
không và, khi họ trở nên trưởng thành, liệt kê những sự gắn bó tôn giáo (religious
aﬃliation), các vấn đề tâm lý và các nghĩa vụ chính trị được cảm nhận của họ.”78
Vì các công dân Trung quốc bình thường không thể truy cập hồ sơ của họ, hệ thống
hồ sơ cá nhân được cho là gây ra sự sợ hãi và dẫn đến sự tự-kiểm duyệt, vì các bình
luận tiêu cực trên hồ sơ có thể gây nguy hại cho các triển vọng việc làm của một
người và dẫn đến các hình thức phân biệt đối xử khác. Trong 2014 nhà làm phim
trung Hoa lục địa Zhu Rikun đã đạo diễn phim tài liệu Hồ Sơ, trong đó ông vẽ chân
dung nhà trí thức công và một nhà hoạt động ủng hộ-Tây Tạng Tsering Woeser.
Trong phim tài liệu Woeser đọc “các đoạn trích từ ‘hồ sơ’ chính phủ bí mật về bà”,
một hồ sơ mà bà có được do ngẫu nhiên.79 Hệ thống hồ sơ cá nhân đã được thiết kế
để đảm bảo rằng các cá nhân nội hoá (internalise) và chia ngăn sự bất mãn của họ,
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bảo đảm rằng các mâu thuẫn trong xã hội vẫn là không-đối kháng nhìn từ quan
điểm của ĐCSTQ. Khi các công dân Trung quốc vượt qua nỗi sợ hãi của họ và
chống lại nhà cầm quyền, như họ đã làm lặp đi lặp lại, ĐCSTQ đã cho thấy ít nỗi
day dứt trong việc áp dụng toàn bộ phổ của các kỹ thuật hết sức áp bức. Trong
chương này tôi đã thảo luận PLA đã phạm các tội ác chiến tranh như thế nào chống
lại nhân dân Trung quốc trong những năm cuối cùng của cuộc nội chiến. Trong
Chương 2 tôi cũng đã mô tả các ban lãnh đạo ĐCSTQ đã ra lệnh cho PLA bắn vào
những người biểu tình tay không như thế nào trong phong trào chống-tham nhũng
và ủng hộ-dân chủ 1989. Trong sự hỗn loạn của Đại Nhảy Vọt và Cách mạng Văn
hoá, sự bất tuân chính trị đã có thể dẫn đến các sự hành quyết không qua xét xử.
Một sự bất biến của sự cai trị của ĐCSTQ ở Trung Hoa lục địa đã là việc sử dụng
tràn lan của các trại lao động (laogai, lao cải),80 các trại cải tạo (laojiao-lao giáo)81
và các phương tiện trừng phạt như “các nhà tù đen (hắc giam ngục)”82 để bỏ tù
những người phê phán sự cai trị độc đảng. Trong khi khủng bố hàng loạt của các
cuộc vận động chính trị Maoist đã kết thúc trong cuối những năm 1970, từ 1983
cho đến 1986 Đặng Tiểu Bình đã cho phép cái gọi là các chiến dịch “đánh mạnh
(strike hard, nghiêm đả)”, mà bề ngoài đã nhắm chống lại tội phạm có tổ chức ở
Trung Hoa lục địa, nhưng thực ra thường cũng bắt các đối thủ chính trị chống sự
cai trị của ĐCSTQ sa lưới của nó. Theo Wang và Minzner, “nó được đặc trưng bởi
sự bắt bớ hàng loạt, các thủ tục kết án nhanh và tỷ lệ hành quyết cao—có lẽ lên đến
10.000 người bị hành quyết trong một giai đoạn ba năm”.83 Một thí dụ gần đây về
một chiến dịch “đánh mạnh” liên tục là Tân Cương, nơi từ 2014 ĐCSTQ đã phát
động một cuộc đột kích chưa từng có chống lại các sắc tộc thiểu số.84 Vào 2018
được ước lượng rằng hơn 1 triệu người Uyghur và Kazakh đã bị giam giữ trong các
cơ sở giam giữ ngoài-pháp lý.85

Giữ ổn định bằng mọi giá?
Học giả Trung quốc Yu Jianrong đã phê phán việc ĐCSTQ dựa vào cái ông gọi là
“sự ổn định cứng nhắc”. Ông định nghĩa cụm từ này với sự dẫn chiếu đến ba đặc
trưng chủ chốt:

Thứ nhất, nó là một hình thức ổn định chính trị dựa vào bản chất loại trừ và đóng
kín của quyền lực chính trị; Thứ hai, “sự ổn định cứng nhắc” theo đuổi sự yên bình
xã hội tuyệt đối như một mục đích cai quản, coi tất cả các hình thức phản kháng—
dù chúng là các cuộc diễu hành, biểu tình và các cuộc đình công của các công nhân,
các nhà bán lẻ và khu vực giao thông—như một hình thức gây mất trật tự và hỗn
loạn mà cần đàn áp bằng bất cứ phương tiện nào; và, Thứ ba, với bạo lực nhà nước
như nền tảng của nó, “ổn định cứng nhắc” dựa vào sự kiểm soát tựa-pháp lý của ý
thức hệ xã hội và các tổ chức xã hội.86

Yu đặc biệt phê phán xu hướng của ĐCSTQ để theo đuổi sự ổn định bằng mọi giá.
Sự phê phán của ông giống như quan sát của Feng Chongyi rằng “sự bảo toàn ổn
định ở Trung quốc ngày nay dựa chủ yếu vào các biện pháp và phương pháp ngoài
pháp luật, mà đã có tác động làm xói mòn sự ổn định xã hội và các định chế pháp
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lý. Dưới chiêu bài bảo vệ sự ổn định, bộ máy quan liêu nhà nước đã được trao một
bàn tay tự do, nhiều quyền lực áp bức hơn và nhiều nguồn lực hơn để đè bẹp sự bất
đồng chính kiến.”87 Trong năm 2010 một báo cáo từ các nhà nghiên cứu Đại học
Thanh Hoa đã cho rằng “ngân sách năm này [của Trung quốc] cho an ninh nội bộ
đã lên đến 514 tỷ yuan”. Báo cáo đã tiếp tục lưu ý rằng chi tiêu an ninh công “đã
tăng 16 phần trăm năm ngoái và sẽ tăng thêm 8,9 phần trăm năm nay. Sự tăng lên
này đã đưa chi tiêu về an ninh nội địa lên cùng mức như chi tiêu quốc phòng.”88
Trong cuốn sách cột mốc của ông Chuyển đổi bị sập Bẫy của Trung quốc, Minxin
Pei đã mô tả các chính quyền địa phương thối nát đã bước vào các liên minh với
tội phạm có tổ chức và đã hình thành các nhà nước mafia địa phương như thế nào.89
Peng Wang đã mô tả quá trình này như “sự thông đồng đỏ–đen giữa các sĩ quan
cảnh sát và các gangster địa phương”.90 Trong Chương 7 tôi sẽ so sánh và tương
phản các nhà nước mafia địa phương mới nổi này ở Trung Hoa lục địa với hiện
tượng “vàng đen” (hei jin, hắc kim) trong chính trị Đài Loan dưới Quốc Dân Đảng
từ đầu những năm 1950. Các liên minh như vậy đã cho phép các cán bộ ĐCSTQ
để ngoại hoá các chi phí đàn áp bằng việc thuê các côn đồ để hăm doạ những người
kiến nghị hay đánh những người biểu tình.91 Lynette Ong nhận thấy bằng cách nào
“các côn đồ-cho-thuê”:
làm tăng khả năng ép buộc của nhà nước để đem lại sự phục tùng thêm vào năng
lực đàn áp truyền thống của nó, như quân đội, cảnh sát, và các cơ quan tình báo.
Tuy vậy, về vài chiều nó khác với các định chế ép buộc truyền thống làm nền tảng
cho các nhà nước phi tự do. Thứ nhất, tác nhân tư nhân như một diễn viên là khác
biệt với các tác nhân nhà nước như quân đội và cảnh sát có quan hệ với các elite
chính trị. Thứ hai, ngược với bộ máy áp bức chính thức tạo thành một phần của
năng lực ép buộc thường xuyên của nhà nước, “các côn đồ-cho-thuê” (trong khi
phục vụ các chức năng hữu ích dưới các điều kiện nhất định), là không cần thiết
vào những thời gian khác. Bản chất bên-thứ ba của [các côn đồ-cho-thuê] cho phép
nhà nước để bỏ rơi và tách rời nó khi nó không được dùng. Điều này mang tính
chiến lược từ những cách nhìn nhận về chi phí và sự thoái thác trách nhiệm.92

Bản chất tràn lan và có hệ thống của sự vi phạm nhân quyền
Trong khi ĐCSTQ đã ký nhưng không phê chuẩn một số hiệp ước nhân quyền quốc
tế,93 trong sự thiếu một nền báo chí và tư pháp độc lập, các sự vi phạm quyền con
người ở Trung Hoa lục địa vẫn tràn lan và có hệ thống. Theo Andrew Nathan,
ĐCSTQ chịu trách nhiệm vì hàng loạt sự vi phạm các quyền con người mà trải từ
việc bỏ tù, bắt giữ tuỳ tiện hay sự lưu đày ép buộc, đàn áp tôn giáo, các sự vi phạm
liên quan đến các thủ tục hình sự, tra tấn và ngược đãi của các bạn tù của các tù
nhân và các trại lao động, tái định cư bắt buộc, phá thai và triệt sản bắt buộc, từ
chối quyền đình công, từ chối quyền tự do báo chí Trung quốc và nước ngoài,
ngược đãi những người đồng tính, các thực hành ưu sinh, việc sử dụng rộng rãi
hình phạt tử hình mà không có những sự bảo vệ thoả đáng, thu hoạch các cơ quan
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nội tạng từ các tù nhân bị kết án cho sự cấy ghép tạng, bắt cóc, buôn bán và ngược
đãi phụ nữ và con gái, xuất khẩu các sản phẩm lao động tù nhân.94
Một công cụ đàn áp đặc biệt xảo quyệt đã là việc sử dụng hệ thống (trại) tâm
thần của Trung Hoa lục địa để nhốt giam những người phê phán.95 Một báo cáo
chung của Human Rights Watch và Geneva Initiative on Psychiatry đã thấy rằng
“trong nhiều trường hợp từ cuối những năm 1950 … các nhà bất đồng chính kiến
bị giữ, những người-không tuân thủ, ‘những người tố giác’, và những người bất
đồng ý kiến khác đã phải chịu thêm sự đánh giá pháp y tâm thần bởi các nhà chức
trách pháp lý, cho là bị mất trí phạm tội và sau đó buộc bị tống giam vào các tổ
chức trị liệu tâm thần thuộc các kiểu khác nhau”.96 Các thực hành trái đạo đức và
vô luân như vậy vẫn là phần không thể tách rời của bộ công cụ đàn áp của ĐCSTQ.
Trong năm 2018 Dong Yaoqiong, một nữ sinh viên Trung quốc đã live-stream sự
phản kháng chống-ĐCSTQ của cô bằng việc đổ mực lên một poster Tập Cận
Bình.97 Vi phạm Điều 30 của Luật Sức khoẻ Tâm thần của Trung quốc98 sau đó cô
đã bị tống vào một viện tâm thần Hồ Nam để trải qua “sự điều trị” bắt buộc.99 Điều
này cho thấy rằng ĐCSTQ vẫn áp dụng thủ đoạn Maoist về điều trị tâm thần không
tự nguyện để đàn áp những người bất đồng chính kiến.

Đảng-nhà nước của Trung Hoa lục địa dễ bị tổn thương thế nào?
Trong chương này tôi đã vẽ chân dung nhà nước-đảng Trung quốc như một chế độ
chính trị mà lặp đi lặp lại đã cho thấy sự sẵn sàng của nó để sử dụng các công cụ
độc đoán cả rắn lẫn mềm để bảo vệ quyền lực của nó bằng hoặc việc đàn áp sự bất
bình công chúng hay bằng việc thâu nạp các nhóm có khả năng xung đột trong xã
hội. Trong khi con số chính xác của “các sự cố đông người” của Trung Hoa lục địa
bị tranh cãi,100

bằng chứng giai thoại trong năm năm qua gợi ý một sự tăng lên của các sự cố đông
người “xả-giận dữ”—các cuộc náo loạn quy mô lớn, thường dữ dội mà đã nổ ra từ
các sự cố có vẻ nhỏ và phản ánh sự bất bình chung hơn là những sự vi phạm các
quyền đặc thù. Trong tháng Sáu 2008, hơn 10.000 những người nổi loạn đã đốt
một đồn cảnh sát ở tỉnh Quý Châu khi cảnh sát được cho là đã che giấu một tội
giết người gây ra bởi bà con của các quan chức chính quyền địa phương—vụ gần
đây nhất trong một chuỗi được cho là tội ác.101

Một thí dụ gần đây và đặc biệt rùng rợn về một sự cố đông người dẫn đến tư pháp
dân phòng là việc giết bốn công nhân xây dựng trong một tranh chấp đất ở tỉnh Vân
Nam trong năm 2014.102 Các công dân bực tức đầu tiên đã còng tay các công nhân
di cư và sau đó đã thiêu họ. Chính sự nổi lên của bạo lực chính trị cực độ như vậy
cho biết phần kết thúc của chương này, trong đó tôi sẽ đưa ra những suy ngẫm về
các tính dễ bị tổn thương của đảng-nhà nước của Trung Hoa lục địa.
Trong tháng Tư 2013 Văn phòng Tổng hợp của ĐCSTQ đã phân phát Văn kiện
No. 9, một thông báo nội bộ thúc giục các ban lãnh đạo ĐCSTQ để bảo vệ chống

90

Tai hoạ của sự cai trị của ĐCSTQ ở Trung Hoa lục địa

lại bảy “hiểm hoạ” chính trị, kể cả chủ nghĩa hiến pháp, xã hội dân sự, các quan
điểm “hư vô” về lịch sử, “các giá trị phổ quát”, và sự khuyến khích “quan điểm
của phương Tây về phương tiện truyền thông (media)”. Nó cũng kêu gọi các Đảng
viên để củng cố sự kháng cự của họ đối với “sự thâm nhập” của các ý tưởng bên
ngoài, làm mới lại sự cam kết của họ để làm việc “trong lĩnh vực ý thức hệ”, và để
xử lý tất cả các ý tưởng, các định chế, và những người được cho là đe doạ sự cai
trị đơn phương của Đảng với sự cảnh giác được làm mới.103

Văn kiện No. 9 là một tài liệu then chốt để hiểu ĐCSTQ cảm nhận thế nào về các
tính dễ bị tổn thương của chính nó vào đầu thế kỷ thứ 21. Cái toát ra từ thông báo
nội bộ này là một đảng-nhà nước mà thấy mình dưới vòng vây, bị bao vây bởi các
kẻ thù cả bên trong lẫn bên ngoài Trung quốc. Tâm tính kẻ thù tiếp tục của ĐCSTQ
là rõ rệt từ thuật ngữ đấu tranh của văn bản. Các kẻ thù bên ngoài và bên trong của
ĐCSTQ được dán nhãn như “giai cấp tư bản chủ nghĩa”, “các lực lượng tây phương
chống-Trung quốc”, “các lực lượng chống-chính phủ” cũng như “những người với
các động cơ mờ ám bên trong Trung quốc”.104 Một “phương Tây” nguyên khối
được trao địa vị bản thể học và bị cáo buộc theo đuổi sự thay đổi chế độ bằng mọi
giá.
Văn kiện No. 9 tiết lộ một sự lo âu rằng các diễn viên bên trong và/hoặc bên
ngoài có thể tiến hành cái được gọi là “chủ nghĩa hư vô lịch sử” và “bóp méo lịch
sử Đảng và lịch sử của Trung quốc Mới”.105 Các tác giả của thông báo cung cấp
một chuỗi dài về cái được cho là chủ nghĩa hư vô như vậy được bày tỏ như thế nào,
thí dụ bằng việc bác bỏ
cách mạng; việc cho rằng cách mạng do Đảng Cộng sản Trung quốc lãnh đạo đã
chỉ dẫn tới sự phá huỷ; việc phủ nhận tính lịch sử không thể tránh được về sự lựa
chọn con đường Xã hội chủ nghĩa của Trung quốc, gọi nó là con đường sai lầm,
và lịch sử của Đảng và của Trung quốc mới là một “chuỗi liên tục của các sai lầm”;
việc bác bỏ các kết luận đã được chấp nhận về các sự kiện và các nhân vật lịch sử,
việc làm mất thể diện của các bậc tiền bối Cách mạng của chúng ta, và việc nói
xấu các lãnh đạo Đảng … Bằng việc bác bỏ lịch sử ĐCSTQ và lịch sử của Trung
quốc Mới, chủ nghĩa hư vô lịch sử tìm cách làm xói mòn cơ bản mục đích lịch sử
của ĐCSTQ, mà tương đương với việc phủ nhận tính chính đáng của sự thống trị
chính trị dài hạn của ĐCSTQ.106

Trong khung cảnh của chương này sự buộc tội này là đặc biệt đáng chú ý, vì nó tiết
lộ một nỗi sợ hãi sâu kín rằng sự uyên thâm học thuật và nghề báo độc lập có thể
nghi ngờ căn bản việc chép sử khá phiến diện riêng của ĐCSTQ và như thế làm
xói mòn tính chính đáng chính trị của đảng-nhà nước.
Nhu cầu của ĐCSTQ để kiểm soát chuyện kể lịch sử chính thức là hết sức rõ rệt
từ chỉ thị “Bảy Điều Không được Nói” (qi bu jiang, thất bất giảng), mà đã được
truyền đạt bằng nói miệng cho các nhà quản lý đại học Trung quốc trong năm 2013.
Một trong các chủ đề cấm kỵ không được nêu lên trong các lớp học Trung quốc là
“các sai lầm lịch sử của ĐCSTQ”.107 Chỉ thị “Bảy Điều Không được Nói” là một
trong những thí dụ hiếm hoi về việc ĐCSTQ thừa nhận rằng nó đã phạm các sai
lầm trong quá khứ. Ian Johnson đã chỉ ra rằng
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là khó để phóng đại vai trò của lịch sử trong một xã hội Trung quốc được vận hành
bởi một đảng Cộng sản. Bản thân chủ nghĩa cộng sản dựa trên chủ nghĩa tất định
lịch sử: một trong những điểm của Marx đã là thế giới tiến một cách không tránh
khỏi tới chủ nghĩa cộng sản, một lý lẽ mà các nhà xây dựng hệ thống như Lenin và
Mao đã dùng để biện minh cho sự lên nắm quyền bằng bạo lực của họ. Ở Trung
quốc, chủ nghĩa Marx được xếp chồng lên đỉnh của các ý tưởng cổ hơn nhiều về
vai trò của lịch sử. Mỗi triều đại kế vị đã viết lịch sử của triều đại tiền bối của nó,
và ý thức hệ chính trị thống trị—cái mà bây giờ được gọi chung là Khổng giáo—
đã dựa vào khái niệm rằng các lý tưởng cho sự cai trị phải được tìm thấy trong quá
khứ, với nhà cai trị nhân đức bắt chước chúng. Thành tích là quan trọng, nhưng
chủ yếu như bằng chứng về sự phán xét của lịch sử. Điều đó có nghĩa tốt nhất là
lịch sử được kiểm soát chặt.108

Trong khi Dahl đã cho rằng các chế độ chuyên quyền chắc có nhiều khả năng chịu
đựng (khoan dung) một sự đối lập chính trị khi các chi phí kỳ vọng của sự khoan
dung giảm xuống, các chi phí kỳ vọng của sự đàn áp tăng lên và/hoặc các chi phí
của sự đàn áp vượt các chi phí của sự khoan dung,109 trong trường hợp của Trung
Hoa lục địa các giả thiết mang tính tiên đề này không chắc được áp dụng. Từ viễn
cảnh của ĐCSTQ chi phí đàn áp sẽ luôn luôn được xem như thấp hơn chi phí của
sự tự do hoá. Sự kết hợp của các tội ác lịch sử gây ra bởi ĐCSTQ cùng với nỗi sợ
về cái gì sẽ xảy ra dẫn các cán bộ ĐCSTQ trong một chuyển đổi dân chủ giải thích
vì sao ĐCSTQ đã sẵn lòng để đầu tư các nguồn lực khá đặc biệt để bảo vệ quyền
lực của nó. Một báo cáo của các nhà nghiên cứu trung Hoa lục địa tại Đại học
Thanh Hoa đã tiết lộ rằng vào 2010 chi tiêu cho sự duy trì ổn định trong nước đã
trở nên lớn như chi tiêu của ĐCSTQ về quốc phòng.110 Sự an ninh hoá Trung Hoa
lục địa dưới Tập Cận Bình kể từ 2012111 như thế phải được xem như một dấu hiệu
của sự yếu căn bản của một chế độ dàn thế trận, không phải như một dấu hiệu của
sức mạnh. Kích cỡ rất lớn của các sai lầm lịch sử kết hợp của ĐCSTQ—kể cả
nhưng không hạn chế ở các tội ác chiến tranh phạm phải trong cuộc nội chiến, sự
ngự trị của khủng bố trong Đại Nhảy Vọt và Cách mạng Văn hoá, và sự đàn áp
phong trào chống-tham nhũng và ủng hộ-dân chủ ôn hoà—có thể được coi như các
phản khuyến khích mấu chốt cho đảng-nhà nước để tự do hoá và dân chủ hoá.
Không phải là một sự phóng đại để phỏng đoán rằng suốt thế kỷ thứ 20 mỗi gia
đình ở Trung Hoa lục địa đã bị ĐCSTQ biến thành nạn nhân theo cách này hay
cách khác. Trong một sự tự do hoá và dân chủ hoá khả dĩ của các hệ thống chính
trị của Trung Hoa lục địa các lời kêu gọi cho sự đền bù tài chính sẽ được đưa ra.
Việc chi trả bồi thường thoả đáng cho nhiều cựu nạn nhân và gia đình họ đến thế,
tuy vậy, sẽ là không thể. Sự tức giận công chúng đối với các tội chống lại loài người
của ĐCSTQ không thể tránh khỏi cũng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của ĐCSTQ khỏi
quyền lực. Sự ngược đãi chính trị và sự mất rất nhiều đặc quyền mà các cán bộ cả
cấp thấp lẫn cấp cao của ĐCSTQ và các cánh hẩu của họ được hưởng hiện thời sẽ
tiếp theo. Trong khi một quá trình sự Thật và Hoà giải noi theo gương Nam Phi có
thể là một cách thay thế khả dĩ để hoà giải với (chấp nhận sự thực đau lòng về) các
tội ác lịch sử do ĐCSTQ phạm phải, dưới các điều kiện của sự cai trị độc đảng
chuyên quyền việc này sẽ là không thể.
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Trong khi ĐCSTQ với tư cách một tổ chức chính trị chắc chắn đã học được từ
các thất bại của mình, nó đã chưa bao giờ cho phép một thảo luận công khai về
chấn thương nó đã gây ra cho xã hội trung Hoa lục địa. Trong một chừng mực nào
đấy, tuy vậy, bản thân nhân dân Trung quốc đã là đồng phạm trong sự bưng bít của
ĐCSTQ. Trong lời bạt của cuốn Cộng hoà Nhân dân Amnesia (xứ Chứng Quên)
Louisa Lim đã cho rằng
“sự quên” mà đã nhận chìm Trung quốc không phải chỉ bị ép buộc từ trên xuống;
bản thân nhân dân đã thông đồng trong chứng quên này và đã ôm chặt nó. Sự quên
là một cơ chế sống sót, hầu như là bản chất thứ hai. Nhân dân Trung quốc đã học
để ngoảnh mặt khỏi và quên bất cứ thứ gì khó chịu, cho phép đầu óc của họ in đậm
các ký ức giả—hay cho phép các ký ức thật bị xoá—vì sự tiện lợi… Đảng Cộng
sản Trung quốc liên tục ám chỉ đến 5.000 năm của lịch sử dân tộc trong khi bỏ đi
các hành động đáng xấu hổ gần đây của nó. Trong một nước mà đã làm nhiều hơn
bất cứ nước nào khác trên thế giới để làm giảm nghèo, việc đó có quan trọng
không? Câu trả lời là có. Nó quan trọng bởi vì bản sắc dân tộc của cường quốc thế
giới mới này dựa trên các sự lừa dối. Khi các sự lừa dối đó được dạy trong các
trường học, được chuyển y nguyên từ một thế hệ sang thế hệ tiếp, và việc nói sự
thật bị cấm, thì một chân không đạo đức ngoác ra ngày càng lớn hơn, sự nghi ngờ
trở nên lớn hơn, và cái giá phải trả là đắt nhất trong mọi thứ: một sự mất nhân
tính.112

Nhưng như với bất kể sự khái quát hoá nào, có các ngoại lệ. Trong Chương 6 tôi
sẽ thảo luận bốn hồi được xem xét kỹ lưỡng trong 30 năm qua nơi các công dân
trung Hoa lục địa có lương tri đã thách thức quyền lực của đảng-nhà nước và đã
thử tự do hoá và dân chủ hoá các định chế chính trị và văn hoá chính trị với sự giúp
đỡ của các chiến lược cải cách và các cách tiếp cận chiến thuật. Trong khi các
phong trào dân chủ của Trung Hoa lục địa cho đến nay đã không có khả năng lớn
nhanh hơn chủ nghĩa độc đoán của ĐCSTQ, chúng tiết lộ rằng các nhà hoạt động
dân chủ đã có nhiều tiến bộ kể từ 1989.
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CÁC THỬ THÁCH VÀ NỖI GIAN
TRUÂN CỦA PHONG TRÀO DÂN
CHỦ CỦA TRUNG HOA LỤC ĐỊA

Bình luận về trạng thái quá nhiều nhóm đối lập thường khu biệt và rời rạc mà đã
nổi lên cả bên trong và bên ngoài Trung Hoa lục địa sau 1989, Jean-Philippe Béja
đã cho rằng “các cụm từ tốc ký” thuận tiện “như ‘cộng đồng bất đồng ý kiến’ hay
‘đối lập’ không được che mờ thực tế rằng chúng ta đang đối xử với một phong trào
lỏng lẻo, không có cấu trúc mà thiếu một chiến lược và chương trình thống nhất”.1
Trong khi tôi không bất đồng với đánh giá tổng thể của Béja, chương này sẽ tiết lộ
rằng từ 1989 cho đến ngày nay phong trào dân chủ của Trung Hoa lục địa thực ra
đã phát triển nhảy vọt. Trong phần lý luận của cuốn sách này tôi đã lý lẽ rằng nhằm
để thấy rõ tính liên tục và sự thay đổi bên trong phong trào dân chủ cho trước của
một nước, chúng ta cần tiến hành các nghiên cứu dọc. Trong chương này tôi sẽ dựa
vào phê phán của tôi về các nghiên cứu dân chủ hoá trong Chương 3, sử dụng ba
TOPC của Gene Sharp, Saul Alinksy và Paulo Freire được trình bày trong Chương
4 như các đoản văn (vignette) giải tích của tôi và phân tích bốn hồi được xem xét
kỹ mà có thể rọi ánh sáng lên các thử thách và nỗi gian truân của phong trào dân
chủ của Trung Hoa lục địa. Trong chương này tôi chọn để tập trung vào các cuộc
đấu tranh quan trọng nhất cho dân chủ ở Trung Hoa lục địa kể từ phong trào Tường
Dân chủ 1978. Hồi thứ nhất sẽ tập trung vào phong trào chống-tham nhũng và ủng
hộ-dân chủ 1989. Hồi thứ hai sẽ thảo luận cố gắng thất bại để lập Đảng Dân chủ
Trung quốc (ĐDCTQ) trong 1998. Hồi thứ ba phân tích Hiến chương 08 của Trung
Hoa lục địa từ 2008. Hồi thứ tư mổ xẻ động học của phong trào Công dân Mới
(NCM-New Citizen Movement) giữa 2009 và 2014. Trong tất cả bốn hồi tôi sẽ trả
lời các câu hỏi hàng đầu sau đây:

1.
2.

Các tiền đề nào đã báo cuộc đấu tranh vì dân chủ và các cơ hội chính trị được
cảm nhận bởi người tham gia lúc đó là gì?
Phái cải cách nào đã khởi xướng cuộc đấu tranh cụ thể vì dân chủ?
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Cách tiếp cận cải cách chiến lược nào đã được thực hiện?
Các bài học chủ chốt được rút ra là gì?

Hồi 1: Phong trào chống-tham nhũng và ủng hộ-dân chủ rộng toàn
quốc 1989 của Trung Hoa lục địa
Các tiền đề và cơ hội chính trị
Phong trào chống-tham nhũng và ủng hộ-dân chủ rộng toàn quốc 1989 của Trung
Hoa lục địa đã được kích bởi các nguồn khác nhau của sự bất bình công chúng.
Naughton đã chỉ ra rằng trước “1989, Trung quốc đã theo đuổi một sự chuyển đổi
tiệm tiến tới một nền kinh tế thị trường dưới sự giám hộ của Đảng Cộng sản”2 và
rằng “cải cách những năm 1980 đã được đặc trưng như phi tập trung hoá, song
trùng (dual track [hai giá, kế hoạch-thị trường, công-tư,..]), và tận dụng rộng rãi sự
mặc cả và giao khoán cá biệt”.3 Bản chất không minh bạch và vô trách nhiệm của
các cải cách kinh tế tiệm tiến đã cho phép các cán bộ ĐCSTQ và các cánh hẩu của
họ lợi dụng các lỗ hổng quy chế và làm giàu cho bản thân họ. Spence chỉ ra rằng

không nghi ngờ gì các đảng viên ĐCSTQ đã thường tham ô vặt trong quá khứ,
nhưng vào 1985 họ đã tham nhũng trên một quy mô to lớn. Những người Trung
quốc mới giàu, có khả năng được lợi từ các cải cách kinh tế đã khao khát các hàng
hoá tiêu dùng, và sự cám dỗ để tuồn các hàng nhập khẩu khan hiếm ra thị trườngchợ đen là khó để cưỡng lại.4

Sự tức giận của công chúng về tham nhũng và sự câu kết tràn lan đã bị làm trầm
trọng thêm bởi một sự bất mãn chung với cách ĐCSTQ quản lý nền kinh tế Trung
Hoa lục địa. Trong khi đầu những năm 1980 đã được đánh dấu bởi một sự tiến bộ
kinh tế, vào cuối những năm 1980 lạm phát đã đe doạ các tiêu chuẩn sống được cải
thiện vừa phải của những người Trung quốc cả nông thôn và đô thị.5
Tuy vậy, các mối bất bình kinh tế đã có ở Trung Hoa lục địa trước đây. Như thế,
vì sao trong mùa xuân 1989 sự bất bình công chúng đã nổ ra trên mức toàn quốc
và theo Nathan và Link đã lan ra “hầu như mọi thành phố lớn của Trung quốc”?6
Theo lời của Sharp “các cuộc vận động bất tuân” chính trị “chống lại các chế độ
độc tài có thể bắt đầu theo những cách đa dạng. Trong quá khứ các cuộc đấu tranh
này đã hầu như luôn luôn không được lập kế hoạch và về cơ bản bất ngờ.”7 Điều
này cũng đúng với phong trào 1989 của Trung Hoa lục địa. Các cuộc phản kháng
ban đầu được kích động bởi cái chết của cựu tổng bí thư ĐCSTQ Hồ Diệu Bang.
Như một con dê tế thần cho những tai ương kinh tế của Trung Hoa lục địa vào cuối
những năm 1980 Hồ đã bị cách chức trong năm 1987. Cái chết của ông trong mùa
xuân 1989 đã tạo cớ cho những người phản kháng tụ hợp công khai. Trong khi để
tang Hồ những người phản kháng đã cũng có thể xả những sự thất vọng khác bị
dồn nén của họ. Họ có thể đã không có một tầm nhìn rõ ràng về đích của hành trình
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của họ, nhưng theo Unger các sinh viên, các trí thức, các công nhân và các công
dân thường, “đã có phóng chiếu một tầm nhìn lờ mờ về những gì họ muốn, và nó
được tóm tắt trong từ ‘Dân chủ’.”8 Các đòi hỏi cụ thể liên quan đến một nền tư
pháp độc lập9 và nhiều quyền tự do hơn ở nơi làm việc của họ.10 Trong thời gian
phong trào 1989 các nhà hoạt động cũng đã đòi quyền tự do ngôn luận,11 quyền tự
do báo chí12 và quyền tự do hiệp hội.13 Trong Chương 4 tôi đã phác hoạ phê phán
của Sharp về các nhà hoạt động dân chủ dựa quá nhiều vào sự may rủi để thúc đẩy
sự nghiệp của họ. Theo lời của Sharp, trong khi “tính tự phát có một số phẩm chất
tích cực, nó thường đã có những sự bất lợi. Thường xuyên, các nhà dân chủ phản
kháng đã không lường trước những hành động hung các của chế độ độc tài, vậy
nên họ đã chịu tổn thất trầm trọng và sự kháng cự đã sụp đổ. Đôi khi sự thiếu kế
hoạch của các nhà dân chủ đã để các quyết định cốt yếu cho sự may rủi, với các kết
quả tai hại.”14
Nhà lãnh đạo lao động Hàn Đông Phương (Han Dongfang), một trong những
nhân vật chính của 1989, đã thừa nhận điểm yếu này của phong trào khi suy ngẫm
về các cuộc trò chuyện anh đã có trong 22 tháng trong tù của anh:
Khi ở trong tù tôi đã tranh luận với những người thẩm vấn tôi. Họ đã khăng khăng
rằng phong trào đã được suy tính trước và có kế hoạch kỹ. Tôi đã bảo họ không
phải thế. Tôi đã nói rằng nếu đã có các điều kiện ở nước chúng ta cho người dân
suy tính trước và lập kế hoạch một phong trào khổng lồ như vậy, thì Đảng Cộng
sản đã chết từ lâu rồi, đã biến mất mà không có một dấu vết nào.15

Hàn đã so sánh
phong trào dân chủ 1989 với một quả chưa chín. Nhân dân đói đến mức họ đã tuyệt
vọng. Khi đột nhiên phát hiện ra một quả, họ đã vồ ngay lấy nó, và nuốt nó nguyên
vẹn. Rồi họ bị đau bụng và bị ợ chua trong miệng. Như thế họ có nên ăn quả ấy
hay không? Bạn có thể nói họ không nên, nhưng họ đã đói. Và nếu bạn nói rằng
họ nên, quả họ đã ăn vẫn còn xanh, không ăn được.16

Các diễn viên chủ chốt
Phong trào 1989 ban đầu đã hầu như hoàn toàn do sinh viên-dẫn dắt. Elizabeth
Perry đã phê phán “tâm tính tôn sùng-hoàng đế”17 giữa các lãnh tụ sinh viên, bởi
đó các sinh viên “đã cam chịu một hình mẫu quen thuộc của chính trị nghi thức”.18
Perry mô tả
việc tái chế này của truyền thống … vào ngày 22 tháng Tư 1989, ngày lễ tang do
chính phủ tổ chức cho cựu tổng bí thư Đảng Hồ Diệu Bang … các sinh viên đã tìm
được cách để biến cuộc tưởng niệm chính thức thành một cuộc biểu diễn chốngbá quyền… Thế mà một đặc điểm nổi bật của buổi lễ đối lập 22 tháng Tư đã là sự
bám chặt của nó vào các phương thức ứng xử đúng quy tắc truyền thống. Ba đại
diện sinh viên đã thử—theo cung cách cổ xưa của sự can gián của các bậc học giả
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trung Hoa—để dâng một sớ (kiến nghị) đòi một sự giải thích cho việc đuổi Hồ
Diệu Bang và một cuộc gặp với thủ tướng hiện hành, Lý Bằng. Việc vào Đại Lễ
Đường Nhân dân bị từ chối, ba phái viên trẻ đột ngột quỳ xuống và bắt đầu khấu
đầu lạy. Bị lúng túng vì bị ám chỉ giống buổi chầu hoàng đế, cuối cùng các quan
chức đã mở cửa, cho phép các sinh viên dâng kiến nghị của họ cho một viên chức
cấp thấp người đã bác bỏ ngay các đòi hỏi của họ.19

Sự mô tả của Perry về các lãnh tụ sinh viên như gắn bó cố hữu với các khái niệm
hoàng đế của các Nho sĩ là hữu ích vì nó ngăn trở chúng ta khỏi việc phân loại họ
như các diễn viên chống-quyền thế. Trong khi họ quả thực hết sức phê phán đảngnhà nước họ đã cũng có thể được coi như các thành viên khao khát để được công
nhận là ủng hộ-quyền thế của Trung Hoa lục địa. Mâu thuẫn nội tại này đã hạn chế
các sự lựa chọn của các lãnh tụ sinh viên và đã ngăn cản họ khỏi việc chấp nhận
các chiến lược chống-quyền thế chiến đấu hơn (và có lẽ thành công hơn).
Một khi đang tiến triển, phong trào 1989 đã thu hút một dải rộng các diẽn viên
xã hội khác gia nhập cuộc đấu tranh vì dân chủ. Khi chứng kiến sự phân cực giữa
các sinh viên phản kháng và chính phủ, 12 nhà văn và học giả đã nhắm tới việc bắc
cầu ngang hố ngăn cách giữa các phái đối chọi nhau. Cách họ định vị mình gợi ý
rằng họ thuộc về phái mà tôi đã nhắc đến như phái xuyên-quyền thế trong Chương
3. Một sự không chấp nhận từ những người phản kháng và đảng-nhà nước, tuy vậy,
đã có nghĩa rằng cố gắng của họ để làm trung gian đã vô ích. Một trong những học
giả xuyên-quyền thế, nhà báo và nhà văn Đới Tình (Dai Qing), sau đó đã bị bỏ tù
10 tháng vì sự dính líu của bà vào phong trào 1989.20 Trong khi ban đầu giữ một
khoảng cách khỏi phong trào lao động, trong những tuần cuối cùng trước vụ đàn
áp thẳng tay ngày 4 tháng Sáu 1989, một liên minh sinh viên–lao động đã nổi lên.
Sự thành lập Liên đoàn Tự trị độc lập của Công nhân Bắc Kinh tại quảng trường
Thiên An Môn đã là quan trọng, vì nó đã nhận được

sự ủng hộ vật chất và tinh thần từ các công nhân của thành phố, và đã có khả năng
huy động các nguồn lực đáng kể trong một thời giai tương đối ngắn. Phong trào
của các công nhân đã tăng nhanh nhất sau khi công bố quân luật—chính xác vào
lúc phong trào sinh viên đã bắt đầu tan đi và đóng một vai trò ít quyết định hơn
trong các sự kiện.21

Diễn biến này ủng hộ nhận xét của Sharp rằng cuộc đấu tranh bất-bạo động làm
tăng tốc sự dân chủ hoá của xã hội, vì nó nâng cao sự tự-tin của dân chúng, cung
cấp các công cụ để kháng cự sự kiểm soát phi dân chủ, tính đến quyền tự do ngôn
luận và quyền tự do tụ hội và sự làm trẻ hoá một xã hội dân sự trước kia bị trung
lập hoá về chính trị.22 Nó cũng cho thấy rằng 1989 về cơ bản đã được lãnh đạo bởi
hai phái cải cách: các lãnh tụ sinh viên, những người đã phê phán đảng-nhà nước
nhưng đồng thời đã khao khát để trở thành các thành viên tương lai của giới quyền
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thế của Trung Hoa lục địa, và các lãnh tụ lao động có đầu óc chống-quyền thế hơn
với một sự quan tâm đến một phong trào lao động độc lập.

Cách tiếp cận cải cách chiến lược
Bất chấp các mâu thuẫn nội bộ và sự thiếu một chiến lược được thống nhất chung
phong trào 1989 đã biểu lộ một số điểm mạnh. Sharp và Jenkins đã nhận diện mười
một thành tựu: 1) khả năng của phong trào để công khai thách thức đảng-nhà nước,
2) tiến hành cuộc tuyệt thực có lẽ lớn nhất trong lịch sử, 3) bất tuân quân luật trong
thời gian hai tuần lễ, 4) việc huy động sinh viên tại 350 trường cao đẳng và đại học
trên toàn quốc, 5) các cuộc biểu tình chống tham nhũng và đòi quyền tự do trong
hầu như tất cả các thành phố lớn của Trung quốc, 6) thu được sự ủng hộ của dân
đô thị Trung quốc, 7) tạm thời chia rẽ ban lãnh đạo đảng-nhà nước, 8) lôi kéo sự
ủng hộ từ các lãnh đạo quân đội tại chức và về hưu không muốn đàn áp thẳng tay
những người biểu tình, 9) ngăn cản thành công Quân đoàn 38 cố gắng vào Bắc
Kinh, 10) làm mất tính chính đáng của đảng-nhà nước Trung quốc trước vụ đàn áp
thẳng tay, và 11) mở đường đấu tranh bất-bạo động như một phương tiện trung tâm
để phản đối chủ nghĩa độc đoán ở Trung Hoa lục địa.23
Thế nhưng đồng thời, phong trào 1989 cũng đã có một số điểm yếu cố hữu.
Elizabeth Perry đã chỉ ra rằng trong khi phong trào quả thực đã tìm được cách để
lôi kéo hàng triệu người Trung quốc xuống đường, bản chất nghiệp đoàn chủ nghĩa
(corporatist) của đảng-nhà nước cũng đã có nghĩa rằng các đơn vị công tác đã không
chỉ có thể được huy động mà cũng bị giải ngũ khá nhanh.24 Bà cũng đã phê phán
sự háo hức của các sinh viên để tham gia vào một đối thoại chính trị, mà bà coi như
một “sự thú nhận ảnh hưởng mà nhà nước đã tiếp tục sử dụng; những người phản
kháng đã muốn một vai trò trong cảnh hào nhoáng chính trị chính thống, mà đối
với họ đã vẫn là cuộc biểu diễn thực duy nhất trong phố”.25 Perry phê phán gay gắt
sự tự nhận biết bản thân của các lãnh tụ sinh viên: “Có lẽ khía cạnh gây đau buồn
nhất của đòi hỏi cho cuộc đối thoại đã là sự phân vai hạn chế của các nhân vật được
bao gồm trong lời yêu cầu. Việc làm sống mãi một tâm tính Khổng giáo mà được
gán cho các trí thức vai của những người phát ngôn cho quần chúng, các sinh viên
đã cho rằng họ đã là mảng duy nhất của xã hội mà tiếng nói của nó đáng được lắng
nghe.”26
Geremie Barmé và John Crowley, mặt khác, đã phê phán các lãnh tụ sinh viên
vì sự bất lực rõ ràng của họ để tiến hành một đối thoại xây dựng với chính phủ.
Trong phim tài liệu Thiên An Môn Barmé và Crowley lý lẽ “(duihua), đối thoại, đã
là một phần then chốt của chiến lược của các nhà cải cách để mở cửa hệ thống
chính trị. Nó đã nhắm vào việc làm cho các quan chức ở mọi mức sẵn sàng đáp ứng
hơn với ý kiến dân chúng.”27 Trong khi phê phán sự không sẵn lòng của chính phủ
để tiến hành một cuộc đối thoại có ý nghĩa với các đại diện sinh viên, phần lớn của
phim tài liệu tập trung vào những sự bất đồng nội bộ giữa các sinh viên về liệu có
hay không và cách tiến hành một đối thoại có ý nghĩa với đảng-nhà nước.
Phê phán của Perry về các lãnh tụ sinh viên như những người tham gia đối thoại
tự đề cao là không thuyết phục vì chính các sinh viên đã là những người khởi xướng
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phong trào. Điều này có nghĩa rằng họ có quyền chính đáng để đại diện bản thân
họ. Ngoài ra phê phán của Barmé và Crowley về bản chất của đối thoại cũng không
trúng vấn đề. Vấn đề đã không phải là đối thoại được tiến hành thế nào, mà là các
sinh viên đã nghĩ họ thực sự có thể đạt được một sự dàn xếp được thương lượng
với đảng-nhà nước trước nhất. Trong khi trong thời gian của chính trị thường
nhật—và ngay cả dưới các điều kiện của chủ nghĩa độc đoán—người ta có thể biện
minh ủng hộ một đối thoại có tác dụng biến đổi Freirean giữa những kẻ áp bức và
những người bị áp bức, còn trong một sự đối đầu hết sức phân cực như phong trào
1989 có thể có và phải có chỉ một kẻ thắng, mà là phong trào dân chủ nổi dậy.
Sharp đã lập luận một cách thuyết phục rằng các nhà dân chủ không nên tiến
hành các thương lượng với các nhà độc tài. Ông nhắc nhở chúng ta rằng “lời mời
chào của một chế độ độc tài về ‘hoà bình’ qua các cuộc thương lượng với đối lập
dân chủ, tất nhiên, là khá gian xảo. Bạo lực đã có thể chấm dứt ngay lập tức bởi
bản thân các nhà độc tài.”28 Trong trường hợp của phong trào chống-tham nhũng
và ủng hộ-dân chủ 1989, ban lãnh đạo ĐCSTQ đã có thể đi nột bước để lật lại bài
xã luận Nhân dân Nhật báo ngày 26 tháng Tư, mà đã lên án những người biểu tình
như “một số cực nhỏ những người với các mục đích che giấu cố ý … [những người]
đã gieo sự bất đồng trong nhân dân, đẩy cả nước vào hỗn loạn và phá hoại tình
trạng ổn định và thống nhất chính trị”.29 Chris Buckley đã chỉ ra rằng “một lời cảnh
cáo để làm nản chí sự phản kháng hơn là kích động nó”.30 Điều này ủng hộ luận
điểm của Sharp rằng “ các ‘cuộc thương lượng’ không có nghĩa rằng hai bên ngồi
lại với nhau trên cơ sở bình đẳng và thảo luận kỹ và giải quyết các bất đồng mà đã
tạo ra xung đột giữa họ”.31 Ông cảnh cáo rằng “hoà bình của nhà độc tài thường
không hơn sự yên tĩnh của nhà tù hay của nấm mồ”.32

Các bài học rút ra
Vì phong trào 1989 đã không đạt được bất cứ mục tiêu tự tuyên bố nào của nó, câu
hỏi nảy sinh các bài học chủ chốt nào có thể được rút ra từ cuộc đấu tranh vì dân
chủ không thành công này. Gene Sharp và Bruce Jenkins đã quan sát phong trào
1989 ở Bắc Kinh từ 28 tháng Năm cho đến 6 tháng Sáu. Khi phỏng vấn các lãnh tụ
sinh viên và những người phản kháng tham gia, họ đã nhận ra rằng trong khi phong
trào đã bám vào cuộc đấu tranh bất-bạo động như một vấn đề nguyên tắc, họ “đã
không có khả năng để khám phá ra bất kể bằng chứng nào về một sự hiểu chính
thức hơn về bản chất của cuộc đấu tranh bất bạo động. Chẳng sinh viên nào chúng
tôi nói chuyện với đã biết bất kể cuốn sách, pamphlet, hay tư liệu nghe-nhìn nào
(trong bất kể ngôn ngữ nào) đề cập đến đấu tranh bất bạo động.”33 Sharp và Jenkins
cũng đã lưu ý rằng những người “được phỏng vấn đã tuyên bố rằng sự thiếu một
‘tổ chức được thừa nhận phổ quát’ đã là khía cạnh yếu nhất của phong trào của
họ”.34 Họ cũng đã chỉ ra rằng “đã là khó để biết chắc bất kể mức độ đáng kể nào
của tư duy chiến lược trong phong trào ủng hộ-dân chủ … Phần lớn việc lập kế
hoạch hành động đã mang tính chiến thuật hơn là chiến lược. Chúng tôi đã không
thấy bằng chứng nào về các kế hoạch được phối hợp mà đã bao gồm một dải các
hoạt động hỗ trợ lẫn nhau trong các giai đoạn cụ thể.”35 Trong khi các công nhân
đã tán thành một chiến lược chống-quyền thế, còn các sinh viên trên thực tế đã theo
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đuổi một cách tiếp cận ngựa thành trojan. 12 nhà văn và học giả, những người đã
thử làm trung gian giữa các lãnh tụ phong trào và chính phủ, mặt khác đã tán thành
một chiến thuật xuyên-quyền thế.
Sharp và Jenkins đã chỉ ra hai sai lầm chiến lược của toàn bộ phong trào. Họ đã
thấy rằng những người phản kháng đã chấp nhận một rủi ro rất cao bằng việc chiếm
“một vị trí vật lý có giá trị biểu tượng dù sao đi nữa” và gợi ý rằng một sự rút lui
khỏi Quảng trường Thiên An Môn trước 4 tháng Sáu đã có thể có ý nghĩa chiến
thuật tốt hơn. Họ viết rằng “nhìn lại, một thời điểm rất tốt cho việc rút lui đã là sau
khi nhân dân Bắc Kinh đã lặp đi lặp lại bắt Quân đoàn thứ 38 dừng lại và quay đi.
Các sinh viên khi đó đã có thể nhận là thắng lợi và đi ra để cảm ơn nhân dân, lan
truyền thông điệp của họ về dân chủ và chống-tham nhũng khắp Bắc Kinh và cuối
cùng ở địa phương.”36 Phê phán thứ hai của họ liên quan đến
sự thất bại để huy động một sự bất-hợp tác ồ ạt quy mô lớn đối với hệ thống bởi
chính những người mà việc làm của họ làm cho sự tiếp tục của nó là có thể. Việc
này bao gồm nhất là ngành dân sự, lực lượng quân đội, cảnh sát và các nhà vận
hành viễn thông và giao thông. Các phương pháp bất-hợp tác, nhất là trong trường
hợp bất-hợp tác chính trị (cũng như các cuộc đình công và tẩy chay kinh tế), thường
tạo thành phương pháp mạnh mẽ nhất trong nhiều phương pháp đấu tranh bất bạo
động.37

Hồi 2: Cố gắng thất bại để lập Đảng Dân chủ Trung quốc trong 1998
Các tiền đề và cơ hội chính trị
Một trong những bài học then chốt của 1989 đã là, một phong trào đối lập chính trị
mà không có một tổ chức vận hành thì không chắc thành công. Để sửa chữa thiếu
sót này, trong năm 1998 các nhà hoạt động dân chủ đã thử thành lập một đảng đối
lập mà họ gọi là Đảng Dân chủ Trung quốc (ĐDCTQ). Tôi nhớ lại một cuộc trò
chuyện về ĐDCTQ với một nhà ngoại giao Đức ở Bắc Kinh trong năm 2001, người
đã bối rối một cách chân thật rằng trong cuối những năm 1990 các nhà hoạt động
dân chủ Trung quốc đã thử thành lập một đảng đối lập. Ông đã bối rối: Vì sao ai
đó lại thử đối đầu trực diện thách thức quyền lực của ĐCSTQ, chỉ chín năm sau
cuộc đàn áp thẳng tay đẫm máu chống lại những người phản kháng trên quảng
trường Thiên An Môn cũng như ở các phần khác của đất nước? Để trả lời câu hỏi
này chúng ta cần hiểu trong các năm 1997 và 1998 tình hình trong nước và quốc tế
của Trung quốc đã đan xen mật thiết như thế nào và việc này đã tạo ra các cơ hội
chính trị như thế nào cho các nhà phê phán sự cai trị của ĐCSTQ. Teresa Wright
đã chỉ ra rằng bắt đầu
trong 1997 … một sự tan băng chính trị được làm mới đã bắt đầu, một phần liên
quan đến sự không chắc chắn xung quanh cái chết của Đặng Tiểu Bình trong tháng
Giêng, nhưng cũng xuất phát từ mong muốn của Trung quốc để tham gia như một
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nước ngang hàng vào cộng đồng quốc tế. Đáng kể, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton
đã có kế hoạch thăm Trung quốc trong tháng Sáu 1998, và Cao Uỷ LHQ về các
Quyền con Người Mary Robinson đã được chờ đợi trong tháng Chín 1998. Các ý
niệm mơ hồ về một cơ hội chính trị đã xảy ra trong tháng Ba 1997, khi Hội nghị
Nhân dân Toàn quốc đã sửa đổi Luật Hình sự đến mức các tội chính trị về “phảncách mạng” được huỷ bỏ; chúng được thay bằng một sự chọn lựa ít chính trị hơn
của các sự phạm tội về “an ninh quốc gia”. Tiếp đến, trong tháng Chín, Đại hội
Đảng thứ 15 đã nhấn mạnh nhu cầu để quản trị đất nước bằng luật, và lần đầu tiên
nhắc tới các quyền con người. Trong tháng Mười, các lãnh đạo Trung quốc đã ký
Công ước LHQ về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá và cho biết rằng, sau
nhiều năm cưỡng lại, họ sẽ mau ký Công ước về các Quyền Dân sự Chính trị nữa.
Tháng tiếp theo, Nguỵ Kinh Sinh (Wei Jing-sheng) được thả để chữa bệnh và bị
trục xuất sang Hoa Kỳ. Trong tháng Ba 1998, Bộ trưởng Ngoại giao Tiền Kỳ Sâm
(Qian Qichen) đã chính thức công bố rằng chế độ quả thực đã quyết định để ký
công ước sau.38

Những diễn biến này đã cho các nhà hoạt động dân chủ Trung quốc hy vọng về
một cơ hội chính trị.

Các diễn viên chủ chốt
ĐDCTQ đã là đứa con tinh thần của Vương Hữu Tài (Wang Youcai), một cựu lãnh
tụ sinh viên trong phong trào 1989. Ông đã giúp soạn điều lệ ĐDCTQ và đã nghĩ
ra ý tưởng để đăng ký về pháp lý các chi nhánh ĐDCTQ ở mức tỉnh.39 Trong văn
kiện thành lập của nó, “Tuyên bố Công khai về Thành lập Uỷ ban Trù bị Chiết
Giang ĐDCTQ”, các nhà sáng lập ĐDCTQ đã khẳng định rằng “một chính phủ là
đầy tớ của công chúng và không phải là tổ chức kiểm soát nó”,40 đã phê phán
ĐCSTQ vì không cho phép các đảng đối lập tồn tại, lên án việc nó sử dụng tra tấn
và cải tạo qua lao động và đã quở trách ĐCSTQ vì việc sử dụng “bạo lực và sự hăm
doạ bạo lực”41 để bảo vệ quyền lực của nó.
Khi phân tích cấu trúc đảng viên của ĐDCTQ, Wright đã thấy rằng đảng tiềnđối lập (proto-opposition) sống ngắn “gồm các cá nhân thuộc đủ loại tuổi, trình độ
giáo dục và kinh nghiệm phản kháng”.42 Đa số các nhà hoạt động của nó đã giữa
30 và 60 tuổi. Trong khi nhiều người đã tham gia tích cực vào phong trào 1989,
những người khác trước kia đã tham gia phong trào Tường Dân chủ 1978–80 của
Trung Hoa lục địa. Một nhóm nhỏ hơn của các nhà hoạt động ĐDCTQ đã tham gia
hoạt động phong trào lao động.43 Merle Goldman đã chỉ ra rằng “tư cách thành viên
đa giai cấp—các trí thức bị gạt sang bên lề hay bị cách chức, các chủ doanh nghiệp
nhỏ, và công nhân thường—đã là điển hình của hầu hết chi nhánh [ĐDCTQ]”.44
Goldman gợi ý rằng mặc dù
vào bất cứ lúc nào ĐDCTQ đã không bao giờ có hơn khoảng hai trăm nhà hoạt
động và nó đã không có vẻ thu hút một đám đông đi theo, cấu tạo đa giai cấp của
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tư cách thành viên của nó, tầm với tổ chức toàn quốc của nó, sự tham gia của nó
trong các cuộc bầu cử địa phương, các cố gắng của nó để giúp các công nhân bị
sa-thải đưa ra công khai cảnh ngộ của họ, và đặc biệt các cố gắng của nó qua các
thủ tục pháp lý để thành lập một đảng thay thế khả dĩ, đã bị ĐCSTQ coi như một
mối đe doạ trực tiếp cho tính chính đáng và quyền lực của nó.45

Cách tiếp cận cải cách chiến lược
Bất chấp việc phê phán sự cai trị tiếp tục của ĐCSTQ ở Trung Hoa lục địa, nhà
khởi xướng ĐDCTQ Vương Hữu Tài đã thận trọng với các cách tiếp cận chốngquyền thế quá hăng hái. Một nhà hoạt động khác họ Vương—Vương Bính Chương
(Wang Bingzhang)—đã gợi ý vào đầu năm 1998 rằng ĐDCTQ phải hoạt động để
lật đổ ĐCSTQ trong một cuộc cách mạng. Nhìn lại, việc ĐCSTQ xứ lý Vương Bính
Chương cực kỳ thô bạo—ông đã bị trục xuất khỏi Trung quốc năm 1998 và muộn
hơn đã bị các đặc vụ an ninh Trung quốc bắt cóc khỏi Việt Nam trong 200246—gợi
ý rằng cách tiếp cận thận trọng hơn nhiều của Vương Hữu Tài nhấn mạnh đặc tích
hợp pháp của ĐDCTQ có thể đã cứu mạng ông.47
Wright đã chỉ ra rằng “mặc dù các đòi hỏi của ĐDCTQ đã được diễn đạt bằng
từ ngữ ôn hoà, trung thành, chính mục đích của việc thành lập một đảng đối lập
chứng tỏ một sự đoạn tuyệt rõ ràng khỏi những sự nhấn mạnh sớm hơn về cải tổ
Đảng Cộng sản”.48 Tuy trong khi theo đuổi một mục tiêu cơ bản chống-quyền thế,
Vương Hữu Tài thực ra đã chọn một chiến lược ngựa thành trojan làm việc bên
trong hệ thống. Điều này là hiển nhiên khi ông và các nhà hoạt động ĐDCTQ khác
đã nhấn mạnh bản chất trù bị của đảng đối lập của họ. Để làm nhẹ bớt thêm cú đòn
chống lại ĐCSTQ, Vương Hữu Tài và những người ủng hộ của ông cũng đã chọn
một cách tiếp cận cải cách xuyên-quyền thế bằng thử đăng ký các uỷ ban trù bị
ĐDCTQ với Bộ Công việc Dân sự (MoCA) của Trung Hoa lục địa, đầu tiên ở mức
tỉnh và muộn hơn ở mức trung ương. Nếu giả như chiến lược này đã thành công,
các chi nhánh ĐDCTQ trở thành các tổ chức xã hội dân sự (CSO) được công nhận
chính thức và như thế đóng góp trực tiếp cho sự NGO-hoá phong trào dân chủ của
Trung Hoa lục địa.49 Không ngạc nhiên, tuy vậy, MoCA đã từ chối đăng ký các chi
nhánh ĐDCTQ trù bị như các CSO. Không lâu sau đó ĐCSTQ đã bắt đầu bắt các
nhà hoạt động ĐDCTQ và cho họ các bản án tù dài. Vào lúc được thả trong đầu
những năm 2000 các cựu nhà hoạt động ĐDCTQ đã tường thuật rằng họ đã bị tra
tấn trong khi bị giam.50
Cố gắng thất bại để thành lập ĐDCTQ trong năm 1998 không chỉ đã tiết lộ quyết
tâm tiếp tục của ĐCSTQ để bóp chết trong trứng nước bất cứ sự chống đối nào đối
với sự cai trị của nó. Về phía các nhà hoạt động dân chủ trung Hoa lục địa nó cũng
phơi ra những sự chia rẽ nội bộ khá gay gắt quanh vấn đề chiến lược và sự lãnh
đạo, thí dụ ai đại diện đảng tiền-đối lập với tư cách người phát ngôn của đảng.51
ĐDCTQ cũng đã phải cạnh tranh với một nhánh hải ngoại được Vương Bính
Chương thành lập ở New York, Đảng Dân chủ và Công lý Trung quốc. Wright đã
suy tưởng rằng sự cạnh tranh giữa những người lưu vong trung Hoa lục địa vì sự
hỗ trợ tài chính trong hoạt động của họ chống-ĐCSTQ đã làm yếu thêm phong trào
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dân chủ trung Hoa lục địa.52 Bà đã gợi ý thêm rằng “truyền thống ca ngợi chủ nghĩa
cực đoan và sự bất khoan dung của ĐCSTQ”53 có thể đã để lại một tác động lâu dài
lên phong trào đối lập, vì nó không cổ vũ sự thoả hiệp và sự hợp tác với những
người mà người ta không đồng ý hoàn toàn với họ.

Các bài học rút ra
Sự thiếu một chiến lược tổng quát và sự thống nhất bên trong ĐDCTQ—mà theo
TOPC của Sharp là một điều kiện tiên quyết chủ chốt cho thành công của bất cứ
phong trào dân chủ nào—là đặc biệt rõ rệt khi chúng ta đánh giá phê phán hơn
những gì các nhà khởi xướng ĐDCTQ đã thử để đạt được. Trong khi ý tưởng của
Vương Hữu Tài để đăng ký về mặt pháp lý một đảng đối lập với MoCA—một cơ
quan nhà nước dưới sự kiểm soát trực tiếp của ĐCSTQ—có ý nghĩa chiến thuật, từ
một viễn cảnh chiến lược cách tiếp cận của ông thiếu sự nhất quán. Trong Chương
1 tôi đã cho rằng với tư cách một tổ chức chính trị ĐCSTQ không một có nền tảng
pháp lý. Từ quan điểm tự-bảo tồn chính trị ĐCSTQ vì thế thiếu bất cứ khuyến khích
nào để khoan dung một đảng đối lập mà nhắm tới để làm xói mòn thêm tính chính
đáng chính trị đã yếu rồi của nó. Và cũng từ sự hiểu của đảng-nhà nước về luật
Trung quốc, cách tiếp cận của Vương Hữu Tài đã dựa vào một sự hiểu sai các quy
chế CSO của MoCA. Ngay cả nếu giả như các chi nhánh ĐDCTQ được đăng ký
thành công trong một hay nhiều tỉnh ở Trung quốc, kế hoạch cuối cùng của ông để
kết nối các chi nhánh ĐDCTQ trù bị ngang các ranh giới tỉnh 54 sẽ vi phạm các quy
tắc MoCA cho các CSO lúc đó, như thế nhanh chóng dẫn đến sự cấm một phần hay
toàn bộ các chi nhánh ĐDCTQ trù bị đã được đăng ký. Ta không phải đồng ý với
cách tiếp cận cách mạng của Vương Bính Chương để hiểu rằng dưới các điều kiện
của một-đảng-nhà nước của Trung Hoa lục địa bất kể đảng đối lập nào chỉ có thể
tồn tại nếu ban đầu nó hoạt động như một tổ chức bí mật, không phải không giống
ĐCSTQ đã hoạt động trong những năm đầu của nó. Vấn đề với cách tiếp cận sau,
tuy vậy, không chỉ nó đòi hỏi sự bí mật vì một sự cố gắng như vậy gây ra sự nghi
ngờ. Wright mô tả rất chi tiết các nhà hoạt động ĐDCTQ đã vật lộn như thế nào để
giữ bí mật danh sách đảng viên của nó. Rủi ro có hậu quả hơn rất nhiều của việc
thành lập một đảng đối lập bí mật bất hợp pháp là bất cứ sự thử thất bại nào chắc
sẽ dẫn đến các sự hành quyết không xét xử các nhà hoạt động thay cho các bản án
tù dài. Khá dễ hiểu, rất ít nhà hoạt động dân chủ ở Trung Hoa lục địa sẵn sàng chịu
những rủi ro đặc biệt như vậy.
Trong khi Vương Hữu Tài đã có chọn một cách tiếp cận ngựa thành trojan,
ĐDCTQ đã không tạo được bất kể sự đột nhập đáng kể nào vào bộ máy đảng-nhà
nước. Một cách tiếp cận chiến lược thay thế khả dĩ cho ĐDCTQ đã có thể là để
thâu nạp một trong các bè phái khác nhau của ĐCSTQ và hoạt động theo hướng
chia rẽ ĐCSTQ, như thế mở đường hướng tới sự cạnh tranh đa đảng. Nhưng cách
tiếp cận này cần đến các mức cực kỳ cao của sự tin cậy liên cá nhân giữa các nhà
bảo trợ chính trị trong ĐCSTQ và các nhà hoạt động dân chủ, mà cần để được xây
dựng dần trong nhiều năm nếu không phải nhiều thập kỷ. Trong bài báo cột mốc
của họ về các sự dàn xếp elite Burton và Higley đã lý lẽ rằng
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(1) các dàn xếp elite là kết quả của các lựa chọn elite tương đối tự trị và như thế
không thể được dự đoán hay được giải thích về mặt các lực lượng xã hội, kinh tế,
và văn hoá; (2) cấu trúc elite thống nhất một cách đồng thuận được tạo ra bởi một
sự dàn xếp tạo thành cơ sở chính cho sự ổn định chính trị đến sau; mà (3) là một
điều kiện cần cho sự nổi lên và tập quán được duy trì liên tục của chính trị dân chủ
đại diện.55

Căn cứ vào mức phân cực cao giữa những người chống- và ủng hộ-quyền thế, được
mô tả chi tiết trong Chương 3, các dàn xếp elite như vậy không chắc thành hiện
thực ở Trung Hoa lục địa trong thời gian tới. Như số phận của ĐDCTQ gợi ý, đã
không có sự khao khát nào trong số những con số đủ (lớn) của các cán bộ ĐCSTQ
bị tước quyền để hợp pháp hoá một đảng chính trị mới với một quan điểm gia nhập
phái đối lập trong tương lai. Điều này có thể được coi như một trong những bài học
chủ chốt rút ra từ sự thử thất bại để thành lập ĐDCTQ trong năm 1998.

Hồi 3: Hiến chương 08: “chiến lược tổng quát” của phong trào dân
chủ của Trung Hoa lục địa?
Các tiền đề và cơ hội chính trị
Các cuộc đấu tranh vì dân chủ thất bại trong 1989 và 1998 đã để phong trào dân
chủ của Trung Hoa lục địa trong một hoàn cảnh khó khăn. Trong đầu những năm
2000 nó đã thiếu một tầm nhìn chiến lược nhất quán và và đã hết sức bị phân mảnh.
Nhằm để giải quyết cả hai thiếu sót này, ba nhà hoạt động chính trị hàng đầu với
những kinh nghiệm trực tiếp trong phong trào 1989—nhà thơ và nhà văn Lưu Hiểu
Ba (Liu Xiaobo), cựu quan chức đảng trở thành giáo sư đại học Trương Tổ Hoa
(Zhang Zhuhua) và nhà văn và cựu nhà vật lý Giang Kỳ Sinh (Jiang Qisheng)—đã
soạn một tuyên ngôn chính trị mà họ đã gọi là Hiến chương 08.56 Nó đã được công
bố vào ngày kỷ niệm thứ 60 của Tuyên ngôn Phổ quát về các Quyền con Người.
Các tác giả đã soạn văn kiện của họ theo gương của Hiến chương 77,57 mà trong
cuối những năm 1970 đã đóng một vai trò mấu chốt trong việc thống nhất phong
trào bất đồng chính kiến hết sức bị chia bè phái ở Đông Âu chống lại các chế độ
cộng sản của họ. Feng Chongyi đã chỉ ra rằng

Hiến chương 08 đã không phải là một sự đột ngột như cú sét từ trời xanh mà là kết
quả của sự suy ngẫm cẩn trọng và tranh luận lý thuyết, nhất là đàm luận về chủ
nghĩa khai phóng từ cuối những năm 1990. Trong việc định thời gian của nó, Hiến
chương 08 đã đoán trước rằng sự thay đổi chính trị lớn sẽ xảy ra ở Trung quốc
trong năm 2009 bởi vì một số ngày kỷ niệm quan trọng. Số này đã gồm ngày kỷ
niệm thứ 20 của cuộc đàn áp 4 tháng Sáu, ngày kỷ niệm thứ 50 của sự lưu vong
của Dalai Lama, ngày kỷ niệm thứ 60 của việc thành lập Cộng hoà Nhân dân Trung
Hoa, và ngày kỷ niệm thứ 90 của Phong trào Ngũ Tứ (4 tháng Năm).58
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Các diễn viên chủ chốt
Trong năm đợt hầu như toàn bộ cộng đồng bất đồng ý kiến của Trung Hoa lục địa,
cả ở trong nước và nước ngoài, đã ký Hiến chương 08. Những người ký đã gồm
các nhân vật chống-quyền thế và các nhà phê bình sự cai trị độc đảng xuất chúng
từ Ngải Vị Vị (Ai Weiwei), Bào Đồng (Bao Tong), Thôi Vệ Bình (Cui Weiping),
Đinh Tử Lâm (Ding Zilin), Hạ Vệ Phương (He Weifang), Liêu Diệc Vũ (Liao
Yiwu), Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo), Mao Vu Thức (Mao Yushi), Phổ Chí Cường
(Pu Zhiqiang), Tsering Woeser (Trình Văn Tát), Vương Đan (Wang Dan) đến Diêu
Lập Pháp (Yao Lifa).59 Thế nhưng tương phản rõ rệt với 1989 và thậm chí 1998,
Hiến chương 08 đã tìm được cách nhận được sự ủng hộ của một dải rộng của các
công dân trung Hoa lục địa có đầu óc khai phóng, mà cũng bao gồm các nhân vật
ủng hộ-quyền thế và xuyên-quyền thế ít nổi tiếng hơn. Feng mô tả độ sâu và độ
rộng của liên minh rộng của 303 người ký ban đầu của Hiến chương 08: “Về mặt
nghề nghiệp và đa dạng xã hội, 303 người ký ban đầu của Hiến chương đã nhận
diện mình như các học giả của mọi môn, các luật sư, các nhà văn, các nhà báo, các
nhà biên tập, các giáo viên, các nghệ sĩ, các quan chức, các công chức, các kỹ sư,
các doanh nhân, công nhân, nông dân, các nhà hoạt động dân chủ và các nhà hoạt
động (nhân) quyền”.60 Perry Link đã cho rằng sau đó khoảng “10.000 đã ký, và giả
như không có sự sợ hãi phổ biến về các hệ quả, không nghi ngờ hàng trăm ngàn
người khác biết về Hiến chương cũng sẽ ký. Cho dù con số các crypto-Chartist
nhiều đến cả triệu, tuy vậy, số đó là ít hơn 0,1 phần trăm dân số Trung quốc.”61

Cách tiếp cận cải cách chiến lược
Với việc soạn Hiến chương 08 các tác giả của nó “đưa tinh thần công dân vào thực
tiễn” và cổ vũ “các công dân đồng bào những người cảm thấy cảm giác tương tự
về khủng hoảng, trách nhiệm, và sứ mạng, dù họ ở bên trong chính phủ hay không,
và bất chấp địa vị xã hội của họ, [để] bỏ sang một bên những sự khác biệt nhỏ [và]
ủng hộ các mục tiêu rộng của phong trào công dân này”.62 Các tác giả đã cấu trúc
văn bản của họ thành ba phần. Tiếp sau một lời nói đầu khá dài, mà đặt Hiến chương
08 vào một khung cảnh lịch sử, phần thứ hai liệt kê sáu nguyên tắc của hiến chương
về tự do, các quyền con người, bình đẳng, chủ nghĩa cộng hoà, dân chủ và hiến trị
(constitutional rule). Hai nguyên tắc sau phản ánh rất sát khái niệm Dân chủ với
chữ D hoa của Robert Dahl như polyarchy, như được phác hoạ trong Chương 1. 63
Còn 19 “khuyến nghị” cụ thể theo sau “về quản trị quốc gia, các quyền công dân,
và phát triển xã hội”64 hình dung lại Trung Hoa lục địa theo đường lối dân chủkhai phóng. Hiến chương 08 đòi một cách cụ thể 1) một hiến pháp mới, 2) phân lập
quyền lực, 3) nền dân chủ lập pháp, 4) tư pháp độc lập, 5) kiểm soát công khai các
công chức, 6) đảm bảo các quyền con người, 7) bầu cử các quan chức công, 8) bình
đẳng nông thôn–thành thị, 9) quyền tự do để lập các nhóm, 10) quyền tự do tụ họp,
11) quyền tự do biểu đạt, 12) quyền tự do tôn giáo, 13) giáo dục công dân, 14) bảo
vệ tài sản tư, 15) cải cách tài chính và thuế, 16) an sinh xã hội, 17) bảo vệ môi
trường, 18) một cộng hoà liên bang và 19) sự thật trong hoà giải.65
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Hiến chương 08 khác với các cuộc đấu tranh vì dân chủ trước trong 1989 và
1998 trong chừng mực nó là không mơ hồ về mục tiêu chống-quyền thế và mong
muốn của nó để khắc phục sự cai trị độc đảng ở Trung Hoa lục địa. Nó giống gần
hơn với lời kêu gọi của Nguỵ Kinh Sinh cho một sự hiện đại hoá thứ năm66 từ 1978,
vì nó coi tự do là “lõi của các giá trị con người phổ quát”.67 Tuy vậy, tương phản
nổi bật với khái niệm mang tính khát vọng hơn về tự do của Nguỵ các nhà soạn
thảo Hiến chương 08 truyền đạt một cảm giác hết sức cấp bách. Họ viết
vì elite cai trị tiếp tục không bị trừng phạt để nghiến nát và để tước quyền của các
công dân đối với tự do, tài sản, và sự mưu cầu hạnh phúc, chúng tôi thấy những
người không quyền lực trong xã hội chúng ta—các nhóm dễ bị tổn thương, những
người bị áp bức và bị giám sát, những người đã chịu sự tàn bạo và thậm chí sự tra
tấn, và những người đã không có con đường thích hợp nào cho sự phản kháng của
họ, không toà án nào để nghe những lời biện hộ của họ—trở nên ngày càng quá
khích hơn và làm tăng khả năng của một xung đột bạo lực tai hại. Sự sa đoạ của
hệ thống hiện hành đã đến điểm nơi sự thay đổi không còn là không bắt buộc nữa.68

Perry Link đã chỉ ra rằng việc đảng-nhà nước sau đó đã sách nhiễu những người
ký Hiến chương 08 “chỉ nhấn mạnh sự thất bại của Trung quốc để giữ chính các
nguyên tắc mà hiến chương đưa ra”.69 Theo Amnesty International các chartist
(những người theo phong trào hiến chương) ở Trung Hoa lục địa đã bị bỏ tù, tống
đi cải tạo qua các trại lao động, bị quản thúc tại gia hay đã bị giám sát và/hoặc câu
lưu nhẹ.70 Amnesty International đã nhận diện thêm nữa những sự trả thù những
người ký “như sự mất tích, cấm đi lại, câu lưu, tra tấn, và mất việc làm”. Được lựa
ra vì vai trò của ông như người biên tập chủ chốt của Hiến chương 08, Lưu Hiểu
Ba đã bị bắt trong năm 2009 và bị buộc tội lật đổ nhà nước-đảng Trung quốc.71 Sự
kết tội ông đã dựa vào sáu văn bản của Lưu và vào “việc viết bảy câu, tổng cộng
224 chữ hán”.72 Trong khi đang thụ án Lưu đã được Giải Nobel Hoà bình trong
năm 2010.73 Tuy vậy, trong thời gian Lưu ở trong tù đảng-nhà nước đã chẳng làm
gì để đảm bảo sức khoẻ của ông và đã không phát hiện ra ung thư gan của Lưu cho
đến khi nó đã vào giai đoạn cuối. Hu Jia, một nhà phê bình xuất chúng ở trung Hoa
lục địa về sự cai trị độc đảng và một nhà hoạt động HIV/AIDS, đã gợi ý rằng “Bắc
Kinh đã cố tình sao lãng chăm sóc cho Lưu”.74 Bằng việc để Lưu chết vì ung thư
gan trong nhà tù, ĐCSTQ đã vi phạm Điều 6 của Công ước Quốc tế về các Quyền
Dân sự và Chính trị, mà tuyên bố rằng mỗi “người có quyền vốn có đối với cuộc
sống. Quyền này sẽ được bảo vệ bằng luật. Không ai sẽ bị tước cuộc sống của mình
một cách tuỳ tiện.”75 Lưu Hiểu Ba đã có cùng số phận như một khôi nguyên Nobel
Hoà bình khác ở nước Đức Nazi, nhà hoạt động hoà bình Carl von Ossietzky, người
đã chết vì bệnh lao trong năm 1938 tại một bệnh viện Berlin dưới sự giam giữ của
cảnh sát.76 Lưu Hiểu Ba như thế đã trả cái giá cá nhân cực kỳ cao cho việc giúp
soạn Hiến chương 08. Và bất chấp việc không hề bị buộc tội và bị kết án vì những
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việc làm sai trái, vợ ông Lưu Hà cũng đã phải chịu tám năm quản thúc tại gia và
chỉ nhận được phép rời Trung quốc đi lưu vong ở Đức trong tháng Bảy 2018.77

Các bài học rút ra
Trong khi đảng-nhà nước đã thành công một phần trong việc làm chậm sự truyền
bá tư tưởng và thực hành khai phóng như được thể hiện và được cổ vũ trong Hiến
chương 08, tôi cho rằng với việc công bố của nó các tác giả đã vượt qua một mốc
lịch sử quan trọng trong sự phát triển của phong trào dân chủ của Trung Hoa lục
địa. Một trong những phê phán dai dẳng về các cuộc đấu tranh trước vì dân chủ đã
là sự thiếu một tầm nhìn chiến lược giữa các nhà hoạt động trung Hoa lục địa. Hiến
chương 08 đã sửa chữa thiếu sót này và bây giờ có thể được coi như một “chiến
lược tổng quát”, được hiểu theo nghĩa của TOPC của Gene Sharp. Và thay vì thử
để thành lập một đảng đối lập như ĐDCTQ mười năm trước, Hiến chương 08 đã
noi gương sát hơn Hiến chương 77. Hiến chương 77 đã thử vượt quá sự cần một tổ
chức và tư cách thành viên tổ chức đã không được cho là dẫn đến hành động đối
lập chính trị. Thay vào đó, như Jonathan Bolton đã chỉ ra, ngôn ngữ trung lập và
thái độ không-đối đầu của nó đã giúp “gom một sự tập hợp thành nhóm của những
người đa dạng đến vậy lại với nhau”.78
Kể từ khi được công bố, Hiến chương 08 đã được dùng như một bản đồ nhận
thức cho bất kể tuyên bố chính trị và thư ngỏ tiếp sau nào có xuất xứ từ Trung Hoa
lục địa. Frederic Jameson đã mô tả tính hữu dụng của một bản đồ nhận thức “để
cho phép một sự trình bày tình huống về phần một chủ đề riêng cho cái toàn bộ to
lớn hơn và không thể giới thiệu được một cách thích hợp mà là tập hợp của các cấu
trúc xã hội như một toàn thể”.79 Có thể an toàn để cho rằng tuyệt đại đa số của các
công dân trung Hoa lục địa tích cực về chính trị biết về sự tồn tại của nó. Điều này
có nghĩa rằng bất chấp dù các nhà hoạt động có thuộc về phái chống-quyền thế,
ủng hộ-quyền thế hay xuyên-quyền thế họ cần định vị mình đối diện Hiến chương
08. Potter và Woodman đã cho rằng nó “mở ra một cửa sổ cơ hội cho một liên minh
khả dĩ giữa những Chartist bên ngoài hệ thống chính trị và các nhà cải cách bên
trong hệ thống chính trị”.80 Một trường hợp điển hình là kế hoạch mười năm cho
cải cách xã hội và chính trị được trình bày bởi học giả Trung quốc ủng hộ-quyền
thế Vu Kiến Vanh (Yu Jianrong) trong năm 2012. Khi so sánh kế hoạch 10-năm
của Vu với Hiến chương 08 tôi đã thấy rằng trong khi “Vu Kiến Vanh đã không ký
Hiến chương 08 mười sáu trong số mười chín đòi hỏi chủ chốt của nó có thể được
nhận diện theo dạng này hay dạng khác trong kế hoạch mười-năm của ông”.81 Suy
ngẫm về những sự giống nhau và khác nhau giữa hai đề xuất cải cách chính trị, tôi
đã kết luận rằng “Vu Kiến Vanh chấp nhận các mục tiêu cải cách của Hiến chương
08 và đóng gói lại nó vào một chương trình nghị sự cải cách mang tính thủ tục và
được pha loãng hơn”.82 Xác suất về Vu không biết về hay đã không đọc Hiến
chương 08 có thể được coi là zero.
Tuy vậy, điều này không có nghĩa rằng Hiến chương 08 phải được xem như
điểm cuối logic của phong trào dân chủ của Trung Hoa lục địa. Trong khi bây giờ
nó cung cấp một cái ô chiến lược cho các phái Trung Hoa lục địa chống-quyền thế,
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ủng hộ-quyền thế và xuyên-quyền thế để làm theo, căn nguyên đặc biệt của nó cũng
có lẽ đã cản trở tầm với của nó bên trong xã hội Trung Hoa lục địa. Các bản thảo
sớm hơn của Hiến chương 08 chắc có khả năng nhất đã được đọc và được bình luận
bởi nhiều hơn ba nhà soạn thảo chính thức, nhưng số người tham gia tích cực vào
quá trình soạn thảo chắc không quá vài chục. Điều này có nghĩa rằng chỉ một nhúm
người đã dính líu đến việc trình bày Hiến chương 08. Trong khi việc hạn chế số
các đồng tác giả trong việc soạn thảo một văn kiện hết sức chính trị và nhạy cảm
như vậy là hợp lý lúc đó, từ phối cảnh của TOPC của Paulo Freire nó như thế cũng
có thể được coi như một quà tặng của các elite chính trị tích cực cho quần chúng.83
Theo Freire, tuy vậy, các chiến lược và các giải pháp cho các vấn đề chính trị cần
được phát triển trong sự đối thoại với những người bị áp bức, không phải bởi các
nhà hoạt động chính trị nhân danh họ. Sự cần tiếp tục để kéo công chúng rộng hơn
vào đàm luận cải cách chính trị như thế là một bài học chủ chốt để học từ sự công
bố Hiến chương 08.

Hồi 4: Phong trào Công dân Mới của Trung quốc: một
cách tiếp cận Freirean đến tự do hoá?
Các tiền đề và cơ hội chính trị
Hiến chương 08 có thể được coi như một cột mốc vì nó đã trình bày một tầm nhìn
chiến lược mạch lạc cho phong trào dân chủ hết sức phân mảnh của Trung Hoa lục
địa. Thế mà có lẽ nó đã có thể có tác động hơn nếu giả như quá trình soạn thảo đã
ít là công việc từ trên xuống hơn. Như NCM (phong trào công dân mới) từ 2009
trở đi84 sẽ cho thấy, một cách tiếp cận từ dưới lên mà gồm dải rộng nhất có thể của
các diễn viên xã hội trong việc hình thành và trình bày các chiến lược và chiến
thuật cải cách chính trị là không chỉ có thể, mà việc xây dựng cử tri liên kết có lẽ
cũng có thể cứu mạng cho các nhà hoạt động dân chủ tạo thuận lợi cho các cố gắng
như vậy. Các đường nét của NCM đã được tạo hình hết sức bởi Hứa Chí Vĩnh, một
luật sự lợi ích công có đức tin Christian (Cơ đốc giáo).85 Trong khi Hứa đã không
ký Hiến chương 08,86 NCM rõ ràng có thể được coi như một sự mở rộng của cái
trước. Trong khi các nhà soạn hảo Hiến chương 08 đã kết thúc tuyên ngôn chính
trị của họ bằng việc kêu gọi những người trung Hoa lục địa “tham gia tích cực vào
phong trào công dân” (jiji canyu dao gongmin yundong zhong lai, tích-cực thamdữ đáo công-dân vận-động trùng-lai),87 Hứa bắt đầu tiểu luận cột mốc của ông
Phong trào Công dân Mới ở Trung quốc với tuyên bố “Trung quốc cần một phong
trào công dân mới” (zhongguo xuyao xin gongmin yundong, trung-quốc nhu-yếu
tân công-dân vận-động).88 Tiểu luận của Hứa được công bố trong một thời gian
không chắc chắn chính trị. Trong tháng Bảy 2012 Tập Cận Bình đã vẫn chưa cho
thấy màu thật của ông như một người theo đường lối chính trị cứng rắn, mà đã chỉ
trở nên rõ ràng hơn trong tháng Giêng 2013.89 Nhà báo Mỹ John Pomfret hơn nữa
đã gợi ý rằng Tập đã hưởng một tuần trăng mật ngắn với các nhà khai phóng của
Trung quốc trong những năm trước sự lên đỉnh của ông.90
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Các diễn viên chủ chốt
Theo Hứa NCM có thể được coi là một phong trào chính trị, xã hội, văn hoá và
tiến bộ một cách hoà bình. Theo lời của Hứa,
phong trào này là một phong trào chính trị trong đó dân tộc cổ xưa này nói lời từ
biệt hoàn toàn với chủ nghĩa độc đoán và hoàn tất sự biến đổi văn minh sang sự
quản trị hiến định; nó là một phong trào xã hội để phá huỷ hoàn toàn các đặc quyền
tham nhũng, sự lạm dụng quyền lực, khoảng cách giữa gàu và nghèo, và để xây
dựng một trật tự mới ngay thẳng và công bằng; nó là một phong trào văn hoá để từ
biệt với văn hoá của các nhà chuyên quyền và các thần dân và thay vào đó tạo ra
một tinh thần dân tộc chủ nghĩa mới; nó là phong trào tiến bộ hoà bình để báo trước
quá trình văn minh hoá của nhân loại.91

Trong khi tuyên bố “mục đích của Phong trào Công dân Mới là một Trung quốc
được cai trị bởi dân chủ và luật, một xã hội dân sự đích đáng và hạnh phúc với ‘tự
do, công bằng, tình yêu’ như tinh thần dân tộc mới”,92 Hứa đã không kêu gọi việc
lật đổ ĐCSTQ ngay lập tức.
Với tiểu luận 2012 của mình Hứa Chí Vĩnh đã cung cấp một sự biện minh trí tuệ
cho NCM. Vào lúc công bố tiểu luận của ông các ý tưởng và thực hành cơ bản, tuy
vậy, đã lan rộng khắp nước rồi cả online (trên mạng) và oﬄine (ngoài đời) mà
không có sự giúp đỡ của cấu trúc tổ chức tập trung nào. Michael Caster đã chỉ ra
rằng “Phong trào Công dân Mới dựa vào nguyên lý tổ chức mà không có sự tổ
chức, một mạng lỏng lẻo cho việc huy động sự phản kháng dân sự và bảo vệ các
quyền trong sự phản ứng lại một lịch sử áp bức tổ chức dân sự chính thức”.93 Bản
chất phi tập trung của NCM phân biệt cuộc đấu tranh vì dân chủ này với các tiền
lệ của nó. NCM đã không kêu gọi sự huy động quần chúng giống phong trào chốngtham nhũng và ủng hộ-dân chủ 1989, nó cũng chẳng thử thành lập một đảng đối
lập như ĐDCTQ trong 1998. Nó cũng vượt quá bản chất tuyên ngôn của Hiến
chương 08 từ 2008 bằng việc kêu gọi sự bao gồm các công dân Trung quốc từ mọi
tầng lớp xã hội trong cuộc đấu tranh chống lại tham nhũng và sự câu kết và trong
việc tìm kiếm dân chủ khai phóng ở Trung Hoa lục địa.

Cách tiếp cận cải cách chiến lược
NCM báo hiệu một sự thay đổi lớn trong các nguyên tắc tổ chức của phong trào
dân chủ trung Hoa lục địa. Trong khi Hứa Chí Vĩnh đáng được công trạng vì việc
định khung và đặt sự tồn tại của NCM vào khung cảnh, do cấu trúc tổ chức hầu
như hoàn toàn phân tán (phi tập trung) của phong trào nó đã chẳng bao giờ được
sở hữu hay kiểm soát bởi bất kể nhóm đối lập cá biệt nào. Giữa 2009 và 2014 các
công dân Trung quốc từ mọi tầng lớp xã hội đã rót cuộc sống vào phong trào. Trong
không gian mạng của Trung quốc những người ủng hộ đã bắt đầu sử dụng dấu hiệu
NCM như việc thêm các hán tự 公民 (gongmin, công dân) vào tiểu sử (profile)
truyền thông xã hội của họ. Oﬄine, những người ủng hộ NCM khắp Trung quốc
gặp nhau cùng ăn trưa hay ăn tối để thảo luận công việc xã hội, văn hoá và chính
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trị hiện thời. Các hoạt động NCM oﬄine khác đã gồm “một chiến dịch các quyền
giáo dục để xoá bỏ yêu cầu hộ khẩu (hukou) cho trẻ em để dự thi tuyển đại học
toàn quốc (gaokao, cao khảo) vào 2012”.94 Một kiến nghị liên quan đã tìm được
cách thu được 100.000 chữ ký. Các nhà hoạt động NCM cũng đã soạn một lời thề
công dân trong năm 2010, phát động một cuộc vận động minh bạch tài sản trong
năm 2012 và đã công bố một thư ngỏ cho Tập Cận Bình trong năm 2013 “kêu gọi
205 quan chức cấp cao công bố công khai các tài sản của họ”.95 Nhìn từ một viễn
cảnh toàn thể (holistic), TOPC của NCM không thể được quy giản về một cách tiếp
cận cải cách mà kết hợp một cách sáng tạo cách tiếp cận chống-quyền thế của Gene
Sharp với cách tiếp cận ngựa thành trojan của Saul Alinsky và cách tiếp cận xuyênquyền thế của Paulo Freire. Tiểu luận 2012 của Hứa Chí Vĩnh đưa ra một cái nhìn
lướt qua vào tư duy chiến lược hết sức tinh vi truyền cho NCM.
Tiểu luận của Hứa giống với TOPC của Paulo Freire khi ông kêu gọi sự tự-trao
quyền của nhân dân Trung quốc bị áp bức. Hứa lý lẽ rằng “công dân không phải là
một thần dân—công dân là một thực thể độc lập và tự do, và công dân tuân theo
một luật trị được thống nhất chung. Công dân không phải quỳ gối trước bất kể
người cho trước nào. Công dân không phải là một thường dân—công dân là ông/bà
chủ của đất nước.”96 Ảnh hưởng của niềm tin Cơ đốc (Christian) của ông trở nên
rõ rệt khi Hứa tuyên bố ưu tiên của ông cho một sự giải quyết hoà bình các sự khác
biệt chính trị. Hứa nhấn mạnh rằng “diễn ngôn của Phong trào Công dân Mới không
phải là ‘lật đổ’, mà là ‘thiết lập’. Nó không phải là một giai cấp xã hội thay thế một
giai cấp xã hội khác, mà là để cho cái đức (tính ngay thẳng đạo đức) chiếm chỗ của
nó trong quốc gia Trung quốc. Không phải là sự thù địch và sự căm ghét, mà là tình
thương phổ quát.”97 Suốt tiểu luận của mình Hứa đưa vào một dải rộng các khuyến
nghị cụ thể về các công dân Trung quốc phải tránh tham nhũng và sự câu kết như
thế nào và họ có thể hành động có đạo đức ra sao.
Với sự tập trung của ông vào sự tự-tổ chức, việc xây dựng cộng đồng và các
phong trào xã hội, sự vận động chính sách của Hứa cũng khá giống với TOPC của
Saul Alinsky. Alinsky đã lý lẽ rằng “một khi bạn tổ chức người dân quanh cái gì
đó đã được thống nhất chung như sự ô nhiễm, thì một nhân dân được tổ chức đang
tiến lên. Từ đó là nột bước ngắn và tự nhiên tới sự ô nhiễm chính trị, tới sự ô nhiễm
Lầu Năm Góc.”98 Được truyền thụ bởi kinh nghiệm của ông với tư cách một nhà
thực hành xã hội dân sự và nhà đồng sáng lập của tổ chức xã hội dân sự Sáng kiến
Hiến pháp Mở bây giờ không tồn tại nữa, Hứa biết về nhu cầu để kết nối một dải
rộng các phong trào xã hội, trải từ
cuộc vận động “Ngựa Cỏ Bùn”,* cuộc vận động các cư dân lánh nạn, cuộc vận
động chống phân tầng hộ khẩu, cuộc vận động tưởng nhớ 4 tháng Sáu, cuộc vận
động tự do tín ngưỡng, cuộc vận động blogging, cuộc vận động bảo vệ môi trường,
cuộc vận động an toàn thực phẩm và sức khoẻ, cuộc vận động bầu cử đại biểu quốc
hôi, cuộc vận động chống buôn người, cuộc vận động chống độc quyền, [đến] cuộc
vận động chống tham nhũng.99
*

Thảo nê mã (草泥马) phát âm gần giống 肏你妈 (đ. mẹ mày) là một phong trào phản kháng trên mạng
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Đồng thời tư duy chính trị của Hứa Chí Vĩnh cũng giống với TOPC của Gene
Sharp, đặc biệt khi ông ca ngợi “sự bảo vệ hợp pháp các quền công dân, sự bất-hợp
tác bất-bạo động của công dân, và các phong trào dân chủ ôn hoà”.100 Sự ủng hộ
công khai của Hứa cho sự bất-hợp tác bất-bạo động là đáng chú ý vì trong đầu
những năm 2000 nhiều nhà hoạt động dân chủ và các quyền con người trung Hoa
lục địa đã coi ông là quá ôn hoà. Khi ông và tổ chức xã hội dân sự Sáng kiến Hiến
pháp Mở của ông bị các nhà chức trách đóng cửa trong 2009, tuy vậy, Sharon Hom,
giám đốc điều hành của Human Rights in China, đã đưa ra một cảnh báo: “Bằng
việc đàn áp Hứa Chí Vĩnh, một tiếng nói ôn hoà cho sự thay đổi xã hội và đã hiến
dâng sự nghiệp của ông để giúp tạo ra một xã hội với luật trị đích thực, các nhà
chức trách đang chịu rủi ro cực đoan hoá các lực lượng cho cải cách và thay đổi ở
Trung quốc.”101 Như chúng ta sẽ thấy từ thảo luận tiếp sau về các bài học rút ra từ
NCM, những lời của Hom đúng là có tính tiên tri.

Các bài học rút ra
Kể từ tháng Tư 2013, những người ủng hộ NCM đã bị câu lưu và/hoặc bị quản thúc
tại gia. Trong khi một số nhà hoạt động đã được thả sau một thời gian ngắn, một
số người giữ vai trò hàng đầu của NCM sau đó đã bị kết án tù từ hai đến bốn năm.102
Dựa vào sự kết tội “lôi kéo đám đông gây rối trật tự công cộng”, Hứa Chí Vĩnh bị
kết án tù bốn năm rưỡi trong tháng Giêng 2014. Gerda Wielander đã bày tỏ sự lo
ngại rằng khi nào “ông được thả, chúng ta có thể cho rằng sức khoẻ của ông xấu đi
một cách đáng kể”.103 Trích dẫn từ hồi ký của Hứa Xây dựng một Trung quốc Tự
do: Một Hành trình Công dân, Wielander cho rằng “sự thức tỉnh của các bạn tù
qua sự tra tấn và các thủ đoạn tàn nhẫn khác là phần căn bản của sự đàn áp có hệ
thống của Trung quốc đối với ‘những người tiến bộ … [những người] làm việc
cùng nhau để thấy Trung quốc qua sự chuyển đổi sang chính trị văn minh’ (Xu,
2017: 277)”.104 Hứa Chí Vĩnh được thả vào ngày 15 tháng Bảy 2017, chỉ hai ngày
sau khi Lưu Hiểu Ba đã chết trong tù.105 Trong khi ĐCSTQ đã để Lưu Hiểu Ba
chết, Hứa Chí Vĩnh được thả khỏi nhà tù bình an vô sự. Cái gì giải thích sự khác
biệt trong cách đối xử của các nhà chức trách Trung quốc? Trong khi Hu Jia đã gợi
ý rằng “vì ảnh hưởng [của Lưu] và số người theo ông to lớn, là có thể rằng Bắc
Kinh không muốn ông quay về xã hội khoẻ mạnh, có năng lực thể chất và năng
động”,106 cũng có thể rằng bất chấp hơn 10.000 người ký Hiến chương 08 Lưu Hiểu
Ba đã không có một khối cử tri đủ lớn để bảo vệ ông khỏi tổn hao trong nhà tù.
Hứa Chí Vĩnh, mặt khác, đã trở thành một người rất nổi tiếng giữa các nhà thực
hành, các sinh viên đại học, các nhà thực hành xã hội dân sự và các nhà hoạt động
công dân khắp Trung quốc. Đảng-nhà nước có thể đã rút ra kết luận rằng sự sao
lãng cố ý đến sức khoẻ cá nhân của Hứa Chí Vĩnh, cũng có thể, là quá nguy hiểm,
vì nó có thể huy động thêm nữa một NCM phân tán.
Trong tháng Chín 2016, Hứa Chí Vĩnh đã công bố một tiểu luận107 về những
năm tù đày của ông và đã ghi một thông điệp video ngắn.108 Trong những suy ngẫm
của ông về phiên xử và sự bỏ tù tiếp sau Hứa gợi lại những đại diện đảng-nhà nước,
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từ các thẩm phán, các công tố viên, những người thẩm vấn đến các cai tù, đã xin
lỗi ông như thế nào vì đã phải đóng các vai mà trong đó họ đã có vẻ được cảm nhận
như một kẻ bị ĐCSTQ chơi khăm.109 Trong một đoạn đáng chú ý vào cuối những
suy ngẫm nhà tù của ông Hứa tuyên bố rằng
tôi đã trở thành một nhà cách mạng kiên định. Không phải là tôi đã thay đổi ý kiến
của mình. Chỉ là trước đây tôi đã luôn luôn có những ảo tưởng về những người
khác. Không phải là tôi đã đặt niềm tin của mình vào ai đó; mà là tôi đã bị đời cám
dỗ và đã không muốn gánh vác trách nhiệm cho dân tộc cổ xưa này. Nhưng sau
khi đã xem “Tin buổi Tối” của CCTV trong ba năm, một tiếng nói đã cất lên (trong
tôi): Đừng né tránh vận mệnh của mày.110

Kết thúc văn bản của ông với tuyên bố “tôi quay lại đây, Trung quốc”,111 Hứa đã
báo hiệu rằng cuộc đấu tranh của NCM cho dân chủ còn lâu mới chết.

Những suy ngẫm về bốn hồi từ một phối cảnh dọc
Trong chương này tôi chọn để tập trung vào bốn sự cố quan trọng được xem xét kỹ
từ 1989 trở đi. Cho mỗi hồi tôi đã phân tích các tiền đề mà đã truyền cho cuộc đấu
tranh vì dân chủ cũng như các cơ hội chính trị được cảm nhận bởi người tham gia
lúc đó. Tôi đã thảo luận phái cải cách nào đã khởi động cuộc đấu tranh cụ thể vì
dân chủ, cách tiếp cận cải cách chiến lược nào đã được thực hiện và các loại bài
học chủ chốt nào chúng ta đã học được. Trong khi chẳng cuộc đấu tranh vì dân chủ
nào tự nó đã thực sự thắng sự cai trị ĐCSTQ, một phối cảnh dọc bây giờ cho phép
chúng ta thấy phong trào dân chủ của Trung Hoa lục địa đã tiến xa thế nào tới mục
đích này. Trong chương này tôi đã cho rằng thất bại của mỗi cuộc đấu tranh đã
truyền cho các cuộc đấu tranh tiếp sau. Sự phát biểu có hệ thống của Hiến chương
08 đã báo hiệu một điểm ngoặt trong phong trào dân chủ, vì lần đầu tiên nó đã đưa
ra một “chiến lược tổng quát” cho các phái chống-quyền thế, ủng hộ-quyền thế và
xuyên-quyền thế để đến với nhau để hoạt động theo hướng một mục tiêu chung.
NCM đến sau, mặt khác, báo hiệu một sự thay đổi hệ thuyết lớn trong phong trào
dân chủ của Trung Hoa lục địa, vì nó dựa vào một sự kết hợp toàn diện của các
chiến lược chống-quyền thế, ngựa thành trojan và xuyên-quyền thế, như được thảo
luận trong khung cảnh của các TOPC của Gene Sharp, Saul Alinsky và Paulo Freire
trong Chương 4. Kết hợp với cách tiếp cận phi tập trung của nó tới việc tổ chức,
như thế chúng ta đang chứng kiến một sự đa dạng hoá của các diễn viên, các đấu
trường, các chiến lược và các phương pháp trong phong trào dân chủ của Trung
Hoa lục địa. Cái tách NCM khỏi những cuộc đấu tranh trước vì dân chủ là, nó là
một phong trào liên tục, mà theo cách Hứa Chí Vĩnh đã khái niệm hoá nó, không
thể bị đàn áp một cách vô hạn. Hứa nhắc nhở đồng bào của ông rằng “khi mỗi
người Trung quốc đã đóng vai của một công dân thật, nước chúng ta đã thay đổi
rồi”.112
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Đáng lưu ý rằng bốn hồi tôi đã trình bày trong chương này bị chi phối nặng bởi
các đàn ông đóng vai trò chủ chốt. Kể từ 2018 phong trào toàn cầu “Me too” cũng
lan khắp Trung Hoa lục địa.113 Các sinh viên đại học Trung quốc hết sức cam kết
cũng đã bắt đầu bày tỏ sự đoàn kết với các công nhân đình công ở miền nam Trung
quốc và sẵn sàng trả một cái giá đáng kể cho hoạt động phong trào chính trị
(political activism) của họ.114 Các xung lực như vậy từ các nhà hoạt động trẻ Trung
quốc, và đặc biệt các nhà hoạt động nữ, chắc sẽ làm trẻ mới thêm nữa và khuyến
khích phong trào dân chủ của Trung Hoa lục địa.
Trong các Chương 7 và 8 tôi sẽ miêu tả sự lên và cái chết của một đảng-nhà nước
Leninist khác, trong trường hợp của Đài Loan và QDĐ. Nó sẽ cho thấy rằng các
công dân Đài Loan đã tốn hơn 50 năm—nếu ta tính cả thời kỳ thuộc địa Nhật nữa,
có lẽ hơn 100 năm—để thắng chủ nghĩa độc đoán. Sự khác biệt mấu chốt với trường
hợp của Trung Hoa lục địa là, từ 1949 trở đi, các nhà hoạt động dân chủ Đài Loan
đã phải chiến đấu với hai chế độ độc đoán cùng một lúc: QDĐ, mà đã chế ngự tự
do và các quyền tự do của họ ở Đài Loan và cộng đồng cư dân Đài Loan sống ở
nước ngoài, và ĐCSTQ, mà đã phủ bóng thêm lên phong trào dân chủ Đài Loan.
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7
SỰ LÊN VÀ SỰ CHẾT CỦA ĐẢNGNHÀ NƯỚC QDĐ Ở ĐÀI LOAN

Đảng Dân tộc chủ nghĩa Trung quốc—hay như được biết đến hơn dưới tên Trung
quốc được phiên âm Kuomintang (Quốc Dân Đảng-QDĐ)—trong một thời gian
dài đã được coi như một trong các đảng giàu nhất trên thế giới.1 Thế mà trong tháng
Mười một 2016 cái gì đó đáng chú ý đã xảy ra: QDĐ đã không có khả năng trả
lương cho nhân viên của nó và đã phải sa thải nửa trong số 738 nhân viên của nó.2
Sau khi thắng cả chức tổng thống và có được đa số trong quốc hội của Đài Loan
trong tháng Giêng 2016, Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) đã
thông qua một luật cho rằng tất cả tài sản của QDĐ đã kiếm được một cách phi
nghĩa, trừ đảng phí, tài sản hiến tặng và tài trợ mà các đảng chính trị nhận được từ
chính phủ. Luật cho phép chính phủ phong toả các tài sản của QDĐ trong khi một
uỷ ban đánh giá liệu đảng có là chủ sở hữu hợp pháp không, và để tịch thu chúng
nếu nó đánh giá là không. QDĐ sẽ chỉ có khả năng lấy lại tài sản mà nó có thể
chứng minh nó đã có được một cách hợp pháp.3

Luật của DPP tước QDĐ khỏi các tài sản của nó là quan trọng, vì trước đây nó đã
cai trị nhà nước-đảo này hơn sáu thập kỷ: từ 1945 cho đến thắng cử sít sao của tổng
thống DPP Trần Thuỷ Biển (Chen Shui-bian) trong năm 2000, và rồi lại cầm quyền
trong nhiệm kỳ tổng thống QDĐ Mã Anh Cửu (Ma Ying-ieou) từ 2008 cho đến
2016.
Sự chết của đảng-nhà nước QDĐ trong năm 2016 cũng có nghĩa rằng phong trào
dân chủ của Đài Loan đã cần đến hơn 100 năm—bắt đầu với sự thành lập tổ chức
đối lập đầu tiên của Đài Loan, Đồng hoá Xã hội (Dokakai) sống ngắn từ 1914 đến
1915, mà đã vận động hành lang cho các quyền của những người Đài Loan dưới sự
cai trị Nhật Bản4—để thắng chủ nghĩa độc đoán bằng phương tiện hoà bình. Tháng
Mười Một 2016 đánh dấu một điểm ngoặt trong lịch sử chính trị của hòn đảo, vì
một QDĐ bị tan vỡ về mặt tài chính, mà Cheng Tun-Jen trong năm 2006 đã mô tả
rồi như “một đảng xây dựng-quốc gia lỗi thời và một đảng gom-tất (catch-all) ”,5
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sẽ không có khả năng để lại-nổi lên như một đảng-nhà nước chuyên quyền trong
tương lai của Đài Loan. Trường hợp Đài Loan chứng tỏ rằng là có thể để đánh bại
các đảng Leninist qua các phong trào xã hội và chính trị cũng như qua thùng phiếu.
Trong chương này tôi thảo luận quỹ đạo diễn biến chính trị của Đài Loan từ 1945
cho đến 1979, khi các chính trị gia đối lập dưới ngọn cờ của phong trào đảng ngoại
(theo nghĩa đen bên ngoài QDĐ) đã thách thức QDĐ không thành công trong một
cuộc tập hợp đông người đòi các quyền con người ở thành phố miền nam, Cao
Hùng (Kaohsiung hay Gaox-iong). Trong phần đầu của chương này tôi cho rằng
cách tiếp cận của QDĐ đến việc quản trị Đài Loan theo nhiều cách đã giống với
việc Nhật Bản cai trị thuộc địa. Không lâu sau khi chuyển sang Đài Loan, đảngnhà nước QDĐ đã nhanh chóng mở rộng sự kiểm soát của nó đối với nền kinh tế
và xã hội của hòn đảo. Tưởng Giới Thạch đã tước đoạt các elite Đài Loan sở hữu
đất trong các cuộc cải cách đất đai trong những năm 1950 và đã ra lệnh giết gần
30.000 người ở đảo trong thời kỳ Khủng bố Trắng (baise kongbu shidai, bạch-sắc
khủng-bố thời-đại), mà đã kéo dài cho đến khi bãi bỏ quân luật trong năm 1987.
QDĐ đã thiết lập một chế độ loại trừ sắc tộc, mà tương tự như triều đại của ĐCSTQ
ở Trung Hoa lục địa, đã áp dụng cả các phương thức độc đoán mềm và cứng của
sự kiểm soát chính trị để kỷ luật và trừng phạt dân cư của nó.
Do các mâu thuẫn cố hữu trong ý thức hệ đảng của nó—ngược hoàn toàn với
ĐCSTQ, QDĐ đã có thiết tha với các chuẩn mực dân chủ dưới “Chủ nghĩa Tam
Dân” của Tôn Dật Tiên’ (San min zhuyi, Tam dân chủ nghĩa)6—cách tiếp cận hống
hách này tới việc cai quản Đài Loan đã không kéo dài. Nhằm để cắm rễ chính trị ở
Đài Loan, QDĐ đã phải cho phép sự tranh đua bầu cử hạn chế theo hình thức của
các cuộc bầu cử địa phương từ những năm 1950 trở đi. Để làm trẻ mới đội ngũ
thành viên trong Viện Lập pháp—quốc hội của Đài Loan—QDĐ cũng đã bắt đầu
tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội bổ sung trong cuối những năm 1960 và đầu những
năm 1970. Các cuộc bầu cử như vậy đã tạo ra các cơ hội chính trị cho các nhân vật
Đài Loan trẻ ủng hộ-quyền thế và có thiên hướng khai phóng hơn để gia nhập QDĐ,
tranh đua bầu cử và giúp cải tổ đảng-nhà nước từ bên trong. Không có khả năng
hấp thu tất cả các chính trị gia Đài Loan có khát vọng vào hàng ngũ của nó, QDĐ
vô tình đã tạo ra các điều kiện cho một đối lập chính trị mới sinh, phong trào đảng
ngoại, để hình thành từ giữa-những năm 1970 trở đi. Trong phần kết thúc của
chương này tôi cho rằng sự dân chủ hoá của Đài Loan phải không được xem như
một quá trình từ trên-xuống được khởi xướng bởi quyết định của con trai và người
kế vị của Tưởng Giới Thạch là Tưởng Kinh Quốc để bãi bỏ Quân luật trong năm
1987. Tôi cho rằng thay cho việc nhìn sự lảo đảo của Đài Loan vào dân chủ hoá
chỉ như một sự biến đổi của QDĐ, nó đã là kết quả của một sự kết hợp của các
nhân tố bên trong và bên ngoài cũng như các sáng kiến cải cách cả từ trên-xuống
và từ dưới-lên, mà một cách tích tụ đã dẫn đến sự mở cửa của hệ thống chính trị
Đài Loan trong giữa-những năm 1980.

Sự trở về hỗn loạn của Đài Loan dưới chủ quyền cộng hoà Trung hoa
Trong năm 1943 Roosevelt, Tưởng Giới Thạch và Churchill đã thống nhất ở Cairo
rằng Formosa—như Đài Loan đã được nói đến—phải trở về dưới chủ quyền của
Cộng hoà Trung Hoa (Trung Hoa Dân Quốc-THDQ).7 Khi Nhật Bản đầu hàng vào

Sự lên và chết của đảng-nhà nước QDĐ

125

tháng Tám 1945 Tưởng Giới Thạch đã cử một nhân vật hết sức gây tranh cãi, thống
đốc-tướng Trần Nghi (Chen Yi), để quản lý việc sáp nhập hòn đảo vào THDQ.
Trần Nghi đã nghi ngờ các elite Đài Loan những người đã nổi lên trong sự cai trị
thuộc địa, vì ông nghi ngờ họ đã cộng tác với người Nhật giữa 1895 và 1945.8 Trần
Nghi vì vậy đã bố trí nhân sự cho chính quyền của ông hầu như chỉ bằng các quan
chức trung Hoa lục địa. Trần Nghi đã nhắm mắt làm ngơ khi các cán bộ QDĐ và
các cánh hẩu của họ đã bắt đầu chiếm đoạt tài sản của hòn đảo. Denny Roy mô tả
cách toàn bộ

các nhà máy bị tháo dỡ và gửi về lục địa, cùng với các mảnh cơ sở hạ tầng của hòn
đảo mà đã có thể đưa đi nơi khác hay bán như sắt vụn: dây điện thoại, các ống dẫn,
mái tôn, các vòi cứu hoả, các ghi đường ray, và vân vân. Hàng hoá và các món gần
như mọi loại đã có thể được bán với giá vống lên ở các chợ khác nhau của Thượng
Hải. Vào tháng Mười Một 1945 các quan chức Trung quốc đã trưng dụng tất cả
các xe tải chở rác của Đài Bắc cho việc chuyên chở tài sản bị tịch thu ra các bến
cảng, trong khi rác không được thu gom đã chất đống trên đường khắp thành phố.9

Để làm cho tình hình tồi thêm, chính quyền Trần Nghi “đã đặt tất cả các ngành và
doanh nghiệp lớn của Đài Loan dưới sự giám sát của các uỷ ban nhà nước, mà
không thể tránh khỏi đã được bố trí các nhân viên đại lục”.10 Dafydd Fell đã cho
rằng tham nhũng “và tính phi hiệu quả đã là các đặc trưng chủ chốt của chế độ
QDĐ. Ngược với thời kỳ Nhật, trật tự công cộng đã xấu đi nghiêm trọng. Việc này
đã bị trầm trọng thêm bởi một lực lượng cảnh sát không hiệu quả và thối nát và sự
tràn vào của các gangster đại lục.”11 Dân Đài Loan địa phương—được nhắc tới như
“dân trong tỉnh” (benshengren, bản tỉnh nhân) ngược với những người đại lục
thường được nhắc tới như “dân ngoài tỉnh” (waishengren, ngoại tỉnh nhân)—đã
sửng sốt bởi sự thiếu đại diện chính trị, sự loại trừ kinh tế, sản lượng nông nghiệp
teo đi và lạm phát giá trong những năm đầu của việc Trần Nghi quản lý tồi nền
kinh tế và xã hội của hòn đảo.
Vào ngày 28 tháng Hai 1947 một cảnh sát đã đánh một phụ nữ bán thuốc lá
không có giấy phép. Việc này đã làm điên tiết những người đứng ngoài đến mức
bạo lực đã nổ ra. Khi một người đứng ngoài bị giết bởi một sĩ quan cuộc xung đột
địa phương này đã được biết đến như sự cố 2-28, đã biến hình thành một cuộc khởi
nghĩa khắp đảo mà đã gồm 50.000 và 60.000 người.12 Việc này đã đặt chính quyền
Trần Nghi dưới áp lực đáng kể để dàn xếp các đòi hỏi Đài Loan cho sự đại diện lớn
hơn. Tuy vậy, Trần Nghi đã không sẵn lòng để nhượng bộ các đòi hỏi cho một
chính quyền và nền kinh tế bao gồm hơn, mà có thể tạo ra các cơ hội lớn hơn cho
những người Đài Loan địa phương để tham gia vào đời sống chính trị và kinh tế.
Khi đối mặt với các đòi hỏi cho sự tự-quản lớn hơn ở Đài Loan ông đã đề nghị
Tưởng Giới Thạch tăng cường binh lính của ông. Các đơn vị quân đội đã đến Cơ
Long (Keelong/Jilong) ở miền bắc và Cao Hùng (Kaohsiung/Gaoxiong) ở miền
nam trong tháng Ba 1947 và đã ngay lập tức “khẳng định lại sự kiểm soát của chính
phủ bằng việc bắn bừa bãi vào bất cứ ai trên đường phố. Trần đã tuyên bố quân luật
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khắp hòn đảo và đã tuyên bố rằng uỷ ban [Giải quyết Sự cố 28 tháng Hai] là bất
hợp pháp, nói rằng nó đã đã trở thành một phần của cuộc nổi loạn”.13 Philipps đã
chỉ ra rằng “hầu hết dân đảo đã chẳng bao giờ theo đuổi một cuộc chiến dàn trận
với các lực lượng đại lục bởi vì các mục đích của họ cơ bản đã mang tính cải cách,
không phải cách mạng”14 và rằng tuy nhiên “nhà nước đã nhắm những người Đài
Loan xuất chúng để bắt hay hành quyết”.15 Ketty Chen mô tả bản chất xấu xa của
sự đàn áp QDĐ: “Không chỉ QDĐ đã tiến hành các vụ hành quyết công khai, nhiều
trong số những cuộc bắt bớ và sự giết người sau đó đã được tiến hành vào giữa đêm
hay ở vùng quê. Sự mất tích của các thành viên gia đình hay hàng xóm đã làm tăng
thêm nỗi sợ hãi của những người Đài Loan và đã cảnh cáo chống lại các mưu toan
nổi loạn chống lại người cầm quyền tối cao.”16 Do hậu quả của sự cố 2-28 hơn
28.000 dân đảo đã bị giết.17 Trong thời gian quân luật, mà đã kéo dài từ 1947 cho
đến 1987, hơn 140.000 người đã bị xử trong các toà án quân sự, dẫn đến 3.000 đến
8.000 vụ hành quyết.18

Sự cai trị QDĐ ở Đài Loan sau 1945: một chế độ thuộc địa mới?
Keith Maguire đã cho rằng trong khi “QDĐ đã vận hành hòn đảo như một nhà
nước đảng, elite đại lục đã loại trừ đa số người Đài Loan khỏi quá trình ra quyết
định”.19 Khi QDĐ thua cuộc nội chiến và Tưởng Giới Thạch, cùng với 2 triệu
người tị nạn từ Trung Hoa lục địa, tràn sang Đài Loan trong năm 1949, mối quan
hệ giữa QDĐ do người đại lục chi phối và dân cư Đài Loan địa phương đã xuống
đến đáy rồi.20 Một ngạn ngữ ở Đài Loan lúc đó đã so sánh sự chuyển đổi từ người
Nhật sang QDĐ: “chó đã bỏ đi, và lợn đã tiếp quản”.21 Trong 40 năm tiếp theo,
một thiểu số những người ngoài với gốc rễ gia đình ở đại lục đã cai trị một đa số
dân đảo. Simon Long đã cho rằng “hầu hết các ước lượng trong cuối những năm
1980 đã cho rằng ‘những người đại lục’ đã gộp thành 10–15 phần trăm dân cư
khoảng 20 triệu người”.22 Sự cai trị liên tục như vậy bởi những người ngoài đã dẫn
đến những lời cáo buộc rằng đảng-nhà nước QDĐ ở Đài Loan có thể được ví như
một chế độ nửa-thuộc địa. Một nhà phê bình đặc biệt trực tính đã là Bruce Jacobs.
Dựa vào định nghĩa rằng “một chế độ thuộc địa là sự cai trị của những người ngoài
vì lợi ích của những người ngoài”23 ông đã lý lẽ
rằng từ sự thành lập thuộc địa Hà lan trong năm 1624 cho đến cái chết của Tưởng
Kinh Quốc trong năm 1988, Đài Loan đã bị cai trị bởi sáu chế độ thuộc địa: (1) Hà
Lan (1624–1662); (2) Tây Ban Nha (1626–1642), mà đã cai trị ở miền bắc Đài
Loan đồng thời với những người Hà Lan; (3) gia tộc Cheng (1662–1683); (4) đế
quốc Thanh Mãn Châu (1683–1895); (5) Nhật (1895–1945); và (6) chế độ Trung
quốc Dân tộc chủ nghĩa độc đoán (1945–1988).24

Ketty Chen đã lặp lại đánh giá của Jacob bằng việc lý lẽ rằng chế độ QDĐ đã chấp
nhận “các chiến lược thâm nhập, tái tổ chức và biến thể riêng của họ về thuộc địa
hoá Đài Loan”.25 Leo Ching đã nhấn mạnh rằng trong khi “tự coi mình như chính

Sự lên và chết của đảng-nhà nước QDĐ

127

phủ hợp pháp của Trung quốc, và với sự giúp đỡ Mỹ, các nhà Dân tộc chủ nghĩa
đã bắt tay vào một chính sách tân thuộc địa đối với chính nhân dân mà họ cho là
công dân của họ”.26 Tương tự, sử gia Đài Loan Li Yung-chih đã mô tả sự cai trị
QDĐ ở Đài Loan từ 1945 là một trường hợp của “chủ nghĩa thực dân chính trị”.27
Nhà xã hội học Đài Loan Michael Hsiao, mặt khác, đã gạt bỏ ý tưởng rằng Đài
Loan đã phải chịu đựng một biến thể QDĐ của chủ nghĩa thực dân suốt thế kỷ thứ
20. Thay vào đó, ông đã mô tả quỹ đạo chính trị của Đài Loan kể từ khi Nhật trao
trả như “sự phi thực dân hoá [mà] đã không mang lại độc lập cho Đài Loan. Đúng
hơn nó đã trở thành một ‘sự địa phương hoá’.”28 Steven Phillips tương tự đã gọi sự
chuyển đổi này từ sự cai trị thuộc địa Nhật Bản sang sự kiểm soát QDĐ đối với Đài
Loan là “một sự phi thực dân hoá rối loạn với một sự tái hội nhập chết yểu vào
Trung quốc”.29 Xem xét mọi thứ tôi cho rằng theo nhiều cách sự cai trị QDĐ sau
1945 đã giống sự cai trị thuộc địa Nhật Bản. Trong khi quân đội Nhật đã đè bẹp sự
kháng cự địa phương giữa 1895 và 1915, QDĐ đã gây ra Khủng bố Trắng của nó
từ 1947 cho đến 1987. Trong khi một Nhật Bản đế quốc chủ nghĩa đã coi Đài Loan
như một bàn đạp cho sự bành trướng quân sự vào Đông Nam Á, trong một thời
gian rất dài Tưởng Giới Thạch đã coi Đài Loan chỉ như một căn cứ cho việc lấy lại
Trung Hoa lục địa bằng quân đội. Trong khi người Nhật đã phân biệt đối xử chống
lại những người Đài Loan bị thuộc địa hoá (hontojin), QDĐ đã loại trừ về mặt chính
trị và kinh tế đa số những người Đài Loan (benshengren). Các luật hết sức hà khắc
đã có nghĩa để khép dân cư vào kỷ luật. Dưới thời Nhật “Sắc lệnh Trừng phạt Kẻ
cướp” khét tiếng đã ra lệnh trừng phạt tập thể đối người Đài Loan vi phạm các luật
và các quy chế thuộc địa. QDĐ, mặt khác, đã sử dụng “các Điều khoản Tạm thời”
dưới quân luật để hạn chế các quyền của công dân. Cả hai chế độ cơ bản thuộc địa
cũng đã sử dụng sự đồng hoá ngôn ngữ, và trong trường hợp của QDĐ, một biến
thể của Khổng giáo với chữ K hoa để nhồi sọ những người Đài Loan. Cuối cùng
nhưng không kém quan trọng, trong cả hai trường hợp các elite Đài Loan đã được
thâu nạp một cách chiến lược để bảo vệ quyền lực của các chế độ chính trị hết sức
loại trừ và bóc lột.30

Các chính sách ngôn ngữ và văn hoá
Cách tiếp cận thực dân mới của QDĐ tới các thần dân của nó là đặc biệt rõ ràng
khi xem xét lại các chính sách ngôn ngữ và văn hoá của đảng-nhà nước vào những
năm 1950. Ann Heylen đã chỉ ra rằng vào khoảng những năm cuối của sự cai trị
thuộc địa Nhật Bản ở Đài Loan, “tiếng Nhật phần lớn được nói lên qua tất cả các
mức của thứ bậc xã hội; tiếng Đài Loan được nói xuống thứ bậc xã hội giữa những
người ngang hàng, bạn bè và gia đình”.31 Theo Heylen,
Chính sách ngôn ngữ dân tộc chủ nghĩa của QDĐ đã bắt tay vào một phong trào
khắp-đảo cho việc khuyến khích chỉ tiếng Quan thoại kết hợp các mục tiêu về sự
hiểu biết (literacy) chức năng và văn hoá với nhau (xem Cheng, 1994; Wilson,
1970). Không giống các nhà chức trách Nhật, QDĐ đã có thể gói ý thức hệ ngôn
ngữ của nó trong tính phổ biến chung của văn hoá và di sản trung Hoa. Các chỉ tố
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(marker) văn hoá và ngôn ngữ được trình bày là như nhau, và những người Đài
loan đã có ít để cãi lý chống lại. Đã không có ý nghĩa gì để phủ nhận rằng họ đã
không xuất xứ từ Trung quốc, cũng chẳng ích gì rằng ký tự-trung Hoa đã không là
phần di sản văn hoá của họ. Thế mà, quá trình phi thực dân hoá của Đài Loan đã
xảy ra đồng thời với sự thi hành quân luật (1947–87) và một sự cấm chính thức,
với các hình phạt bỏ tù cho bất cứ lời phát biểu và sự diễn đạt nào nhắc tới việc tự
hào trong ký ức Đài Loan tập thể, bao gồm lịch sử, ngôn ngữ và các tập quán văn
hoá của nó (thí dụ Cohen, 1989; Edmondson, 2002; Wachman, 1994).32

Sự áp đặt tiếng Hoa Quan thoại như ngôn ngữ chung mới và sự cấm chỉ sử dụng
tiếng Nhật và tiếng Đài Loan (minanhua, mân nam ngữ) từ 1947 trở đi đã dẫn đến
sự oán giận chế độ QDĐ lan rộng giữa dân Đài Loan địa phương. Việc sử dụng độc
nhất tiếng Hoa Quan thoại như ngôn ngữ chính thức của Đài Loan, tuy vậy, cũng
đã phục vụ cho một mục đích khác nữa. Theo nhà chủ trương Đài Loan độc lập
hàng đầu và ứng viên DPP trong cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bằng đầu
tiên trong năm 1996, Bành Minh Mẫn (Peng Ming-min), các chính sách ngôn ngữ
và văn hoá của QDĐ đã được thiết kế theo cách để cố ý làm lẫn lộn “bản sắc chính
trị, sắc tộc và văn hoá” của dân đảo.33 Bành cho rằng QDĐ đã chính trị hoá sắc tộc
một cách có chủ ý nhằm để “làm cho những người Đài Loan ‘cảm thấy rằng là một
sự phản bội tổ tiên của chúng ta để tách ra khỏi Trung quốc’.”34 QDĐ, tuy vậy, đã
không hạn chế các cố gắng của nó để cải tạo dân cư Đài Loan về mặt xã hội theo
lĩnh vực quan niệm. Đồng thời, các cải cách ruộng đất đã được thực hiện mà làm
thay đổi đáng kể sự phân tầng xã hội và sự trung thành chính trị của xã hội Đài
Loan.

Cải cách ruộng đất
Simon Long đã cho rằng một cách buồn bã “việc xem xét lịch sử của họ ở đại lục,
QDĐ ở Đài Loan đi đến kết luận rằng sự thất bại của họ để tiến hành một cải cách
ruộng đất thích hợp đã là nguyên nhân hàng đầu của sự mất quyền lực của họ”.35
Một trong những lý do QDĐ không thực hiện các cải cách ruộng đất ở đại lục đã
là ảnh hưởng của các elite sở hữu đất trong hàng ngũ của nó.36 So sánh và tương
phản cải cách ruộng đất ở Đài Loan với tập thể hoá đất ở đại lục trong những năm
1950 Walker đã cho rằng chương trình “đất-cho-dân cày” của QDĐ được cho là
“đã yên bình và ngăn nắp”.37 Ketty Chan, mặt khác, đã chỉ ra rằng “chính sách cải
cách ruộng đất được QDĐ thực hiện đã tỏ ra là cực kỳ thành công cho việc Đảng
truy tìm sự kiểm soát. Bằng việc lấy đất khỏi các chủ sở hữu đất Đài Loan, Đảng
đã tình cờ phá huỷ ảnh hưởng của các chủ sở hữu đất đã có đối với các cộng đồng
địa phương, các nông dân nghèo và các nông dân.”38 Trung tâm của cải cách ruộng
đất đã là quyết định để viết lại “chứng thư đất. Chính quyền QDĐ sau đó đã chia
lại hầu hết đất giữa các nông dân và chủ sở hữu đất trung Hoa lục địa, Đài Loan.”39
Trong khi QDĐ đã không tập thể hoá đất như ĐCSTQ đã làm ở đại lục trong những
năm 1950, nó “đã kiếm lời bằng việc đòi những người thuê đất trả tiền thuê (tô) và
sau đó từ việc bán đất; và, hơn nữa cải cách ruộng đất cũng đã có nghĩa rằng việc
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di chuyển 2 triệu dân cư Trung quốc đến hầu như mọi vùng ở Đài Loan”.40 Việc
này đã đẩy mạnh sự kìm kẹp của QDĐ đối với xã hội Đài Loan cơ bản nông nghiệp
và đã đảm bảo sự trung thành chính trị của các nông dân mà đã hưởng lợi từ cải
cách ruộng đất của QDĐ. Dickson chỉ ra rằng “sự loại trừ tầng lớp quý tộc nhỏ
cũng đã tạo ra một chân không chính trị mà được lấp đầy ngay lập tức bởi các bè
cánh địa phương, những người nhanh chóng đã được thâu nạp vào QDĐ”.41

Những sự giống nhau giữa QDĐ và ĐCSTQ
Richard McGregor, tác giả của cuốn sách cột mốc về ĐCSTQ, The Party: The
Secret World of China’s Communist Rulers (Đảng: Thế giới Bí mật của các nhà
Cai trị Cộng sản của Trung quốc), đã làm nổi bật những sự giống nhau giữa QDĐ
và ĐCSTQ. Theo lời của McGregor giống
Đảng ở Trung quốc, QDĐ đã được thành lập theo đường lối Leninist. Nó đã có
ban tổ chức riêng của nó cho việc ban phát các việc làm trong khu vực nhà nước.
QDĐ đã trực tiếp sở hữu một số doanh nghiệp lớn nhất trong nước khi nó cai quản
Đài Loan, hơn là chỉ kiểm soát chúng đằng sau hậu trường như Đảng ở Trung quốc.
QDĐ cũng trực tiếp kiểm soát các lực lượng vũ trang.42

Hệt như ĐCSTQ, chế độ QDĐ đã gồm một bộ ba của đảng, chính phủ và quân đội
(dang zheng jun, đảng chính quân). Tiếp sau thất bại trong cuộc nội chiến Tưởng
Giới Thạch đã chủ ý sao chép cấu trúc tổ chức của ĐCSTQ. Ông đã chỉ thị cho các
đảng viên để học cuộc vận động chỉnh phong của ĐCSTQ trong thời kỳ Diên An,
đã chấp nhận tập quán của các cuộc họp phê bình và tự phê bình, ủng hộ cách tiếp
cận đường lối quần chúng và tán thành chế độ tập trung dân chủ.43 Nhằm để phân
biệt mình với ĐCSTQ Leninist, QDĐ đã tự nhận là một “đảng dân chủ cách
mạng”.44 Trong nghiên cứu có ảnh hưởng lớn của ông The Great Transition:
Political and Social Change in the Republic of China (Chuyển đổi Vĩ đại: sự Thay
đổi Chính trị và Xã hội ở Cộng hoà Trung Hoa), cựu bộ trưởng ngoại giao (từ
2000–2) Hoằng Mậu Điền (Hung Mao-Tien) đã mô tả khá độ lượng đảng-nhà nước
QDĐ như một “chế độ độc đoán hiện đại hoá với các đặc trưng mạnh của một hệ
thống đa nguyên một đảng trong chuyển đổi theo hướng một hệ thống đảng-thống
lĩnh (dominant-party)”.45 Trong khi Điền cho rằng QDĐ đã chỉ sử dụng một “việc
dùng sự ép buộc tối thiểu để đạt sự đồng thuận”,46 tôi lập luận trong phần tiếp theo
rằng hệt như sự cai trị của ĐCSTQ ở Trung Hoa lục địa, sự cai trị của QDĐ ở Đài
Loan đã gồm các cách tiếp cận độc đoán cả mềm và cứng. Cả các củ carrot và các
cây gậy đã được sử dụng để trừng trị và khép dân cư của nó vào kỷ luật.

Chủ nghĩa nghiệp đoàn và sự thâu nạp
Robert P. Weller đã mô tả
hệ thống của Đài Loan cho đến các cải cách dân chủ cuối những năm 1980 như
nghiệp đoàn chủ nghĩa (corporatist), nơi các nhóm lợi ích được tạo ra bởi nhà nước
(hay chí ít được nó cấp phép) như đại diện duy nhất cho khu vực của chúng (nông
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dân, công nhân, thanh niên, và vân vân). Đổi lại cho sự độc quyền của chúng, các
nhóm này được kỳ vọng để hành động nhịp nhàng với nhà nước. Trong phiên bản
độc đoán Đài Loan của hệ thống này trước khi quân luật được bãi bỏ, chính phủ
đã duy trì sự kiểm soát mạnh đối với các quan chức của các tổ chức này, những
người như vậy đã hoạt động như các tay chân của nhà nước nhiều hơn là các nhà
vận động hành lang cho các (tổ chức, cử tri) hợp thành của họ.47

Giống như cách tiếp cận của ĐCSTQ về “cai trị bằng hối lộ”—được mô tả chi tiết
trong Chương 5—để được thâu nạp vào đảng-nhà nước, QDĐ đã cho phép người
Đài Loan tiếp cận đến các nguồn lực mà khác đi sẽ là ngoài tầm với.
Michael Hsiao đã nhấn mạnh rằng như một hệ quả của chủ nghĩa nghiệp đoàn
QDĐ, không “sự công nhận nào đã được ban cho bất kể lực lượng xã hội bản xứ
nào. Xã hội dân sự Đài Loan đã rơi hoàn toàn vào sự kiểm soát của bộ máy nhà
nước trung ương bị người Đại lục chi phối.”48 Sự kiểm soát nghiệp đoàn chủ nghĩa
cũng mở rộng sang lĩnh vực tôn giáo và đã tác động đến đời sống của các tín đồ
Đạo giáo, Phật giáo, Khổng giáo và Công giáo. Cheng-tian Kuo đã chỉ rõ rằng dưới
“luật nghiệp đoàn chủ nghĩa, chỉ một tổ chức tôn giáo ô dù toàn quốc đã được phép
để tồn tại cho mỗi tôn giáo để đại diện cho các lợi ích của giới tăng lữ và các tín đồ
của nó”.49 Một ngoại lệ đáng chú ý đã là một dải rộng của các giáo phái Cơ đốc tin
lành. Kuo đã suy tưởng rằng “có lẽ do bản chất phi tập trung của Đạo Tin lành
(Protestantism) và các mối liên lạc nước ngoài của hầu hết các giáo phái Đài Loan
… chính phủ QDĐ có lẽ đã không muốn chọc tức các giáo phái Cơ đốc Tây phương
này, mà các nhóm truyền giáo của chúng đã là các nhóm vận động hành lang mạnh
mẽ ở Hoa Kỳ, bằng việc áp đặt một tổ chức ô dù bị nhà nước kiểm soát lên chúng”.50
Ngoài chủ nghĩa nghiệp đoàn đảng-nhà nước, QDĐ cũng đã sử dụng chiến lược
thâu nạp để bình định xã hội Đài Loan. Ở mức cấp cơ sở, QDĐ đã thể chế hoá vai
trò của các trưởng khu dân cư (neighbourhood warden, lizhang, lí trưởng), mà được
cấp không gian văn phòng và các nguồn lực tài chính. Benjamin Read giải thích
rằng “mạng lưới các lí trưởng và các trưởng khối (block captains, linzhang, lân
trưởng) được chọn của họ đã … có ý định để huy động và hợp nhất toàn thể công
dân địa phương dưới sự cai trị được áp đặt từ bên ngoài của Đảng Dân tộc chủ
nghĩa của Tưởng Giới Thạch”.51 Cheng Tun-Jen vả lại đã chỉ ra rằng bằng “việc
thể chế hoá các cuộc bầu cử dưới-quốc gia (hội đồng tỉnh, và các cuộc bầu cử các
huyện trưởng, thị trưởng và các hội đồng huyện thị) trong đầu những năm 1950,
QDĐ đã tuyển mộ và đã thao túng các elite địa phương theo cách riêng của nó”.52
Các bè phái địa phương, mặt khác, đã kỳ vọng “của cải vật chất và thanh thế”53 để
đổi lại cho sự ủng hộ đảng-nhà nước trong các cuộc bầu cử địa phương. Chúng trải
từ các độc quyền trong các khu vực tài chính và giao thông, các khoản vay, việc
chính quyền mua sắm các dịch vụ của các công ty địa phương, đối xử ưu đãi về các
quyền sử dụng đất cũng như sự đồng ý ngầm về các hoạt động bất hợp pháp của
các bè phái địa phương, thí dụ nhắm mắt làm ngơ đối với các casino và các nhà
chứa (mãi dâm).54 Fell đã làm nổi bật rằng một “thành phần chính của sự tham
nhũng mức địa phương đã là sự dính líu của các gangster vào chính trị, một hiện
tượng được biết đến như ‘vàng đen’ (hắc kim)”.55
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Trong Chương 2 tôi đã mô tả sự xấu đi của nhà nước-đảng Trung quốc từ một
nhà nước kiến tạo sang một nhà nước cướp bóc. Trong Chương 5 tôi đã mô tả sự
nổi lên của các liên minh giữa các chính quyền địa phương thối nát với tội phạm
có tổ chức và sự hình thành các nhà nước mafia địa phương ở CHNDTH kể từ đầu
những năm 1990. Ngược lại rõ rệt, chiến lược có cân nhắc này của QDĐ để thao
túng chính trị cấp cơ sở qua mafia địa phương đã là một đặc điểm xác định của
đảng-nhà nước QDĐ từ đầu những năm 1950 trở đi. Các cuộc bầu cử địa phương
như thế đã không có ý định để dẫn tới sự dân chủ hoá từ dưới lên của chế độ chính
trị. Cheng Tun-Jen và Gang Lin biện minh rằng “làn ranh đỏ giả định đã là đối lập
chính trị sẽ không được khoan dung nếu qua cạnh tranh bầu cử nó thu được các
chức vụ hành pháp chủ chốt với địa vị quốc gia cao”.56 Cheng và Chou hơn nữa đã
cho rằng “chí ít ba quy tắc bất thành văn đã cản trở chính trị bè phái khỏi việc phá
vỡ quyền lực của chế độ QDĐ ở Đài Loan hậu chiến”.57 Các bè phái địa phương
đã không được cho là để tham gia chính trị trung ương; các bè phái mức toàn quốc
đã không được phép để nổi lên; và cạnh tranh liên bè phái đã được hạn chế ở Viện
Lập pháp, quốc hội của Đài Loan.58
Một cơ hội chính trị bất ngờ đã xuất hiện trong đầu những năm 1970, khi QDĐ
đã bắt đầu thâu nạp những người Đài Loan trẻ, có khát vọng bằng việc cung cấp
học bổng đi học ở Hoa Kỳ và đưa ra cho họ “những triển vọng về chức vụ được
bầu”.59 Theo Dickson đã có hai động cơ căn bản, một, để cải thiện tiếng xấu của
QDĐ như một chế độ bên ngoài, và hai, để “cải thiện tính hiệu quả của đảng cai trị
bằng việc thu hút những tài năng trẻ hơn là thuần tuý những người có các quan hệ
chính trị”.60 Việc này đã trùng với một sự thay đổi ý thức hệ đảng từ việc chiếm lại
“đại lục sang ủng hộ sự phát triển xã hội và kinh tế Đài Loan để tăng cường tính
chính đáng của sự cai trị của nó”.61 Ghi công cho nó, QDĐ đã tương đối thành công
trong việc phát triển nền kinh tế Đài Loan. Thomas Gold đã ghi chép các thành tựu
kinh tế của nó: Trong ba thập niên giữa 1952 và 1982, GDP của Đài Loan đã tăng
trung bình 8,7 phần trăm (một năm); nền kinh tế của nó đã trải qua những sự thay
đổi cấu trúc to lớn từ nông nghiệp sang công nghiệp; các ngành định hướng xuất
khẩu của Đài Loan đã mang lại thặng dư thương mại lớn; lạm phát trên thực tế đã
được kiểm soát; Đài Loan đã tích tụ được các khoản dự trữ ngoại tệ lớn; và đảngnhà nước đã tích tụ được các khoản thặng dư ngân sách luỹ tích giữa những năm
1960 và đầu những năm 1980.62 Sự hiện đại hoá kinh tế nhanh như vậy cũng đã có
một tác động dây chuyền lên sự thay đổi xã hội. Theo Gold đảng-nhà nước hiện đại
hoá đã hạ thấp hệ số Gini của hòn đảo; đã tạo ra các việc làm chế tác; đã đạt các
mức biết đọc biết viết cao; và đã cải thiện các tiêu chuẩn sống của các công dân
Đài Loan về mặt tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh thấp và tăng tuổi thọ trung bình.63 Clough
đã cho rằng một sự kết hợp của việc lập kế hoạch kinh tế khéo léo của các quan
chức chính phủ được cặp đôi với “tính cần cù của nhân dân của nó: các công nhân,
các nông dân và các nhà kinh doanh” đã dẫn đến sự tăng trưởng kinh tế liên tục.64
Gunter Schubert đã cho rằng dưới sự cai trị QDĐ một giai cấp trung lưu “mới”
đã nổi lên, mà đã là một kết quả trực tiếp từ và là người hưởng lợi của sự cai trị
độc đảng. Các quan chức và nhân viên khu vực-nhà nước đã là giữa những người
ủng hộ trung thành nhất của QDĐ. Các quan chức đảng lão thành và các cựu nhân
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viên quân đội cũng được hưởng lợi từ sự bảo trợ của QDĐ. Ngoài ra, từ đầu những
năm 1970 trở đi QDĐ đã thu hút các nhà chuyên nghiệp có đầu óc khai phóng và
các doanh nhân.65 Vì khả năng đã được chứng minh của QDĐ để cải tạo nền kinh
tế và xã hội Đài Loan phải là không ngạc nhiên đối với bất kỳ ai rằng những người
Đài Loan trẻ muốn gia nhập đảng. Hậu quả không lường trước của việc thâu nạp
một thế hệ mới của các nhân vật Đài Loan ủng hộ-quyền thế vào bộ máy QDĐ, tuy
vậy, là việc này đã cho phép những người sau sử dụng các chiến lược cải cách ngựa
thành trojan để cải cách từ từ và mở cửa đảng-nhà nước QDĐ. Cheng Tun-Jen đã
cho rằng “số lượng lớn các nhà hoạt động chính trị và phạm vi bị hạn chế của cải
cách chính trị cuối cùng đã dẫn đến sự hình thành của một phản-elite mà đã thách
thức các nền tảng của chế độ QDĐ”.66 Quan điểm này được Bruce Jacobs ủng hộ,
ông thấy rằng “Tưởng Kinh Quốc đã có các thành phần tử ‘khai phóng’ hay cải
cách chủ nghĩa trong ban lãnh đạo của ông. Bắt đầu trong năm 1972, khi ông trở
thành thủ tướng và một người kế vị rõ ràng của cha ông, Tưởng đã tích cực thúc
đẩy cho nhiều người Đài Loan hơn cũng như những người trẻ hơn, được giáo dục
tốt hơn vào ban lãnh đạo chóp bu của ông.”67 Việc đưa các chính trị gia Đài Loan
trẻ và có đầu óc cở mở hơn vào bộ máy đảng của QDĐ do người đại lục chi phối
tỏ ra có tầm quan trọng cốt yếu trong đầu đến giữa-những năm 1980, khi QDĐ đã
bắt đầu bước vào một cuộc đối thoại với phong trào đảng ngoại.

Sự giám sát và cảnh sát mật của QDĐ
Cách tiếp cận của QDĐ đến việc quản trị Đài Loan trong thời kỳ quân luật, tuy vậy,
đã chẳng hề mềm mỏng. Khi các củ carrot của chủ nghĩa nghiệp đoàn và sự thâu
nạp đã không có kết quả, chế độ đã có một dải rộng của các cây gậy đã trở thành
ngạn ngữ để dùng. Theo Cao Liqun, “Tưởng Giới Thạch đã xem cảnh sát như một
sự mở rộng của quân đội … Mục đích chính của lực lượng cảnh sát đã là để bảo vệ
chế độ QDĐ và sẵn sàng để thu hồi đại lục càng sớm càng tốt.”68 Trong thời gian
Khủng bố Trắng, cảnh sát mật của QDĐ dưới Bộ tư lệnh Đồn trú Đài Loan (Đài
Loan cảnh bị tổng tư lệnh bộ, jingbei zongsilingbu)—một tổ chức quân sự/an ninh
nội địa được giao nhiệm vụ thi hành quân luật—đã làm mất tích các nhân vật đối
lập chính trị những người được coi là một mối đe doạ cho chế độ. Nhiều tù nhân
chính trị rốt cuộc đã bị giam trên Đảo Xanh, cách bờ đông Đài Loan khoảng 33
km. Các tù nhân nổi tiếng gồm nhà văn Bách Dương (Bo Yang) và cựu nhà hoạt
động đảng ngoại và chính trị gia DPP Thi Minh Đức (Shih Ming-the). Ketty Chen
kể lại rằng trong “nhà tù Đảo Xanh, các tù nhân chính trị đã phải chịu các trị liệu
tâm lý, cải huấn, và bắt buộc viết các bản thú tội”.69 Bà cho rằng “những sự mất
tích bí ẩn của các công dân đã tiếp tục gây ra sự sợ hãi cần thiết để giữ dân cư theo
đường lối để ngăn cản các cuộc nổi dậy chống lại chế độ”70 và phục vụ cho mục
đích biến “hòn đảo Đài Loan thành Panopticon (nhà Tù) của Đảng, nơi các cá nhân
sống trên hòn đảo cảm thấy con mắt trừng trừng của anh cả và sự theo dõi của các
hàng xóm của mình”.71
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Các tường thuật như vậy về sự giám sát hết sức xâm phạm của xã hội Đài Loan
đã không trôi qua mà không bị thách thức. Trong cuốn sách Dictators and Their
Secret Police (Các nhà Độc tài và Cảnh sát Mật của Họ) có ảnh hưởng của bà
Sheena Chestnut Greitens đã thấy rằng
Tưởng đã tin rằng tính chính đáng của ông đối với quyền lực đã bị thách thức bởi
sự phản kháng dân chúng. Ông đã thiết kế định chế cưỡng ép, khống chế bằng cảnh
sát một cách phù hợp (được tập trung và bao gồm hơn), như thế cho phép bạo lực
nhà nước giảm từ từ khi các định chế cưỡng bức được tập trung hoá đã có sự liên
lạc bên trong tốt hơn. Theo lý thuyết của Greitens, định chế cưỡng bức mà Tưởng
đã đặt ra để ngăn chặn các cuộc phản kháng dân chúng, nghịch lý thay, đã hoá ra
là “đóng góp” cho sự dân chủ hoá từ từ của Đài Loan, và sự cắt bớt quyền lực
chính trị của Quốc Dân Đảng.72

Bà làm nổi bật rằng tiếp sau bạo lực khá cực đoan của những năm đầu của Khủng
bố Trắng, cả số người bị kết án vì các tội chính trị lẫn số các vụ hành quyết ở Đài
Loan đã giảm đầy kịch tính kể từ đầu những năm 1960.73

Môi trường quốc tế trong những năm 1970 và những năm 1980
Trong khi đảng-nhà nước QDĐ đã thành công trong việc ngăn chặn sự bất đồng
chính kiến và việc đúc nền kinh tế và xã hội Đài Loan theo hình ảnh của nó trong
những năm 1950 và những năm 1960, nó đã ít thành công hơn trên mặt trận quốc
tế. Những năm 1970 đã báo hiệu một thập niên của sự thụt lùi ngoại giao hết sức
quan trọng. QDĐ đã đánh giá thấp sự giận dữ công chúng với thái độ không may
của nó trong xung đột chủ quyền về các đảo Senkako (Điếu ngư), mà Nhật Bản,
THDQ ở Đài Loan cũng như CHNDTH đều đòi. Khi CHNDTH được trao tư cách
thành viên Liên Hiệp Quốc trong 1971 Tưởng Giới Thạch đã quyết định rời Liên
Hiệp Quốc thay cho việc vận động cho sự đại diện ghế-kép. Trong năm 1972, Hoa
Kỳ đã bắt đầu nối lại quan hệ của nó với CHNDTH. Trong cùng năm Nhật Bản đã
công nhận CHNDTH và đã thiết lập quan hệ ngoại giao.74 Vào cuối thập kỷ đó,
Hoa Kỳ cũng đã thiết lập quan hệ ngoại giao với CHNDTH và đã chấm dứt Hiệp
ước Phòng thủ Chung 1954 với THDQ.75 Quốc hội đã giảm nhẹ cú đòn này vào
Đài Loan bằng việc thông qua Đạo luật Quan hệ Đài Loan vào ngày 10-4-1979.
Các bước thụt lùi này là quan trọng, vì chế độ QDĐ về mặt kỹ thuật vẫn trong
tình trạng chiến tranh với CHNDTH. Giữa 1954 và 1958 xung đột quân sự đã nổ
ra trong Eo biển Đài Loan khi PLA đã nã pháo Kim Môn (Quemoy/Jinmen) từ bờ
biển Phúc Kiến. Tưởng Giới Thạch đã trả đũa bằng việc nã pháo đại lục.76 Cuộc
khủng hoảng chỉ kết thúc khi Hoa Kỳ tuyên bố lợi ích cốt lõi của nó trong việc bảo
vệ THDQ và trong một sự dàn xếp được môi giới sau đó giữa CHNDTH và
THDQ.77 Việc dựa vào sự giúp đỡ quân sự của Hoa Kỳ, tuy vậy, đã là một con dao
hai lưỡi. Vì Tưởng Giới Thạch đã trải nghiệm rồi trong cuộc cuộc nội chiến ở đại
lục, đã không có đảm bảo nào rằng các liên minh địa chính trị sẽ nhất thiết kéo dài.
Sự dễ bị tổn thương này của chế độ QDĐ đã không mất trong các phê phán sự cai
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trị độc đảng. Thế đứng quốc tế sa sút của THDQ, mà vào cuối những năm 1970 đã
không còn có thể đòi để đại diện cho toàn bộ trung Hoa lục địa và Đài Loan nữa,
đã có nghĩa rằng QDĐ đã nhanh chóng mất uy tín, cả ở trong nước và nước ngoài.
Giữa các phê phán đảng-nhà nước QDĐ “việc này gây ra các nỗi lo sợ về một sự
bán đứng Đài Loan … [nơi] QDĐ đã có thể quay sang Đảng Cộng sản Trung quốc
… trong một sự ngã giá hấp tấp cho sự thống nhất”.78

Dân chủ hoá Đài Loan như công cụ để duy trì sự cai trị QDĐ bá quyền?
Về mặt chính trị QDĐ đã vượt qua được thập niên khó khăn của những năm 1970
để sống sót, nhưng không phải không có sự rút lui cả về mặt ý thức hệ và mặt tổ
chức. Sự tiến hoá của QDĐ trong đầu những năm 1980 đã hết sức mâu thuẫn. Một
mặt nó đã bỏ tù một nhóm lớn của các chính trị gia đảng ngoại chiến đấu tiếp sau
cuộc tụ tập lớn đòi các quyền con người ở Cao Hùng trong năm 1979. Mẹ và hai
chị em sinh đôi của một trong các chính trị gia đảng ngoại bị bỏ tù, Lâm Nghĩa
Hùng (Lin Yi-hsiung), đã bị đâm chết bằng dao găm bất chấp dưới sự giám sát của
cảnh sát lúc đó. Đảng-nhà nước QDĐ cũng đã lệnh cho một trong những hội tam
hoàng của Đài Loan, Băng Tre Thống nhất (zhulianbang, châu liên băng), để ám
sát nhà phê phán Tưởng Kinh Quốc Henry Liu (Lưu Nghi Lương), một công dân
Mỹ gốc Đài Loan ở Hoa Kỳ trong năm 1984. Những diễn biến này đã làm lu mờ
thanh danh của THDQ được cho là đại diện một “Trung Hoa tự do” tương phản với
CHNDTH, mà trong đầu những năm 1980 đã được cảm nhận rộng rãi như đang
mở cửa sau những điều khủng khiếp của Cách mạng Văn hoá.
Thế mà mặt khác, được công nhận rộng rãi rằng QDĐ đã có biến đổi mình.79
Như một hệ quả của cách tiếp cận Đài Loan hoá của Tưởng Kinh Quốc, một vài
trong số những người được tuyển mộ sớm đã leo nhanh lên đội ngũ đảng. Maguire
đã chỉ ra một cách đúng đắn rằng ban đầu, “đa số người Đài Loan được tuyển mộ
vào QDĐ đã giữ các vị trí thực tế ít quyền lực, nhưng vào thời gian thích hợp họ
đã leo lên và đã giữ các vị trí có quyền lực tăng lên”.80 Sự nghiệp chính trị của Lý
Đăng Huy là một trường hợp điển hình. Đầu tiên ông đã trở thành bộ trưởng không
bộ trong những năm 1970, được chỉ định làm thị trưởng Đài Bắc trong 1978, và đã
trở thành thống đốc của Tỉnh Đài Loan nay không còn nữa trong năm 1981. Trong
năm 1984 Tưởng Kinh Quốc đã bổ nhiệm ông làm phó-thủ tướng. Trong năm 1996,
Lý đã trở thành tổng thống được bầu một cách dân chủ đầu tiên. Jacques deLisle
đã cho rằng sự biến đổi của QDĐ trong những năm 1980 đã là kết quả của các áp
lực quốc tế và các phản ứng tiêu cực trong nước. DeLisle đã chỉ rõ rằng
gốc rễ của các nhân tố bên ngoài này trong việc khích lệ dân chủ hoá Đài Loan
quay lại đến sự hiểu của Tổng thống Tưởng Kinh Quốc rằng sự không thừa nhận
chính quyền của ông từ phía Mỹ có nghĩa rằng chế độ của ông phải mở cửa cho
các cải cách dân chủ. Trong những năm 1980, nhất là sau các sự cố Cao Hùng và
Henry Liu, Washington đã tăng áp lực lên Tưởng để dân chủ hoá. Những sáng kiến
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Mỹ đã ăn khớp chặt chẽ với những diễn biến ở Đài Loan, kể cả sự nổi lên của đối
lập đảng-ngoại, mà đã bắt đầu phần lớn như một phong trào ủng hộ dân chủ và cải
tổ chính phủ và đã bắt đầu có được thành công hạn chế trong các cuộc bầu cử hết
sức bị hạn chế mà chế độ QDĐ đã bắt đầu cho phép.81

Quan điểm này được ủng hộ bởi Nathan và Ho những người cho rằng “quyết định
sau đó” của Tưởng Kinh Quốc “để lại tiếp tục và đẩy nhanh cải cách chính trị có
thể được diễn giải như một cố gắng để tăng cường khả năng của QDĐ để sống sót
ở Đài Loan sau sự không thừa nhận”.82 Diễn biến này nhấn mạnh rằng trong các
quá trình tự do hoá và dân chủ hoá, “các định hướng hành động” giữa các thành
viên của phái ủng hộ-quyền thế có thể và có thay đổi. Trong khi trong đầu những
năm 1950 việc trở thành một phần của đội ngũ cán bộ QDĐ đã đòi hỏi các thành
viên có khát vọng để đơn thuần chấp nhận quyền lực không bị cản trở của Tưởng
Giới Thạch, dưới sự cai trị của con trai và người kế vị Tưởng Kinh Quốc có đầu óc
cởi mở hơn nhiều, các chính trị gia QDĐ ủng hộ-quyền thế đã có sự tự do rộng rãi
hơn nhiều để cải cách hệ tư tưởng của đảng và cách tiếp cận đến quản trị. Các phát
hiện như vậy là hết sức xác đáng cho sự hiểu của chúng ta về khả năng cho cải cách
chính trị tương lai ở CHNDTH, vì nó nhấn mạnh rằng dưới các điều kiện nhất định
phái ủng hộ-quyền thế có thể trở thành một đồng minh chiến lược của các phong
trào dân chủ, như được thảo luận chi tiết trong Chương 3.
Các phát hiện như vậy cũng nêu ra các câu hỏi về bản chất của quá trình dân
chủ hoá của Đài Loan. Leng Tze-Kang đã cho rằng “dân chủ hoá của Đài Loan
dưới Tưởng Kinh Quốc đã là một sự chuyển đổi từ trên xuống hay kiểu ‘biến đổi’
của sự thay đổi chính trị, theo phân loại của Samuel Huntington”.83 Croissant và
Merkel tương tự đã gợi ý rằng Đài Loan phải được xem là một trường hợp biến đổi
chính trị được sắp đặt và lãnh đạo bởi chế độ QDĐ.84 Copper đã nghi ngờ các
chuyện kể về việc xem dân chủ hoá của Đài Loan chỉ như một sự biến hình của
QDĐ: “Dù nó đã là ‘dân chủ từ dưới lên’, như một số nhà quan sát đã nói, là khó
để phán xét; nó đã đến từ cả dưới lên và trên xuống”.85 Lo Shiu Hing hơn nữa đã
chỉ ra rằng đối với “giai cấp cai trị, dân chủ hoá được dùng như một công cụ chính
đáng hoá để kéo dài sự thống trị chính trị của nó”.86 Nhìn lại thì trở nên rõ ràng
rằng quyết định của Tưởng để Đài Loan hoá QDĐ trong đầu những năm 1970 đã
kéo dài tuổi thọ của đảng-nhà nước QDĐ thêm 45 năm nữa.

Xung đột sắc tộc và vấn đề bản sắc dân tộc
Cheng Tun-jen và Tien Hung-mao đã nhấn mạnh rằng “phong trào dân chủ ở Đài
Loan, theo cách này hay cách khác, đã bị rối với vấn đề các sự chia rẽ dưới-sắc tộc
(sub-ethnic) và bản sắc dân tộc”.87 Trong văn liệu dân chủ hoá, sự chính trị hoá của
sắc tộc thường bị phản đối. Diamond và Plattner đã gợi ý rằng các nước “với độ
phức tạp sắc tộc cực độ trải qua các mức cao của bạo lực chính trị chí tử, mà làm
căng thẳng nghiêm trọng kết cấu của trật tự dân chủ của chúng”88 và rằng một khi
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“các chia rẽ sắc tộc sâu sắc được huy động vào chính trị bầu cử và chính trị đảng
… chúng có khuynh hướng tạo ra sự ngờ vực hơn là sự tin cậy, sự gay gắt hơn là
phép lịch sự, sự phân cực hơn là sự thích nghi và sự nạn nhân hoá hơn là sự khoan
dung”.89
Trong trường hợp của Đài Loan phải là không ngạc nhiên cho bất kỳ ai rằng đối
lập đã sử dụng “tài liệu sẵn có trong cuộc tranh luận trong nước để gợi lại các
chương đen tối hơn trong lịch sử về sự cai trị QDĐ”.90 Từ một quan điểm đối lập,
sự khoe khoang dài cả thập kỷ của QDĐ rằng nó “đã vẫn là chính phủ trên đại
lục”91 đã được xem như “một cố gắng vô liêm sỉ của một thiểu số nhỏ để vận hành
hòn đảo vì lợi ích riêng của chúng”.92 Maguire đã nhận xét rằng “phong cách vận
động của DPP đã thường có khuynh hướng để chú tâm đến Đài Loan trước-1987
hơn là Đài Loan đang đi tới đâu trong thế kỷ thứ 21”.93 Trong cuốn sách này tôi
cho rằng phong trào ngoài đảng trong những năm 1970 và DPP sau sự thành lập
của nó trong 1986 đã có quyền chính đáng để nêu bật các sai lầm lịch sử của QDĐ.
Trong Chương 4 tôi đã phác hoạ TOPC của Saul Alinsky. Alinsky đã cho rằng các
mục đích cá biệt biện minh cho các phương tiện cá biệt.
Murray Rubinstein đã đặt xu hướng vũ khí hoá các sự bất bình lịch sử trong cuộc
đấu tranh của phe đối lập chống lại một đảng-nhà nước QDĐ hết sức nghiệp đoàn
chủ nghĩa vào cách nhìn khách quan:
Đài Loan hoá và sự chấp nhận Đài Loan như quê hương cũng như sự tăng trưởng
kinh tế rõ rệt mà đã tạo ra một xã hội thịnh vượng cho mọi công dân của nó—đã
làm mờ đi các sự bất hoà và đã làm giảm sự căng thẳng giữa người đại lục và người
Đài Loan, nhưng chỉ ở một mức độ. Con bài căn cước sắc tộc là quá có giá trị đối
với nhiều người để từ bỏ nó. Nhiều chính trị gia trong Đảng Dân chủ Tiến bộ …
những người đã có những ký ức cay đắng trong các cuộc xung đột của họ với nhà
nước đã cảm thấy có nhiều để mất bằng việc tha thứ và việc quên đi … Như thế
ngay cả khi các sự bất hoà thực tế đã teo dần, và khi chính phủ đã mở cửa hệ thống
và cho phép nhiều phương ngữ Đài Loan và Hakka để được chấp nhận và cho phép
văn hoá và lịch sử Đài Loan được nghiên cứu và được dạy, những sự chia rẽ giữa
các nhóm sắc tộc đã có vẻ vẫn còn và trở thành mạch văn ngầm (subtext) của đàm
luận công khai đôi khi độc hại.94

Thay cho việc tham gia vào việc lên lớp về mục đích-phương tiện, các nhà hàn lâm
quan tâm đến chủ đề dân chủ hoá của Đài Loan phải thừa nhận những sự gian khổ
rất thực và sự đau khổ cùng cực mà các thành viên của phong trào dân chủ đã phải
chịu đựng dưới bàn tay của cảnh sát mật của QDĐ.
Sự đối xử dã man của QDĐ với các elite Đài Loan được cho là đã đặt nền móng
cho phong trào độc lập của hòn đảo. Như tôi đã lập luận ở trước, xung đột bản sắc
dân tộc nảy sinh này là một xung đột mà phải được đấu tranh giữa các nhà dân tộc
chủ nghĩa Trung quốc và Đài Loan kể từ sự sáp nhập Đài Loan vào THDQ sau
1945. Nó phải được xem như một xung đột chính trị “được che đạy trong thuật tu
từ (rhetoric) mà nhấn mạnh các sự bất hoà sắc tộc được vẽ ra giữa hai nhóm xã hội,
người ngoại tỉnh (waishengren, ngoại tỉnh nhân) và người trong tỉnh (benshengren,
bản tỉnh nhân). Xung đột này đã tiến hoá quanh các vấn đề (a) sự phân bổ có thẩm
quyền của các nguồn lực và (b) nhân dân Đài Loan phải được đại diện bởi ai và
như thế nào.”95 Tôi sẽ thảo luận xung đột sắc tộc đang cố nén lại giữa waishengren
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và benshengren bởi phong trào dân chủ Đài Loan và sự khai thác chiến lược bởi
những người chủ trương Hồng Kông độc lập về khủng hoảng bản sắc dân tộc kỹ
hơn trong Chương 8.
Trong chương này tôi đã cung cấp một tổng quan về sự lên và chết của đảng-nhà
nước QDĐ ở Đài Loan từ 1945 cho đến 2016. Từ đầu những năm 1950 cho đến
giữa-những năm 1980 cách tiếp cận cơ bản thuộc địa mới của QDĐ đến sự quản trị
đã dựa vào các công cụ độc đoán cứng và mềm. Sự tự do hoá và dân chủ hoá đã
xảy ra từ những năm 1970 trở đi. Nhìn lại chúng ta có thể thấy rằng chiến lược Đài
Loan hoá của Tưởng Kinh Quốc đã kéo dài tuổi thọ của đảng-nhà nước QDĐ thêm
45 năm nữa cho đến khi nó thực tế bị tước mất các tài sản đảng của nó trong năm
2016. Phê phán của tôi đối với sự cai trị độc đảng độc đoán của QDĐ ở Đài Loan
tạo thành bối cảnh cho các hồi 5 đến 8 trong Chương 8. Tôi sẽ làm sáng tỏ quỹ đạo
của phong trào dân chủ Đài Loan chi tiết hơn nhiều, kể cả phong trào đối lập đảng
ngoại đã tiến hoá như thế nào từ giữa-những năm 1970 và đã lên đỉnh điểm trong
việc thành lập DPP của Đài Loan trong năm 1986; các cuộc bầu cử ngày càng tự
do và công bằng và sự cạnh tranh hai-đảng giữa DPP và QDĐ giữa 1987 và 2000
đã tăng tốc sự tự do hoá và dân chủ hoá của Đài Loan như thế nào; tôi sẽ phân tích
kỹ những tranh cãi xung quanh nhiệm kỳ tổng thống Trần Thuỷ Biển (DPP) từ
2000 đến 2008; và đánh giá phê phán nhiệm kỳ tổng thống Mã Anh Cửu (QDĐ) từ
2008 đến 2016 gây tranh cãi ngang thế.
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8
DÂN CHỦ HOÁ DO BẦU CỬDẪN DẮT CỦA ĐÀI LOAN

Trong Chương 7 tôi đã phác hoạ các bài học của cuộc nội chiến và các yếu tố xung
đột của ý thức hệ đảng của QDĐ đã dẫn đến các rạn nứt trong dinh thự độc đoán
như thế nào. Trong chương này tôi sẽ xem xét phong trào dân chủ Đài Loan đã khai
thác ra sao các điểm yếu cố hữu của đảng-nhà nước QDĐ. Trường hợp của Đài
Loan khác với kinh nghiệm của phong trào dân chủ trung Hoa lục địa trong chừng
mực từ 1969 trở đi cánh cửa cho tranh đua bầu cử ở mức quyết định đã được mở.
Trước 1969, sự đối lập với chế độ QDĐ đã hết sức bị cá nhân hoá và lác đác. Cố
gắng của trí thức trung Hoa lục địa Lôi Chấn (Lei Zhen) để lập một đảng đối lập
trong cuối những năm 1950 đã kết thúc trong sự đàn áp chính trị và một bản án tù
mười năm cho Lôi. Một lời kêu gọi khác cho sự kết thúc sự cai trị độc đảng QDĐ
và sự thiết lập nền dân chủ hiến định bởi giáo sư Đài Loan Bành Minh Mẫn (Peng
Ming-min) trong năm 1964 đã dẫn đến một bản án tù tám năm cho Bành.1
Trong chương này tôi xem xét sự đối lập với đảng-nhà nước QDĐ đã trở nên có
hệ thống và chiến lược hơn như thế nào trong đầu những năm 1970 và những năm
1980. Hồi thứ năm của cuốn sách này phân tích phong trào “bên ngoài Đảng Dân
tộc chủ nghĩa” (dangwai, đảng ngoại) giữa 1969 và 1986, năm DPP được thành
lập. Hồi thứ sáu thảo luận các đóng góp của DPP cho sự tự do hoá và dân chủ hoá
của Đài Loan suốt cuối những năm 1980 và những năm 1990. Chương này sẽ cho
thấy trong khi cửa cho chính trị giải phóng hơn đã mở sau 1986/7, sự củng cố của
nền dân chủ non trẻ của Đài Loan vẫn là một nhiệm vụ đang tiếp diễn. Tại tâm của
hồi thứ bảy là nhiệm kỳ tổng thống DPP gây tranh cãi của Trần Thuỷ Biển từ 2000
cho đến 2008. Trong mức độ ngang thế hồi thứ tám phê phán nhiệm kỳ tổng thống
QDĐ của Mã Anh Cửu giữa 2008 và 2016. Trường hợp của Đài Loan nêu bật thách
thức của sự phân cực sắc tộc và mối hiểm nguy của sự tái phạm độc đoán trong các
nền dân chủ mới được thiết lập. Lặp lại các câu hỏi chính cho các nghiên cứu trường
hợp trong Chương 6 lại một lần nữa tôi làm nổi bật các tiền đề và cơ hội chính trị
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mà đã truyền cho cuộc đấu tranh vì dân chủ vào lúc cho trước. Tôi cũng sẽ phân
tích kỹ phái cải cách nào đã khởi xướng cuộc đấu tranh cụ thể vì dân chủ, cách tiếp
cận cải cách chiến lược nào đã được thực hiện và các bài học chủ chốt rút ra là gì.

Hồi 5: Phong trào ngoài đảng của Đài Loan, 1969–86: các cuộc phản
kháng đường phố hay các cuộc bầu cử?
Các tiền đề và cơ hội chính trị
Trong Chương 7 tôi đã phác hoạ Tưởng Kinh Quốc đã thử ra sao để làm trẻ lại
đảng-nhà nước QDĐ bằng việc thâu nạp các chính trị gia sinh ở Đài Loan trẻ hơn
từ đầu những năm 1970 trở đi. Vì QDĐ đã tiếp tục bám vào ý thức hệ đảng của nó
về việc đại diện toàn bộ Trung quốc, tuy vậy, cho đến tận 1969
hầu hết ghế trong Viện Lập pháp đã vẫn được chiếm bởi các nhà lập pháp đại diện
các khối cử tri trên Trung Hoa lục địa do Cộng sản kiểm soát. Sự dàn xếp đại diện
độc nhất này là một hệ quả của sự khăng khăng của chế độ Dân tộc chủ nghĩa về
việc duy trì các định chế chính trị đã được thiết lập trong hiến pháp của THDQ
được chấp nhận ở Nam Kinh trong năm 1946 trên mức quốc gia Đài Loan. Sự bảo
toàn cấu trúc hiến pháp đó, tất nhiên, là trung tâm cho tính chính đáng được tiếp
tục của chế độ Dân tộc chủ nghĩa và các đòi hỏi lãnh thổ của nó.2

Đặc điểm cá biệt này của hệ thống chính trị Đài Loan dưới sự cai trị đảng-nhà nước
QDĐ đã tạo ra ý kiến và sự hiểu khá không thuận lợi của công chúng, ngay cả cho
Viện Lập pháp như một quốc hội bù nhìn cho các chính sách của Tổng thống Tưởng
Giới Thạch. Các hình ảnh về các nhà lập pháp tóc bạc và ốm yếu nghiêm trọng
được đẩy trên xe lăn vào quốc hội cho các cuộc bầu cử quan trọng đã tạo ra một
hình ảnh về một QDĐ thiếu sức sống trong mắt công chúng.
Nhằm để giảm nhẹ vấn đề về các nhà lập pháp già nua của nó trong năm “1969
chính phủ THDQ đã mở rộng quá trình bầu cử hạn chế bằng việc đưa vào một hạn
ngạch (quota) bổ sung của các đại diện được bầu để phục vụ trong Quốc hội, Viện
Lập pháp hay Nghị viện, và Viện Giám sát của chính phủ trung ương”.3 Các cuộc
bầu cử bổ sung như thế đã giúp thay thế các nhà lập pháp, những người hoặc đã
không đủ năng lực phục vụ hay đã qua đời. Shelley Rigger đã tóm tắt rằng “Đài
Loan hoá, các cuộc bầu cử bổ sung và cải cách đảng cùng nhau đã tạo thành một
sự thú nhận ngầm rằng đã cần đến sự thay đổi. Bằng việc thừa nhận nhu cầu cho
cải cách, chế độ đã trao cho đối lập tính chính đáng. Việc đàn áp các đối thủ của
QDĐ đã trở nên khó khăn hơn, vì những lời kêu gọi cho cải cách bây giờ đến từ
bên trong bản thân đảng cai trị.”4 Như một hệ quả của chiến lược Đài Loan hoá
của Tưởng đã nhắm vào việc hỗ trợ sự ủng hộ thân-quyền thế, hai phe chính đã bắt
đầu đấu tranh cho sự thống trị bộ máy đảng: các đảng viên QDĐ già hơn và theo
đường lối cứng rắn gia nhập Phái Đảng Đoàn Thống nhất (United Caucus Clique)
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đã đấu chống lại các chính trị gia có đầu óc cải cách hơn thuộc dòng dõi cả trung
Hoa lục địa và Đài Loan trong Phái CC (CC Clique).5 QDĐ, tuy vậy, đã không
thành công trong việc thâu nạp tất cả các chính trị gia có khát vọng vào hàng ngũ
của nó. Như tôi đã lý lẽ trước đây
các cán bộ QDĐ trẻ như Hứa Tín Lương (Xu Xinliang) và nhà khoa học xã hội
Trương Tuấn Hoành (Zhang Junhong) đã đào ngũ khỏi QDĐ và đã hợp sức với
các trí thức và các nhà hoạt động chính trị độc lập khác như Khang Ninh Tường
(Kang Ning-hsiang), Ngô Nãi Nhân (Wu Nairen), và Ngô Nãi Đức (Wu Naide).
Trong khi các nhà hiện đại hoá trong QDĐ đã sử dụng dân chủ hoá và hiện đại hoá
nhà nước và đảng như một công cụ để cải thiện ảnh hưởng của họ trong chính phủ,
đối lập ngoài đảng bị phân mảnh hết sức đã bị chia rẽ về sự lựa chọn các phương
tiện và các mục đích cuối cùng của nó.6

Các diễn viên chủ chốt
Luật sư Đài Loan Yao Chia-wen đã mô tả phong trào ngoài đảng (dangwai) như
một liên minh rộng của những người chống lại sự cai trị QDĐ mà không có một cơ
cấu tổ chức hay đảng. Phong trào ngoài đảng đã gồm bốn nhóm: những người cả
trung Hoa lục địa và Đài Loan chống sự cai trị độc đảng tiếp tục của QDĐ; những
người chủ trương một sự Đài Loan hoá toàn diện của nhà nước và xã hội; các nhà
hoạt động tôn giáo với một sự quan tâm đến việc bảo vệ các quyền con người cá
nhân, chủ yếu thuộc giáo hội Trưởng lão của Đài Loan; và các nhà cải cách trẻ và
được giáo dục tốt cả bên trong và bên ngoài đảng-nhà nước QDĐ, những người
phê phán các quan niệm truyền thống về chủ nghĩa độc đoán Trung quốc.7 Nhưng
bất chấp dải rộng của các tác nhân ủng hộ và các lợi ích, những người dangwai đã
có thành công trong việc tìm ra điểm chung. Vào 1978 các nhóm dangwai đã công
bố ba nguyên tắc chính cho hoạt động của họ: sự trợ giúp bầu cử cho các ứng viên
dangwai để cạnh tranh với QDĐ; cô lập các ứng viên độc lập “giả” những người
được xem như các bung xung của QDĐ; và để hợp tác với các nhà khai phóng bên
trong QDĐ để xây dựng lại Đài Loan.8
Quan trọng hơn, dangwai đã đưa ra một “kế hoạch 12-điểm”, mà có thể được coi
như một “chiến lược tổng quát”, như được thảo luận trong TOPC của Gene Sharp
ở Chương 4. Từ 1978 trở đi dangwai đã đòi một sự bám chặt nghiêm ngặt vào hiến
pháp THDQ; một sự bầu đầy đủ tất cả các đại diện từ Quốc hội và Viện Lập pháp;
sự bầu cử trực tiếp các thống đốc tỉnh và các thị trưởng; quốc hữu hoá các lực lượng
vũ trang; một nền tư pháp độc lập; làm cho các toà án có thể biện bác lại Viện Tư
pháp của Đài Loan; bãi bỏ luật cảnh sát; quyền tự do học thuật; chấm dứt sự kiểm
soát đảng đối với các trường học; quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí;
thay đổi luật báo chí; cho phép xuất bản các tờ báo và các tạp chí; và quyền tự do
đi nước ngoài. Dangwai cũng kêu gọi chấm dứt quân luật; bảo vệ các quyền cá
nhân; bãi bỏ sự bắt giữ bất hợp pháp và sự tra tấn, đòi tính bất khả xâm phạm của
nhà ở; và bảo vệ lĩnh vực tư khỏi sự giám sát.9
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Do QDĐ cấm các đảng đối lập chính trị, phong trào dangwai “đã được duy trì
bởi một loạt các tạp chí khởi đầu với Đài Loan Chính Luận”.10 Theo Berman “việc
sử dụng các báo dư luận chính trị như một cơ sở cho các hoạt động chính trị đối
lập đi theo một truyền thống mà đã bắt đầu trong năm 1895 với tờ Tin tức Trung
Hoa và Nước ngoài có trụ sở ở Bắc Kinh của Lương Khải Siêu”.11 Ông phác hoạ
thêm rằng “các điều kiện chính trị ở Đài Loan dưới QDĐ cho đến cuối những năm
1980 đã làm cho các tạp chí là phương tiện truyền thông đại chúng duy nhất sẵn có
cho việc truyền các quan điểm đối lập”.12 QDĐ đã chịu đựng các tạp chí như vậy,
vì sự lưu hành và giới bạn đọc hạn chế của chúng đã không được xem như một sự
đe doạ trực tiếp đến sự tồn tại của chế độ.13 Gary Rawnsley đã nhấn mạnh rằng
“báo chí đối lập đã thực hiện nhiều chức năng của các đảng chính trị truyền thống:
chúng đã cung cấp hướng ý thức hệ, các cơ hội cho sự bảo trợ, tập hợp (aggregation)
các lợi ích, và tuyển mộ và huấn luyện các lãnh đạo”.14

Cách tiếp cận cải cách chiến lược
Joseph Wu đã cho rằng “nguồn gốc quan trọng nhất của sự chia rẽ bè phái bên
trong đối lập ở Đài Loan đã là những bất đồng ý thức hệ và triết lý về phải đạt được
dân chủ như thế nào. Một nguồn gốc thứ hai đã là phong cách lãnh đạo của cá nhân
chính trị gia đối lập.”15 Wu mô tả đấu trường chính trị hết sức phân cực của Đài
Loan, mà, như ở Trung Hoa lục địa, gồm các phái cải cách cạnh tranh nhau: “Các
chính trị gia đối lập từ từ hình thành hai phái tư tưởng, một phái đã tìm cách để ‘cải
cách hệ thống’ (gaige tizhi, cải cách thể chế), do Hoàng Tín Giới (Huang Hsinchieh) lãnh đạo, và một phái vừa lòng với ‘cải cách bên trong hệ thống’ (tizhinei
gaige, thể chế nội cải cách), do Khang Ninh Tường lãnh đạo”.16 Mô tả của Wu phản
ánh các phái cải cách chống-quyền thế và ủng hộ-quyền thế tôi đã phác hoạ trong
Chương 3. Trong khi phái của Hoàng được tổ chức quanh tạp chí Formosa và đã
nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc phản kháng đường phố—một cách tiếp
cận cải cách rõ ràng chống-quyền thế—các thành viên phái của Khang đã hợp lại
quanh tạp chí Các Năm Tám mươi có định hướng chính sách hơn và thay vào đó
đã ủng hộ sự dân chủ hoá bầu cử—như thế chấp nhận một chiến lược cải cách ngựa
thành trojan.17
Các bất đồng bên trong phong trào ngoài đảng đã không chỉ hạn chế ở vấn đề
chiến lược. Mỗi phái cũng đã dựa vào các khối cử tri rất khác nhau. Sutter đã gợi
ý rằng một Hội nhà Văn và Biên tập viên (bianlianhui) chủ trương chiến đấu và
dựa vào cấp cơ sở của Hoàng đã tìm kiếm một “liên minh với giai cấp lao động
hơn là với cơ sở ủng hộ truyền thống của đối lập trong giai cấp trung lưu Đài
Loan”.18 Các phái dangwai ôn hoà hơn, mặt khác, đã dựa vào giai cấp trung lưu
“truyền thống” của Đài Loan 19—ngược với sự ủng hộ chế độ QDĐ của giai cấp
trung lưu mới, được thảo luận trong Chương 7. Khối cử tri truyền thống này đã
gồm các thành viên bị tước đoạt tương đối của xã hội Đài Loan: con em của các
elite Đài Loan mà đã hội nhập xã hội dưới sự cai trị thuộc địa Nhật Bản; các nạn
nhân của các chính sách cải cách ruộng đất của QDĐ; và các công nhân.20
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Tính chiến đấu của cơ sở ủng hộ chủ trương chiến đấu hơn của Hội nhà Văn và
Biên tập viên đã trở nên rõ rệt khi những người ủng hộ của Hứa Tín Lương, một
cựu QDĐ-biến thành-chính trị gia dangwai, đã nghi rằng một sự gian lận bầu cử
tại hạt Taoyuan có thể làm hỏng chiến thắng của ông. Vì vậy những người ủng hộ
của ông đã đốt cháy một đồn cảnh sát, một sự kiện trong lịch sử chính trị Đài Loan
được biết đến như sự cố Chung-li trong năm 1977.21 Tiếp sau bạo lực đường phố
này Hứa Tín Lương đã tìm cách tỵ nạn ở Hoa Kỳ và đã lập Đảng cách mạng Đài
Loan hải ngoại. Linda Chao và Ramon Myers tiết lộ rằng trong thời gian lưu vong
của ông ở Hoa Kỳ Hứa đã ngày càng trở nên cực đoan. Ông đã chủ trương chiến
tranh du kích đô thị như phương tiện để lật đổ đảng-nhà nước QDĐ.22 Ngoài ra,
trong 1979 các nhà hoạt động Formosa đã tham gia một cuộc tuần hành lớn đòi các
quyền con người ở thành phố cảng miền nam, Cao Hùng, mà mau chóng đã vượt
ra ngoài vòng kiểm soát và đã kết thúc trong bạo lực đường phố. Tám thành viên
hàng đầu của phái sau đó đã bị bắt và nhận các bản án tù dài.23 Trong khi Rigger
đã gọi cuộc tuần hành Cao Hùng “là sự kiện nổi tiếng nhất trong lịch sử dân chủ
hoá của Đài Loan”,24 phiên toà theo sau có lẽ đã có ảnh hưởng hơn nhiều cho diễn
tiến tương lai của phong trào ngoài đảng, vì vào đầu những năm 1980 các luật sư
bào chữa, kể cả Chen Shui-bian (Trần Thuỷ Biển) và Xie Changting (Tạ Tràng
Đình), đã trở thành các chính trị gia dangwai hàng đầu theo cách của riêng họ.25
Khi đánh giá lại phong trào dân chủ Đài Loan từ 1914 đến 1986 tôi cho rằng
lực thống nhất của dangwai đã là sự chống lại sự cai trị bá quyền, nhưng ngoài
điều này các thành viên của nó đã chia sẻ ít ý tưởng chính trị chung. Đối lập đã bị
chia rẽ về sự lựa chọn chiến lược (cải cách bên trong hệ thống vs. cải cách hệ
thống) về sự phân phối các nguồn lực (những người giữ chức vụ vs. các nhà hoạt
động xã hội), và về tư tưởng chính của nó (ủng hộ sự tự-quyết của THDQ vs. chủ
trương Đài Loan Độc lập).26

Ngược lại hoàn toàn, Cheng Tun-Jen đã cho rằng các học giả dân chủ hoá có lẽ đã
quá nhấn mạnh các bất đồng chiến lược bên trong phong trào ngoài đảng của Đài
Loan trong cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980. Trong khi Rigger đã
nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhà hoạt động đi theo nhà dân chủ cấp tiến
Hoàng Tín Giới27 và tôi đã nêu bật các đóng góp của những người ôn hoà quanh
Khang Ninh Tường,28 Cheng có lẽ đã đúng trong việc chỉ ra rằng vào giữa-những
năm 1980 dangwai như một toàn bộ đã bắt đầu pha trộn khéo léo cả một chiến lược
chống-quyền thế với một chiến lược ngựa thành trojan. Theo Cheng dangwai đã
hoạt động trong “bốn lĩnh vực mặc cả: đường phố, Viện Lập pháp, đối thoại do bên
thứ ba làm trung gian, và các đấu trường hải ngoại (nhất là Quốc hội Hoa Kỳ)”.29
Theo Cheng, cánh cấp tiến của dangwai ban đầu đã phạm một sai lầm chiến lược
trong việc dựa quá nhiều vào phản kháng đường phố. Điều này trùng với phê phán
của Gene Sharp về việc các nhà hoạt động chính trị quá dựa vào một phương thức
hành động, như được mô tả trong TOPC của ông trong Chương 4. Cheng chỉ ra
rằng sau 1979 những thành viên ôn hoà hơn của dangwai đã mở rộng khá khéo léo
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phạm vi của tranh luận trong nước bằng việc đề xuất một “giải pháp Đức” cho vấn
đề thống nhất giữa THDQ và CHNDTH. Mẹo xây dựng sự tin cậy này đã làm cho
Khang Ninh Tường kiếm được sự chấp nhận giữa Tưởng Kinh Quốc và cánh cải
cách bên trong QDĐ.30 Nathan và Ho đã gợi ý rằng vào “1980, CCK [Tưởng Kinh
Quốc] và các lãnh tụ TW [tangwai=dangwai] đã hiểu nhau kỹ và đã hành động, với
hay không với sự phối hợp có ý thức, theo một cách để cùng nhau đánh vào sườn
cả các nhà bảo thủ QDĐ và các nhà TW-cực đoan”.31 Liên minh ngầm của đầu
những năm 1980 có thể được coi như một “sự dàn xếp elite” phi chính thức, như
được hiểu theo cách của Burton và Higley.32
Khang Ninh Tường đã tìm được cách để đồng thời can dự với cơ sở hoạt động
của dangwai cũng như với cánh cải cách của QDĐ. Ông đã tổ chức nhóm bảo vệ
cho các thành viên phái Formosa kình địch trong khi đồng thời lãnh đạo phong trào
ngoài đảng quay lại con đường nghị viện, một cách tiếp cận ngựa thành trojan rõ
ràng để cải cách đảng-nhà nước từ bên trong vũ đài bầu cử bị giới hạn. Việc làm
như thế đã chuốc lấy sự giận dữ của các nhà hoạt động dangwai chống-quyền thế
hơn, những người đã phản đối bất kỳ cách tiếp cận hợp tác nào đối với chế độ QDĐ
và đã bắt đầu một chiến dịch phê phán Khang (pi kang, phê khang).33 Sự không
thống nhất như vậy bên trong phong trào dangwai đã dẫn đến những sự thụt lùi tạm
thời như chứng cứ gây thất vọng trong các cuộc bầu cử bổ sung 1983 cho Viện Lập
pháp.34 Không lúng túng, Khang đã tiếp tục với tới cánh chính trị bên kia. Bruce
Jacobs đã chỉ ra rằng Khang đã tiến hành các cuộc liên lạc lặp lại với Tưởng Kinh
Quốc.35 Trong khi người ta không biết nội dung chính xác của các cuộc nói chuyện
của họ, qua các cuộc nói chuyện này Khang hẳn đã phải có được sự tin cậy của
Tưởng. Điều này là hiển nhiên từ sự đồng ý ngầm của Tưởng cho Khang để quốc
tế hoá phong trào ngoài đảng. Khang đã dẫn đầu đoàn đại biểu dangwai đầu tiên
đến Hoa Kỳ trong 1982.36 Cheng đã giải thích tầm quan trọng của diễn biến này:
chuyến đi [này] đã mở rộng tầm nhìn của các thành viên đối lập và đã biến đổi các
mối quan hệ xã hội giữa họ và những người Đài Loan hải ngoại thành một sự kết
nối chính trị. Đối lập bằng cách ấy đã có bước nhảy vọt trong các mối quan hệ
nước ngoài của nó. Trước kia FMG [Formosa Magazine Group, Nhóm Tạp chí
Formosa] đã chỉ duy trì các mối liên lạc lỏng lẻo với các tổ chức tư về các quyền
con người, như Amnesty International, mà đã có ít sức mạnh mặc cả đối diện chính
phủ. Bây giờ đối lập đã tìm thấy một đấu trường ở Hoa Kỳ (như nhà cung cấp an
ninh) mà qua đó chế độ QDĐ (như một người tiêu dùng an ninh) đã có thể bị ảnh
hưởng trực tiếp.37

Cuộc viếng thăm Hoa Kỳ của các chính trị gia dangwai đã quốc tế hoá vấn đề dân
chủ hoá của Đài Loan và đã tranh thủ được các nhà lập pháp Mỹ như các đồng
minh của phong trào ngoài đảng.

Các bài học rút ra
Đáng chỉ ra rằng không có sự cào phân [muck raking] liên tục của phái Formosa
và người kế vị của nó là Hội nhà Văn và nhà Biên tập và các phái Tiến bộ, thì phái
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Dòng chính trí tuệ hơn của Khang đã không thể mang chiếc áo chính trị đối lập
trung dung. Để diễn đạt cô đọng hơn: nếu giả như phái Formosa mang tính chiến
đấu hơn đã không hấp thu cú đánh đầu tiên của sự trả đũa đảng-nhà nước QDĐ
trong cuối những năm 1970, phái Dòng chính của Khang rất có khả năng đã là nạn
nhân thay thế. Chúng ta không được quên rằng ngay cả vào giữa-những năm 1980
QDĐ đã không chuyển từ chủ nghĩa độc đoán cứng sang mềm, như Edwin Winkler
đã gợi ý.38 Thay vào đó, nó đã duy trì chủ nghĩa độc đoán cứng của nó cho đến sự
kết thúc quân luật trong năm 1987. Phong trào ngoài đảng dưới sự lãnh đạo của
Khang đã áp dụng một sự kết hợp của các chiến lược chống-quyền thế và ngựa
thành trojan. Theo lời của Cheng,
các lãnh tụ DPP cũng đã thay đổi đấu trường, đã bớt nhấn mạnh bàn thương lượng
và thay vào đó hoạt động theo cách được phối hợp trong ba đấu trường khác: Viện
Lập pháp, đường phố, và hải ngoại. Bằng việc chơi trò chơi trong Viện Lập pháp,
họ đã nhận được thông tin và có đươc một tay trong việc viết lại các quy tắc. Họ
đã sử dụng các cuộc biểu tình đường phố để khuếch đại tiếng nói của họ, nhưng đã
không dùng đến bạo lực—những người ủng hộ trẻ hơn và ngang bướng hơn đã bị
kiềm chế bởi những sự nhắc nhở về sự tan rã hoàn toàn của FMG [Nhóm Tạp chí
Formosa]. Như thế, bất chấp một số quan hệ căng thẳng giữa các lãnh tụ hàng đầu
và nhỏ hơn, phong trào quần chúng trên đường phố và đối lập trong Viện Lập pháp
đã được điều phối một cách khéo léo.39

Hồi thứ năm của dangwai tiết lộ rằng phong trào dân chủ Đài Loan của cuối những
năm 1970 và đầu những năm 1980 có thể được coi như một giáo phái rộng. Nó đã
gồm các cá nhân, các nhóm và các phái có tổ chức hơn mà bám chặt các thế giới
quan và tư tưởng hết sức khác nhau. Bất chấp những sự khác biệt này, tuy vậy, phái
trung dung (centrist) của Khang và phái Formosa chủ trương chiến đấu hơn đã tìm
được cách để thống nhất một bộ các nguyên tắc then chốt khi chống lại đảng-nhà
nước QDĐ trong các cuộc bầu cử bổ sung. Quá trình sắp xếp chiến lược này đã
không phải không có xung đột. Khang Ninh Tường đồng thời đã tương tác với các
thành viên cấp tiến trong dangwai cũng như với những người ôn hoà trong QDĐ,
như thế tiết lộ một sở thích cho chính trị xuyên-quyền thế. Nhận được sự tin cậy
của Tưởng Kinh Quốc đã cho phép Khang quốc tế hoá phong trào ngoài đảng. Bằng
việc kết hợp các chiến lược cải cách cả chống-quyền thế và ngựa thành trojan
Khang đã tìm được cách giữ một phong trào ngoài đảng ngang bướng lại với nhau.

Hồi 6: DPP của Đài Loan: dân chủ hoá hay xây dựng quốc gia?
Các tiền đề và cơ hội chính trị
Năm 1986 đã đánh dấu một điểm ngoặt trong sự phát triển của phong trào dân chủ
Đài Loan. Tiếp sau việc lật đổ thành công nhà độc tài Philippine Ferdinand Marcos
phái Dòng chính của Khang đã bắt đầu thiết lập các chi nhánh con khắp hòn đảo.
Vì nước đi này đã trái với những chính sách cấm các tổ chức đối lập, một đối thoại
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giữa QDĐ và dangwai đã nảy sinh. Khi các cuộc nói chuyện này đã tỏ ra vô ích,
các lãnh đạo dangwai đã nhận ra rằng thời gian đã đến để thách thức trực diện đảngnhà nước. Cái đã được cho là một cuộc họp chọn ứng viên tại Grand Hotel Đài Bắc
ngày 28 tháng Chín 1986 đã trở thành thời khắc DPP được thành lập. Thay cho
việc đàn áp thẳng tay DPP, Tưởng Kinh Quốc đã sử dụng một phóng vấn với
Washington Post để công bố việc bãi bỏ quân luật trong 1987. Trong phỏng vấn
này ông đồng thời đưa ra áp lực lên đảng đối lập mới để tôn trọng hiến pháp THDQ,
giữ vừng chính sách chống-Chủ nghĩa cộng sản của QDĐ và tránh xa các lời kêu
gọi công khai cho sự tự-quyết của Đài Loan.40

Các diễn viên chủ chốt
Hai tháng sau lễ khai mạc của nó DPP mới được thành lập đã tổ chức cuộc họp đầu
tiên để thảo luận cơ cấu tổ chức của nó. Cương lĩnh đảng mới của nó đã chủ trương
một trật tự chính trị dựa trên dân chủ và tự do. Cụ thể hơn, DPP đã đưa ra chín gợi
ý. Cương lĩnh của nó đòi sự tôn trọng lớn hơn về nhân phẩm con người và các
quyền con người cơ bản; một quốc hội đại diện ý muốn và ý chí của nhân dân; các
sự kiểm soát và cân bằng giữa các nhánh khác nhau của chính phủ; tự do, bình đẳng
và dân chủ cho tất cả các đảng chính trị; quyền tự do tụ họp và sự chấp nhận các
phong trào chính trị và xã hội; quyền tự do báo chí; luật trị hiến định không có sự
can thiệp chính trị; một hệ thống hành chính trung lập; và các giới hạn cho các sắc
lệnh khẩn cấp của QDĐ.41 Trong khi cương lĩnh của DPP đòi sự tôn trọng nguyên
tắc tự-quyết, trong năm 1986 đã không tìm thấy sự nhắc đến nào về đòi Đài Loan
độc lập de jure (về pháp lý).
Về mặt cơ cấu tổ chức của đảng đối lập mới, Sutter đã chỉ ra rằng
DPP đã tạo ra một cơ cấu gần như y hệt cơ cấu của QDĐ: một Ban Chấp hành
Trung ương có 31 uỷ viên được bầu cho hai năm với các quyền hạn để chỉ định
một Ban Thường vụ Trung ương có mười một thành viên và một chủ tịch, đều cho
nhiệm kỳ một năm. Tuy vậy, không giống QDĐ, DPP đã trao ít sự kiểm soát hơn
cho chủ tịch, và đảng đã được thiết kế cẩn trọng để ngăn chặn sự quá tập trung
quyền lực.42

Tuy vậy, các cấu trúc đảng hình thức như vậy đã không tiết lộ trung tâm quyền lực
thật trong đảng đối lập mới. Rigger đã chỉ ra rằng tất cả các phái dangwai hàng
đầu—ngoại trừ phái Formosa, mà các lãnh đạo của nó đã vẫn ở trong tù—đã là
phần của đảng đối lập mới. Một thành viên sáng lập quan trọng của DPP đã là phái
Trào lưu Mới (New Tide mà từ đây gọi là phái NT), mà đã kế vị Hội nhà Văn và
nhà Biên tập chủ trương chiến đấu. Suốt những năm 1980 và những năm 1990 phái
NT đã bắt đầu cạnh tranh với phái Formosa cấp tiến-trở thành-ôn hoà.43
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Cách tiếp cận cải cách chiến lược
Rigger giải thích rằng từ
lúc bắt đầu, đã có một sự phân công lao động bên trong đảng giữa các phái ôn hoà,
mà đã gồm một số lớn các quan chức được bầu, và Phái Trào lưu Mới quan tâm
hơn đến việc lãnh đạo các phong trào xã hội hơn là đến việc có được các chức vụ
được bầu. Những người ôn hoà (đầu tiên là Nhóm Khang và các nhà trung dung
khác, và muộn hơn Phái Formos) đã chi phối bộ máy ra quyết định của đảng (chủ
tịch đảng và Ban Thường vụ Trung ương), trong khi các nhà hoạt động Trào lưu
Mới đã nhận được một phần to không cân xứng trong bộ máy quan liêu đảng.44

Các liên minh trong-đảng như vậy giữa các lãnh đạo đảng trung dung những người
dựa vào sự ủng hộ ngầm từ bộ máy quan liêu đảng do phái NT-chi phối, như thế
đã là một đặc điểm xác định của DPP từ lúc thành lập của nó trong 1986. Alexander
Ya-li Lu đã mô tả khéo léo bản chất lai của DPP:
DPP về cơ bản là một đảng phong trào. Một mặt, nó hoạt động như một đảng bình
thường bằng việc tham gia vào các cuộc bầu cử, tiến hành công việc lập pháp, và
thậm chí vận hành vài chính quyền hạt và thành phố. Mặt khác, nó coi mình như
một phong trào quần chúng, mà sứ mạng chính của nó là để huy động nhân dân
gây áp lực lên QDĐ cai trị và chính phủ để dân chủ hoá cấu trúc chính trị cũng như
để thực hiện các cải cách khác.45

Theo Alfred Stepan, dưới hoàn cảnh độc đoán một đảng đối lập được cho là thực
hiện năm chức năng then chốt: “kháng cự lại sự hoà nhập vào chế độ; bảo vệ các
vùng tự trị chống lại chế độ; pha loãng tính chính đáng của nó; nâng các chi phí
của sự cai trị độc đoán; tạo ra một lựa chọn dân chủ thay thế đáng tin”.46 Stephan
Grauwels đã chỉ ra rằng “Đảng Dân chủ Tiến bộ đã là đội tiên phong cho sự thay
đổi dân chủ ở Đài Loan”.47 Grauwels gợi ý rằng “đảng đã lên tiếng mạnh mẽ cho
sự thay đổi hiến pháp về các vấn đề đa dạng, như việc bãi bỏ quân luật, việc cho
các đại diện được bầu-ở đại lục về hưu, bãi bỏ các Điều khoản Tạm thời, huỷ bỏ
các cấm kỵ về Sự cố 28 tháng Hai và Đài Loan Độc lập, và các cuộc bầu cử tổng
thống trực tiếp”.48 Ông phác hoạ thêm nữa rằng “DPP huy động chống lại Luật an
ninh quốc gia và Điều 100 của Luật Hình sự nhằm để bảo vệ quyền tự do ngôn
luận”.49 Trong các cuộc bầu cử quốc hội suốt những năm 1980 và những năm 1990
DPP đã đạt được những kết quả đáng trọng. Bất chấp việc thua QDĐ có nguồn lực
tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên DPP đã tìm được cách để có được giữa 25 phần trăm
số phiếu bàu trong bầu cử Viện Lập pháp năm 1986 và khoảng 30 phần trăm trong
các cuộc bầu cử tiếp sau trong 1992, 1995 và 1998.50
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Trong 1991 DPP tiến hoá từ đảng phong trào thành một đảng xây dựng quốc gia.
Từ những lúc khởi đầu của phong trào ngoài đảng, phái đối lập Đài Loan đã gồm
các nhà dân tộc chủ nghĩa Đài Loan nhiệt thành, lớn tiếng cho Đài Loan độc lập.
Việc ủng hộ Đài Loan độc lập, tuy vậy, đã hơi giống việc vượt làn ranh đỏ của
QDĐ có đầu óc thống nhất. Grauwel gợi lại rằng “việc thông qua một điều khoản
chấp thuận một cuộc trưng cầu dân ý về một ‘Cộng hoà Đài Loan’ đã gây ra các
mối đe doạ cấm DPP, gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị trong nước gay gắt
nhất kể từ việc thành lập DPP trong 1986”.51 Tôi đã cho rằng trong khi

nó đã dẫn đến sự dàn xếp elite bên trong đảng, các hệ luỵ bên ngoài của nó đã tai
hại: nó đã kích động sự thù hằn DPP giữa những người theo đường lối cứng rắn
trong QDĐ cũng như Đảng Cộng sản Trung quốc của CHNDTH … Bằng việc dàn
xếp xung đột elite bên trong của nó DPP đã bắt đầu một cuộc tranh luận tư tưởng
lớn hơn nhiều, mà đã hạn chế nghiêm trọng các lựa chọn của DPP trong việc thu
hút các đối thủ chính trị của nó.52

Tôi đã thảo luận sâu rộng các vấn đề của chính trị bè phái mà đã dẫn đến kết cục
này. Một trong những vấn đề then chốt với các phe phái đảng của DPP là chúng đã
không bao giờ được thể chế hoá.53 Các bè phái đảng DPP “không công khai gọi tên
những người đi theo chúng, và thành phần bè phái của các chi nhánh đảng chủ yếu
… không phụ thuộc vào độ lớn của các bè phái mà vào sự mặc cả liên-bè phái gay
gắt và đau đớn”.54 Để làm phức tạp vấn đề thậm chí hơn nữa, “chủ nghĩa bè phái
bên trong DPP bao trùm tất cả các mức hành chính và thấm vào tất cả các định chế
đảng”.55 Trong khi tất cả các bè phái DPP được cho là giải tán vào năm 2006, do
bản chất của chúng như “các mạng cặp đôi bầu chủ-thân thuộc (patron-client, người
bảo trợ-người được bảo trợ)” phi chính thức chúng tiếp tục tồn tại cho đến nay.56

Các bài học rút ra
Đài Loan độc lập đã trở thành vấn đề nổi bật như thế nào cho DPP trong cuối những
năm 1980? Rigger cho rằng DPP đã là một nạn nhân của các thành công dân chủ
hoá sớm của nó:
Giữa 1986 và 1991, cuộc tranh luận nội bộ của DPP về vấn đề độc lập được tăng
cường. Những cải cách chính trị then chốt đã được ban hành trong giai đoạn này,
kể cả việc bãi bỏ quân luật, làm tăng số các nhà lập pháp quốc gia được bầu ở địa
phương, làm dịu những hạn chế về truyền thông đại chúng và hợp pháp hoá các
đảng đối lập. Mỉa mai thay, trong việc thắng cuộc đấu tranh cho các cải cách như
vậy, DPP đã bị tước mất các đòi hỏi lôi cuốn nhất của nó. Như một kết quả, nó đã
tăng sự nhấn mạnh của nó về công lý sắc tộc và sự tự-quyết. Ngoài ra, DPP đã
thuyết phục thành công QDĐ để cho phép các nhà bất đồng chính kiến lưu vong—
kể cả nhiều nhà hoạt động cho độc lập—để trở về Đài Loan. Trong khi, sự thi hành
luật cấm vận động cho độc lập đã trở nên lỏng lẻo. Cùng nhau, các xu hướng này
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đã làm nghiêng cán cân bên trong đảng theo hướng sự nghiệp độc lập.57

Việc đưa điều khoản Đài Loan độc lập vào cương lĩnh đảng của DPP đã là một hệ
quả trực tiếp của việc vận động hành lang của phái NT. Theo Cheng và Hsu, “DPP
đã không sinh ra như một đảng xây dựng quốc gia, nhưng đã bị biến thành một
đảng như thế qua sự thao túng khéo léo của phái Trào lưu Mới về vấn đề Đài Loan
độc lập”.58 Nhằm để làm mềm tác động của một nước đi gây tranh cãi như vậy,
Trần Thuỷ Biển (Chen Shui-bian)
đưa ra một sửa đổi để làm mềm đề xuất. Thay cho việc chủ trương độc lập một
cách trực tiếp, Trần đã gợi ý rằng đảng theo đuổi một cuộc trưng cầu dân ý về vấn
đề này. Phái Formosa ôn hoà của DPP thấy mình trong một vị thế yếu đối diện
phái Trào lưu Mới ủng hộ-độc lập và những người lưu vong trở về, và đã chấp
nhận sự thoả hiệp của Trần để đổi lấy một phần lớn hơn trong các vị trí lãnh đạo.59

Lập trường Đài Loan độc lập của DPP, tuy vậy, đã trở thành một của nợ trong các
cuộc bầu cử của Đài Loan trong đầu những năm 1990. Sự thụt lùi rõ rệt nhất đã là
cuộc bầu cử tự do và công bằng đầu tiên trong năm 1996, nơi ứng viên tổng thống
công khai ủng hộ-độc lập của DPP Bành Minh Mẫn đã chỉ thu được 21 phần trăm
tổng số phiếu và đã thua tổng thống đương nhiệm Lý Đăng Huy của QDĐ. Nó cũng
đã làm hoen ố hình ảnh của DPP ở nước ngoài, đặc biệt giữa các đồng minh của
Đài Loan ở Washington, DC, nơi các nhà hoạch định chính sách đối ngoại lo về
phản ứng của Trung Hoa lục địa đã cảm thấy đối lập Đài Loan như liều lĩnh và
khiêu khích một cách không cần thiết.
DPP trong đối lập như thế đã đóng một vai trò khá mâu thuẫn. Trong cuối những
năm 1980 và với tư cách một đảng phong trào nó đã thành công chất đống áp lực
lên đảng-nhà nước QDĐ cai trị để tự do hoá và dân chủ hoá. Thế nhưng bằng việc
biến hình thành một đảng xây dựng quốc gia trong năm 1991 nó cũng đã hạn chế
sự quyến rũ bầu cử của nó và đã chịu tổn thất trong các cuộc bầu cử mức quốc gia
sau đó. Ứng viên tổng thống của nó Bành Minh Mẫn đã thua trong cuộc bầu cử
tổng thống đầu tiên với một sự chênh lệch lớn. Về mặt đảng đoàn của nó trong Viện
Lập pháp, DPP cũng đã không tìm được cách để vượt quá 33 phần trăm trong cuộc
bầu cử quốc hội 1995. Như nghiên cứu trường hợp thứ bảy về chức vụ tổng thống
hai nhiệm kỳ của Trần Thuỷ Biển sẽ cho thấy, DPP đã chỉ tìm được cách để lên
nắm quyền do một sự chia tách trong cái gọi là phái toàn-lam (pan-blue) của các
đảng có đầu óc thống nhất trong thời gian ngay trước cuộc bầu cử tổng thống 2000.

Hồi 7: Chức tổng thống hai nhiệm kỳ của Trần Thuỷ Biển (2000–8):
một cơ hội lịch sử bị bỏ lỡ?
Các tiền đề và cơ hội chính trị
Việc bầu Trần Thuỷ Biển như tổng thống DPP đầu tiên trong 2000 đã là kết quả
của hai nhân tố. Đầu tiên và trước nhất, suốt những năm 1990 DPP đã chú tâm vào
sự điều độ mang tính chiến thuật và đã bắt đầu không nhấn mạnh cương lĩnh đảng
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Đài Loan độc lập. Trong năm 1999 DPP cũng đã chấp nhận một chính sách hoà
giải hơn đối với Trung Hoa lục địa mà đã được xem một cách rộng rãi như một
cách để lôi kéo các cử tri trung dung. Việc này đã cho phép Trần vẽ chân dung
mình như một nhà cải cách ôn hoà có thể so sánh được với thủ tướng lúc đó của
Vương quốc Anh Tony Blair.60 Trần đã bước vào đấu trường chính trị như một luật
sư cho vụ xử “Tám (người) Cao Hùng (Kaohsiung Eight)”. Ông đã có được những
kinh nghiệm đầu tiên như một thành viên của Hội đồng Thành phố Đài Bắc. Trong
1985 vợ ông Ngô Thục Trân (Wu Shu-chen) đã là nạn nhân của một cuộc tấn công
có động cơ chính trị, mà đã để bà bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Với tư cách thị
trưởng Đài Bắc từ 1994 đến 1998 ông đã chứng tỏ uy tín của mình như một nhà
quản lý đô thị thực dụng có thể khiến các thứ được làm.61 Uy tín này đã đẩy ông
lên sân khấu quốc gia.
Nhân tố thứ hai mà đã khiến DPP giành được chức tổng thống đã là sự thiếu
thống nhất trong cái gọi là phái toàn-lam. Trong hàng thập niên QDĐ đã chứng tỏ
một sự thống nhất đáng chú ý và một khả năng để thu hút và hoà nhập tài năng
chính trị mới. Vào cuối những năm 1990, QDĐ đã bắt đầu vỡ ra từng mảnh. Trong
1993 Đảng Mới đã được thành lập bởi những người cáu kỉnh dứt khoát chủ trương
thống nhất những người đã hết sức không thích chính sách Đài Loan hoá của QDĐ
dưới Tưởng Kinh Quốc và Lý Đăng Huy muộn hơn. Thế mà Đảng Mới đã chỉ thu
hút được ít người theo và mau chóng trở thành một chú thích ở cuối trang trong
lịch sử chính trị của Đài Loan. Quan trọng hơn nhiều đã là sự nổi lên của Đảng
Thân Dân của cựu thống đốc tỉnh Đài Loan, Tống Sở Du (James Soong). Sau khi
tỉnh Đài Loan được huỷ bỏ như hệ quả của cải cách hiến pháp trong những năm
1990, việc này đã để Tống như một chính trị gia QDĐ nặng ký không có chức. Chủ
tịch QDĐ Liên Chiến (Lien Chan) và James Soong, tuy vậy, đã không ăn cánh với
nhau. Liên và Tống đã cạnh tranh không chỉ chống lại Trần Thuỷ Biển của DPP
mà cũng chống lại nhau, như thế chia tách phiếu của cái được gọi là phái lam của
các đảng chính trị có đầu óc thống nhất ở Đài Loan.62 Điều này đã có nghĩa rằng
với một tỷ lệ phiếu 39,3 phần trăm Trần đã không thắng cuộc bầu cử tổng thống
một cách dứt khoát, mà thực ra đã được lợi từ một sự chia rẽ trong phái toàn-lam.63

Các diễn viên chủ chốt
Fell đã tóm tắt khéo léo về sau một tuần trăng mật ngắn chức tổng thống của Trần
đã nhanh chóng xấu đi như thế nào thành sự gay gắt cay đắng giữa chính quyền
DPP và đối lập QDĐ và Đảng Thân Dân:
Cố gắng của các đảng đối lập để bãi miễn tổng thống Trần Thuỷ Biển của DPP vì
việc xử lý dự án xây dựng Nhà máy Điện Hạt nhân thứ Tư tiêu biểu cho khủng
hoảng thứ nhất trong một loạt khủng hoảng chính trị chưa từng thấy trong thời đại
DPP. Các khủng hoảng này gồm sự suy thoái kinh tế tồi tệ nhất của hòn đảo, các
mức thất nghiệp cao kỷ lục, các mức cao của bạo lực chính trị, một loạt vụ bê bối
tham nhũng dính líu đến các chính trị gia DPP cấp cao kể cả Trần và họ hàng gần
của ông, các cuộc biểu tình khổng lồ kêu gọi tổng thống từ chức vì các cáo buộc
tham nhũng và ba cuộc bỏ phiếu ở quốc hội để bãi miễn tổng thống.64
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Trần Thuỷ Biển đã cũng bị phê phán vì các cố gắng khá lờ đờ của ông để cải cách
tư pháp, một điều kiện trước cần thiết để chống lại hiện tượng vàng đen trong chính
trị Đài Loan.65 Ngay từ đầu, Trần Thuỷ Biển đã phạm một số sai lầm căn bản: ông
đã đánh giá quá cao quyền lực của ông theo hiến pháp của THDQ, nơi tổng thống
phải chia sẻ quyền lực với thủ tướng người có trách nhiệm giải trình với quốc hội.66
Diamond và Plattner đã cho rằng trong các xã hội bị phân cực về mặt sắc tộc là tối
quan trọng cho các chính trị gia “để tránh việc loại trừ các nhóm cá biệt, dù đa số
hay thiểu số, khỏi quyền lực chính trị vô hạn định hay hoàn toàn. Tất cả các nhóm
phải được trao phần (stake) nào đó trong hệ thống.”67 Thế mà Trần đã chỉ miễn
cưỡng chìa tay ra cho QDĐ và/hoặc Đảng Thân Dân bị đánh bại. Trong khi chỉ
định một chính trị gia QDĐ, Đường Phi (Tang Fei), làm thủ tướng của mình, ông
đã làm vậy mà không tham vấn trước với QDĐ. Sự không sẵn lòng của Trần để
bước vào một liên minh chính thức với QDĐ phần lớn đã là kết quả của sự dựa quá
nhiều của ông vào phái NT cấp tiến. Trong khi phái NT về truyền thống đã cởi mở
cho các liên minh bên trong-đảng giữa các phái DPP, nó đã kiên định chống lại các
liên minh chính thức với các đảng chính trị theo đuổi mục tiêu thống nhất với Trung
Hoa lục địa.68 Sự phản đối của phái NT đối với các chính phủ liên minh như thế có
thể được giải thích bởi sự không sẵn sàng thoả hiệp của họ về vấn đề Đài Loan độc
lập. Trần Thuỷ Biển cũng đã quỳ gối trước phái Đài Loan độc lập khi ông đơn
phương phá ngang dự án nhà máy điện hạt nhân trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ
tổng thống của ông, như thế đặt bản thân ông vào một đường lối xung đột chống
lại quốc hội do phái toàn-lam chi phối.69
Để làm phức tạp thêm tình hình, QDĐ và Đảng Thân Dân—không quen với sự
mất địa vị quyền lực của nó—đã bắt đầu đóng vai của một đối lập không trung
thành.70 Việc này là rõ rệt nhất khi cả hai đảng đối lập phớt lờ chính phủ DPP và
đã đơn phương chìa tay ra cho ĐCSTQ và tạo thành một mặt trận thống nhất thứ
ba gần như hoàn toàn trừ cái tên.71 Ban lãnh đạo ĐCSTQ đã diễn giải lời đề nghị
như vậy như một dấu hiệu sâu sắc về điểm yếu của chính quyền mới do DPP-lãnh
đạo và sau đó đã từ chối giao thiệp với Tổng thống Trần trừ phi ông chấp nhận
nguyên tắc “Một Trung quốc” và huỷ bỏ cương lĩnh Đài Loan độc lập của đảng.
Tuy vậy, những sự nhượng bộ như vậy sẽ làm Trần mất sự ủng hộ của phái NT
hùng mạnh của DPP, mà đã đóng vai trò dựng vua khi chọn Trần làm ứng viên tổng
thống của DPP trong năm 1999. Việc Trần Thuỷ Biển dựa quá nhiều vào sự ủng
hộ của phái NT đã không chỉ làm trật bánh nhiệm kỳ đầu của ông mà cũng giải
thích vì sao trong nhiệm kỳ thứ hai của ông “Trần đã theo đuổi ‘cố gắng xây dựng
quốc gia có chủ ý’ của ông, bằng việc ban hành các chương trình Đài Loan hoá và
thoát-Trung (de-Sinification) hung hăng có tính biểu tượng”.72

Cách tiếp cận cải cách chiến lược
Các cuộc bầu cử Viện Lập pháp cả năm 2001 lẫn 2004 đã không mang lại cho DPP
một đa số trong quốc hội. Điều này đã có nghĩa rằng suốt hai nhiệm kỳ của ông,
Trần Thuỷ Biển cơ bản đã là một tổng thống vịt què, người đã dựa quá nhiều vào
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chính trị biểu tượng nhằm để lại dấu ấn của mình. Với tư cách tổng thống, các lựa
chọn cải cách chính trị của ông đã khá hạn chế. Các cách tiếp cận chống-quyền thế
đã là không thể vì bây giờ DPP đang nắm chức tổng thống. Như được phác hoạ ở
trên, Trần đã không muốn cũng chẳng có khả năng tiến hành chính trị xuyên-quyền
thế. Việc này đã để lại cho ông chỉ lựa chọn áp dụng các chiến lược và chiến thuật
ngựa thành trojan theo đường lối POPC của Saul Alinsky. Một trường hợp điển
hình là cuộc tuần hành 2-28 Tay-trong-Tay mà đã được dàn dựng để đảm bảo sự
tái đắc cử của ông trong năm 2004. Stefan Fleischauer cho một tường thuật xuất
sắc về sự huy động quần chúng của DPP cho lợi ích bầu cử:
Vào ngày 28 tháng Hai 2004, trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào
ngày 20 tháng Ba, hai triệu người được ước lượng đã tham gia vào cuộc biểu dương
quần chúng lớn nhất từng được tổ chức ở Đài Loan, tạo thành một chuỗi người dài
hơn 300 km nối toàn bộ chiều dài của hòn đảo. Cuộc tập hợp quần chúng này, đã
được tổ chức bởi Liên hiệp Đoàn kết Đài Loan … và DPP (phái ‘toàn-lục [pangreen]’), đã được công bố như một nước đi phòng thủ đối diện với trung Hoa lục
địa, mà đã bị tố cáo về việc phát triển liên tục các khả năng quân sự cho một cuộc
xâm lược hòn đảo có thể xảy ra. Ký ức về Sự cố 2-28 bằng cách ấy đã được kích
hoạt lại cho mục đích vạch ra một đường phân ranh—lần này, tuy vậy, đã là một
biên giới đặt Đài Loan ra khỏi Cộng hoà Nhân dân Trung hoa.73

Trong năm 2004 Trần Thuỷ Biển đã giành được một nhiệm kỳ thứ hai một cách sít
sao, nhưng chỉ sau khi một mưu toan ám sát ông và phó-tổng thống Lã Tú Liên
(Annette Lu) trong một cuộc meeting bầu cử tại Cao Hùng ở miền nam, mà bị nghi
một cách rộng rãi là được dàn dựng để tìm cách thu các lá phiếu thương cảm. Trần
đã giành được 50,11 phần trăm phiếu bầu đối lại đối thủ QDĐ Liên Chiến, người
đã nhận được 49,89 phần trăm. Đa số mỏng như lưỡi dao cạo lần nữa đã không cho
Trần một sự uỷ thác thuyết phục để cai trị. Suốt hai nhiệm kỳ tổng thống của ông
Trần đã khai thác tình cảm dân tộc chủ nghĩa cho lợi ích chính trị. Copper đã cho
rằng
Chiến lược dự phòng của Trần đã để lợi dụng các căng thẳng sắc tộc. Việc đẩy
mạnh sử dụng ngôn ngữ Đài Loan, mà nhiều người Trung Hoa lục địa không nói,
nhưng những người bản xứ hay Hakka (hai nhóm sắc tộc khác của Đài Loan) cũng
chẳng nói; ưu ái những người Đài Loan Phúc Kiến (những người Hoa đến sớm từ
Tỉnh Phúc Kiến và cơ sở của DPP) trong việc tuyển dụng; và việc theo các chính
sách thiên vị sắc tộc khác đã có kết quả. Nhưng đã không có kết quả đủ tốt; nhiều
người trong các nhóm sắc tộc của Trần đã vẫn trung thành với QDĐ.74

Các bài học rút ra
Các hoạt động của Trần đã không chỉ là một trường hợp của chủ nghĩa cơ hội chính
trị mà là mẫu mực về những tín điều chính trị bám rễ lâu và sâu. Đối với các bạn
đọc quen thuộc với chính trị Anh đương thời, sự tương tự sau có thể tỏ ra hữu ích.
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Trong khi Trần Thuỷ Biển đã xem mình giống thủ tướng thực dụng Tony Blair,
mặt kia của tính cách của ông có thể được so sánh với nhà cổ võ Brexit cứng rắn
Jacob Rees-Mogg. Chúng ta không nên quên rằng trong một cuộc phỏng vấn với
Alan Wachman trong năm 1993 Trần Thuỷ Biển đã tuyên bố rằng “Dân chủ là quá
trình và độc lập là mục đích”.75 Sự cam kết lâu đời của ông với mục tiêu Đài Loan
độc lập đã có lợi cho ông với phái NT, mà theo Yang Yizhou đã trình bày rõ niềm
tin rằng “Đài Loan Độc lập là điều kiện trước tiên cho dân chủ, và dân chủ là sự
phát triển của Đài Loan Độc lập”.76 Ngeow đã chỉ ra rằng “chẳng phải là sự ngạc
nhiên cho bất kỳ ai rằng các bè phái bên trong DPP nhấn mạnh việc tương phản
các diễn ngôn dân tộc chủ nghĩa (các nhà dân tộc chủ nghĩa sắc tộc cấp tiến versus
các nhà dân tộc chủ nghĩa công dân ôn hoà), trong khi dòng chính của đảng đã hội
tụ quanh một diễn ngôn mà có thể được mô tả như không lấy sắc tộc làm trung tâm
nhưng vẫn nhấn mạnh bản sắc Đài Loan, ‘tính Đài Loan’ của Đài Loan”.77
Trong khi sẽ là một sự khái quát hoá quá thể để mô tả cái sau như một ổ của các
nhà dân tộc chủ nghĩa sắc tộc và văn hoá, không nghi ngờ gì rằng phái NT từ lâu
đã chuyên môn hoá trong việc khai thác sức mạnh của những tình cảm dân tộc chủ
nghĩa và các phong trào xã hội Đài Loan.78 Như phần của kho báu mới được phát
hiện của các điện tín của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được công bố bởi Wikileaks, một
dải rộng của các báo cáo của các nhà ngoại giao Mỹ làm việc cho Viện Đài Loan
Mỹ (American Institute Taiwan-AIT), sứ quán không chính thức của Hoa Kỳ ở Đài
Bắc, bây giờ thuộc phạm vi công cộng. Một trong các điện tín của giám đốc AIT
Douglas Paal được viết trong 2005, năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai
của Trần. Paal đã báo cáo cho Washington, DC rằng phái NT “là phái được tổ chức
tốt nhất, được tài trợ tốt nhất, và thống nhất nhất trong việc sử dụng ảnh hưởng của
nó trong DPP, và nó có một lõi có uy tín của các nhà lý luận, các nhà chiến lược,
và các nhà tổ chức. Ảnh hưởng của nó tiếp tục mở rộng, với nhiều nhà lãnh đạo
của nó bây giờ đang phục vụ trong các vị trí quan trọng trong chính phủ, lập pháp
và đảng.”79 Giống hệt như sự bất lực của David Cameron để đương đầu với những
người nghi ngờ châu Âu (Eurosceptic) trong đảng của chính ông đã dẫn đến cuộc
trưng cầu dân ý Brexit hết sức gây chia rẽ, sự liên kết chiến lược của Trần Thuỷ
Biển với phái NT đã hạn chế các lựa chọn chính trị của ông, cả đối diện phái toànlam cũng như về mặt các mối quan hệ ngang eo biển. Tám năm tai hại của chức
tổng thống của Trần “đã để lại một di tích mà đã dẫn đến các thắng lợi long trời lở
đất của QDĐ trong các cuộc bầu cử cả tổng thống và quốc hội trong tháng Giêng
và tháng Ba 2008”.80

Hồi 8: Hai nhiệm kỳ tổng thống của Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) (2008–
16): một sự phục hồi chính trị do QDĐ-lãnh đạo?
Các tiền đề và cơ hội chính trị
Trong năm 2009 và chỉ một năm sau sự kết thúc của “chức tổng thống không may”
của Trần Thuỷ Biển,81 cựu tổng thống DPP và vợ ông Ngô Thục Trân (Wu ShuChen) đã bị truy tố về các cáo buộc nhận hối lộ và tham gia rửa tiền. Họ đã bị kết
án chung thân,82 mà muộn hơn được giảm xuống 20 năm. Trần được thả để cho tại
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ngoại chữa bệnh trong năm 2015 sau khi ngồi tù sáu năm.83 Sự mất uy tín của Trần
đã dẫn đến một chiến thắng dứt khoát của ứng viên tổng thống QDĐ Mã Anh Cửu
trong tháng Giêng 2008. Các cử tri Đài Loan, nản chí sau tám năm bế tắc chính trị,
cũng đã cho QDĐ một đa số quốc hội rõ ràng hai tháng muộn hơn. Hai cuộc bầu
cử đã cho Mã một cơ hội chưa từng có để đặt lại cả chương trình nghị sự chính trị
trong nước và cải thiện các mối quan hệ ngang Eo biển Đài Loan.84 Tuy vậy, như
hồi thứ tám này cho thấy Mã đã bỏ phí cơ hội này trong hai nhiệm kỳ tổng thống
của ông. Ngay từ đầu, chính quyền của ông đã gây thất vọng với sự quản lý khủng
hoảng không thích hợp. Việc QDĐ quay lại nắm quyền đã trùng với khủng hoảng
tài chính toàn cầu. Như một nền kinh tế hết sức phụ thuộc vào xuất khẩu, Đài Loan
đã bị tác động đặc biệt mạnh.85 Ngoài ra, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng
thống của ông, Mã quản lý tồi các cố gắng cứu trợ tiếp sau Bão Morakot, mà đã tàn
phá các phần lớn của hòn đảo và đã dẫn tới hơn 500 người thương vong trong tháng
Tám 2009.86 Theo nhiều hơn một cách khởi đầu gập ghềnh của chính sách QDĐ
mới đã lặp lại những cơn đau đẻ của nhiệm kỳ tổng thống DPP trong 2000–1.

Các diễn viên chủ chốt
Trong khi có được một sự uỷ thác công chúng dứt khoát hơn nhiều cho sự thay đổi,
Mã, hệt như Trần Thuỷ Biển trước ông, đã với quá xa về hành pháp. Xa đến mức,
QDĐ dưới Mã Anh Cửu đã là một nạn nhân của thành công của chính nó. Giữ chức
tổng thống và có được một đa số quốc hội đã có nghĩa rằng đã không cần dàn xếp
với đối lập, mà sau sự thất bại của chức tổng thống của Trần đã gần như lộn xộn
hoàn toàn. Trong một bức điện khác của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ do Wikileaks công
bố, “lão thành phái Trào lưu Mới, NT, Ngô Nãi Nhân (Wu Nai-jen) đã bảo chúng
tôi ông nghĩ rằng sẽ cần thời gian cho DPP để phục hồi từ các thất bại bầu cử liên
tiếp của nó trong năm nay. Đầu tiên đảng phải đối chất các lý do thất bại: tham
nhũng, chính trị bản sắc sắc tộc thái quá, và tình cảnh kinh tế.”87 Điều này đã có
nghĩa rằng Mã, hệt như Trần, đã không thấy giá trị nào trong việc tạo ra “các liên
minh chính trị đa sắc tộc mà sẽ đưa nhiều nhóm vào trong quyền lực chính trị và
giữ chúng phụ thuộc lẫn nhau”.88
Việc QDĐ lại tiếp tục thống trị cả ba nhánh chính phủ, tuy vậy, đã gợi lại bóng
ma của một sự quay lại chủ nghĩa độc đoán đảng-nhà nước. Như chúng ta sẽ thấy
từ thảo luận tiếp sau, cách tiếp cận độc đoán của Mã tới việc cai trị hòn đảo đã dẫn
tới một sự nổi lên của hoạt động phong trào (activism) xã hội, không phải không
giống những năm náo động của các cuộc phản kháng đường phố trong những năm
1970 và những năm 1980. Khi thảo luận 17 phong trào xã hội mà đã xảy ra giữa
1980 và 1988, Michael Hsiao đã nhận xét rằng “hầu hết các phong trào xã hội mới
nổi đã có một chiến lược khá phi chính trị bằng việc tránh bất kể mối quan hệ rõ
rệt nào với đối lập chính trị”89 và rằng “tình cảm tập thể quan trọng nhất được bày
tỏ trong hầu hết các phong trào xã hội mới nổi đã là một cảm giác về ‘nạn nhân
lương tâm’, ‘cảm giác bị bỏ rơi và bị loại trừ’.”90 Trong sưu tập của ông về các bài
báo trong cuốn được biên tập Black Island: Two Years of Activism in Taiwan (Hòn
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đảo Đen: Hai Năm Hoạt động Phong trào ở Đài Loan), nhà báo và học giả Canada
Michael Cole đã cho rằng “sự tái sinh [của hoạt động phong trào (activism) công
dân hay gây gổ] … đã bắt đầu trong năm 2012”.91 Trong sự phản ứng lại “các sự
chiếm đoạt do chính phủ phê chuẩn, sự lạm dụng trong quân đội, sự ăn cắp đất Thổ
dân, bạo lực cảnh sát, và những sự hạn chế quyền tự do báo chí”,92 Cole mô tả “sự
nổi lên của các lãnh tụ có sức lôi cuốn đặc biệt, sự tinh vi của các kỹ thuật, tác động
quả bóng tuyết, và trên hết sự thụ phấn chéo và sự đến với nhau của các khu vực
khác nhau của xã hội dân sự để bao gồm các sinh viên, các NGO, các giáo sư đại
học, các nghệ sĩ, và các công dân thường trong việc đáp lại chính phủ không khoan
nhượng”.93

Cách tiếp cận cải cách chiến lược
Cách tiếp cận cải cách của Mã đã rõ ràng là ủng hộ-quyền thế và có thể được xem
như một cố gắng để phục hồi lại đảng-nhà nước QDĐ “cũ”. Tiếp theo tai hoạ của
chức tổng thống của Trần, Chuang Ya-chung thấy rõ “một sự nổi lên của sự luyến
tiếc chính trị. Với Quốc Dân Đảng quay lại, hai thập niên dân chủ được xem như
thời gian đã mất—một sự lạc đường từ triều đại hưng thịnh của nó trước cuối những
năm 1980.”94 Không có một đối lập hữu hiệu, Mã đã có được quyền đáng kể để
thực hiện một dải rộng các chính sách trong nước, mà hầu như tất cả đã hoá ra hết
sức gây tranh cãi. Trong phần tiếp theo tôi sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chính sách
về du lịch, giáo dục và thương mại và đầu tư ngang eo biển để làm sáng tỏ cách
tiếp cận tinh hoa chủ nghĩa (elitist) của QDĐ tới việc cai trị một Đài Loan dân chủ.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Mã đã mở cửa hòn đảo cho du lịch nhóm từ
trung Hoa lục địa. Trong khi giúp ngành du lịch của Đài Loan phát đạt,95 các lợi
ích kinh tế mau chóng bị bù lại bởi nhận thức tiêu cực cảm thấy rộng rãi của những
người Đài Loan về các khách du lịch trung Hoa lục địa ngỗ ngược.96 Thay cho đơn
thuần là một hiện tượng nhất thời của một ngành du lịch trung Hoa lục địa còn non
trẻ, Ian Rowen đã cho rằng
sự nổi lên gần đây về du lịch giải trí từ CHNDTH sang Đài Loan đang tạo ra nhiều
cảm giác chồng gối lên nhau, và mâu thuẫn về địa vị quốc gia, lãnh thổ nhà nước,
và bản sắc dân tộc bên trong Đài Loan. Các tác động này được tạo ra một phần bởi
cấu trúc hết sức bầy đàn của du lịch nhóm như được quản lý bởi các tác nhân ngành
du lịch từ Đài Loan, CHNDTH, và Hồng Kông, mà tạo ra một trải nghiệm du lịch
khá giống trải nghiệm về CHNDTH. Các đặc tính ngôn ngữ tế nhị và không nhất
quán về bản sắc dân tộc xảy ra suốt các tour, cả việc sao lại và làm xói mòn tác
động của lãnh thổ nhà nước.97

Rowen thấy rằng
ngành du lịch đang tạo ra một mâu thuẫn giữa sự hâm mộ của các khách du lịch
CHNDTH và sự gắn bó với các chủ nhà Đài Loan của họ, và sự xa lánh của các
chủ nhà Đài Loan khỏi các khách của họ. Các khách du lịch CHNDTH ca ngợi
những người Đài Loan vì cách cư xử và sự ân cần của họ, quy những sự quyến rũ
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như vậy cho một bản chất trung Hoa được lý tưởng hoá bị phóng chiếu lên nhân
dân Đài Loan. Trong khi, những người Đài Loan tránh các khách du lịch CHNDTH
và ngày càng ít nhận diện mình như những người Trung quốc.98

Tính toán của QDĐ để dùng du lịch như một cầu nối để nuôi dưỡng các mối quan
hệ ngang eo biển vì thế đã phản tác dụng. Con dao hai lưỡi của du lịch hồi hương
(inbound tourism) đã chỉ là một thí dụ về các hệ quả không lường trước của các
chính sách được theo đuổi bởi chính quyền QDĐ mới.
Trong lĩnh vực giáo dục chính quyền QDĐ mới đã mở ra một tiền tuyến khác.
Trong khi chính quyền DPP trước đó đã giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục soạn các
sách giáo khoa lấy Đài Loan làm trung tâm hơn,99 QDĐ dưới thời Mã đã thử đảo
ngược xu hướng này và tái nhấn mạnh các liên kết lịch sử của Đài Loan với đại
lục.100 Cố gắng này để viết lại lịch sử, tuy vậy, đã không phải không bị thách thức.
Ketty Chen mô tả trong năm 2014 làm thế nào:
các giáo sư đại học, các giáo viên trung học, các sử gia, các sinh viên và các tổ
chức xã hội đã xuống đường và đã tập hợp tại Bộ Giáo dục để nói lên các mối lo
ngại và sự bất mãn của họ. Những người phản đối các sự xét lại đã chỉ trích Bộ
Giáo dục về việc “giải-Đài Loan hoá (去臺化, khử đài hoá)”, “hán hoá” và “tẩy
não” các sinh viên bằng việc thao túng lịch sử nhằm để truyền bá “Ý thức Đại
Trung Hoa (大中國意識, đại trung quốc ý thức)”.101

Hệt như Alan Wachman đã quan sát suốt những năm 1990, “cái QDĐ đã không
lường trước là, bằng việc thúc đẩy bản sắc Trung quốc như độc nhất và việc tầm
thường hoá hay việc phủ nhận giá trị của các tình cảm mà những người Đài Loan
đã có cho các hình thức văn hoá nhóm (subcultural) riêng của họ, QDĐ rốt cuộc đã
nhấn mạnh, hơn là làm câm lặng, các sự bất đồng giữa quan điểm của nó về văn
hoá và quan điểm của những người Đài Loan”.102 Chen đã cho rằng trong nhiệm
kỳ tổng thống của Mã đảng-nhà nước QDĐ cũ đã lại nổi lên qua giáo dục. Một sự
giải thích thay thế là, các nỗ lực trước do DPP-dẫn dắt để gỡ rối khu vực giáo dục
và văn hoá của hòn đảo khỏi đảng-nhà nước QDĐ đã liên tục vấp phải sự kháng cự
từ phái toàn-lam. Đài Loan, không phải quá không giống sự phân cực chính trị ở
Hoa Kỳ, đã thấy loại mới của riêng nó về các cuộc chiến tranh văn hoá từ đầu
những năm 1990. Sebastian Hsien-Hao Liao nhắc nhở chúng ta rằng

vào khoảng cuối các năm tám mươi, sự phê bình văn hoá đã dần dần bị cực đoan
hoá và đã bị chia thành hai: một mặt là chủ nghĩa dân tộc thân-Đài Loan, và mặt
khác là sự phê bình tất cả các diễn ngôn gộp lại tất (all totalizing discourse), kể cả
chủ nghĩa dân tộc. Do đó, lĩnh vực công Đài Loan ít nhiều đã bị chia thành hai, với
mỗi bên bị chi phối bởi bởi một bên đứng về phe phê bình văn hoá và và thù nghịch
với bên kia.103
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Thay cho việc thử để bắc cầu sự chia rẽ văn hoá có từ lâu đời này, chính quyền Mã
được cho là đã thổi bùng ngọn lửa của chủ nghĩa dân tộc Đài Loan bằng việc tăng
cường quan điểm lấy Trung quốc làm trung tâm riêng của nó về lịch sử và văn hoá.
Thí dụ thứ ba về các hệ quả không lường trước của các chính sách QDĐ là lĩnh
vực thương mại và đầu tư ngang eo biển. Giống các cuộc đàm phán TTIP giữa Hoa
Kỳ và châu Âu, QDĐ đã tiến hành các cuộc thương lượng bí mật với ĐCSTQ về
cái gọi là một “Hiệp định Khung Hợp tác Kinh tế” (Economic Cooperation
Framework Agreement-ECFA). Matsuda đã chỉ ra rằng vì “các cuộc thương lượng
đã bị giữ bí mật, đã có những lo ngại về ECFA không chỉ giữa các đảng viên DPP
mà cũng ngang nhiều ngành và các tổ chức xã hội”.104 Một khoản trên chương trình
nghị sự ECFA, một Hiệp ước Dịch vụ Thương mại Ngang Eo biển (Cross-Strait
Service Trade Agreement-CSSTA) được đề xuất, đã tỏ ra đầy tranh cãi. Đặc biệt
những người trẻ đã lo rằng sự hội nhập mật thiết hơn bao giờ hết vào quỹ đạo kinh
tế trung Hoa lục địa có thể làm xói mòn sự độc lập chính trị de facto của Đài Loan.
Tranh cãi CSSTA đã chứng tỏ một bước quá xa đối với các nhà phê bình chính
quyền của Mã. Michael Cole đã tóm tắt súc tích sự bất bình công chúng với
chính quyền Mã Anh Cửu, mà đã thường xuyên bóp nghẹt sự bất đồng quan điểm
trong nước, đã can thiệp vào tư pháp, và đã bỏ qua hầu hết đầu vào từ xã hội dân
sự—kể cả đầu vào về hiệp ước tại tâm của cuộc khủng hoảng hiện thời, Hiệp ước
các Dịch vụ Thương mại Ngang Eo biển … Thực tế mà nói, chính phủ Đài Loan
đã trôi dạt tới cái mà Diamond gọi là một chế độ độc đoán cạnh tranh, chỉ hơn một
chiếc vỏ rỗng một chút.105

Bị điên tiết bởi sự theo đuổi CSSTA một cách không minh bạch và vô trách nhiệm
bởi chính quyền Mã, các sinh viên phản kháng đã chiếm Viện Lập pháp từ 18 tháng
Ba cho đến 10 tháng Tư 2014. Khi các nhà hoạt động đã bắt đầu trang trí quốc hội
bằng các hoa hướng dương cuộc phản kháng này đã được biết đến như phong trào
Hoa Hướng dương. Vào ngày 30 tháng Ba 2014 Phong trào Hoa hướng dương của
Đài Loan đã lên đỉnh điểm trong một cuộc biểu tình lớn trên đường phố Đài Bắc
đã thu hút hơn 100.000 người biểu tình. Chủ nghĩa biểu tượng sâu cay và khả năng
của nó để huy động quần chúng đã giúp phong trào ngăn cản CSSTA của QDĐ.
Phong trào Hoa Hướng dương đã không chỉ làm xói mòn quyền uy của chính
phủ QDĐ mà sau đó cũng đã giúp mở đường cho các thắng lợi của DPP trong các
cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trong năm 2016. Trong khi DPP đã là một
người hưởng lợi trực tiếp, Jean-Pierre Cabestan đã chỉ ra rằng ngược
với cái bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ cho biết, DPP đã không là người hướng
dẫn đằng sau hậu trường của phong trào. Mặc dù muộn hơn nó đã giúp những
người chiếm [Viện Lập pháp], nó đã phản ứng chậm và lưỡng lự đối với các đòi
hỏi của phong trào … Như QDĐ, DPP là một đảng đang già đi mà đã có những
khó khăn để theo kịp thế hệ mới của các nhà hoạt động chính trị và các phong trào
xã hội của Đài Loan.106
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Trong khi phê phán các chiến thuật chống-quyền thế của các nhà hoạt động sinh
viên, Cabestan gợi ý rằng phong trào Hoa Hướng dương đã nêu bật một số điểm
yếu cơ cấu của chính phủ QDĐ: mối quan hệ quá mật thiết và không minh bạch
của nó với ĐCSTQ và các doanh nghiệp lớn cũng như việc nó làm sống lại “một
chủ nghĩa dân tộc trung Hoa lỗi thời—một dahanzhuyi (Đại Hán Chủ nghĩa) để xài
lại một từ được Mao Trạch Đông sử dụng—mà hoàn toàn bị tách rời khỏi bản sắc
Đài Loan dòng chính của những người dân đảo”.107

Các bài học rút ra
Được công nhận rộng rãi rằng phong trào Hoa Hướng dương đã có ngụ ý dân tộc
chủ nghĩa mạnh. Cole đã gợi ý rằng phong trào báo hiệu một sự thay đổi từ chủ
nghĩa dân tộc sắc tộc và văn hoá Đài Loan sang một hình thức của chủ nghĩa dân
tộc công dân hơn.108 Dựa vào các quan sát cá nhân khi đưa tin về các phong trào
xã hội giữa 2012 và 2014 ông đã lập luận một cách thiết phục rằng cấu tạo đa sắc
tộc của các nhóm và các mạng phản kháng khác nhau báo trước một thời đại mới
nơi “để là người Đài Loan đã có nghĩa là một người tham gia vào thử nghiệm dân
chủ Đài Loan, bất chấp bối cảnh sắc tộc, ngôn ngữ, địa vị xã hội hay các khuynh
hướng bỏ phiếu”.109 Ông gợi ý rằng “Đài Loan đã … phát triển một loại chủ nghĩa
dân tộc được xác định bởi các giá trị công dân và hệ thống dân chủ mà, dù không
hoàn hảo, đã được ủng hộ bởi đa số nhân dân ở Đài Loan”.110 Việc này lặp lại lý lẽ
của Christopher Hughes rằng Đài Loan có thể phát triển nhãn riêng của nó về chủ
nghĩa dân tộc công dân “mà đã nổi lên như nền tảng của nhà nước dân chủ-khai
phóng Tây phương. Về nguyên tắc, chủ nghĩa này mang tính tham gia và bao hàm,
bởi vì nó dựa nhiều hơn vào các định nghĩa pháp lý và lãnh thổ và lòng trung thành
chủ quan hơn là vào văn hoá được định trước, dòng dõi hay nguồn gốc huyết
thống.”111
Tuy vậy, một trong những vấn đề dai dẳng về những diễn giải như vậy vẫn là,
chủ nghĩa dân tộc công dân, và chủ nghĩa dân tộc sắc tộc và văn hoá không thể
được tách rời một cách gọn ghẽ. Dựa vào các thí dụ của chủ nghĩa dân tộc Mỹ và
Âu châu, Bernhard Yack cổ võ chúng ta để
nghi ngờ về sự tương phản quen thuộc này giữa chủ nghĩa dân tộc công dân và chủ
nghĩa dân tộc sắc tộc. Có vẻ quá tốt để có thể tin là đúng, quá gần với cái chúng ta
muốn tin về thế giới … Được nghĩ ra để bảo vệ chúng ta khỏi những nguy hiểm
của chính trị vị sắc tộc (lấy sắc tộc làm trung tâm), bản thân sự phân biệt công
dân/sắc tộc phản ánh một liều đáng kể của chủ nghĩa vị chủng, cứ như các bản sắc
chính trị Pháp và Mỹ đã không phải cũng là các các đồ tạo tác được kế thừa về mặt
văn hoá, không quan trọng chúng phát triển và thay đổi bao nhiêu khi chúng chuyển
từ thế hệ này sang thế hệ khác.112

Anson Au, mặt khác, đã gợi ý rằng phong trào Hoa Hướng dương thực ra đã kết
hợp chặt chẽ một chủ nghĩa dân tộc công dân hữu cơ từ dưới lên với chủ nghĩa dân
tộc sắc tộc và văn hoá loại trừ hơn được chủ trương bởi những người ủng hộ Đài
Loan độc lập dứt khoát của DPP.113 Trong nhiều thập niên, các nhà dân tộc chủ
nghĩa DPP đã cho rằng nguồn gốc sắc tộc của một người không nhất thiết có nghĩa
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là tư cách thành viên trong một nhà nước; rằng một bản sắc chính trị Đài Loan riêng
biệt là không phải không nhất quán với một mối liên hệ lịch sử với đại lục; rằng có
một sự khác biệt căn bản giữa bản sắc chính trị và bản sắc văn hoá; và rằng một
lịch sử được chia sẻ chung với Trung Hoa lục địa phải không được xem như định
mệnh của Đài Loan.114
Bình luận về sự nổi lên của chủ nghĩa bẩm sinh (hay bản địa, nativism) dưới cựu
tổng thống Trần Thuỷ Biển, Jean-Pierre Cabestan đặc biệt phê phán các chính trị
gia DPP đã “biến chủ nghĩa dân tộc bản địa chủ nghĩa (nativist) này thành chủ đề
chính của chính trị của họ, tẩy chay, nhằm để gạt sang bên lề, những người đại lục
mà, tuy đã được Đài Loan hoá, đã vẫn có ảnh hưởng bên trong quân đội, giới hàn
lâm và các đảng đối lập”.115 Là khá đáng tiếc rằng một trong các tác động phụ đó
của sự dân chủ hoá của Đài Loan đã là một sự nổi lên của sự một sự sính chính trị
Nhật Bản giữa những người ủng hộ Đài Loan độc lập dứt khoát, nơi quá khứ thuộc
địa của hòn đảo được công cụ hoá để làm nổi bật cái được cho là đặc điểm phân
biệt của dân cư của hòn đảo đối diện Trung Hoa lục địa.116 Cabestan đã khéo léo
gợi ý rằng
nhằm để củng cố chủ nghĩa dân tộc này, nó sẽ phải nuôi dưỡng, không phải sự mơ
hồ của nó, như đặc trưng đa nguyên của nó, sự thuộc về của nó cả về thế giới văn
hoá trung Hoa và về một quốc gia Đài Loan có chủ quyền được gọi là Cộng hoà
Trung hoa. Nó sẽ phải loại bỏ các biểu hiện bản địa chủ nghĩa nhất của nó, nếu nó
muốn duy trì trên hòn đảo sự đồng thuận chính trị cần thiết cho tinh thần bảo vệ
một nhà nước mà không chỉ bị nghi ngờ, mà còn bị đe doạ bởi một Cộng hoà Nhân
dân Trung hoa mà sức mạnh của nó tăng lên từng ngày.117

Trong Chương 9 tôi sẽ thảo luận diễn biến quỹ đạo của hệ thống chính trị của Hồng
Kông. Tiếp sau phân tích của tôi về tính liên tục và sự thay đổi của sự kiểm soát
chính trị trước và sau sự chuyển giao cựu thuộc địa vương thất Anh về cho chủ
quyền trung Hoa lục địa trong năm 1997 tôi sẽ thảo luận sự tiến hoá của cuộc đấu
tranh vì dân chủ ở Hồng Kông trong Chương 10. Các hồi 9 đến 12 sẽ cho thấy rằng
trong khi phong trào dân chủ của Hồng Kông đã bắt đầu từ một cuộc đấu tranh mà
ban đầu đã nhắm tới sự tự do hoá và dân chủ hoá chính trị dưới công thức “Một
Nước, Hai Chế độ”, nó cũng bao gồm các cá nhân, các nhóm và các đảng chính trị
những người hoặc biện minh cho quyền tự-quyết của Hồng Kông hay công khai
chủ trương Hồng Kông độc lập một cách thay thế. Trong bối cảnh của sự phê phán
của tôi về sự vướng mắc của quá trình dân chủ hoá của Đài Loan với mục tiêu xây
dựng quốc gia từ 1991 việc này phải được xem là một dấu hiệu khá đáng ngại.
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9
NHỮNG NGUỒN GỐC CỦA TRẠNG THÁI
NỬA-DÂN CHỦ CỦA HỒNG KÔNG

Cho đến nay thảo luận của chúng ta chủ yếu tập trung vào cuộc đấu tranh cho dân
chủ ở Trung Hoa lục địa và Đài Loan. Trong hai chương tiếp theo tôi sẽ xem xét
trường hợp của Hồng Kông, mà chia sẻ một số tương đồng với Đài Loan. Thứ nhất
là sự gần địa lý của nó với CHNDTH, mặc dù có một sự khác biệt quan trọng: trong
khi Hồng Kông có một biên giới đất liền, biển tách đảo Đài Loan khỏi Trung Hoa
lục địa. Trong cả hai vùng, về mặt truyền thống các ngôn ngữ hoa nam đã chi phối
cuộc sống hàng ngày của nhân dân: tiếng Quảng Đông ở Hồng Kông, và các
phương ngữ Mân và Hakka ở Đài Loan. Một sự tương đồng lớn khác là cả hai vùng
trước kia đã bị thuộc địa hoá: Trong khi từ 1895 cho đến 1945 Đài Loan đã là một
thuộc địa của Nhật Bản, thuộc địa vương thất Hồng Kông đã là một phần của Đế
quốc Anh từ 1843 đến 1997. Trong Chiến tranh Thế giới II và từ 1941 cho đến
1945 thành phố đã bị người Nhật chiếm đóng.1 Cuối cùng nhưng không kém phần
quan trọng, trong trường hợp của cả Đài Loan và Hồng Kông, các chế độ thuộc địa
đang hiện đại hoá đã khai thác được tinh thần kinh doanh của các thần dân thuộc
địa. Trong việc theo đuổi các tham vọng đế quốc của chúng, các nhà cầm quyền
cai trị thuộc địa Nhật Bản và Anh đã đặt các nền móng cho sự phát triển kinh tế
nhanh.
Tuy vậy, quỹ đạo chính trị của hai vùng cho thấy những khác biệt nổi bật. Trong
phần đầu của chương này tôi cho rằng quyết định của chính quyền thuộc địa Anh
chống lại sự dân chủ hoá trong đầu những năm 1950 và sự tự do hoá chính trị muộn
màng của chế độ thuộc địa của nó trong đầu những năm 1980 đã để lại di sản dân
chủ khá yếu sau khi quay lại dưới chủ quyền CHNDTH trong năm 1997. Phong
trào dân chủ của Hồng Kông, được mô tả chi tiết trong Chương 10, đã phát triển
như một hệ quả của sự tự do hoá từ trên xuống được khởi xướng bởi Chris Patten
toàn quyền Anh cuối cùng. Một sự dân chủ hoá bầu cử hết sức hạn chế trong những
năm 1990 đã cung cấp cho các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông chỉ những công
cụ hạn chế để làm chậm sự trượt sau đó của thành phố vào chủ nghĩa độc đoán sau
1997. Những cải cách chính trị dưới chính quyền Patten đã quá ít, quá muộn, thiếu
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sự ủng hộ từ nhà nước-đảng Trung quốc và như thế đã không có khả năng ngăn
chặn sự khoét rỗng các định chế và các thủ tục dân chủ tự do phôi thai ở Hồng
Kông theo sau sự trao trả.
Trong phần thứ hai của Chương tôi sẽ cho thấy rằng kể từ khi nhà nước-đảng
Trung quốc đồng ý với chính phủ Anh trong 1984 để duy trì hệ thống tư bản chủ
nghĩa của Hồng Kông trong 50 năm tiếp, nó đã có thể không tiến hành một sự dỡ
bỏ toàn bộ các định chế thuộc địa Anh của thành phố tiếp sau 1997.2 Thế nhưng nó
cũng không cho phép Hồng Kông dân chủ hoá, vì một sự dân chủ hoá thành công
sẽ kích động các khát vọng tự do chính trị lớn hơn giữa các công dân trung Hoa lục
địa. Thay vào đó ĐCSTQ đã chọn chơi một trò chơi dài. Sử dụng cách tiếp cận mặt
trận thống nhất của nó để thúc đẩy một sự phi thực dân hoá có chọn lọc các nhà
hưởng lợi Hồng Kông trước đây của sự cai trị Anh, như Giáo hội Công giáo và các
giáo phái Thiên chúa khác đã ngày càng bị tước quyền. Các khu vực khác của xã
hội Hồng Kông, đáng chú ý nhất là cộng đồng doanh nghiệp địa phương, đã tiếp
tục được lợi từ sự bảo trợ đảng-nhà nước. Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng
Kông (ĐKHCHK) đã cũng bắt đầu làm việc mật thiết với Văn phòng Liên lạc do
ĐCSTQ-kiểm soát và đã thi hành các chính sách chủ yếu theo lợi ích của nhà nướcđảng Trung quốc.3
Đáng lo hơn, phản ứng cáu bẳn của chính quyền ĐKHCHK với phong trào
Chiếm Trung tâm với Tình yêu và Hoà bình/Dù [Occupy Central with the Love
and Peace (OCLP)/Umbrella (UM)] trong năm 2014 đã cho thấy rằng nó đã bắt đầu
sử dụng cảnh sát Hồng Kông như một công cụ đàn áp chính trị. Phong trào
OCLP/UM, mà tôi sẽ thảo luận chi tiết trong Chương 10, đã là một cuộc vận động
bất tuân dân sự nhắm tới việc đảm bảo một sự bầu cử tự do và công bằng trưởng
khu ĐKHCHK trong năm 2017. Còn đáng lo ngại hơn là việc chính quyền
ĐKHCHK nhắm mắt đối với sự nổi lên của “các côn đồ cho thuê” trong thời gian
OCLP/UM. Trong khi sự suy tàn chính trị ở Hồng Kông đã tăng tốc mạnh kể từ
2014,4 quỹ đạo chính trị tổng thể của Hồng Kông trong những năm 1990 và đầu
những năm 2000 gây nghi ngờ về sự sẵn sàng của ĐCSTQ để tôn trọng Tuyên bố
Chung Trung-Anh 1984 và công thức “Một Nước, Hai Chế độ” của chính nó. Tôi
sẽ chứng minh lý lẽ này bằng việc so sánh sự cai trị Anh với cách tiếp cận đến sau
của các chính quyền ĐKHCHK kế tiếp đối với sự quản trị trong tám lĩnh vực buôn
bán và thương mại, vai trò của các elite kinh doanh địa phương, luật trị (rule of
law), khống chế bằng cảnh sát (policing), chính sách ngôn ngữ, hệ thống giáo dục,
kiểm duyệt báo chí và thiết kế thể chế chính trị. Thay cho việc đưa ra một giải thích
nghiêm ngặt theo thứ tự thời gian, tôi sẽ tập trung vào các đặc tính xác định của
các cách tiếp cận khác nhau tới việc cai quản Hồng Kông. Như tôi sẽ cho thấy,
ĐCSTQ sau-1997 đã bắt đầu môt quá trình tích hợp Hồng Kông một cách vững
chắc vào quỹ đạo kinh tế và chính trị trung Hoa lục địa.

Hồng Kông dưới sự cai trị thực dân Anh
Hồng Kông đã trở thành một phần của đế quốc tiếp sau chiến thắng Anh trong
Chiến tranh Thuốc Phiện thứ Nhất. Steve Tsang đã cho rằng với “cảng nước sâu tự
nhiên ở bên bờ bắc và các nguồn nước ngọt chất lượng tốt của nó”,5 Hồng Kông đã
là một ước vọng rất muốn có cho Đế quốc Anh. Sự quan tâm chủ chốt cho các nhà
quản lý thuộc địa Anh kế tiếp nhau đã là việc thúc đẩy buôn bán và thương mại.
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Trong quá trình này, người Anh đã thâu nạp các nhà buôn trung Hoa, được ban cho
“các đặc ân như sự cấp đất và trao cho các độc quyền béo bở”.6 Carroll đã cho thấy
rằng “sự mở rộng thuộc địa ở Hồng Kông đã được làm cho là có thể với sự hợp tác
Trung quốc suốt lịch sử ban đầu của thuộc địa”.7
Một nền luật trị hoạt động đã phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy các lợi ích kinh tế
của Đế quốc Anh: “Vào thế kỷ thứ mười chín, người Anh đã phát triển và chấp
nhận rồi, dù một cách không hoàn hảo, quan niệm về luật trị dựa vào pháp trình
thích đáng (due process), suy đoán vô tội, xét xử bởi bồi thẩm đoàn và việc thử
thách các bằng chứng qua đàm luận tranh cãi trong một toà án”.8 Các thập niên ban
đầu của sự cai trị thuộc địa, tuy vậy, luật trị đã được áp dụng khá chọn lọc.
Christopher Munn đã cho rằng vào
các năm 1890, 99,5 % của tất cả các vụ hình sự đã được quyết định trong Thẩm
phán đoàn, không mấy bởi một hệ thống tư pháp, mà bởi cái chẳng khác gì một
chế độ kỷ luật và trừng phạt độc đoán. Những người Hoa giàu, “đáng kính” hơn
đã nhận được sự miễn trừ khỏi một số điều khoản khắt khe của hệ thống… Đối với
tuyệt đại đa số cư dân trung Hoa, tuy vậy, công lý Anh ở Hồng Kông đã có nghĩa
là sự khống chế bằng cảnh sát bừa bãi, sự phân biệt đối xử chủng tộc và giai cấp,
và các chiến dịch đàn áp thường kỳ.9

Việc khống chế bằng cảnh sát thuộc địa, mặt khác, đã không là tĩnh. Kam Wong
đã cho thấy rằng “việc khống chế bằng cảnh sát thuộc địa đã không giống nhau ở
mọi nơi, nó cũng đã không phải không thay đổi theo thời gian”.10 Vào cuối những
năm 1960 “việc khống chế bằng cảnh sát thuộc địa đã ngẫu hứng, điều chỉnh, biến
đổi và biến hình để phù hợp với các nhiệm vụ thực dân và/hoặc vuốt ve lương tâm
tự do”.11 Wong đã tóm tắt việc khống chế bằng cảnh sát thuộc địa như “không phải
Anh cũng chẳng phải trung Hoa, mà là một thứ lai, với các quan niệm từ người
Anh, như sự công bằng pháp lý, và các thực hành từ người Hoa, như công lý đường
phố”.12 Theo Wong,
các elite trung Hoa và các nhà cầm quyền đã sử dụng việc khống chế bằng cảnh
sát thuộc địa cho lợi thế (chính trị) riêng của họ và cho lợi ích của nhóm. Đối với
họ, để là thành công trong việc cải thiện các lợi ích trung Hoa–Hồng Kông, đã là
tốt nhất để ủng hộ và triển khai việc khống chế bằng cảnh sát thuộc địa Anh, theo
hình ảnh và sự thích của người Hoa, hơn là oán giận và gạt bỏ nó thẳng thừng.13

Steve Tsang tương tự đã nhấn mạnh xu hướng của cảnh sát thuộc địa của Hồng
Kông để kiềm chế, hơn là thực hiện các luật và quy định thuộc địa với bạo lực. Ông
kể lại việc huấn luyện chống-bạo loạn suốt những năm 1960 đã cho phép cảnh sát
Hồng Kông giải quyết như thế nào với các cuộc Bạo loạn (công ty) Phà Star (Star
Ferry Riot) trong năm 1966 cũng như bạo lực đường phố của bọn maoist trong
1967 theo các cách khá chừng mực nhằm xuống thang tình hình.14
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Được dẫn dắt bởi “những cân nhắc thương mại”15 và với tư cách “một tiền đồn
của đế chế, Hồng Kông đã chắc chắn không được lập với bất kể nhiệm vụ ‘khai
hoá’ nào trong đầu về phần chính phủ Anh”.16 Những người Anh miễn cưỡng tiến
hành các cố gắng quy mô lớn để cải tạo lại các thần dân thuộc địa của nó về mặt
xã hội được minh hoạ tốt nhất bằng thái độ của chính quyền thuộc địa đối với ngôn
ngữ. Chi Kuen Lau nêu bật rằng những người Anh
đã không buộc mọi người Hoa ở Hồng Kông để học tiếng Anh. Tuy vậy, đã có một
sự ép buộc theo một hình thức tế nhị hơn. Vì tiếng Anh đã là phần của các hệ thống
hành chính, thương mại, và tư pháp Anh mà đã đến với sự thống trị thuộc địa, là
có lợi cho dân thuộc địa để học nó. Mặc dù một thiểu số của người Hoa Hồng
Kông, vì các lý do dân tộc chủ nghĩa, đã từ chối thúc ép mình để học tiếng của chủ
thực dân của họ, chủ nghĩa hiện thực đã thắng thế đối với đa số.17

Trong khi chủ yếu phục vụ cho các lợi ích của cộng đồng kiều dân, chính quyền
thuộc địa cũng “đã chăm sóc cộng đồng người Hoa một cách gia trưởng”.18 Các
nhà quản trị thuộc địa Anh đã dành đáng kể thời gian và năng lượng để ngăn chặn
sự tích tụ oán giận chống lại sự cai trị thuộc địa. Như một phần của một chiến lược
nghiệp đoàn chủ nghĩa (corporatist) rộng hơn, những người Anh đã thâu nạp Giáo
hội Công giáo và đã cho phép nó vận hành khu vực giáo dục. John McCarthy,
David Britt và Mark Wolfson đã gọi vai trò lệ thuộc của giáo hội là “chuyển tải thể
chế (institutional channeling)”.19 Ng và Fulda đã cho rằng
chính quyền thuộc địa đã sử dụng giáo hội như một công cụ chính trị để kiềm chế
sự thâm nhập của những người cộng sản, các nhà quản trị thuộc địa Anh đã được
thuyết phục rằng chỉ Đạo Thiên chúa mới có thể chống lại các yếu tố phá hại của
Chủ nghĩa cộng sản, trong khi sự giáo dục sơ cấp phi-tôn giáo hay thế tục sẽ tạo ra
một giai cấp vô sản vô thần. Chính quyền thuộc địa như thế đã ưu đãi các nhà thờ
Thiên chúa giáo như các tác nhân có thể kiềm chế các hoạt động cộng sản và chống
lại sự xâm nhập cộng sản bằng việc có Giáo hội Công giáo La Mã mở rộng hoạt
động trường học của nó… cách tiếp cận gián tiếp [này] đã có hình thức của một hệ
thống giao khoán.20

Dàn xếp này đã cho phép các giáo hội Công giáo và Anh giáo để cung cấp giáo
dục và các dịch vụ xã hội. Đáng để chỉ ra rằng vào giữa-những năm 1990, nửa số
trường tiểu học và trung học của Hồng Kông đã được vận hành bởi các nhà thờ
Thiên chúa giáo.21 Điều này cũng giải thích quan sát của Toàn quyền (Thống đốc)
Patten rằng “tại tâm của cuộc sống của thành phố rất trung Hoa này, Giáo hội Công
giáo—các nhà truyền giáo và những người địa phương, với nhiều linh mục và nữ
tu sĩ người Hoa đến vậy ngày nay—đóng góp cho đời sống công và dịch vụ xã hội
lớn hơn các con số của nó rất nhiều”.22
Suốt thời kỳ thuộc địa Anh báo chí đã tương đối tự do để tường thuật, thế nhưng
chính quyền thuộc địa cũng đã áp đặt các hạn chế lên kiểu nào đó của nghề báo.
Chi Kuen Lau giải thích rằng bất cứ khi nào “tinh thần dân tộc chủ nghĩa của dân
cư trung Hoa được thúc giục, nó đã có thể đe doạ sự kiểm soát Anh đối với Hồng
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Kông và những sự định cư Anh khác ở Trung quốc. Cả vì lý do để làm Trung quốc
nguôi giận và duy trì sự kìm kẹp của nó đối với thuộc địa, chính quyền Hồng Kông
đã coi là cần thiết để kiểm soát các hoạt động chống-Trung quốc.”23 Việc này đã
dẫn đến một sự đưa vào liên tiếp các chỉ thị kiểm duyệt nhắm tới việc tạm ngừng
các xuất bản phẩm in ấn tiếng Hoa, mà hoặc đã có thể được coi là thổi phồng xung
đột kéo dài giữa ĐCSTQ ở lục địa và QDĐ ở Đài Loan hoặc đã nghi ngờ tính hợp
pháp chính trị của sự cai trị thuộc địa Anh. Khi Hồng Kông “trở thành một bãi
chiến trường cho hai nhãn của chủ nghĩa yêu nước trung Hoa” tiếp sau sự kết thúc
của Chiến tranh Thế giới II, chính quyền thuộc địa đã ban hành các sắc lệnh bao
quát cho phép thống đốc “xử lý tình trạng khẩn cấp, kể cả kiểm duyệt, kiểm soát
và thu hồi các xuất bản phẩm và các phương tiện truyền thông khác”.24 Trong khi
trên thực tiễn sự kiểm duyệt báo chí như vậy đã hiếm khi được áp dụng, nó đã có
nghĩa rằng từ những năm 1960 trở đi “quyền tự do báo chí ở Hồng Kông được hiểu
đúng hơn như việc cho phép báo chí phạm vi rộng rãi để bình luận về chính trị
Trung quốc, nhưng không về tính chính đáng của sự cai trị Anh”.25
Về mặt thiết kế thể chế, chính quyền thuộc địa Anh có thể được mô tả như độc
đoán và loại trừ về sắc tộc. Quyền lực chính trị đã tập trung vào tay của thống đốc
người Anh của Hồng Kông, người chủ toạ cả nhánh hành pháp lẫn lập pháp, hoạt
động như tổng chỉ huy và đã có quyền để chỉ định các thẩm phán và các quan chức
chính phủ.26 Các quyền hạn bao quát như vậy đã chỉ bị hạn chế trong chừng mực
thống đốc “đã cần đến sự chuẩn y của Quốc vụ khanh về các vấn đề Đối ngoại và
Khối thịnh vượng chung trước khi tiến hành bất cứ hành động nào. Ông cũng được
yêu cầu tính đến công luận (chủ yếu từ các nhà buôn Anh và elite Trung quốc) sao
cho để tránh các câu hỏi của chính phủ Anh về sự bất mãn công khai.”27 Khi các
công dân Hồng Kông được chỉ định vào chính quyền thuộc địa, họ đã chỉ có thể
đóng các vai trò phụ và tham vấn.28 Tuy vậy, về mặt thực tiễn chính trị các quyền
hạn bao quát của thống đốc đã bị ràng buộc bởi chuẩn mực mà ông phải tham vấn
cả Hội đồng Hành pháp cũng như Hội đồng Lập pháp (LegCo).29
Trong năm 1946 Thống đốc Mark Young (1941–47)
đã cẩn trọng thử công luận và đã thúc đẩy mạnh mẽ cho việc đưa vào cái thực ra
đã là một “hội đồng siêu đô thị”, với “một mức độ tự trị hành chính và tài chính
không được biết đến trong các hội đồng đô thị Anh khác” (Tsang, Democracy
Shelved, 183–4) của thời đó để cho nó, nếu khung cảnh chính trị cho phép, có thể
thay thế dần dần chính quyền thuộc địa hiện tồn và trao cho những người Hoa địa
phương sự tự quản lớn hơn.30

Young đã lưu tâm rằng việc mở cửa cho sự dân chủ hoá bầu cử có thể dẫn đến một
sự xâm nhập của:
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hai phe phái đang đánh nhau trong Nội chiến trung Hoa, Quốc dân Đảng cầm quyền
và Đảng Cộng sản Trung quốc, và sự dân chủ hoá bình thường tại cơ quan lập pháp
thuộc địa đã có thể dẫn nó trở thành một sân đấu chính trị của hai đảng Trung quốc.
Vì thế, các kiến nghị của ông cho một “hội đồng siêu đô thị” theo đó các yếu tố
bầu cử có thể được đưa vào và mở rộng từ từ và, nếu các thành viên được bàu tỏ
ra có trách nhiệm về chính trị, thì phạm vi của chính quyền được mở rộng mà
không cho phép chính trị Trung quốc chi phối cách hành động của nó.31

Trong khi ban đầu nhận được sự ủng hộ từ London cho các ý tưởng cải cách của
ông, thống đốc bảo thủ kế tiếp của Hồng Kông Alexander Grantham (1947–57) đã
chấm dứt kế hoạch cải cách của Young, mà Grantham cho là cả khó lẫn nguy
hiểm.32
Sự thay đổi chính trị ở Hồng Kông trong thời kỳ sau-Chiến tranh Thế giới II giỏi
nhất đã là tiệm tiến và hầu hết hạn chế ở các các cải cách hành chính nhắm tới việc
nâng cao hiệu suất của chính quyền thuộc địa. Steve Tsang đã cho rằng hệ thống
học nghề (cadet) thuộc địa đã tạo ra các quan chức hành chính mà
đã tạo ra sự khác biệt lớn đối với chất lượng quản trị ở Hồng Kông. Về cá nhân,
trong khi hầu hết họ đã có thể không là xuất chúng về trí tuệ, hầu hết họ đã là các
công chức hết sức có tài và tận tuỵ. Về mặt tập thể, họ gộp vào nhiều hơn tổng của
các cố gắng và khả năng riêng của họ. Làm việc theo nhóm và một tinh thần đồng
đội mạnh đã cho phép họ làm việc cùng nhau cho lợi ích chung của cộng đồng
Hồng Kông (mà ý nghĩa của nó đã thay đổi trong “tâm trí chính thức” theo thời
gian) và, mặc dù đã có nhiều cơ hội cho sự hối lộ, nhìn chung họ đã kháng cự sự
cám dỗ tham nhũng.33

Khi cuối cùng các cải cách chính trị đã đến trong đầu những năm 1980, họ đã bị
thúc giục ít hơn bởi một sự khám phá đột ngột về các khuyết điểm của sự cai trị
thuộc địa gia trưởng và nhiều hơn bởi chính triển vọng thực tế của việc bàn giao lờ
mờ từ sự cai trị thuộc địa Anh cho chủ quyền CHNDTH trong 1997.
Trong năm 1984 chính quyền thuộc địa Anh đã thú nhận rằng Hồng Kông sẽ trở
về dưới sự kiểm soát của CHNDTH với công thức “Một Nước, Hai Chế độ”, theo
đó “vùng lãnh thổ sẽ được phép duy trì cách sống tư bản chủ nghĩa của nó trong 50
năm sau khi trở về vòng tay của tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.34 Sau đó Sách Xanh
của nó đã được công bố: Phát triển Thêm nữa Chính quyền Đại diện ở Hồng Kông.
Phản chiếu cách tiếp cận được Thống đốc Mark Young gợi ý trong 1946 sách tham
vấn đã gợi ý “để phát triển tuần tự một hệ thống uy quyền chính quyền bén rễ chắc
ở Hồng Kông, mà về uy quyền có khả năng đại diện các ý kiến của nhân dân Hồng
Kông, và có trách nhiệm giải trình trực tiếp hơn đối với nhân dân Hồng Kông”.35
Trong thời kỳ thuộc địa, người Anh đã bổ nhiệm các thành viên của LegCo,36 mà
đã chỉ đóng một vai trò tư vấn.37 Sách Xanh đã mở đường cho một sự mở rộng của

174

Những nguồn gốc của tình trạng nửa-dân chủ của Hồng Kông

LegCo, mà vào năm 1985 đã vẫn gồm chỉ 57 thành viên không được bàu. Có ảnh
hưởng hơn nhiều đã là phản ứng công chúng với sách tham vấn, vì nó đã gây nên
các kỳ vọng cho một sự dân chủ hoá bầu cử đủ lông đủ cánh của hệ thống chính trị
Hồng Kông. Do sự phản đối mạnh từ CHNDTH, tuy vậy, trong một sách trắng tiếp
sau trong 1988 chính quyền thuộc địa đã lùi lại và “sự nhấn mạnh đã thay đổi từ
việc thúc đẩy dân chủ lớn hơn để duy trì sự liên tục xa hơn 1997”.38 Tiếp sau sự
đàn áp thẳng tay 1989 chống lại phong trào chống-tham nhũng và ủng hộ-dân chủ
của Trung Hoa lục địa, một uỷ ban chọn lựa của Hạ Viện Anh đã khuyến nghị “rằng
50 phần trăm các nhà lập pháp được bầu trực tiếp trong 1991; trưởng hành pháp
được lựa chọn bởi một đại cử tri đoàn sáu tháng trước chuyển giao chủ quyền; và
trưởng hành pháp thứ hai được bầu trực tiếp bởi sự đầu phiếu phổ thông”.39 Các
cải cách tiếp sau của cải cách bầu cử trong 1993–4 bởi Thống đốc Patten “đã được
đưa ra một cách đơn phương và đã được thực hiện mà không có sự chấp thuận của
Bắc Kinh, nhưng đã được quảng bá lúc đó như các sự biến đổi khiêm tốn về các
chủ đề Luật Cơ bản”.40
Trong thời gian trước sự trao trả 1997, như thế số tăng lên của các thành viên
LegCo đã được bầu trực tiếp. Các cuộc bầu cử trực tiếp đầu tiên các thành viên
LegCo đã xảy ra trong năm 1991, chỉ hai năm sau sự đàn áp thẳng tay phong trào
chống-tham nhũng và ủng hộ-dân chủ của Trung Hoa lục địa năm 1989, và đã dẫn
đến một chiến thắng vang dội của phái ủng hộ dân chủ. Trong cuộc bầu cử LegCo
cuối cùng trong 1995 trước sự trao trả, lực lượng thân-Bắc Kinh tương tự đã bị phái
ủng hộ dân chủ đánh bại.41 Các thành công bầu cử như vậy, tuy nhiên, đã tỏ ra là
khá thoáng qua và, quan trọng hơn từ cách nhìn của Bắc Kinh, là có thể đảo ngược
được. Tiếp sau sự đàn áp phong trào chống-tham nhũng và ủng hộ-dân chủ 1989,
“CHNDTH đã loại bỏ khỏi uỷ ban soạn thảo [Luật Cơ bản Hồng Kông] Martin Lee
và Szeto Wah, hai người chủ trương lớn tiếng nhất về dân chủ hoá trong uỷ ban và
các sáng lập viên của Liên minh Hồng Kông Ủng hộ Phong trào Dân chủ Yêu nước
ở Trung quốc”.42 Đấy đã là một nhóm công tác dưới sự bảo trợ của quốc hội bù
nhìn của CHNDTH, Đại hội Nhân dân Toàn quốc, được giao nhiệm vụ xây dựng
Luật Cơ bản, hiến pháp-mini của Hồng Kông. Bị chọc tức bởi sự bầu cử trực tiếp
tất cả 60 ghế của LegCo trong 1995, ĐKHCHK cũng đã quyết định thay thế LegCo
bằng Hội đồng Lập pháp Lâm thời (PLC) từ 1997–8.43 Trong Chương 10 tôi sẽ cho
thấy làm sao các bất đồng cơ bản này giữa Thống đốc Patten và nhà nước-đảng
Trung quốc về sự thiết kế thể chế chính trị của Hồng Kông sau sự trao trả đã trung
lập hoá LegCo về mặt chính trị và bắt đầu làm què quặt Luật Cơ bản với tư cách
hiến pháp mini tương lai của ĐKHCHK.
Trong một phỏng vấn với tờ Guardian Patten đã gợi ý rằng ông và chính quyền
của ông đã phải dân chủ hoá nhiều hơn các định chế chính trị của Hồng Kông.44
Tuy vậy, cái nhìn lại tự phê bình của ông không đối xử công bằng với các cải cách
chính trị khá rộng ông đã giúp thực hiện với tư cách thống đốc cuối cùng của Hồng
Kông. Trong khi Patten đã diễn giải một cách sáng tạo Tuyên bố Chung TrungAnh 1984 được hành văn một cách mơ hồ45 để biện minh cho những cải cách hiến
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pháp có ảnh hưởng sâu rộng, sự tranh luận về nội dung và ngôn ngữ của Luật Cơ
bản sẽ phải được thiết lập đã cho thấy rằng hiệp ước quốc tế giữa Vương quốc Anh
và CHNDTH cũng đã có thể được xem như một lời kêu gọi cho sự giám hộ chính
trị, nơi các cải cách dân chủ thật đã có thể được hoãn trong một thời gian khá dài.46
Bình luận về việc ông chủ trương tự do hoá chính trị và dân chủ hoá trong một
phỏng vấn với tờ South China Morning Post trong năm 2014, Patten đã bảo các
phóng viên rằng “những người Trung quốc đã chống rất nhiều nước đi này tới dân
chủ lớn hơn … bởi vì họ nghĩ nó có thể dẫn nhân dân Hồng Kông đến nghĩ cuối
cùng họ sẽ được độc lập giống như Singapore chẳng hạn”.47 Lau Siu-kai đã tóm tắt
thái độ lâu đời của ĐCSTQ đối với Hồng Kông như sau: “quan điểm của Bắc Kinh
là sự diễn biến chính trị của Hồng Kông phải phục vụ mục tiêu của chính sách ‘Một
Nước, Hai Chế độ’, mà là … để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và hệ thống tư
bản chủ nghĩa và tránh chủ nghĩa phúc lợi và chủ nghĩa dân tuý”.48
Một trong những thách thức dai dẳng cho chính quyền Patten đã là các lời đe
doạ lặp đi lặp lại và rõ ràng của ĐCSTQ rằng tiếp sau sự trao trả 1997 chính quyền
ĐKHCHK mới được thành lập sẽ rút lại bất kể biện pháp nào nó cho rằng không
phục vụ cho lợi ích của nó. Như giải thích của Ming K. Chan về giai đoạn quá độ
chính trị sau-1997 của Hồng Kông tiết lộ, các lời đe doạ như vậy đã không phải là
các lời nói suông. ĐKHCHK
đưa vào nhiều biện pháp chủ ý thay đổi thể chế đột ngột như việc trong tháng Mười
hai 1999 xoá bỏ Hội đồng Đô thị (mà đã có lịch sử dài nhất về sự đại diện địa
phương được bầu) và Hội đồng Vùng, và việc đưa lại các thành viên được chỉ định
vào các Uỷ ban Quận được bầu hoàn toàn trước kia (được đổi tên thành các Hội
đồng Quận). Từ tháng Bảy 1997 suốt đến tháng Tư 1998, ĐKHC cũng đã chịu
gánh nặng với một “cơ quan lập pháp lâm thời” không được bầu và ngoài-hiến
pháp (vì nó không được quy định trong Luật Cơ bản) mà đã thay thế Hội đồng Lập
pháp [LegCo] được bầu hoàn toàn … được hình thành trong 1995 dưới sự bảo trợ
Anh. Cơ quan lập pháp lâm thời này có tính hợp pháp đáng ngờ và ít được công
chúng coi trọng, sau khi bãi bỏ hàng loạt luật khai phóng và bảo vệ lao động và
các quyền dân sự của thời trước trao trả, đã ban hành một bộ các quy tắc bầu cử
thụt lùi cho việc tạo ra cơ quan lập pháp tương lai của ĐKHCHK.49

Chan đã cho rằng các cải cách chính trị trước-1997 do người Anh-lãnh đạo “đã mở
ra vũ đài bầu cử cho sự tham gia chính trị cấp cơ sở và đã sinh ra chính trị đảng”.50
Sau 1989 sự sợ hãi một Trung hoa lục địa ngày càng độc đoán đã khích động sự
ủng hộ của công chúng cho sự đại diện chính trị lớn hơn. Nhưng dù các cải cách
bầu cử đầu những năm 1990 của Patten “đã làm lợi trực tiếp cho phái dân chủ trong
1992–97 [thái độ nghiêm khắc của CHNDTH về các mối bất hoà Trung-Anh] đã
làm trật đường ray tính liên tục thể chế và nhân sự ‘tàu-suốt (through-train)’ vượt
quá sự trao trả 1997”.51 Trong Chương 4 tôi đã phác hoạ TOPC (Lý thuyết về Thay
đổi Chính trị) của Paulo Freire. TOPC của Freire đã nêu các nghi ngờ về sự khôn
ngoan của các elite ban dân chủ như một quà tặng cho nhân dân của nó. Điều này,
tuy vậy, đã cơ bản là cách tiếp cận của Patten đến cải cách chính trị. Trong khi ý
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định của ông đã là để phát triển nhiều định chế dân chủ hơn song song với phong
trào dân chủ của Hồng Kông, cả ông lẫn các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đã
không có được lực đòn bẩy đủ đối với ĐCSTQ. Patten chắc chắn đúng trong việc
tuyên bố rằng “chí ít Hồng Kông đã trải nghiệm một cuộc bầu cử tự do và công
bằng, đã biết nó giống cái gì, đã được hưởng các quyền tự do của nó một cách tự
tin”52 nhưng họ đã tính mà không có chủ nhà của Hồng Kông sau-1997. Trong khi
Westminster (Quốc hội Anh) đã được Jim Sillars nhà lãnh đạo Đảng Dân tộc
Scottland cảnh báo rằng Tuyên bố Chung Trung-Anh 1984 sẽ không thể được thực
thi, thủ tướng khi đó Margaret Thatcher đã không để ý đến những cảnh báo như
vậy, chủ yếu vì bà đã không muốn ban cho tất cả 3,25 triệu kiều dân Anh ở Hồng
Kông quyền để sống ở Vương quốc Anh.53

Hồng Kông dưới chủ quyền CHNDTH: sự liên tục và sự thay đổi
Trong phần tiếp sau tôi sẽ so sánh và tương phản cách tiếp cận quản trị sau-quá độ
của các chính quyền thân-Bắc Kinh kế tiếp nhau của ĐKHCHK với sự cai trị thuộc
địa Anh trong tám lĩnh vực buôn bán và thương mại, vai trò của các elite kinh doanh
địa phương, luật trị (rule of law), kiềm chế bằng cảnh sát, chính sách ngôn ngữ, hệ
thống giáo dục, kiểm duyệt báo chí và thiết kế thể chế chính trị. Sự so sánh sẽ tiết
lộ rằng trong khi sự thay đổi đã không xảy ra một sớm một chiều và ĐCSTQ đã
thực hiện sự kiềm chế đáng chú ý trong thập niên đầu tiên sau khi Hồng Kông được
Trung quốc thu hồi, xem xét từ một viễn cảnh theo chiều dọc thì tác động tích luỹ
của các biện pháp cải cách do ĐCSTQ-chỉ đạo có thể được xem là một sự vi phạm
rõ ràng Tuyên bố Chung Trung-Anh 1984 chũng như công thức “Một Nước, Hai
Chế độ”.
Hon-Chak Lam đã biện minh rằng các chính sách kinh tế trung Hoa lục địa, mà
thường đã được rao bán cho công chúng Hồng Kông như một sự đối xử ưu đãi,
thực ra phải được xem như các biện pháp dài hạn “được thiết kế để xây dựng các
mối quan hệ kinh tế và đối tác mật thiết hơn với Trung quốc sẽ dẫn đến sự quá
nương tựa kinh tế vào Trung quốc”.54 Lam trích dẫn hiệp định thương mại tự do,
Dàn xếp Đối tác Kinh tế Mật thiết hơn, đã làm lợi cho các doanh nghiệp nhà nước
trung Hoa lục địa hơn doanh nghiệp có trụ sở-Hồng Kông, đã dẫn đến giải công
nghiệp hoá hơn là tái công nghiệp hoá và đã gây ra một nạn chảy máu chất xám
của tài năng Hồng Kông.55 Ông cũng chỉ ra rằng sự đưa Kế hoạch Thăm viếng Cá
nhân vào đã dẫn đến việc khu vực du lịch của Hồng Kông quá lệ thuộc vào các
khách trung Hoa lục địa.56 Cuối cùng nhưng không kém quan trọng, các cố gắng
của ĐCSTQ để thiết lập một Vùng Vịnh Lớn hơn (Greater Bay Area-GBA)
là phần của một đại chiến lược quốc gia để làm chỗ dựa cho cầu nội địa bằng việc
xây dựng 19 cụm đô thị khắp Trung quốc. Cầu được tạo ra thêm bởi các cụm đô
thị này được cho là để bù tác động tiêu cực từ chiến tranh thương mại đang diễn
ra. Ngoài nhiệm vụ kinh tế của nó để cung cấp một cái đệm cho sự tăng trưởng,
GBA có mục tiêu chính trị căn bản để tích hợp hơn nữa Hồng Kông và Macau với
Trung quốc.57
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Cuối cùng nhưng không kém quan trọng, Lam coi Đường sắt Cao tốc Quảng Châu–
Hồng Kông (Express Rail Link-XRL) như một biện pháp hết sức tượng trưng để
tích hợp hơn nữa Hồng Kông vào nền kinh tế Trung Hoa lục địa.58 Ma đã chỉ ra
rằng vì “đã là cả không khả thi lẫn không bên trong các kế hoạch của ĐCSTQ để
sử dụng bộ máy của ĐCSTQ của Hồng Kông để vận hành Hồng Kông sau 1997,
chính phủ Trung quốc đã phải tìm kiếm ở nơi khác. Khu vực kinh doanh đã trở
thành một đối tác liên minh tiện lợi.”59 Tiếp sau sự trao trả, các trùm tư bản Hồng
Kông đã tỏ ra hết sức linh hoạt: thay cho ủng hộ sự cai trị thuộc địa Anh, bây giờ
họ ủng hộ hệ thống tư bản chủ nghĩa cánh hẩu của Trung Hoa lục địa. Lim và Ping
đã chỉ ra rằng các trùm tư bản Hồng Kông “cũng tiêu biểu cho một khế ước xã hội
bất thành văn giữa các elite Bắc Kinh và xã hội Hồng Kông —rằng các trùm tư bản
sẽ được thưởng về mặt kinh tế hay được để yên để tiến hành các hoạt động kinh
doanh của họ nếu họ vẫn tương thích với các hướng chính sách của Bắc Kinh (hay
chí ít vẫn trung lập trong các vấn đề gây tranh cãi) và tạo thuận lợi cho việc thực
hiện chính sách nếu cần thiết”.60 Cả về mặt buôn bán và thương mại và vai trò của
các elite địa phương, vì thế, chúng ta có thể nhận diện sự tiếp tục đáng kể giữa chế
độ thuộc địa và chế độ sau-thuộc địa.
Trong sáu lĩnh vực tiếp theo—luật trị, kiểm chế bằng cảnh sát, chính sách ngôn
ngữ, hệ thống giáo dục, kiểm duyệt báo chí và thiết kế thể chế chính trị—có thể
quan sát các sự khác biệt nổi bật và các sự đổi hướng khỏi sự cai trị thuộc địa Anh.
Theo Jacques deLisle và Kevin Plane, bây giờ có các sự khác biệt căn bản giữa
“luật trị có nghĩa là gì’, nó liên kết thế nào với sự thịnh vượng, và việc duy trì nó
sẽ đòi hỏi những gì. Tính hợp pháp phải là cương quyết và rộng về thực chất thế
nào nhằm để bảo đảm thành công vật chất của lãnh thổ? Có phải tính hợp pháp kinh
tế hạn hẹp là có thể mà không có một luật trị mở rộng ra ‘các vấn đề chính trị’?”61
Lieberthal đã chỉ ra một cách đúng đắn rằng
Hồng Kông từ lâu đã là một xã hội thực hiện luật trị, trong khi Trung quốc sau
Cách mạng Văn hoá đã ngày càng tiến hoá từ sự cai trị không có luật theo hướng
cai trị bằng luật … hiện thời lục địa một cách át hẳn vẫn là một hệ thống trong đó
quyền lực chính trị bẻ cong luật theo các nhu cầu của nó, hơn là một hệ thống trong
đó luật được dùng như một ràng buộc tuyệt đối lên việc sử dụng quyền lực chính
trị. Về vấn đề cốt yếu này, Hồng Kông từ lâu đã hoạt động theo một cách hoàn
toàn ngược lại … Đáng tiếc, rất ít người Trung quốc ở lục địa hiểu động học của
một xã hội được đặc trưng bởi luật trị.62

Benny Tai đã cho rằng nhà nước-đảng Trung quốc
chấp nhận theo một quan niệm rất mỏng về luật trị và thúc đẩy nó trở thành đàm
luận chính thức của luật trị ở Hồng Kông. Theo một sự hiểu hẹp của nguyên tắc
hiến định được chấp nhận rõ ràng này, người nắm quyền chỉ cần tuân thủ vài đòi
hỏi thủ tục chung và thực hiện các quyết định qua trong số các thứ khác là các toà
án độc lập theo một số quy tắc pháp lý được soạn ra một cách mơ hồ. Bất kể điều
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khoản pháp lý thực chất nào không ép buộc người nắm quyền khi tất cả các luật
kể cả hiến pháp có thể được trao bất kể ý nghĩa nào hay thậm chí được thay đổi
như người nắm quyền muốn. Không có định chế chính phủ nào kể cả toà án [mà]
có thể áp đặt một sự ép buộc thực tế lên người nắm quyền khi tất cả các định chế
chính phủ bị lệ thuộc vào quyền uy cao nhất của người nắm quyền. Sự hiểu này
về luật trị cũng có thể được nhắc tới như luật trị độc đoán.63

Bình luận về việc sử dụng lựu đạn hơi cay và bình xịt hơi cay tiếp sau OCLP/ UM
trong mùa Thu 2014, Steve Tsang đã cho rằng
Hồng Kông đang hướng tới một tới một khủng hoảng. Và nó không phải là kết quả
của các học sinh và phong trào Chiếm Trung tâm, những người phản kháng vào
cuối tuần. Nó là kết quả của các phản ứng thái quá không cần thiết của các nhà
chức trách ở Hồng Kông, những người đã quyết định sử dụng cảnh sát và một sự
leo thang được điều chỉnh cẩn trọng trong việc sử dụng bạo lực để chấm dứt các
cuộc biểu tình ôn hoà.64

Trong OCLP/UM nhà công tác xã hội và nhà hoạt động Chiếm giữ Ken Tsang cũng
đã bị bảy cảnh sát đá rất mạnh và đánh, một sự cố bị nhóm quay TV ghi lại.65 Đáng
ngại hơn, cảnh sát Hồng Kông đã nhắm mắt để các nhóm (xã hội đen) tam hoàng
tấn công những người biểu tình ôn hoà ở Mong Kok vào ngày 3 tháng Mười 2014.66
Việc sử dụng các nhóm tam hoàng để hăm doạ một xã hội Hồng Kông lo lắng giống
hiện tượng “các côn đồ cho thuê” ở lục địa, được mô tả chi tiết trong Chương 5.
Nó lặp lại các tập quán Nhật Bản trong thời chiếm đóng Hồng Kông trong Chiến
tranh Thế giới II, nơi các nhóm tam hoàng địa phương đã duy trì trật tự công đổi
lại lấy sự khoan dung ngầm cho các casino bất hợp pháp của chúng.67 Nó cũng
giống sự hợp tác của các gangster với các chính quyền QDĐ địa phương kể từ đầu
những năm 1950, một tập quán mà đã dẫn tới hiện tượng vàng đen (hắc kim- 黑金
heijin) trong chính trị Đài Loan. Việc sử dụng các nhóm thế giới ngầm như công
cụ chính trị kể từ 2014 như thế có thể được coi là một đặc điểm đặc biệt hung ác
của cách tiếp cận ngày càng độc đoán của ĐKHCHK tới sự cai quản.
Một điểm đổi hướng khác khỏi các tập quán trước trao trả có thể thấy trong lĩnh
vực chính sách ngôn ngữ. Trong khi chính quyền thuộc địa Anh đã giao khoán sự
quản lý các trường tiểu học và trung học cho Giáo hội Công giáo và các giáo phái
Thiên chúa giáo khác để vận hành chúng một cách nửa tự-trị, cách tiếp cận của
CHNDTH đến việc thu nhận ngôn ngữ đã mang tính truyền lệnh hơn nhiều. Jacob
Mey và Hans Ladegaard đã làm nổi bật rằng sau 1997
các chính sách ngôn ngữ mới được chấp nhận, kể cả một phương tiện gây tranh
cãi của chính sách dạy học, mà quy định rằng ít nhất 75% các trường cấp hai trong
lãnh thổ phải là các trường dạy bằng tiếng Hoa. Rồi sau đó, 307 trường cấp hai bị
buộc bỏ tiếng Anh như phương tiện dạy của chúng và chấp nhận tiếng Hoa; một
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nước đi gây tranh cãi để nhiều bậc phụ huynh không hài lòng, không chỉ về sự
thiếu sự lựa chọn mà cũng với triển vọng thấy con em họ mất sự giáo dục đại học
nói chung vẫn dùng tiếng Anh làm phương tiện dạy.68

Để khắc phục sự lựa chọn phân đôi giữa tiếng Anh hay tiếng Hoa như một ngôn
ngữ dạy chính tại các trường học Hồng Kông, Chao Fen Sun đã cho rằng “trong
quá trình phát triển một chính sách ngôn ngữ công bằng cho tất cả mọi người, chính
phủ phải mạnh mẽ tiến hành xây dựng một hệ thống song ngữ cho các trường cấp
hai và các trường đại học, nhờ đó các học sinh sẽ không đối mặt với các trở ngại
ngôn ngữ thêm hay bị đặt vào các vị thế bất lợi về mặt xã hội bởi hệ thống giáo
dục”.69 Tuy vậy, các giải pháp hợp lý như vậy sẽ đòi hỏi một cách tiếp cận cùngsáng tạo để lập pháp khu vực giáo dục. Chính quyền ĐKHCHK chủ yếu đã theo
đuổi một chính sách phi thực dân hoá chọn lọc, chủ yếu nhắm chống lại các trường
Hồng Kông do Nhà thờ kiểm soát. Ng và Fulda đã làm nổi bật rằng “các diễn viên
xã hội dân sự Thiên chúa giáo đã bắt đầu cảm thấy cảnh o ép phi thực dân hoá sau
sự trao trả trong 1997. Việc đưa vào Sắc lệnh Giáo dục (Sửa đổi) bởi chính quyền
ĐKHCHK trong năm 2004 đã đòi hỏi tất cả các trường phải lập một Uỷ Ban Quản
lý Hợp nhất … với 40 phần trăm các thành viên uỷ ban từ một cơ quan không-tài
trợ, vào năm 2010.”70 Trong khi định chế mới của Uỷ Ban Quản lý Hợp nhất đã
được rao bán cho công chúng như một phương tiện để mở rộng sự tham gia, tăng
cường tính chuyên nghiệp và đánh giá tính hiệu quả,71 nó thực ra đã là một mưu
toan được nguỵ trang mỏng để phá vỡ độc quyền của các giáo phái Thiên chúa giáo
đối với khu vực giáo dục tiểu học và trung học của Hồng Kông.
Một lĩnh vực quan tâm khác đã là sự tiến hoá của quyền tự do báo chí trong cựu
thuộc địa. Trong khi báo chí Hồng Kông đã phải chịu các sắc lệnh kiểm duyệt khác
nhau dưới thời người Anh, ĐCSTQ đã quen dùng cả hai chiến thuật hăm doạ và áp
lực thương mại lên báo chí vận hành trôi chảy của Hồng Kông vào dưới sự kiểm
soát báo chí. Tuen-yu Lau và Yiu-ming To đã mô tả toàn cảnh truyền thông Hồng
Kông sau 1997 như “bị kẹp giữa các lãnh đạo Bắc Kinh và ĐKHCHK, trong khi
cũng đối mặt với thời khắc nghiệt kinh tế và sa thải nhân viên từ từ”.72 Trong khi
Lau và To đã cho rằng “áp lực kinh tế đã là mạnh hơn các lực lượng chính trị nhiều
trong việc định hình sự phát triển truyền thông ở Hồng Kông sau khi được trao
trả”,73 trong các năm gần đây tình hình đã thay đổi đáng kể. Tiếp sau việc ném bom
xăng vào các văn phòng và nhà của trùm tư bản báo chí Jimmy Lai, một người phê
phán Bắc Kinh và ủng hộ OCLP/UM,74 Lai đã bán Tạp chí Next hàng đầu của ông
cho một doanh nhân địa phương. Dưới sự biên tập của Lai Tạp chí Next đã “nổi
tiếng về các tường thuật điều tra sâu của nó về chính trị Trung quốc và địa phương,
cũng như các bài phiếm luận về elite xã hội, các nhóm tam hoàng và giới giải trí
của thành phố”.75 Lai đã cũng là một nhà tài trợ chính của Đảng Dân chủ Hồng
Kông và đã cung cấp hỗ trợ tài chính cho phong trào OCLP/UM.76 Trong một diễn
tiến gây tranh cãi khác, tờ báo tiếng Anh hàng đầu của Hồng Kông, tờ South China
Morning Post (SCMP-Báo Hoa Nam buổi Sáng), trong năm 2016 đã bị thâu tóm
bởi Jack Ma,77 một doanh nhân từ trung Hoa lục địa và là một đảng viên ĐCSTQ.78
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Trong đầu những năm 2000 Heike Holbig đã ca ngợi South China Morning Post vì
việc đóng “một vai trò cốt yếu trong việc kích thích và dẫn dắt một đàm luận công
cộng phê phán về các chủ đề quan trọng”79 và đã gợi ý rằng sự thực “tờ báo đã có
uy tín quốc tế cao và được đọc rộng rãi bên ngoài Hồng Kông cũng là một nhân tố
trong việc bảo vệ quyền tự do báo chí ở ĐKHC”.80 Trong năm 2018 nhà báo kỳ
cựu giữ cột quan trọng của South China Morning Post Stephen Vines đã lên án ban
biên tập mới dưới sự lãnh đạo của Ma về rao bán tuyên truyền ĐCSTQ, như rõ rệt
từ việc đưa tin rộng và không phê phán của South China Morning Post về một sự
thú tội bị ép buộc của kiều dân Thuỵ Điển và người bán sách Hồng Kông Gui
Minhai bị bắt cóc.81 Có những cáo buộc đáng tin cậy rằng Gui Minhai bị các lực
lượng an ninh Trung quốc bắt cóc từ tư dinh của ông ở Pattaya, Thái Lan trong
tháng Mười 2015. Ông đã tái xuất hiện ở Trung Hoa lục địa trong tháng Giêng
2016, được cho rằng ông đã tự nguyện sang CHNDTH. Ông đã là một trong năm
đồng-cộng tác của Causeway Bay Books mà đã gây sự nổi giận cho ban lãnh đạo
ĐCSTQ bằng việc xuất bản các sách bán chạy nhất phê phán đảng-nhà nước trung
Hoa lục địa. Carolyne Cartier đã cảnh báo về:
sự mở rộng không bình thường của các hình thức không minh bạch của sự quản
trị và kiểm soát đối với các quyền và sự bảo vệ của các cá nhân khỏi sự lục soát
và tịch thu không có lý do xác đáng, cũng như về các quyền tự do báo chí và xuất
bản trong ĐKHC Hồng Kông. Bất kỳ tiềm năng nào cho các đặc vụ an ninh lục
địa để bắt giữ các công dân Hồng Kông ở Hồng Kông và sau đó chở họ sang lục
địa làm xói mòn Luật Cơ bản và nêu ra các vấn đề về sự quản trị lãnh thổ.82

Sự thực rằng vì cả các lý do thương mại và chính trị tương lai của hai xuất bản
phẩm hàng đầu ở Hồng Kông, Tạp chí Next tiếng Hoa và South China Morning
Post tiếng Anh, trong tình trạng bấp bênh là đáng lo ngại.
Cuối cùng nhưng không kém quan trọng, dưới sự lãnh đạo của các trưởng đặc
khu thân-Bắc Kinh Đổng Kiến Hoa (1996–2002), Tăng Ấm Quyền (2005–7),
Lương Chí Anh (2012–17) và Lâm Trịnh Nguyệt Nga (2017–), các định chế dân
chủ khá yếu của ĐKHC đã bị khoét rỗng đi một cách đều đặn. Một trong những
vấn đề dai dẳng với Luật Cơ bản của Hồng Kông là, nó “cố ý để một phạm vi trộng
của sự tuỳ ý cho một số bên. Dưới Luật Cơ bản, chính phủ trung ương có phạm vi
rộng hơn LegCo rất nhiều.”83 Benny Tai đã phê phán việc làm xói mòn công thức
“Một Nước, Hai Chế độ” bằng việc ưu tiên hiến pháp đảng của CHNDTH trên Luật
Cơ bản, như thế làm xói mòn khái niệm về chính quyền tự-quản địa phương. Ông
đặc biệt phê phán sự thực rằng Luật Cơ bản của Hồng Kông bị diễn giải đơn phương
bởi Uỷ ban Thường vụ của quốc hội bù nhìn của Trung Hoa lục địa, Đại hội Nhân
dân Toàn quốc. Theo lời của Tai,
Luật Cơ bản là nền tảng hiến định của hệ thống luật ở Hồng Kông. Qua quyền để
diễn giải Luật Cơ bản của [Đại hội Nhân dân Toàn quốc], [Chế độ Cộng sản Trung
quốc] có thể trao bất cứ ý nghĩa nào cho Luật Cơ bản và bất cứ khi nào nó muốn,
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cho dù ý nghĩa là cái gì đó mà ngôn ngữ công cụ pháp lý không thể mang, và các
ý nghĩa thêm như vậy được áp dụng một cách hồi tố.84

Cơ cấu thể chế này làm cho các trưởng đặc khu chịu ơn các phán quyết Đại hội
Nhân dân Toàn quốc và như thế làm xói mòn tính tự trị của chính quyền ĐKHCHK.
Một đặc điểm rắm rối của quốc hội Hồng Kông đã là sự phân biệt giữa cử tri
đoàn chức năng (functional constituencies) và cử tri đoàn địa lý. Trong khi sau
1997 chính quyền ĐKHCHK đã đưa ra những thay đổi thủ tục với các cử tri đoàn
chức năng, mà hiện nay tạo thành 30 trong số 70 ghế của quốc hội Hồng Kông, nó
đã chẳng bao giờ xem xét việc bãi bỏ di tích này của sự cai trị thuộc địa Anh. Cựu
thứ trưởng môi trường dưới chính quyền Lương Chấn Anh, Christine Loh, đã chỉ
ra rằng “cho cuộc bầu cử LegCo 2004, đã có khoảng 3,207 triệu cử tri được đăng
ký trong [cử tri đoàn địa lý] và 199.539 cử tri chức năng được đăng ký cho 28 cử
tri đoàn chức năng. Lòng tin được tuyên bố của Bắc Kinh rằng các cử tri đoàn chức
năng cung cấp ‘sự tham gia cân đối’ dẫn đến ‘sự ổn định và thịnh vượng’ cần được
xem xét lại một cách phê phán.”85 Loh đã đưa ra một phê phán cay độc về các cử
tri đoàn chức năng:
Đối với một thành phố phức tạp như Hồng Kông, để thảo luận về các giá trị của
các cuộc bầu cử gián tiếp và các cử tri đoàn chức năng như một lựa chọn thay thế
cho quyền bầu cử cử phổ quát có vẻ phi lý. Không cộng đồng khác nào thịnh vượng
và đa nguyên như Hồng Kông trong thế giới ngày nay lại bị đè nặng với một di
tích như vậy của chủ nghĩa đế quốc thế kỷ thứ 19 như một sự thay thế cho một cơ
quan lập pháp được bầu trực tiếp. Đối với chính phủ hậu-thuộc địa của Hồng Kông
theo chỉ thị của Bắc Kinh để tiến hành các cuộc tham vấn công chúng về việc cải
cách thay cho bãi bỏ [các cử tri đoàn chức năng] có tất cả sự hấp dẫn trí tuệ của
một cuộc bàn luận về các giá trị của bàng tính gảy bằng gỗ (abacus) đối với máy
tính trong hoạt động ngân hàng hiện đại.86

Vì các cử tri đoàn chức năng là trên cơ sở ngành công nghiệp và vì cộng đồng kinh
doanh Hồng Kông phần lớn là thân-Bắc Kinh, điều này tạo ra một thế bất lợi cơ
cấu cho phái ủng hộ-dân chủ trong mỗi và mọi cuộc bầu cử LegCo.
Trong khi phái dân chủ, trong chừng mực nhất định, đã thành công trong việc
giám sát chính quyền ĐKHCHK, tiếp sau sụp đổ “Oathgate” trong 2016, sẽ được
thảo luận trong Chương 10, nó đã mất quyền phủ quyết của nó để chỉ trích các dự
luật từ phái chính trị thân-Bắc Kinh.87 Và trong khi các cuộc cải cách bầu cử của
những năm 1990 chắc chắn đã giúp mở rộng sự đại diện chính trị, các thành viên
LegCo được bầu thực ra chỉ có được phạm vi hạn chế để đưa ra các dự luật của
riêng họ, thí dụ, dưới hình thức của các dự luật của thành viên riêng lẻ. Trước 1997,
các dự luật thành viên riêng lẻ đã được phái ủng hộ dân chủ sử dụng hữu hiệu để
phá vỡ “chương trình nghị sự lập pháp của chính phủ và [thách thức] sự chi phối
của hành pháp về khởi xướng và hoạch định chính sách”.88 Tuy vậy, kể từ 1997 các
trở ngại thủ tục cho việc đưa ra dự luật thành viên riêng lẻ đã trở nên cực kỳ cao:
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“Điều 74 của Luật Cơ bản cấm các nhà lập pháp đưa ra các dự luật mà tác động
đến chi tiêu công, cấu trúc chính trị, hay các hoạt động chính phủ trừ phi trưởng
đặc khu đã đồng ý bằng văn bản cho việc đưa ra các dự luật đó.”89 Quyền phủ quyết
rõ ràng của trưởng đặc khu đối với các dự luật đối lập đã dẫn nhà hoạt động dân
chủ xuất chúng Christine Loh đến “rút lui trong tháng Bảy 2000 khi nhiệm kỳ
Legco của bà kết thúc, dẫn chiếu sự bất lực lập pháp như lý do của bà”.90 Trong
Chương 10 tôi sẽ thảo luận sự khép lại từ từ của con đường dân chủ hoá bầu cử đã
dẫn đến một sự trào dâng về phản kháng đường phố từ 2003.
Tuy vậy, trong thời kỳ sau-OCLP/UM của Hồng Kông, quyền tự do hiệp hội
không còn được xem là nghiễm nhiên nữa. Chan Kin-man làm nổi bật những khó
khăn của OCLP để đăng ký một tổ chức trước OCLP/UM. Ông cũng chỉ ra các khó
khăn mà đảng mới Demosisto của Joshua Wong đã vấp phải trong việc đăng ký.
Cuối cùng nhưng không kém quan trọng ông chất vấn việc đóng cửa Đảng Dân tộc
Hồng Kông.91 Chan cho rằng quyền tự do hội họp ở Hồng Kông cũng bị giảm hết
sức. Theo Chan,
quyền tự do tụ họp và biểu tình ở Hồng Kông bị kiềm chế bởi Pháp lệnh Trật tự
Công cộng, được kế thừa từ thời kỳ thuộc địa. Sắc lệnh quy định rằng những người
tổ chức bất kể cuộc khản kháng nào trên 30 người, hay các cuộc tụ họp trên 50
người tham gia, phải xin một “thư không phản đối” (Letter Of No ObjectionLONO) từ cảnh sát. Các cuộc tụ họp công khai mà không có LONO có khả năng
bị khởi tố như “tụ họp không được phép” hay “bất hợp pháp” tuỳ thuộc vào liệu
trật tự công cộng có bị gây rối hay không.92

Tiếp sau OCLP/UM và “tận dụng các cáo buộc hạn chế theo Sắc lệnh Công cộng
và Luật Công khác, các nhà chức trách đã truy tố nhiều người biểu tình với các tội
nghiêm ngặt hơn trong các năm này”.93 Tiếp sau, ĐKHCHK đã tuyên bố:
chiến thuật để cấm quyền tự do hội họp là để quấy rối người tham gia hay phá vỡ
cách tiến hành hội họp chính trị nhờ các nhóm xã hội hay các cá nhân được tài trợ
gián tiếp bởi các nhà chức trách. Những nghiên cứu cho thấy rằng “mặt trận thống
nhất hành động” của Trung quốc ở Hồng Kông, chủ yếu qua CLO (Cuộc vận động
vì Luật và Trật tự), đã sử dụng các chiến thuật khác nhau kể cả sự tích hợp các
nhóm thân-Bắc Kinh, thây nạp hay cộng tác với những người bên ngoài độc lập,
sự ngăn chặn hay tố cáo các nhóm đối lập … Người tham gia đã cũng thấy nhận
được tiền mặt từ các nhà tổ chức các sự kiện ủng hộ chính phủ hay phản đối phong
trào dân chủ như tuần hành chống lại phong trào Chiếm Trung tâm.94

Trong chương này tôi đã lần vết sự tiến hoá từ sự cai trị thuộc địa Anh trước khi
trao trả Hồng Kông đến sự xấu đi tăng lên của sự quản trị dưới các chính quyền
ĐKHCHK kế tiếp nhau từ 1997 trở đi. Làm việc trong sự phối hợp với ĐCSTQ,

Những nguồn gốc của tình trạng nửa-dân chủ của Hồng Kông

183

các chính quyền ĐKHCHK đã làm giảm rất nhiều không gian sẵn có cho sự tranh
cãi chính trị. Thảo luận trước về tính liên tục và sự thay đổi trong tám lĩnh vực về
buôn bán và thương mại, vai trò của các elite kinh doanh địa phương, luật trị, sự
kiềm chế bằng cảnh sát, chính sách ngôn ngữ, hệ thống giáo dục, kiểm duyệt báo
chí và thiết kế thể chế chính trị đã cho thấy rằng hệ thống chính trị nửa-dân chủ của
Hồng Kông đã sa vào sự căng thẳng đáng kể. Benny Tai đã phê phán hiện trạng
chính trị bằng việc tuyên bố rằng “Hồng Kông không còn là cái nó đã là nữa, nó
cũng chẳng là cái được cho là sẽ phải là”.95 Việc khép lại từ từ của không gian
chính trị sẵn có cho sự tranh cãi bây giờ hạn chế nghiêm ngặt các lựa chọn chiến
lược của phong trào dân chủ Hồng Kông. Trong Chương 10 tôi sẽ cho thấy rằng
tiếp sau sự trao trả 1997 phái toàn-dân chủ của Hồng Kông trong chừng mực nhất
định đã được lợi từ sự dũng cảm tổ chức của Giáo hội Công giáo và các giáo phái
Thiên chúa giáo khác. Ảnh hưởng tôn giáo này có lẽ đã có một tác động làm cho
ôn hoà, mà trong những năm gần đây có vẻ đang giảm. Phong trào dân chủ của
Hồng Kông vì thế đã ngày càng trở nên bản địa chủ nghĩa và đã bắt đầu chủ trương
Hồng Kông độc lập, hay theo hình thức ít cực đoan hơn của nó, đã kêu gọi quyền
tự-quyết của nhân dân Hồng Kông. Tôi sẽ cho rằng sự an ninh hoá Hồng Kông phải
được coi là một chiến lược có chủ ý của ĐCSTQ để biến Hồng Kông thành một
thành phố trung Hoa lục địa hoàn toàn. Tiến triển đang diễn ra này chắc sẽ cấp tiến
hoá hơn nữa phong trào dân chủ của Hồng Kông, làm cho các cuộc đàn áp thẳng
thay ngày càng thô bạo hơn chống lại sự bất đồng chính kiến rất có thể trong tương
lai không quá xa.
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10
PHONG TRÀO DÂN CHỦ
HỒNG KÔNG
A canary in coal mine (Một dấu hiệu nguy hiểm)?

Trong chương này tôi lần vết sự tiến hoá của phong trào dân chủ của Hồng Kông
từ những năm cuối của sự cai trị thuộc địa Anh cho đến cuối 2018. Một tiêu điểm
mấu chốt là vào hai vũ đài phân biệt và vẫn liên hệ với nhau: lĩnh vực của chính trị
LegCo và chính trị của các phong trào xã hội cấp cơ sở. Đi theo cấu trúc của các
Chương 6 và 8 một lần nữa tôi đề cập bốn câu hỏi hàng đầu về các tiền đề và cơ
hội chính trị của các cuộc đấu tranh tương ứng cho dân chủ; câu hỏi về phe cải cách
nào đã khởi xướng cuộc đấu tranh cụ thể; cách tiếp cận cải cách chiến lược nào đã
được dùng; và các bài học then chốt rút ra đã là những gì.
Tôi sẽ cho thấy rằng phong trào dân chủ của Hồng Kông phải được xem là con
chim hoàng yến trong mỏ than (báo hiệu điều nguy hiểm) đã trở thành ngạn ngữ.
Hoạt động dưới các điều kiện của một hệ thống chính trị nửa-dân chủ, các nhà dân
chủ Hồng Kông đã không chỉ đấu tranh để thách thức chính quyền ĐKHCHK ngày
càng độc đoán mà cũng đã phải chiến đấu để duy trì sự thống nhất. Trong hồi 9 tôi
sẽ làm nổi bật các thách thức khác nhau mà các nhà lập pháp Hồng Kông đã phải
đối mặt khi hoạt động bên trong các hạn chế của một LegCo bị trung lập về chính
trị. Trong hồi 10 tôi sẽ thảo luận làm thế nào một liên minh rộng của các diễn viên
chính trị và các tổ chức xã hội dân sự (CSO) đã gia nhập phong trào trong năm
2003 chống lại sự ban hành Điều 23 của Luật Cơ bản. Hồi 11 sẽ làm nổi bật tính
đa dạng của các phong trào xã hội trong các năm tiếp sau và tập trung vào sự lên
của hoạt động do thanh niên dẫn đầu sau phong trào 2012 chống lại Chính sách
Giáo dục Đạo đức và Dân tộc. Trong hồi thứ mười hai, hồi cuối, tôi sẽ lần vết sự
phát triển từ phong trào OCLP/UM của Hồng Kông đến phong trào độc lập của
Hồng Kông. Thảo luận của tôi sẽ cho thấy rằng trong khi các nhà dân chủ Hồng
Kông đã tiến hành thành công những hoạt động phòng vệ khác nhau chống lại
những sự xâm lấn bần tiện của chính quyền ĐKHCHK, phong trào dân chủ Hồng
Kông cho đến nay cũng đã thất bại để tự do hoá và dân chủ hoá đáng kể các định
chế chính trị then chốt của nó. Tôi sẽ lập luận rằng trong khi các nhà dân chủ Hồng
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Kông đã bị cản trở bởi các định chế chính trị không hoàn hảo của ĐKHCHK họ
cũng đã thường phạm phải các sai lầm chiến lược và chiến thuật không bị ép buộc
của chính họ. Tôi sẽ kết thúc chương này bằng việc nghi ngờ sự khôn ngoan của
sự đổi hướng bản địa chủ nghĩa (nativist) trong chính trị Hồng Kông, mà không chỉ
làm yếu cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Hồng Kông mà cả ở Trung Hoa lục địa.

Hồi 9: Hoạt động bên trong các hạn chế của LegCo bị trung lập hoá về
chính trị
Các tiền đề và cơ hội chính trị
Trong Chương 9 tôi đã phác hoạ chính quyền thuộc địa Anh đã chấp nhận các cải
cách chính trị từ trên xuống như thế nào từ 1984 trở đi nhằm để làm cho LegCo
của Hồng Kông có tính đại diện hơn. Sau 1991, số các thành viên LegCo được bầu
trực tiếp đã tăng lên liên tiếp, từ 18 trong 1991, 20 trong 1995 và 1998, lên 24 trong
2000 và 30 trong 2004.1 Tuy vậy, sự tiến bộ từ từ như vậy đã bị làm lu mờ vởi một
sự thiếu đồng thuận giữa chính quyền thuộc địa Anh và ĐCSTQ về tương lai chính
trị của Hồng Kông. Tầm nhìn của Patten về một LegCo mang tính giải phóng, mà
một ngày nào đó sẽ tiến hoá thành một quốc hội kiểu Westminster đủ lông đủ cánh,
đã không được chia sẻ bởi các đối tác trung Hoa lục địa của ông. Những diễn giải
khác nhau căn bản về tiểu-hiến pháp, Luật Cơ bản, được hành văn mơ hồ của Hồng
Kông cũng đã có nghĩa rằng nền dân chủ hiến định trong cựu thuộc địa vẫn đã là
một khát vọng, không phải là một thực tế. Michael Davis cung cấp một tóm tắt
thích hợp về thế lưỡng nan sắp xảy ra:

Luật Cơ bản hợp nhất trung thành hầu hết các đòi hỏi của Tuyên bố Chung [TrungAnh], nhưng trong ba lĩnh vực then chốt Luật Cơ bản đôi khi không thành công,
hoặc trong văn bản của nó hay trong sự diễn giải của nó. Tính dễ uốn của các định
chế hiện tồn đã đặt một phần thưởng cao lên sự phát triển nội địa để cung cấp mức
cao nhất của sự giám sát công chúng. Các tranh luận về các diễn giải Luật Cơ bản
đã là rõ rệt trong các khủng hoảng đa dạng mà Hồng Kông đã đối mặt trong mười
năm đầu. Sự bầu cử trực tiếp hoàn toàn của LegCo đã được hứa nhưng đã không
thược thực hiện. Các bảo đảm các quyền con người tự do đã được cung cấp thoả
đáng nhưng bị rủi ro bởi các điều khoản an ninh quốc gia và trật tự công cộng ở
nơi khác trong Luật Cơ bản. Giám sát tư pháp (judicial review) hiến định đã bị
nghi ngờ lâu do thiếu dẫn chiếu tường minh trong văn bản. Mặc dù mối nghi ngờ
đó đã được giải quyết một cách thuận lợi bởi các quyết định tư pháp, các chính trị
gia Bắc Kinh và thân-Bắc Kinh vào các thời điểm quyết định đã tìm cách để thách
thức sự giải quyết như vậy. Các hành động của chính phủ để lật đổ các quyết định
của các toà án Hồng Kông cũng như những diễn giải khác nhau [của Uỷ ban thường
vụ Quốc hội-Uỷ ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc] đã đặc biệt đặt sự
lành mạnh của định chế tư pháp vào rủi ro.2
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Trong khi phong trào dân chủ của Hồng Kông đã tìm cách để tận dụng các các cơ
hội chính trị do chính quyền thuộc địa Anh cuối cùng đưa ra trước chuyển giao,
sau-1997 nó đã đương đầu với các trở ngại thể chế của các cải cách LegCo chưa
xong và một Luật Cơ bản được hành văn khá mập mờ.

Các diễn viên chủ chốt
Trong khi chính quyền thuộc địa Anh đã gieo các hạt tự do hoá và dân chủ hoá
ngắn hạn, những diễn biến chính trị ở Trung Hoa lục địa trong cuối những năm
1980 đã tạo thuận lợi cho sự nổi lên của các đảng chính trị ở Hồng Kông. Sự đàn
áp thẳng tay của ĐCSTQ chống lại phong trào chống-tham nhũng và ủng hộ-dân
chủ của Trung Hoa lục địa trong năm 1989
đã thu hút sự tưởng tượng của nhân dân ở Hồng Kông, những người đã chứng tỏ
một mức độ trách nhiệm và trưởng thành chưa từng thấy trong các cuộc biểu tình
và diễu hành để ủng hộ các cuộc biểu tình Bắc Kinh. Khi Tai hoạ Thiên an Môn
diễn ra và lắng đi, những nghi ngờ trước đây về sự sẵn sàng chính trị của nhân dân
Hồng Kông cho hoạt động chính trị tham gia đã tiêu tan… Điều này đã cung cấp
bầu không khí cho việc thành lập đảng chính trị thật sự đầu tiên ở Hồng Kông,
(đảng) Các nhà Dân chủ Thống nhất Hồng Kông vào tháng Tư 1990 … bởi các
nhà hoạt động những người đã chủ trương một nhịp điệu nhanh hơn cho việc phát
triển dân chủ ở Hồng Kông.3

Khi đối mặt với một đảng chống-quyền thế, đảng Các nhà Dân chủ Thống nhất
Hồng Kông (UDHK), phe ủng hộ-quyền thế (pro-establishment) của Hồng Kông
mau chóng theo sau và, trong 1992, đã thành lập Liên minh Dân chủ cho sự Cải
thiện Hồng Kông DABHK. Đảng này nhanh chóng có tiếng là rất gần chính phủ
Trung quốc.4 Một đảng khác, Đảng Tự do Hồng Kông, đã được thành lập trong
1993, chiếm không gian “ở đâu đó giữa UDHK và DABHK [Democratic Alliance
for Betterment of Hong Kong], và là đảng chủ trương việc dựa vào cách tiếp cận
laissez-faire (để tự do) trước kia của Hồng Kông càng sát càng tốt”.5 Trong năm
1994, đảng UDHK đã hợp nhất với Meeting Point (Điểm Gặp), “mà ban đầu đã
được thành lập trong năm 1982 như một nhóm gây áp lực với các thành viên chủ
yếu là các trí thức giai cấp trung lưu”6 và đã hình thành cái bây giờ được biết đến
như Đảng Dân chủ (Democratic Party-DP).
Trong những năm tiếp sau, phái ủng hộ dân chủ đã vỡ ra từng mảnh và các đảng
nhỏ hơn nhiều đã nổi lên: Đảng Dân Quyền [Citizens Party] (từ 1997 cho đến
2008), Liên minh Dân chủ (Dân chủ Trận Tuyến từ 2001), Đảng Công dân [Civic
Party] (từ 2006), Liên đoàn của các nhà Dân chủ Xã hội (cũng từ 2006), Đồng
Minh Tân Dân chủ [Neo Democrats] (từ 2010), Đảng Lao động (kể từ 2011), Lực
lượng Nhân dân [People Power] (cũng từ 2011), Nhiệt huyết Công dân (từ 2012),
Thanh Niên Tân Chính (từ 2015), Tân Tư Duy (Third Side cũng từ 2015),
Demosisto (Hương Cảng Chúng Chí từ 2016) và Đảng Dân tộc Hồng Kông (Hương
Cảng Dân tộc Đảng cũng từ 2016). Tôi đồng ý với Mathew Wong người đã chỉ ra
rằng với “với nhiều đảng hơn cạnh tranh vì cùng nhóm những người ủng hộ, mức
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cạnh tranh trong-phe đã tăng cường”.7 Sự phân mảnh đang diễn ra của phái ủng
hộ-dân chủ của Hồng Kông và sự chia rẽ muộn hơn giữa phái-dân chủ và bản địa
chủ nghĩa/địa phương chủ nghĩa có thể cũng được quy trực tiếp cho sự bất lực của
DP sau-1997 để tích hợp tài năng chính trị mới và được giải thích bởi sự không
thích của ban lãnh đạo DP để chấp nhận vô số chiến lược và chiến thuật trong cuộc
đấu tranh vì dân chủ.

Cách tiếp cận cải cách chiến lược
Sự đến của các đảng chính trị từ các cuộc bầu cử 1991 đã làm cho “những sự chia
tách xã hội và chính trị trở nên rõ rệt, bày tỏ trong chính trị lập pháp trong những
năm tiếp sau”.8 Ngok Ma đã gợi ý rằng “trong 1995–97 các đảng chính trị đại thể
có thể được định vị theo hai trục: ủng hộ-Trung quốc versus ủng hộ-dân chủ/ủng
hộ-Hồng Kông và ủng hộ-cơ sở versus ủng hộ-kinh doanh”.9 Tiếp sau sự thất bại
của OCLP/UM trong 2014 và từ các cuộc bầu cử LegCo, một sự chia tách thứ ba
đã nổi lên giữa những người ủng hộ công thức “Một Nước, Hai Chế độ” versus
những người chủ trương Hồng Kông tự-quyết và/hay Hồng Kông độc lập.10 Các
chiến lược của phái ủng hộ dân chủ cũng đã tiến hoá liên tục sau sự trao trả 1997.
Trong phần tiếp theo tôi sẽ tập trung vào ba điểm ngoặt quan trọng mà làm nổi bật
sự tìm kiếm khá rối rắm cho một chiến lược dân chủ hoá thích hợp: những năm
ngay sau sự quá độ 1997, sự thất bại cải cách hiến pháp của DP trong 2010 và sự
cực đoan hoá sau-OCLP/UM kể từ 2014. Tôi sẽ lập luận rằng những thành công
ban đầu trong việc bảo vệ các định chế dân chủ non trẻ của Hồng Kông đã nhường
bước cho các thất bại tăng lên của phái toàn-dân chủ (pan-democratic, cũng gọi là
phiếm-dân chủ). Như tôi sẽ cho thấy, các sự thụt lùi muộn hơn này có thể được quy
trực tiếp cho việc sử dụng các chiến lược và chiến thuật phiến diện và thường không
hiệu quả.
Trong phản ứng lại với việc dỡ bỏ LegCo năm 1995 và sự thiết lập Hội đồng
Lập pháp Lâm thời (Provisional Legislative Council-PLC), “toàn bộ các thành viên
LegCo thuộc phái dân chủ đã kiên quyết chống lại PLC như một cơ quan bất hợp
pháp, vi hiến không được dự trù trong Luật Cơ bản”.11 Việc tẩy chay PLC đã là
một thời khắc thống nhất hiếm hoi bên trong phái ủng hộ dân chủ, nơi “một đa số
của các cựu thành viên Legco này đã tận dụng địa vị ‘bên ngoài giới quyền thế’
của họ để làm sắc nét hình ảnh của họ trước công chúng như đối lập có kỷ luật và
thậm chí tử vì đạo chống lại sự thoái lui phản-dân chủ”.12 Ming Chan đã cho rằng
tiếp sau quá độ 1997, DP đã tự định lại vị trí và “đã chấp nhận theo một chiến lược
‘đi-trên-hai-chân’ với một cách tiếp cận hai đường đi—dân chủ và công bằng kinh
tế xã hội”.13 Thay cho việc chống lại chủ quyền CHNDTH đối với Hồng Kông, DP
đã chấp nhận tiền đề công thức “Một Nước, Hai Chế độ” và đã vận động hành lang
cho dân chủ và công bằng xã hội lớn hơn.14 Sự điều độ như vậy đã mang lại kết
quả trong bầu cử LegCo 1998, nơi phái dân chủ—bất chấp những thay đổi bầu cử
bởi chính phủ ĐKHCHK đầu tiên dưới đặc khu trưởng Đổng mà đã làm lợi cho
phái thân-Bắc Kinh—đã tìm được cách đẻ giành được 19 ghế.
Tiếp sau các cuộc bầu cử LegCo 1998 phái toàn-dân chủ đã vật lộn để đối phó
với hệ thống bầu cử đại diện tỷ lệ, mà đã làm tăng các sự ganh đua trong-đảng. Để
làm cho vấn đề còn phức tạp hơn, vào lúc chuyển giao thiên niên kỷ một cuộc đấu
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tranh về các chiến lược và chiến thuật đã đe doạ xé nát DP của Hồng Kông. Giống
như những sự chia rẽ trong phong trào ngoài đảng ở Đài Loan trong đầu những
năm 1980, một nhóm các nhà hoạt động cấp cơ sở, những người đã cảm thấy “bị
tước quyền về mặt chính trị hay thậm chí bị què về mặt lập pháp,”15 đã đề xuất
phong trào hoạt động cấp cơ sở từ dưới lên như một con đường thay thế khả dĩ cho
con đường nghị viện từ trên xuống hơn và do elite-dẫn dắt. Trong khi nhà sáng lập
DP Martin Lee đã tìm được cách để xoa dịu các nhà hoạt động cấp cơ sở bằng cách
nói đãi bôi ủng hộ cách tiếp cận cấp cơ sở của họ, xung đột đã tiết lộ sự căng thẳng
căn bản mà đã luôn luôn tồn tại bên trong DP. Ming Chan đã chỉ ra rằng

bối cảnh tư cách thành viên ô hợp của DP đã hình thành bởi sự hợp nhất của nhiều
nhóm trong 1994 đã là một nguyên nhân gốc rễ của sự phân cực nội bộ này về các
chính sách kinh tế xã hội và cơ sở xã hội mục tiêu. Chủ tịch DP Martin Lee đã là
một quán quân cho việc đảng thực hiện các khát vọng giai cấp trung lưu cho dân
chủ qua các cuộc vận động bầu cử và sự tham gia nghị viện. Các phần tử dân tuý
hơn của DP, một số với vốn tiết mục phong trào quần chúng phong phú, đã ưa
thích các hành động tập thể trực tiếp mang tính chiến đấu hơn trong khủng hoảng
kinh tế khi thất nghiệp gia tăng đã gây nguy hiểm cho sinh kế của cấp cơ sở.16

Tuy vậy, việc biện minh cho sự theo đuổi đường lối nghị viện đã ngày càng trở nên
khó khăn sau-1997. Ming Chan đã than vãn rằng “đối lập ủng hộ-dân chủ đã thấy
ảnh hưởng chính sách của họ giảm đột ngột, chí ít nếu so với 1995–1997, vì họ đã
trở thành một đối lập thiểu số trong một cơ quan lập pháp dưới hệ thống do hành
pháp chi phối”.17
Sự lưỡng lự của Martin Lee để bổ sung đường lối nghị viện của ông bằng phong
trào hoạt động cấp cơ sở đã cũng là do điểm yếu cấu trúc dai dẳng của DP Hồng
Kông, mà nằm trong mối quan hệ lôi thôi của nó với ĐCSTQ và sự thiếu một cơ
sở đảng như một kết quả. Vì DP đã được thành lập trong sự phản ứng với sự đàn
áp thẳng tay 1989 trên lục địa, ĐCSTQ đã đưa các đảng viên DP vào danh sách đen
và đã ngăn cản họ viếng thăm lục địa. Christine Chung, giám đốc đóng tại Hồng
Kông phụ trách Trung quốc của Viện Dân chủ Quốc gia cho Đối ngoại (National
Democratic Institute for International Aﬀairs [một NGO Mỹ]) từ 2002 cho đến
2006, đã chỉ ra rằng quyết định này đã có nghĩa rằng với “các lãnh đạo DP trên
thực tế bị cấm đi đến lục địa, nhiều đảng viên và những người ủng hộ coi mối liên
hệ với nó là một cái gây trở ngại tiềm tàng cho nghề nghiệp, và trong nhiều năm số
đảng viên của nó đã quanh quẩn khoảng 600”.18 Việc cấm này đã chỉ được huỷ bỏ
vào ngày 30 tháng mười Một 2016, khi “Văn phòng Công việc Hồng Kông và
Macau của Cộng hoà Nhân dân công bố rằng chính phủ trung ương đã dỡ bỏ sự
cấm đi lại của các nhà toàn-dân chủ sang lục địa”.19
Chung cho rằng các đảng chính trị ở Hồng Kông nói chung chịu cả các trở ngại
thể chế chính trị cũng như sự yếu tổ chức nội bộ. Chung làm sáng tỏ rằng các nhân
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tố cản trở sự phát triển của các đảng chính trị trong hệ thống này là: 1) không có sự
công nhận pháp lý rõ rệt của các đảng chính trị mặc dù hiến pháp của ĐKHCHK,
Luật Cơ bản, có ám chỉ đến chúng; 2) sự cân bằng của các quan hệ hành pháp-lập
pháp mà trao hầu hết quyền lực cho nhánh hành pháp mặc dù đặc khu trưởng bị
cấm một cách tưởng minh khỏi việc duy trì bất kể liên kết đảng nào, như thế cắt
các đảng khỏi sự tiếp cận đến quyền lực chính trị; 3) các quyết định chính sách đã
làm xói mòn sự phát triển đảng, kể cả việc loại bỏ trong năm 1999 các Hội đồng
Đô thị mà đã cung cấp một cơ sở huấn luyện cho các chính trị gia có khát vọng,
quyết định của Đặc khu trưởng Đổng Kiến Hoa để lại tiếp tục bổ nhiệm các thành
viên Hội đồng Quận trong 2002 và việc không trao cho các hội đồng quyền lực
thêm như đã được hứa khi các Hội đồng Đô thị bị bãi bỏ; 4) một hệ thống lập pháp
độc nhất mà có một nửa số thành viên được bầu trực tiếp bởi các cử tri theo địa lý
và nửa kia bởi các cử tri chức năng cực kỳ hạn chế (công năng giới biệt -functional
constituencies), mà có nghĩa rằng các phiếu về đề nghị và các dự luật nào đó về cơ
bản cần đến một đa số của cả hai nhóm; 5) một sự thay đổi từ một hệ thống đại diện
đa số tương đối (first-past-the-post) thích hợp hơn sang hệ thống đại diện tỷ lệ cho
nửa được bầu trực tiếp của cơ quan lập pháp; và 6) một chế độ hỗ trợ vận động bầu
cử mà không khuyến khích tư cách đảng viên mà đúng hơn cung cấp các khuyến
khích cho các ứng viên độc lập.20
Trong phần tiếp theo tôi cho rằng sự bất lực của DP để trở thành một phong trào
đảng, giống như DPP ở Đài Loan trong cuối những năm 1980, phải được xem như
gót chân Achilles của phái toàn-dân chủ. Thay cho việc định vị DP như một giáo
phái rộng, mà có khả năng hoà giải các thế hệ khác nhau của các nhà hoạt động
chính trị phục vụ các cử tri khác nhau, DP sau-1997 dưới Martin Lee đã bị dính
vào việc làm cho phù hợp với chiến lược trung dung về can dự với chính quyền
ĐKHCHK. Dưới sự lãnh đạo của Lee DP đã chấp nhận theo chiến lược đệm nhắm
tới việc che chắn đảng khỏi sự thâu nạp phong trào xã hội.21 Một điện tín bị rò rỉ
của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được soạn bởi nhà ngoại giao Mỹ Cunningham đã báo
cáo về sự bất đồng quan điểm nội bộ sinh ra bên trong DP, mà qua đó

các đảng viên ‘cải cách’ của Đảng Dân chủ Hồng Kông … gần đây đã gửi một bản
ghi nhớ nội bộ cho các lãnh đạo đảng, bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về kết quả kém của
đảng trong các cuộc bầu cử hội đồng quận ngày 18 tháng Mười Một [2008] …
cũng như định hướng chiến lược và chính sách tổng thể của nó … và [kêu gọi] một
sự xem xét lại thấu đáo “các thiếu sót” trong đảng, nhóm đã đưa ra tám khuyến
nghị cho việc tuyển mộ tài năng chính trị trẻ, cải thiện tổ chức của đảng, và việc
liên kết trực tiếp ngân quỹ cho các chương trình định hướng cấp cơ sở.22

Sự bất lực của DP để theo đuổi cách tiếp cận hai-ngạnh mà kết hợp chặt chẽ con
đường nghị viện với hành động đường phố làm cho đảng phải trả giá đắt. Trong
2004, chính quyền ĐKHCHK đã đề xuất một gói cải cách hiến pháp hạn chế, mà

194

Phong trào dân chủ của Hồng Kông

đã bị đánh bại hoàn toàn bởi phái ủng hộ-dân chủ với lý do rằng nó đã không đi đủ
xa: đề xuất của chính phủ đã không đưa ra một lộ trình cho việc bầu cử tự do và
công bằng đặc khu trưởng của Hồng Kông nó cũng đã chẳng bãi bỏ các cử tri công
năng giới biệt gây tranh cãi. Khi chính quyền ĐKHCHK đã lặp lại việc này trong
2010, tuy vậy, DP bị chinh phục bởi một sự nhượng bộ phút cuối cùng. Albert Chan
đã phác hoạ các hạn chế vốn có của một chiến lược dân chủ hoá mà hạn chế cuộc
đấu tranh cho dân chủ của DP theo con đường nghị viện:
nghịch lý của động học hiến pháp của sự dân chủ hoá của Hồng Kông là các nhà
toàn-dân chủ có sức mạnh lá phiếu để đánh bại bất kể kiến nghị nào của chính
quyền cho dân chủ hoá mà họ coi là không đủ dân chủ và như thế không thoả đáng,
cho dù bản thân các nhà toàn-dân chủ không có quyền để khởi xướng bất kể cải
cách dân chủ nào hay để bảo đảm nó được thông qua trong LegCo.23

Trở ngại thể chế này cũng đã làm chua mối quan hệ giữa các đảng chính trị trong
phái toàn-dân chủ. Edmund Cheng đã nhận xét rằng
các nhà toàn-dân chủ đã hầu như không có khả năng để lấy lại vị trí lãnh đạo của
họ. Thực ra, trong trưng cầu dân ý 2010 chỉ hai phần ba của những người ủng hộ
truyền thống của họ được huy động để bỏ phiếu, gây ra một sự chia rẽ nội bộ. Khi
sự bất lực của đối lập để tập họp những người ủng hộ của nó bị phơi bày, nó đã
đánh mất sự uỷ thác của nó để thực hiện các thoả thuận hậu trường và các đảng
viên của nó đã bắt đầu hoạt động như các đại biểu hơn là những người đại diện.24

Trong một điện tín của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ 2010 một nhà ngoại giao Mỹ mô
tả mức bất đồng ý kiến giữa phái toàn-dân chủ bằng việc gợi ý rằng “các tháng sắp
tới có thể thấy sự kết thúc của liên minh toàn-dân chủ như nó tồn tại bây giờ, mà
một nhà quan sát đảng DPHK đã gợi ý có lẽ là cách duy nhất để cho tính lưỡng cực
ủng hộ-dân chủ/thân-Bắc Kinh đã bị hoá xương hiện thời của Hồng Kông có thể
tiến hoá thành một môi trường chính trị màu mỡ hơn”.25 Trong khi phái toàn-dân
chủ đã không sụp đổ như được chờ đợi, trong các cuộc bầu cử LegCo theo sau
trong 2012 và 2016 DP đã trả một giá nặng cho sự thoả hiệp của nó về cải cách
hiến pháp với chính quyền ĐKHCHK. Trong 2012 nó đã chỉ thu được bốn trong
18 ghế phân bổ theo các khu vực cử tri địa lý. Trong 2016, phần của DP về số ghế
gành được bởi các nhà toàn-dân chủ đã chỉ tăng không đáng kể lên 5 trong số 13
ghế.

Các bài học rút ra
Quan sát sự phân mảnh của phái toàn-dân chủ Ming Chan chứng minh là đúng một
“liên minh ad hoc giai cấp-trung lưu/cấp cơ sở dựa vào giai cấp trên mặt trận xã
hội-kinh tế [mà] sẽ định hình lại căn bản chính trị HK. Kiểu liên minh này trong
LegCo, dựa vào các vấn đề sinh kế, chắc có thể phân mảng thêm nữa khối thânBắc Kinh không ổn định rồi của những cơ quan quần chúng cánh tả và các trùm tư
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bản bảo thủ.”26 Sự dịch chuyển này từ một DP do elite dẫn dắt tới một phong trào
đảng đồng chủ toạ bởi các chính trị gia chuyên nghiệp và các lãnh đạo phong trào
xã hội, tuy vậy, đã không thành sự thật. Thay vào đó, chính quyền ĐKHCHK đã
thành công để chia và trị phái toàn-dân chủ trong bỏ phiếu cải cách hiến pháp 2010.
Christine Loh đã cho rằng “có lẽ đấy là cái ĐCSTQ thích nhất để thấy—chính trị
mà buộc một đặc khu trưởng thông thạo kỹ thuật phải tích cực hơn một chút trong
ĐKHCHK, nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng trên thực tế nếu không phải trên danh
nghĩa”.27 Không thể có nghi ngờ gì rằng với sự giúp đỡ của một LegCo bị trung lập
về chính trị chính quyền ĐKHCHK đã có khả năng thực hiện các chính sách của
riêng nó bất chấp công luận và sự phản đối từ phái ủng hộ dân chủ.
Tuy vậy, cơ cấu thể chế này có những thiếu sót nghiêm trọng, mà có thể được
xác minh bằng lý lẽ không có lợi cho phái ủng hộ-dân chủ cũng chẳng cho phái
thân-Bắc Kinh. Chi Kuen Lau đã chỉ ra một cách đúng đắn rằng nó đã không
tạo ra sự lãnh đạo chính trị. Một mặt, các cuộc bầu cử đã đưa các đại diện của các
nhóm lợi ích vào cơ quan lập pháp, nhưng chúng đã không tạo ra sự lãnh đạo chính
trị bởi vì đảng đa số trong cơ quan lập pháp không thành lập chính phủ. Mặt khác,
quyền lực được tập trung vào tay của Đặc khu trưởng người không được bầu bởi
cuộc bầu cử phổ thông. Kết quả của sự tách các cuộc bầu cử khỏi sự lãnh đạo chính
trị là trong khi những người đại diện của nhân dân (các nhà lập pháp) không có
quyền lực nào, những người có quyền lực (Trưởng Đặc khu và các quan chức cấp
cao) không có một sự uỷ thác từ nhân dân. Đấy không phải là loại di sản những
người Anh đã muốn để lại.28
Ming Chan đã nêu bật thêm rằng “với việc làm còi cọc cơ quan lập pháp trong quá trình
hoạch định chính sách, và với chính phủ ĐKHC hài lòng với việc sử dụng đa số Legco
như một công cụ hợp pháp hoá, nhà nước hậu-thuộc địa đã mất một trong các định chế
quan trọng nhất mà đã có thể bắc cầu qua khoảng trống giữa nhà nước và xã hội”.29
Như ba nghiên cứu trường hợp cuối cùng sẽ cho thấy, các lời của Chan tỏ ra là tiên
tri. Tiếp sau các năm tương đối yên tĩnh sau sự trao trả 1997 các mối quan hệ nhà nước–
xã hội đã xấu đi rõ rệt, như hiển nhiên từ các cuộc biểu tình chống-Điều 23 trong năm
2003. Hồi tiếp theo được dùng như một thí dụ sách giáo khoa về các lợi thế của việc
huy động chống-quyền thế, ủng hộ-quyền thế và xuyên-quyền thế trong một cố gắng
được phối hợp để đánh bại sự áp đặt pháp chế an ninh quốc gia của ĐKHCHK.

Hồi 10: phong trào 2003 chống lại sự ban hành Điều 23 của Luật Cơ bản
Các tiền đề và cơ hội chính trị
Thảo luận cho đến nay chủ yếu đã tập trung vào cái có thể được gọi là xã hội
chính trị của Hồng Kông, một lĩnh vực chính trị mà chủ yếu được chiếm bởi
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các quan chức chính quyền, các nhà lập pháp và các đảng chính trị tương ứng của
họ. Trong phần tiếp theo tôi sẽ phác hoạ các diễn viên xã hội dân sự đã gia nhập
như thế nào cuộc đấu tranh của Hồng Kông cho dân chủ qua các phong trào xã hội.
Phải lưu ý rằng có thể có sự chồng lấn nào đó giữa xã hội chính trị và xã hội dân
sự, thí dụ, dưới dạng của những người thực hành xã hội dân sự quá độ từ công việc
NGO vào các đảng chính trị và chính phủ hay ngược lại. Một thí dụ là Christine
Loh, người ban đầu đã hoạt động như một nhà toàn-dân chủ trong LegCo và muộn
hơn đã gia nhập chính quyền của trưởng đặc khu C.Y. Leung như thứ trưởng môi
trường trong chính phủ. Các sự nghiệp chính trị như vậy nhấn mạnh các điểm tôi
đã đưa ra trong Chương 3 về tính rỗ của các ranh giới giữa chống-quyền thế, ủng
hộ-quyền thế và xuyên-quyền thế và tính có thể đảo ngược của tư cách thành viên
được quy cho trong một của ba phái cải cách.
Tại tâm của hồi thứ mười là phong trào chống lại sự ban hành Điều 23 trong
2002–3. Tầm quan trọng của cuộc đấu tranh cá biệt này vì dân chủ trở nên rõ hơn
khi chúng ta dừng lại trong thời gian ngắn và suy ngẫm các phong trào xã hội do
xã hội dân sự-dẫn dắt khác thế nào với các phong trào chính trị do đảng-lãnh đạo.
Thảo luận trước đây chủ yếu đã tập trung vào các cố gắng của DP để tự do hoá hệ
thống chính trị của Hồng Kông bằng việc hoạt động bên trong các giới hạn của
định chế nửa-dân chủ, một chiến lược ngựa thành trojan một cách đặc biệt. Không
bị gánh nặng của các ràng buộc thể chế như vậy, các phong trào xã hội do xã hội
dân sự-lãnh đạo ở Hồng Kông mặt khác đã có nhiều sự cho phép hơn để theo đuổi
các chiến lược đặc biệt chống-quyền thế. Kinh nghiệm Đài Loan trong thập niên
cốt yếu của sự tự do hoá suốt những năm 1980 là đáng làm bài học ở đây. Joseph
Wu đã cho rằng các phong trào phản kháng xã hội có khuynh hướng nêu bật “các
thiếu sót của các luật và các định chế chính phủ mà không còn thoả mãn các nhu
cầu của một xã hội ngày càng phức tạp”.30 Trong trường hợp Đài Loan, Michael
Hsiao đã phác hoạ rằng tất cả 17 phong trào xã hội từ phong trào người tiêu dùng
1980 đến các phong trào các Quyền của người Hakka 1998 đã đòi hỏi những cải
cách bởi nhà nước do QDĐ cai trị; tất cả chúng đã đưa ra các đòi hỏi chống lại nhà
nước; và nhằm để tránh các sự trả đũa của nhà nước đã giữ một khoảng cách khỏi
phong trào ngoài đảng (dangwai-đảng ngoại); đã bày tỏ một ý kiến về sự tước đoạt
tương đối; đã trở nên ngày càng được thể chế hoá; và đã xây dựng các nhịp cầu
ngang các phong trào xã hội đơn-vấn đề khác.31 Như chúng ta sẽ thấy từ các hồi
thứ mười, thứ mười một và thứ mười hai, quỹ đạo của các phong trào xã hội Hồng
Kông kể từ đầu những năm 2000 khác với các quỹ đạo của Đài Loan trong giai
đoạn tự do hoá và sự dân chủ hoá suốt những năm 1980. Trong khi trong năm 2003
xã hội chính trị và dân sự đã thành công trong việc hình thành một liên minh ad
hoc chống chính quyền ĐKHCHK, trong những năm tiếp sau các phong trào xã hội
do xã hội dân sự-lãnh đạo của Hồng Kông đã trở nên ngày càng chống-quyền thế,
mang tính chiến đấu, tiếp sau thất bại của OCLP/UM, mang tính bản địa chủ nghĩa
và dân tộc chủ nghĩa.
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Các diễn viên chủ chốt
Phong trào có cơ sở rộng của Hồng Kông chống lại sự ban hành Điều 23 của Luật
Cơ bản đã được các chính trị gia DP gọi là một “phép mầu”.32 Theo Ma Ngok
cuộc đấu tranh chống Điều 23 trong 2002–03 đã là một trường hợp của xã hội dân
sự trong sự tự-vệ chống lại sự xâm lấn được cảm nhận bởi nhà nước. Nó đã đánh
dấu một cơ hội hiếm sau 1997 trong đó các CSO (tổ chức xã hội dân sự) thuộc các
bản chất khác nhau đã cùng nhau tham gia khắp-lãnh thổ, mặt trận thống nhất đối
lập được tổ chức lỏng lẻo, Mặt trận các Quyền con người Dân sự (Civil Human
Right Front-CHRF). Phong trào đã thấy sự hợp tác tốt hơn giữa các CSO và xã hội
chính trị, lên đỉnh điểm trong phong trào xã hội bản địa lớn nhất trong lịch sử Hồng
Kông.33

Tại trung tâm của sự tranh cãi đã là Điều 23 của Luật Cơ bản, mà quy định rằng
ĐKHCHK
sẽ ban hành các luật riêng của mình để cấm bất kể hành động làm phản, ly khai,
xúi giục nổi loạn [hay] lật đổ chống lại [chính phủ trung ương], hay ăn cắp các bí
mật nhà nước, để cấm các tổ chức hay đoàn thể chính trị nước ngoài tiến hành các
hoạt động chính trị ở [Hồng Kông], và để cấm các tổ chức hay đoàn thể chính trị
của [Hồng Kông] khỏi việc thiết lập các quan hệ với các tổ chức hay đoàn thể
chính trị nước ngoài.34

Sự phản kháng chống lại sự ban hành Điều 23 đã một phần được dẫn dắt bởi nỗi lo
giữa phái toàn-dân chủ của Hồng Kông những người “đã xem luật an ninh quốc gia
được đề xuất như một mối đe doạ các quyền tự do dân sự. Đã có sự tranh luận mạnh
mẽ về tác động có thể lên các quyền con người và quyền tự do biểu đạt và hội
họp.”35 Trong việc đáp lại lời kêu gọi của Bắc Kinh cho chính quyền ĐKHCHK để
ban hành Điều 23 CHRF đã xây dựng một liên minh rộng của 44 diễn viên xã hội
dân sự, mà đã gồm “các nhóm các quyền con người (4 trong 44), các nhóm/đảng
chính trị (10), các nghiệp đoàn nghề nghiệp (3), các nhóm tôn giáo (6), các nhóm
lao động (4), các nhóm sinh viên (3), các nhóm nữ quyền, đồng tính dục (7)”.36 Và
trong khi CHRF “đã chỉ có một nhân viên ăn lương duy nhất suốt cuộc vận động
chống Điều 23, và tất cả các nhà hoạt động của nó đã được cung cấp bởi những
người tình nguyện của các nhóm thành viên”,37 liên minh trên thực tế đã được lợi
từ sự ủng hộ tổ chức của Giáo hội Công giáo và Giáo hội Baptist của Hồng Kông.38
Hồng y Zen và Đức cha Chu Yiu Ming đã tổ chức một cuộc cầu kinh lịch sử toàn
giáo hội “trước cuộc biểu tình lịch sử của 500.000 người chống lại Dự luật An ninh
Quốc gia (các Điều khoản Lập pháp) dựa vào Điều 23 của Luật Cơ bản vào ngày 1
tháng Bảy 2003”, bằng cách đó báo hiệu cho dân cư Thiên chúa giáo của Hồng
Kông rằng việc tham gia biểu tình là có thể chấp nhận được.39 Sự ủng hộ như vậy
của các giáo phái Thiên chúa giáo đã là cốt yếu cho sự huy động quần chúng.
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Cách tiếp cận cải cách chiến lược
Nancy Ng và tôi đã cho rằng vai trò của tôn giáo trong các phong trào xã hội của
Hồng Kông phần lớn vẫn đã là hiện tượng không được nghiên cứu kỹ và bị coi nhẹ.
Trước cuộc biểu tình bước ngoặt 2003 “Nhóm Công lý và Hoà Bình Franciscan và
Liên hiệp các Tổ chức Công giáo Hồng Kông Ủng hộ Phong trào Yêu nước và Dân
chủ ở Trung quốc”40 đã giúp đồng tổ chức các buổi thắp nến cầu kinh hàng năm
tưởng nhớ sự kiện 4 tháng Sáu 1989. Các sự kiện tưởng niệm quy mô lớn như vậy
đã thu hút giữa 35.000 người tham gia trong 1995 và hơn 180.000 trong 2014.41
Beatrice Leung và Shun-hing Chan đã nhấn mạnh “sự dính líu của Giáo hội” Công
giáo “và sự ủng hộ cho phong trào ủng hộ-dân chủ ở Trung quốc”.42 Hai tác giả mô
tả các cuộc tập hợp lớn để ủng hộ phong trào chống-tham nhũng và ủng hộ-dân chủ
1989 ở Trung Hoa lục địa đã được những người Công giáo tổ chức như thế nào.43
Trong cuộc vận động chống Điều 23, “Uỷ ban Công lý và Hoà bình của Giáo phận
Công giáo Hồng Kông … cơ quan Công giáo chịu trách nhiệm về các cuộc vận
động cho công bằng xã hội và là một thành viên CHRF, đã tổ chức các cuộc thảo
luận về Điều 23 trong riêng các nhà thờ”.44 Ngoài ra, các tờ báo ủng hộ-dân chủ
của Jimmy Lai “Apple Daily và Tạp chí Next đã hướng dẫn dư luận đấu tranh chống
lại Điều 23. Cả hai đã không nao núng tấn công chính phủ và công khai kêu gọi
công chúng tham gia biểu tình 1 tháng Bảy.”45 Trong khi đóng một vai trò ủng hộ
hơn là điều phối, “DP đã tìm được cách thu thập số điện thoại của khoảng 40.000
người ủng hộ, và các tình nguyện viên và nhân viên của họ, đã gọi họ từng người
một để yêu cầu họ tham gia cuộc biểu tình 1 tháng Bảy”.46 Các nỗ lực kết hợp của
CHRF đã có kết quả. Tiếp sau cuộc tập hợp biểu tình 1 tháng Bảy 2003 có tính biểu
tượng cao độ, mà đã thu hút hơn 500.000 người phản kháng từ mọi tầng lớp xã hội,
ĐKHCHK đã xếp vào ngăn kéo kế hoạch của nó để ban hành Điều 23.

Các bài học rút ra
Trong khi CHRF đã giành một thắng lợi lớn, tiếp sau đó nó đã không tìm được
cách để dịch chuyển hành động tự-vệ tập thể này thành một lực lượng được thể chế
hoá cho dân chủ hoá của Hồng Kông. Do các sự khác biệt về các tầm nhìn và các
sự uỷ thác giữa các thành viên CHRF, nó đã vẫn là một tổ chức ad hoc nơi sự tham
gia của các diễn viên xã hội dân sự khác nhau “đã nhất định là lác đác, tự phát hơn,
phụ thuộc hơn vào sáng kiến của các cá nhân tham gia, trong khi đồng thời làm cho
nó khó để tác động đến những thay đổi thể chế”.47 Tính thống nhất của xã hội chính
trị toàn-dân chủ và xã hội dân sự ủng hộ-dân chủ hoá của Hồng Kông như thế đã
là một hiện tượng thoáng qua. ĐKHCHK, bị áp đảo bởi sự phản ứng dữ dội của
công chúng và bị phê phán nặng nề bởi chính phủ trung ương của Trung Hoa lục
địa, đã rút ra các bài học khác từ sự thất bại của nó. Trong Chương 5 tôi đã mô tả
ĐCSTQ cai trị Trung Hoa lục địa như thế nào bằng việc kết hợp “sự cai trị bằng
hối lộ” với “sự cai trị bởi sự sợ hãi”.
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Khi ban lãnh đạo ĐCSTQ nhận ra rằng nó đã (vẫn) chưa thể áp đặt một cách tự
động pháp chế an ninh quốc gia của nó lên dân cư Hồng Kông, nó đã cầu đến các
công cụ gián tiếp hơn để thao túng công chúng Hồng Kông. Christine Loh phác
hoạ rằng sau 2003 ĐCSTQ đã đẩy mạnh các hoạt động mặt trận thống nhất của nó
ở Hồng Kông. Nó đã tiến hành các công tác tìm-sự thực, công khai chống đỡ cho
trưởng đặc khu Đổng Kiến Hoa bị làm suy yếu tệ hại, và đã đưa ra các nhượng bộ
kinh tế cho ĐKHCHK.48 Nó cũng đã thành lập một Nhóm Lãnh đạo Trung ương
dưới thành viên Uỷ ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ và phó chủ tịch Tăng
Khánh Hồng (Zheng Qinghong).49 Sau khi thay thế trưởng đặc khu Đổng không
may bằng Tăng Ấm Quyền (Donald Tsang), ĐCSTQ, qua Văn phòng Liên lạc
Hồng Kông của nó, đã bắt đầu chống đỡ Liên minh Dân chủ cho sự Cải thiện Hồng
Kông thiên tả của nó, mà trong năm 2008 đã có 11.000 thành viên ngược với gần
600 đảng viên của DP.50 Ngoài các hoạt động như vậy nhắm tới các thành viên có
thiên hướng thân-Bắc Kinh của xã hội chính trị của Hồng Kông ra, sau

cuộc biểu tình lớn 2003, các tổ chức công xã và họ hàng như các liên hiệp hội
(shetuan 社 xã) và các hội bản địa (tongxianghui 同 会 đồng hội) đã được phục
hồi, đầu tiên như các chi nhánh của bộ máy cấp cơ sở để không thừa nhận các nhà
toàn-dân chủ và rồi như các nhà tài trợ cho phản-phong trào để ngăn chặn các nhà
hoạt động xã hội. Vào 2010, các tổ chức “dân sự” ủng hộ-chế độ đã bắt đầu nổi
lên, đáng chú ý nhất Tiếng nói Yêu Hồng Kông (Ái Cảng Chi Thanh) và Đa số
Thầm lặng vì Hồng Kông, mà đã cho là đại diện cho đa số những người trân quý
trật tự và và việc kinh doanh, tự do và hoà bình, và yêu thành phố cũng nhiều như
các nhà hoạt động.51

Những cố gắng như vậy để Leban hoá52 xã hội dân sự của Hồng Kông, tuy vậy, đã
phản tác dụng. Yishai đã lưu ý rằng sự gồm cả “là có hại cho dân chủ khi nhà nước
là tích cực thái quá trong vai trò bao gồm của nó, cụ thể là, việc bóp nghẹt sáng
kiến và sự tự trị công dân. Sự hấp thu các nhóm đối lập vào hệ thống chính trị có
thể kết thúc với sự mất sinh lực biện luận dân chủ.”53 Cheng đã cho thấy rằng sự
phản-huy động do ĐCSTQ-lãnh đạo “đã làm tăng sự kiểm soát của chế độ và làm
giảm các cơ hội chính trị đã thất bại để giải tán hoạt động tập thể và thay vào đó đã
kích động sự cực đoan hoá”.54

Hồi 11: phong trào 2012 chống lại Chính sách Giáo dục Đạo đức và Dân
tộc mới
Các tiền đề và cơ hội chính trị
Sau cuộc biểu tình lớn 2003 thành công chống lại sự ban hành Điều 23 của Luật
Cơ bản, các phong trào xã hội ở Hồng Kông đã trải qua sự thay đổi quan trọng.
Edmund Cheng giải thích rằng các nhà hoạt động trẻ ở Hồng Kông đã ngày càng
bất mãn với các cuộc tập hợp chính trị được sắp xếp bởi các chính trị gia Hồng
Kông, mà họ đã coi là một “sự thu hút các cuộc phản kháng đường phố thành hoạt
động chính trị bầu cử, mà trong đó các elite được tổ chức trình bày và bày tỏ những
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lợi ích công qua phương tiện gây gổ nhưng bị kiểm soát. Việc này không thể tránh
khỏi làm cho các cuộc phản kháng được xếp đặt hay tính toán, trái với ấn tượng
rằng chúng phải là đích thực hay tự phát.”55 Họ đã ngày càng nghi ngờ về tính hữu
dụng của các cuộc biểu tình 1 tháng Bảy hàng năm, mà họ coi như “mang tính lễ
nghi và bất lực”.56 Những người trẻ tham gia phong trào xã hội cũng đã nhận ra
rằng tiếp sau thắng lợi 2003 chống lại sự ban hành Điều 23 của Luật Cơ bản,
ĐKHCHK đã bị tước quyền một cách hữu hiệu bởi một chính phủ trung ương ngày
càng hống hách ở Bắc Kinh. Trong sự kết hợp với sự bất lực của một phái toàn-dân
chủ ngày càng bị xương hoá để chống lại ảnh hưởng của ĐCSTQ lên chính quyền
ĐKHCHK, xu hướng này của sự tập trung hoá đã kích “một loạt các sự kiện quan
trọng đồng bộ hoá các đòi hỏi ủng hộ-di sản, chống-bá quyền và chống-hội nhập
[mà] cả đã giải nghĩa và đã thách thức tính chính đáng của chế độ”.57
Cheng phác hoạ rằng giữa
2006 và giữa-2014, một toàn thể của sáu sự kiện quan trọng đã xảy ra mà đã thoả
mãn các tiêu chuẩn đã được nói tới ở trên. Chúng đã bao gồm các hành động để
duy trì Bến Phà Star (Ferry Pier) trong năm 2006 và bảo tồn Bến tàu Queen trong
2007 (ủng hộ-các bến tàu), chống lại liên kết đường sắt cao tốc Quảng Châu–Hồng
Kông trong 2009–2010 (chống-đường sắt), để chống chương trình giáo dục dân
tộc trong 2012 (chống-chương trình giảng dạy), để phản đối Kế hoạch Phát triển
các Lãnh thổ Mới Đông-Bắc trong 2012–2014 (chống-phát triển), và để kêu gọi
việc đưa ra lại các giấy phép phát sóng truyền hình tự do (khôg bị mã hoá) trong
2013 (ủng hộ-giấy phép).58

Các phong trào từ dưới lên này đã thấy các mức tăng lên của sự tham gia công
chúng (từ 450 người tham gia trong các cuộc biểu tình ủng hộ-bến tàu đến 120.000
người phản kháng tham gia các sự kiện chống-chương trình giảng dạy); đã thường
được tổ chức trong các giai đoạn ngắn và với sự giúp đỡ của truyền thông xã hội;
đã bao gồm các chiến lược chiếm và vây các toà nhà; và đã kéo dài trung bình 67
ngày.59 Hơn nữa, thường các nhà hoạt động rất trẻ đã bắt đầu làm chủ sân khấu.
Stephan Ortmann đã nêu bật rằng “thế hệ trẻ không chỉ đã phản đối các tổ chức bảo
thủ ủng hộ-quyền thế, mà họ cũng trở nên nghi ngờ các đảng và các tổ chức toàndân chủ được xem như quá thứ bậc và tập trung quanh một nhà lãnh đạo chính
trị”.60

Các diễn viên chủ chốt
Phong trào chống chương trình giáo dục của Hồng Kông đáng được điều tra nghiên
cứu thêm, vì nó biểu lộ các nhà hoạt động xã hội trẻ đã bắt đầu như thế nào để bảo
vệ các lợi ích và các giá trị của họ những theo cách độc đáo. Chitat Chan đã nhấn
mạnh rằng “liên minh đằng sau phong trào đã gồm các học sinh, các phụ huynh và
các giáo viên. Một trong những tổ chức cốt lõi trong liên minh, Scholarism
(Xueminsichao-Học Dân Tư Trào), đã được thành lập bởi các học sinh cấp hai; nhà
lãnh đạo của nó, Joshua Wong (JW-Hoàng Chí Phong), đã mới chỉ 15 tuổi (Ting,
2012; Yuwen, 2012).”61 Chan đã mô tả tổ chức sau như một “mạng nhà hoạt động
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xã hội, mà chủ yếu được tăng cường ngày nay bởi truyền thông xã hội, [và] hoạt
động như một ‘cộng đồng học’ cung cấp một quỹ đạo của bản sắc công dân”.62 Các
thành viên liên minh đã bị làm cho điên tiết bởi “các hướng dẫn trong một cuốn
sách nhỏ được phân phát bởi Trung tâm Dịch vụ Giáo dục Quốc gia của chính phủ
cho các trường học”.63 Hướng dẫn đã gồm “các tuyên bố khiêu khích, kể cả rằng
đảng cầm quyền của Trung quốc là ‘tiến bộ, vị tha và thống nhất’. Nó cũng phê
phán các hệ thống đa đảng như mang lại tai hoạ cho các nước như Hoa Kỳ. Cuốn
sách nhỏ cũng không nhắc đến các sự kiện lớn mà nhiều người coi như phần không
thể tách rời của lịch sử Trung quốc, như vụ tàn sát Quảng trường Thiên an Môn
1989.”64
Trong khung cảnh của chương trình giáo dục dân tộc được đề xuất của Cục Giáo
dục Hồng Kông cuốn sách nhỏ được xem như một cố gắng để tẩy não những người
trẻ để yêu đảng-nhà nước trung Hoa lục địa. Những căng thẳng đã bị thổi phồng
bởi các tuyên bố khiêu khích của “Jiang Yudui của Hội Thúc đẩy Giáo dục Công
dân Trung quốc thân-Bắc Kinh của Hồng Kông [người đã gợi ý rằng] ‘[một] bộ
não cần tẩy sạch nếu có một vấn đề, hệt như quần áo cần việc giặt nếu chúng bẩn,
và một quả thận cần tẩy rửa nếu nó đau yếu’”.65 Trong lời nói đầu của “Hướng dẫn
Chương trình Giáo dục Đạo đức và Dân tộc (lớp 1 Tiểu học đến lớp 6 Trung học)”
Cục Giáo dục cũng đã không hề dè dặt bằng việc tuyên bố rằng “việc thúc đẩy giáo
dục dân tộc và nâng cao sự hiểu biết của học sinh về đất nước và bản sắc dân tộc
của chúng đã trở thành một mục tiêu chung của các trường tiểu học và trung học”.66
Nếu giả như hướng dẫn chương trình được chấp nhận việc này sẽ đảo ngược các
thí nghiệm muộn màng với sự giáo dục công dân ủng hộ-dân chủ mà đã chỉ bắt đầu
trong 1996, một năm trước sự trao trả.67 Giáo dục dân tộc do ĐCSTQ-lãnh đạo sẽ
biến khu vực giáo dục nửa-tự trị chính thức của Hồng Kông thành một vũ đài nhồi
sọ chính trị “nhắm đến việc ngăn chặn ảnh hưởng của các đàm luận phê phán và
dân chủ thịnh hành trong xã hội Hồng Kông kể từ đầu những năm 1990”.68

Cách tiếp cận cải cách chiến lược
Phong trào chống chương trình giáo dục dân tộc có thể được xem như sự phản
kháng quy mô lớn đầu tiên mà đã kết hợp một cách khéo léo sự kích động online
với chiến lược oﬄine về chiếm không gian vật lý. Khi khảo sát tài khoản Twitter
của nhóm học sinh Học Dân Tư Trào, Chitat Chan đã biết rằng nhà sáng lập
Scholarism Joshua Wong đã là thành viên nổi tiếng nhất của cộng đồng online.
Đồng thời các thủ lĩnh dư luận khác đã gồm “các nhà bất đồng chính kiến và phê
bình trung Hoa nổi tiếng”69 và chín chắn hơn như Wen Yunchao, Hu Jia và Yu Jie.
Các thành viên có ảnh hưởng khác của cộng đồng Twitter đã gồm “các giáo viên,
các nhà phê bình và các nhà hoạt động địa phương”.70 Với sự giúp đỡ của Twitter
và các mạng truyền thông xã hội khác, nhóm học sinh Scholarism đã chia sẻ thông
tin giữa các nhà hoạt động giống tính nhau và đã với tới công chúng rộng hơn. Các
nền tảng (platform) online như vậy đã giúp các thành viên Scholarism để chuẩn bị
các hoạt động oﬄine hết sức có ảnh hưởng của họ. Các nhà hoạt động đã xem việc
chiếm như một chiến thuật then chốt để “phá vỡ trật tự được thiết lập bằng việc
làm gián đoạn giao thông, các hình mẫu công việc và chính ý tưởng về tính chất
bình thường”.71 Nhằm để gây áp lực lên chính quyền ĐKHCHK, những người phản
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kháng do Scholarism dẫn đầu đã bao vây các trụ sở chính quyền trong mười ngày.
Các thành viên của Nhóm Phụ Huynh Quan tâm đã ủng hộ các học sinh bằng tham
gia một cuộc tuyệt thực.72 Vào ngày 9 tháng Chín 2012, trưởng đặc khu C.Y. Leung
(Lương Chấn Anh) đã thừa nhận thất bại và đã tuyên bố rằng trong phần còn lại
của nhiệm kỳ 5 năm của mình ông sẽ không còn thử thực hiện chính sách giáo dục
dân tộc gây tranh cãi nữa và sẽ cho phép “các trường học đưa vào môn mới một
cách tự nguyện”.73

Các bài học rút ra
Sự thất bại của chính sách giáo dục hàng đầu của ĐKHCHK dưới thời C.Y. Leung
đã là một sự thể hiện xuất sắc sức mạnh của xã hội dân sự mới được tiếp sinh lực
của Hồng Kông. Được cổ vũ bởi các nhà bất đồng chính kiến trung Hoa lục địa và
được ủng hộ bởi các phụ huynh và các nhà giáo dục Hồng Kông của họ các nhà
hoạt động rất trẻ—nhiều trong số họ đã vẫn là học sinh cấp hai—đã thực hiện sự
lãnh đạo. Các nhà lập pháp toàn-dân chủ cấp cao đã theo sự lãnh đạo của các nhà
phản đối trẻ và rồi sau đó đã đe doạ để “đưa ra một dự luật riêng nhắm tới việc
ngăn cản sự thực hiện chủ đề”.74 Phong trào 2012 chống lại Chính sách Giáo dục
Đạo đức và Dân tộc mới vì thế biểu thị một phong trào xã hội do xã hội dân sựlãnh đạo đã cung cấp như thế nào một liều thuốc bổ rất cần cho xã hội chính trị để
đương đầu với chính quyền ĐKHCHK ngày càng độc đoán. Matthew Torne, một
nhà làm film Anh người đã làm film thời sự về cuộc vận động do học sinh cấp hai
lãnh đạo, đã gợi ý thêm rằng có lẽ “tác động lớn nhất của Scholarism đã là để cấp
tiến hoá các sinh viên đại học”. Tờ Economist đã lưu ý rằng trong “2012 chỉ vài
người trong số họ đã diễu hành đến Văn phòng Liên lạc chính phủ trung ương, một
mục tiêu thường xuyên của sự giận dữ của những người phản kháng, sau cuộc cầu
kinh hàng năm cho các nạn nhân 4 tháng Sáu của sự đàn áp thẳng tay Quảng trường
Thiên an Môn 1989 … Trong 2014 họ đã dẫn đường.”75

Hồi 12: Từ OCLP/UM đến phong trào độc lập của Hồng Kông
Các tiền đề và cơ hội chính trị
Edmund Cheng đã gợi lại phong trào 2012 chống lại Chính sách Giáo dục Đạo đức
và Dân tộc là một sự nhắc lại cho UM đến sau trong 2014.76 Trong khi quả thực có
nhiều sự tương đương giữa hai phong trào do xã hội dân sự-lãnh đạo, cơn bộc phát
của sự bất mãn công chúng trong mùa thu 2014 thực ra đã có hai nguồn tổ chức. Bị
thất vọng với nhịp điệu chậm của cải cách hiến pháp ở Hồng Kông, giáo sư đại học
Benny Tai đã viết một bài xã luận trong tháng Giêng 2013 trong đó ông biện minh
cho một cuộc vận động bất tuân dân sự, mà ông đã gán cho cái tên “Chiếm Trung
tâm với Tình yêu và Hoà bình”.77 Ông đã kêu gọi các thành viên của công chúng
để chiếm khu tài chính của Hồng Kông trong ba ngày nghỉ trong tháng Mười 2014.
Một hành động bất tuân như vậy được cho là để gửi một tín hiệu mạnh cho lòng
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khao khát của công chúng cho một cuộc bầu cử tự do và công bằng của trưởng đặc
khu tiếp theo của Hồng Kông trong năm 2017. Ng và Fulda đã phác thảo rằng
Kế hoạch gốc của Tai đã bị phá khi Joshua Wong … đã dẫn 1.200 học sinh gia
nhập một cuộc tợp họp biểu tình vào ngày 26 tháng Chín 2014, và để chiếm khu
nhà LegCo của Hồng Kông. Đây đã là cách các học sinh Hồng Kông phản kháng
phán quyết ngày 31 tháng Tám 2014 của Uỷ ban Thường vụ Đại hội Nhân dân
Toàn quốc (Quốc hội) của chính quyền Trung quốc chỉ cho phép các ứng viên với
quan điểm thân-Bắc Kinh để ứng cử chức đặc khu trưởng trong cuộc bầu cử năm
2017.78

Phản ứng thô bạo của chính quyền ĐKHCHK sau đó đã làm cho tình hình leo
thang: TV chiếu cảnh các học sinh bị đuổi bằng bạo lực khỏi khu nhà LegCo đã
dẫn đến một đợt bột phát về sự ủng hộ công chúng. Khi cảnh sát Hồng Kông bắt
đầu sử dụng hơi cay để giải tán các đám đông, những người phản kháng đã sử dụng
ô (dù) để bảo vệ mình. Khi những hình ảnh về những người biểu tình ôn hoà bảo
vệ mình bằng các chiếc ô được phát trên khắp thế giới, các nhà bình luận đã tạo ra
cụm từ phong trào Dù (UM-Umbrella Movement) cho sự lặp lại gần đây nhất của
sự phản kháng công dân của Hồng Kông.

Các diễn viên chủ chốt
Edmund Cheng và Wai-yin Chan đã phê phán OCLP như một “hành động bất tuân
dân sự tạm thời, được sắp xếp [mà] đã bị thay thế bằng một sự chiếm giữ tự phát,
sôi nổi”.79 Họ đi xa đến mức để phê phán OCLP như một “cuộc vận động bất tuân
dân sự ủng hộ-dân chủ thiếu một cơ sở xã hội”.80 Sự mô tả đặc trưng này, tuy vậy,
không nhận thấy rằng trong trường hợp của OCLP và UM, một kiểu “cũ” và một
kiểu “mới” của phong trào xã hội đã gối lên nhau. Benny Tai, cha đẻ tinh thần của
OCLP, đã cần cù xây nền trước cuộc vận động bất tuân dân sự. Ông đã không chỉ
tổ chức một loạt các cuộc meeting cho các nhóm công dân và các đảng chính trị để
xem xét các kiến nghị của ông, mà cũng đã tạo thuận lợi cho cuộc trung cầu dân ý
dân sự sau đó về những cách tốt nhất để lựa chọn trưởng đặc khu của Hồng Kông.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, ông đã đến thăm hơn 100 nhà thờ
“để giải thích các nguyên tắc và các thực hành của một phong trào bất tuân dân sự
cho các vị lãnh đạo, các mục sư, và những người thế tục”.81
Những người ủng hộ của UM, mà đã đẩy OCLP được lập kế hoạch cẩn trọng
vào phía sau sân khấu với việc họ chiếm giữ khu nhà LegCo trong cuối tháng Chín
2014, mặt khác, đã gồm nhóm Scholarism của Joshua Wong cũng như Liên hiệp
Học sinh sinh viên Hồng Kông. Liên minh này của học sinh trung học và sinh viên
đại học đã thuyết phục hơn 13.000 học sinh để bãi khoá trong sự phản ứng lại với
quyết định của Uỷ ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc để chỉ cho phép
việc bầu các ứng viên thân-Bắc Kinh làm trưởng đặc khu.82 Ortmann đã cho rằng
trong khi “các học sinh đã không kiểm soát phong trào, họ đã vẫn được coi như
những người giữ vai trò chính”.83 Trong một cuộc phỏng vấn, chính Benny Tai đã
ủng hộ quan điểm này khi được hỏi về vấn đề lãnh đạo:
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Các học sinh đã tổ chức hành động chiếm giữ lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông.
Chúng tôi chia sẻ cùng các mục đích, chúng tôi chia sẻ cùng phương pháp. Phong
trào Chiếm Trung tâm đã không có lựa chọn nào: chúng tôi phải ra và đứng đằng
sau các học sinh và chung tay với các học sinh để đấu tranh cho dân chủ và đấu
tranh cho các đòi hỏi được các học sinh đưa ra.84

Bản chất bổ sung của OCLP và UM trở nên rõ hơn khi quan sát mỗi phong trào
huy động các cử tri tương ứng của họ như thế nào: Trong khi OCLP đã cho phép
những người thực hành Thiên chúa giáo ở Hồng Kông để gia nhập UM, những
người sau đã giúp huy động giới trẻ của Hồng Kông.

Cách tiếp cận cải cách chiến lược
Sự chiếm giữ trung tâm và các phần khác của Hồng Kông tiếp sau đã kéo dài 79
ngày. Trong lúc UM thử
để bắt đầu các cuộc thương lượng, mà đã thất bại lặp đi lặp lại, luôn luôn đã gồm
ban lãnh đạo học sinh. Cuối cùng, đã có một cuộc đối thoại 90 phút được phát trên
TV vào ngày 21 tháng Mười giữa năm lãnh đạo của Liên hiệp Học sinh Sinh viên
Hồng Kông và năm quan chức chính phủ mà đã chỉ làm nổi bật vực thẳm khổng
lồ giữa hai bên nhưng đã không dẫn đến bất cứ sự thay đổi thực chất nào. Khi chính
phủ đã làm rõ không có khả năng nào cho việc thảo luận về quyết định cải cách
bầu cử, cái tốt nhất họ có thể đưa ra đã là để gửi một bức thư cho chính phủ Trung
quốc, mà các học sinh đã bác bỏ như là không đủ. Bất chấp các lời hứa hẹn rằng
đây là thảo luận đầu tiên, không diễn đàn nào khác đã xảy ra.85

Khi các đòi hỏi của học sinh cho các nhượng bộ về quyền bầu cử phổ quát rơi vào
những chiếc tai điếc những người tham gia phong trào đã đòi C.Y. Leung từ chức.
Trưởng đặc khu Hồng Kông, tuy vậy, đã vượt qua bão tố chính trị bằng việc chú ý
đến các chỉ thị của ĐCSTQ86 để chơi trò chơi dài và để cho phong trào tự xì hơi.
Trong khi sự bao vây mười ngày do học sinh lãnh đạo năm 2012 đã buộc
ĐKHCHK quay ngoắt 180 độ về chính sách giáo dục yêu nước gây tranh cãi của
nó, trong 2014 sự huy động quần chúng của OCLP và UM tự thân nó đã là không
đủ để đẩy tới một sự đột phá dân chủ. Tôi cho rằng trong khi OCLP/UM đã sử dụng
mọi phương tiện sẵn có để kéo sự ủng hộ công chúng cho một cuộc bầu cử dân chủ
bầu đặc khu trưởng, các lãnh đạo học sinh Hồng Kông, giống hệt các bậc tiền bối
của họ của Trung Hoa lục địa trong 1989, đã chia sẻ một sự lạc quan hoàn toàn
không có cơ sở vào tính hữu dụng của đối thoại. Trong Chương 6 tôi đã cho rằng
các lãnh đạo sinh viên trong 1989 đã sai lầm trong giả thiết của họ rằng đối thoại
chính trị với ĐCSTQ có thể gây ra sự thay đổi chính trị. Các lãnh đạo học sinh
Hồng Kông đã phải hiểu rằng chính quyền ĐKHCHK không có khả năng để đưa
ra các nhượng bộ chính trị chống lại các mong muốn và ý chí của ban lãnh đạo
chóp bu của ĐCSTQ. Hơn nữa, việc chiếm giữ kéo dài quá lâu dẫn tới bất kể loại
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“kết thúc trò chơi” quyết định nào. Thời gian dài đã cho chính quyền ĐKHCHK
thời gian để phản-huy động các nhóm mặt trận thống nhất thân-Bắc Kinh. Sử dụng
các băng xanh như đối lại các băng vàng của những người phản kháng OCLP/UM,
việc này đã dẫn đến các cảnh tượng đối đầu giữa các nhóm công dân chống đối
nhau. Việc chiếm giữ Mongkok cũng đã phản tác dụng, vì nó đã cho phép chính
quyền ĐKHCHK nhắm mắt với các cuộc tấn công bạo lực của nhóm (xã hội đen)
tam hoàng chống lại những người biểu tình chiếm giữ trong một phần do mafiakiểm soát về truyền thống của Hồng Kông.

Các bài học rút ra
OCLP/UM đã thất bại để đạt được một cuộc bầu cử tự do và công bằng để bàu
trưởng đặc khu Hồng Kông trong năm 2017. Việc này nhấn mạnh rằng các phong
trào xã hội ở Hồng Kông có thể có hiệu quả trong việc bảo vệ chống lại các sự xâm
lấn độc đoán, như phong trào 2003 chống lại sự ban hành Điều 23 của Luật Cơ bản
cũng như phong trào 2012 chống lại Chính sách Giáo dục Đạo đức và Dân tộc mới
đã chứng tỏ, nhưng chúng đã thiếu năng lực để xúi giục sự thay đổi thể chế dân chủ
định hướng tương lai. Để cho điều này xảy ra, các cuộc phản kháng đường phố sẽ
cần được kết hợp với một con đường nghị viện. Thế mà, như thảo luận của tôi về
những khó khăn của việc hoạt động bên trong các giới hạn của một LegCo bị trung
lập về chính trị đã cho thấy, một con đường nghị viện tự nó cũng không đưa ra một
phương thuốc.
Tiếp sau sự thất bại này để đẩy tới một sự đột phá dân chủ với cuộc vận động
bất tuân dân sự kéo dài và trong sự phản ứng lại cách tiếp cận ngày càng độc đoán
và cứng rắn của Tập Cận Bình với Hồng Kông kể từ 2012, phái toàn-dân chủ đã
thấy sự lên của các đảng bản địa chủ nghĩa như Nhiệt huyết Công dân, Thanh niên
Tân Chính và Đảng Dân tộc Hồng Kông bây giờ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.
Diễn tiến này phản chiếu diễn tiến của Đảng Dân Tiến (DPP) ở Đài Loan trong
cuối những năm 1980, mà đã dẫn đến sự hợp nhất của cương lĩnh độc lập Đài Loan
gây tranh cãi trong 1991. Hệt như ở Đài Loan trong cuối những năm 1980 và đầu
những năm 1990, Hồng Kông đã chứng kiến sự nổi lên của một sự chia tách chính
trị mới mà đưa những người ủng hộ công thức “Một Nước, Hai Chế độ” đối chọi
lại những người chủ trương sự tự quyết sự độc lập Hồng Kông. Trong khi hai đối
lập sau cùng chồng gối lên nhau chúng đưa ra các phương thuốc khác nhau trong
cuộc đấu tranh chống lại sự cai trị trực tiếp của ĐCSTQ ở Hồng Kông.
Elaine Chan và Joseph Chan đã cho rằng sự ủng hộ “cho sự tự-quyết lát nền cho
một phong trào nhỏ nhưng thậm chí còn cấp tiến hơn của sự độc lập chính trị”.87
Chan và Chan đã cho rằng
có, tuy vậy, những khác biệt có sắc thái đằng sau các ý thức hệ của các nhóm liên
quan. Lập trường chính trị-xã hội của các nhà tự-quyết là gần với chủ nghĩa khai
phóng xã hội theo nghĩa Tây phương. Họ ủng hộ sự bình đẳng xã hội và chăm lo
về các lợi ích của các nhóm cơ sở và bên lề, trong khi chống lại sự thống trị của
các đại tập đoàn doanh nghiệp. Họ ủng hộ nền kinh tế địa phương để kháng cự
trào lưu toàn cầu hoá; như thế, họ thúc đẩy việc mua sản phẩm địa phương, ủng
hộ các nông dân và việc canh tác, và ủng hộ việc bảo tồn môi trường và văn hoá.
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Ý nghĩa này của chủ nghĩa địa phương là mang tính xã hội và kinh tế hơn là sắc
tộc và văn hoá.88

Họ để kề nhau những người ủng hộ sự tự-quyết với những người chủ trương Hồng
Kông độc lập, mà
coi Hồng Kông như một quốc gia tách biệt khỏi Lục địa, như thế xứng đáng sự độc
lập chính trị của riêng nó. Đi theo luồng tư duy này, nhóm này nhấn mạnh sự phân
biệt giữa các bản sắc người Hồng Kông và người Lục địa. Họ không sợ việc sử
dụng những phong cách biểu lộ mang tính chiến đấu và đối đầu. Nhìn thấy các
đám đông nhà buôn hàng hoá xám lũ lượt kéo đến các thị trấn gần biên giới, họ đã
tổ chức một loạt cuộc phản kháng để giành lại các thị trấn. Sử dụng cớ rằng các
nhà buôn hàng hoá xám này đã là một mối gây phiền toái cho các cộng đồng địa
phương, những người phản kháng đã la hét những lời lăng mạ và, trong một số
trường hợp, đã dùng vũ lực để đuổi họ đi. Dựa vào những tình cảm của Phong trào
Dù (UM), một loạt cuộc phản kháng đã xảy ra vào đầu 2015 để giành lại Tun Mun,
Yeun Long, Sheung Shui, Shatin, và Mongkok. Các cuộc phản kháng như vậy đã
làm tăng căng thẳng giữa những người Hồng Kông và những người Lục địa, và đã
củng cố định nghĩa về những người lục địa như những người khác với chúng ta
những người Hồng Kông.89

Nhằm để kết hợp phản kháng trên đường phố với con đường nghị viện, một số
chính trị gia địa phương chủ nghĩa đã ứng cử trong các cuộc bầu cử LegCo trong
2016. Khi sáu ứng viên đã được bầu, việc này không chỉ đã phân mảng thêm phái
toàn-dân chủ, mà cũng đã lên đến tột độ về xảo thuật quảng cáo mà đã được biết
đến như “Oathgate (vụ thề)”. Để chứng tỏ đặc điểm phân biệt của họ khỏi Trung
Hoa lục địa, các nhà lập pháp địa phương chủ nghĩa chống-quyền thế theo nghĩa
đen đã tự làm cho mình không đủ tư cách bằng việc đọc sai lời thề bắt buộc mà
buộc họ để trung thành với CHNDTH.90 Trò hề như vậy đã dẫn đến sự làm mất tư
cách của nhiều nhà làm luật và đã tước phái toàn-dân chủ mất quyền phủ quyết đối
diện chính quyền ĐKHCHK.91 Tính lạc lõng như vậy đã nêu lên những sự ngờ vực
rằng các đảng địa phương chủ nghĩa ở Hồng Kông thực ra là các hoạt động cờ-đỏ
được ĐCSTQ sắp xếp. Tuy vậy, có khả năng hơn là các nhà lập pháp trẻ địa phương
chủ nghĩa đã là ngây thơ về chính trị và đã không đánh giá đúng phạm vi của các
trách nhiệm mới của họ.
“Oathgate” đã tiết lộ một sự thiếu trưởng thành chính trị trong phong trào dân
chủ của Hồng Kông, mà có thể được truy nguyên về cuối thời kỳ thuộc địa Anh.
Khi Patten đưa vào các cải cách chính trị, ông đã tặng dân chủ bầu cử cho nhân dân
Hồng Kông. Nhìn từ viễn cảnh của Lý thuyết về Thay đổi Chính trị (TOPC) của
Paulo Freire các hành động như vậy của các lãnh đạo chính trị ban sự giải phóng
như một quà tặng cho nhân dân của họ là có vấn đề, vì những người sau có thể
không dính líu đủ vào các quá trình cải cách chính trị về cơ bản từ trên xuống như
vậy để biết được rằng sự phát triển của hệ thống chính trị dân chủ khai phóng cần
đến không chỉ việc cào rác rưởi và đưa ra các đòi hỏi công chúng cho cải cách, mà
cũng đòi hỏi sự tìm kiếm khó khăn cho điểm chung và sự thoả hiệp với những địch
thủ chính trị. Thay vào đó, phái dân chủ của Hồng Kông, mà đã phát triển trong
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một giai đoạn của một chính phủ thuộc địa Anh hết sức dễ đáp lại đòi hỏi công
chúng cho cải cách, có vẻ đã học các bài học sai: cho rằng đã là đủ để đơn giản
phản kháng nhằm để có được cái họ muốn hơn là việc phát triển các đảng chính trị
dựa vào các đảng viên. Là công bằng để nói rằng nhiều nhà dân chủ Hồng Kông có
vẻ đã không hiểu đầy đủ và đánh giá đúng rằng một đảng chính trị chỉ có thể giành
được quyền lực bằng việc có khả năng để pha trộn và hoà giải các lợi ích khác
nhau, và rằng chính trị dân chủ gồm sự thoả hiệp liên tục giữa việc phấn đấu cho
các lý tưởng và cho việc có được một liên minh càng rộng càng tốt để gắn bó với
nhau để thúc đẩy các mục tiêu tập thể.92
Sự thiếu này của sự lãnh đạo chính trị đã dẫn đến một sự nảy nở số ngày càng
tăng nhanh của các đảng chính trị toàn-dân chủ, mà rất thường xuyên giống các
NGO khởi nghiệp (start-ups) mà không có một khối cử tri được xác định rõ ràng.
Sự phân mảnh này đã làm yếu căn bản phái toàn-dân chủ, mà cần đến một đảng
duy nhất để đấu tranh chống lại lực lượng thân-Bắc Kinh. Nhu cầu cho sự thống
nhất lớn hơn cũng là rõ ràng theo sau sự lên của chủ nghĩa độc đoán cứng rắn dưới
thời Tập Cận Bình. Trong Chương 9 tôi đã cho thấy rằng sự an ninh hoá của chính
trị trung Hoa lục địa dưới thời Tập đang làm xói mòn rồi quá trình chính trị của
Hồng Kông. Sự phân cực hoá tăng lên của chính trị trung Hoa lục địa có lẽ đòi hỏi
các nhà dân chủ Hồng Kông để xem xét lại vốn tiết mục của các chiến lược cải
cách của họ, mà sẽ cần đến một hỗn hợp mới của những cách tiếp cận chống-quyền
thế, ngựa thành trojan và xuyên-quyền thế. Rốt cuộc, quy tắc cơ bản của chính trị
dân chủ là nghệ thuật của cái có thể. Trong cuốn sách với đồng tác giả của bà, cuốn
No Third Person: Rewriting the Hong Kong Story (Không Người thứ Ba nào: Viết
lại Câu chuyện Hồng Kông), Christine Loh đã biện minh cho một cách tiếp cận cải
cách mới mà tập trung vào việc xây dựng sự tin cậy với Bắc Kinh.93 Tuy nhiên vẫn
đáng ngờ liệu sự vận động ủng hộ của bà về sự tiết chế (điều độ) chính trị sẽ có tìm
thấy nhiều sự cộng hưởng trong bầu không khí chính trị hết sức phân cực ở Hồng
Kông ngày nay.
Thay vào đó, chúng ta đang chứng kiến một phạm vi nào đó của sự học bệnh
hoạn (pathological learning). Trong một phỏng vấn với Stephen Colbert, Michelle
Obama đã cho rằng “là rất dễ và lười để lãnh đạo bằng sự sợ hãi. Là khó hơn nhiều
để lãnh đạo bằng hy vọng.”94 Trong khi các chính trị gia địa phương chủ nghĩa ở
Hồng Kông đã khéo léo khai thác tình cảm chống-lục địa trong cuộc bầu cử LegCo
2016, họ đã không thành công trong việc chuyển sự bất mãn công chúng này thành
một chương trình nghị sự lập pháp mang tính xây dựng mà sẽ thúc đẩy chế độ tựquản dân chủ của Hồng Kông. Điều này nhấn mạnh nhận xét ban đầu của tôi về
một sự thiếu sự lãnh đạo chính trị trong LegCo của Hồng Kông, như được thảo
luận trong hồi 9. Steven Hung chắc chắn đúng rằng “thế lưỡng nan của Hồng Kông
là khó để giải quyết—quá nhiều chủ nghĩa cấp tiến có thể làm cho những người
ủng hộ dân chủ ôn hoà xa lánh. Khá hiển nhiên, sự chính trị hoá đã không nổi lên
từ đầu bởi vì sự huy động xã hội của các nhà dân chủ, vì nó đã bị kích động bởi các
hành động của các nhà chức trách để dập tắt sự phát triển dân chủ với sự kiểm soát
xã hội độc đoán hay sự đàn áp các quyền tự do.”95 Tuy vậy, tôi nghi ngờ sâu sắc về
sự lên của chủ nghĩa địa phương ở Hồng Kông. Suốt cuốn sách này tôi đã cho rằng
sự sống sót của nền dân chủ của Đài Loan và chế độ-nửa dân chủ của Hồng Kông
trong chừng mực lớn phụ thuộc vào sự tự do hoá và sự dân chủ hoá của Trung Hoa

208

Phong trào dân chủ của Hồng Kông

lục địa. Để từ bỏ hy vọng cho các nhà dân chủ của Trung Hoa lục địa để chiến
thắng chủ nghĩa độc đoán có nghĩa là chấp nhận hiện trạng chính trị. Tuy vậy, hiện
trạng chính trị không ủng hộ hoặc Đài Loan hay Hồng Kông, vì ĐCSTQ tiếp tục
sử dụng các chiến thuật mặt trận thống nhất để làm xói mòn và phá hoại tư tưởng
và thực hành dân chủ khai phóng ở cả hai nơi.
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Trong cuốn sách này tôi đã cho rằng cách tiếp cận quyền lực sắc của ĐCSTQ phải
được coi như một sự mở rộng phương pháp mặt trận thống nhất của nó, một sự khái
niệm hoá về quá trình chính trị như một trò chơi tổng-zero và một thế giới-quan
phân biệt giữa các bạn và các kẻ thù. Kể từ sự thành lập của nó trong 1921 ĐCSTQ
đã đầu tư các nguồn lực đáng kể để cách ly các kẻ thù được cảm nhận của nó và đã
vận động hành lang những người do dự để ủng hộ nó. Trong Chương 5 tôi đã mô
tả cách tiếp cận cai trị của đảng-nhà nước nảy sinh như một quá trình hai-ngạnh
của sự hợp tác và sự ép buộc đồng thời, nơi các củ carrot và các cây gậy được áp
dụng để đàn áp bất kể đối lập chính trị nào đối với sự cai trị đảng-nhà nước. Trong
trường hợp của sự cai trị ĐCSTQ ở Trung Hoa lục địa, đảng-nhà nước đã thử lấy
lòng những người do dự bằng việc chấp nhận theo một cách tiếp cận “cai trị bằng
hối lộ”. Những người không vui lòng theo đảng-nhà nước đã ở thái cực nhận một
cách tiếp cận “cai trị bằng sự sợ hãi”. Trong Chương 7 tôi đã cho thấy rằng Đảng
Dân tộc chủ nghĩa ở Đài Loan, QDĐ, đã chấp nhận theo một cách tiếp cận rất giống,
chủ nghĩa nghiệp đoàn (corporatism) và sự thâu nạp từ 1945 cho đến sự bắt đầu
của sự tự do hoá và dân chủ hoá của hòn đảo trong đầu những năm 1980. Trong
Chương 9 tôi đã khảo sát tỉ mỉ trường hợp Hồng Kông, nơi ĐCSTQ đã duy trì các
định chế thuộc địa Anh trước-trao trả (khi chúng phù hợp với cách tiếp cận mặt
trận thống nhất của nó, như việc sử dụng các cử tri đoàn chức năng trong các cuộc
bầu cử) và tiến hành sự phi thực dân hoá chọn lọc các định chế khác (khi chúng
được xem như một thách thức cho độc quyền quyền lực của nó, thí dụ, bằng việc
phá vỡ độc quyền của Giáo hội Công giáo và các giáo phái Thiên chúa giáo khác
trong khu vực giáo dục của Hồng Kông).
Vấn đề với quan niệm “kẻ thắng ăn cả” của ĐCSTQ về chính trị là, nó đã dẫn
đến một hệ thống chính trị hết sức tinh hoa chủ nghĩa (elitist) và loại trừ. Børge
Bakken là đúng khi cho rằng những gì “chúng ta có thể thấy ở Trung quốc không
hẳn là một elite gương mẫu phục vụ nhân dân, mà đúng hơn sự củng cố của một
elite vô pháp luật, cướp bóc Trung quốc vì lợi ích của các thành viên của nó”.1
Trong Chương 2 tôi đã phác hoạ đảng-nhà nước kể từ 1989 đã bắt đầu tiến và lui
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thất thường như thế nào giữa vai trò của một nhà nước kiến tạo và một nhà nước
cướp bóc. Dựa vào sự thông thái của He Qinglian tôi đã cho rằng đảng-nhà nước
thực tế đã bị các elite trục lợi (rent-seeking) chiếm đoạt từ 1999 trở đi. Việc này
được phản ánh tốt nhất bởi Ban Thường vụ Bộ Chính trị đang biến hình từ một
định chế đảng-nhà nước thành một bè đảng của các đế chế kinh doanh, nơi các lãnh
đạo ĐCSTQ bảo vệ các độc quyền tương ứng của họ đối với các ngành to lớn. Hệ
thống tư bản chủ nghĩa cánh hẩu nảy sinh, được hiểu theo ngôn ngữ của Xin Min
Pei, được biểu lộ bởi sự tham nhũng và sự câu kết tràn lan và có tính hệ thống. Sự
tước đoạt liên tục các tài sản nhà nước đã cũng dẫn đến các mức rất thấp của chi
tiêu công cho các dịch vụ công cốt yếu như sức khoẻ và giáo dục. Một trong những
hệ quả không lường trước của các mức đầu tư công thấp đã là sự lên của việc trục
lợi trong các khu vực trải từ ngành chế biến thực phẩm, các khu vực chăm sóc sức
khoẻ và giáo dục, đến báo chí của Trung quốc. Điều này có nghĩa rằng tham nhũng
không còn hạn chế ở các cá nhân và các cơ quan dưới sự kiểm soát của đảng-nhà
nước, mà bây giờ là một đặc điểm định rõ trong mọi ngành và khu vực kinh doanh
và xã hội của Trung Hoa lục địa.
Trong Chương 5 tôi đã cho thấy rằng nhằm để bảo vệ độc quyền quyền lực của
nó, ĐCSTQ đã hết sức cố gắng đàn áp bất kể thách thức tiềm tàng nào đối với sự
cai trị tiếp tục của nó. Nó đã không chỉ đầu tư nhiều tiền bạc vào sự duy trì ổn định
trong nước hơn vào quốc phòng, mà cũng đã tiếp tục sử dụng các phương tiện hết
sức tàn bạo để hăm doạ và bịt miệng những người chống lại sự cai trị độc đảng.
Giữa vốn tiết mục của các công cụ kiểm soát chính trị là hệ thống hồ sơ cá nhân
hết sức xâm phạm, việc sử dụng liên tục các trại lao động và các trại cải tạo, việc
sử dụng hệ thống (trại) tâm thần của Trung Hoa lục địa để nhốt những người bất
đồng chính kiến và sự nổi lên của các liên minh giữa các chính quyền địa phương
và tội phạm có tổ chức tạo thành các nhà nước mafia địa phương và hiện tượng nảy
sinh của “các côn đồ cho thuê”. Hết sức đáng lo ngại rằng ở ngoại vi của Trung
Hoa lục địa, ĐCSTQ có vẻ đã chấp thuận chiến thuật “thuê đám du thủ du thực” để
phá vỡ quá trình chính trị dân chủ ở cả Hồng Kông và Đài Loan nữa. Trong phong
trào ủng hộ-dân chủ OCLP/UM trong năm 2014, cảnh sát dưới sự kiểm soát của
chính quyền ĐKHCHK thân-Bắc Kinh đã nhắm mắt trước bọn xã hội đen tam
hoàng đánh đập những người biểu tình. Ở Đài Loan, tên gangster khét tiếng Chang
An-le, cũng được biết đến như Sói Trắng, đã dẫn một đám đông để đánh đập các
sinh viên trong phong trào Hoa Hướng dương trong cùng năm.2
Michael Cole gần đây đã tường thuật về một lượng vũ khí lớn tìm thấy ở thành
phố niền bắc Đài Loan Keelong (Jilong). Theo Cole,
[Đảng Thúc đẩy Thống nhất Trung hoa] và Liên hiệp Tre (Bamboo Union), cũng
như các nhóm tam hoàng thân-Bắc Kinh, như Băng Bốn Biển, có sự tiếp cận đến
súng (ngắn) và các vũ khí khác, mà chúng đã thử mang vào Đài Loan và cung cấp
cho một “xã hội dân sự” có khuynh hướng leo thang. Một nơi giấu lớn các súng—
lớn nhất trong một thập niên—đã bị tịch thu vào cuối tuần xuất xứ từ Philippines
và quá cảnh qua Hồng Kông trước khi đến Đài Loan. Tổng cộng 109 súng, kể cả
các súng trường bán tự động Bushmaster XM15-e25, các súng tiểu liên Spike’s
Tactical ST-15 và một Striker-12 shotgun, cũng như 12.378 viên đạn đã bị tịch thu
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tại Keelung. Một sĩ quan đã nói về nơi giấu vũ khí, “Bạn có thể dựng lên một quân
đội với các thứ đó!” Bộ trưởng Nội vụ Yeh Jiunn-rong đã nói rằng nếu giả như
súng ống đã xộc vào thị trường, “các hậu quả đã có thể thảm khốc”. Các cá nhân
bị bắt trong trường hợp này đã là từ Liên hiệp Tre (vài trong số họ đã tẩu thoát
sang Singapore nhưng đã bị tống về Đài Loan).3

Cole đã cảnh báo rằng mục đích chính của Đảng Thúc đẩy Thống Nhất Trung
Hoa của Chang An-le
là để nuôi dưỡng sự bất ổn định, với hy vọng rằng bạo lực sẽ khuấy động một phản
ứng tương xứng của xã hội. Về căn bản, các thứ này là na ná như Sturmabteilung,
hay bọn Áo Nâu, trong cuối những năm 1920 và đầu những năm 1930 ở Đức, mà
đã phóng bạo lực lên xã hội và đã cáo buộc Cộng hoà Weimar—một nền dân chủ
bị bọn Nazi và các đảng chính trị cực hữu khác xỉ vả nhiều —vì sự hỗn loạn xã
hội. 4

Sự thực rằng các vũ khí chiến tranh nhắm cho các tổ chức mafia Đài Loan đã được
đưa lậu vào hòn đảo trong năm 2018 là đáng báo động và gợi bóng ma của một sự
Leban hoá xã hội dân sự của Đài Loan trong thời khủng hoảng chính trị. Trong khi
Trey Menefee đã nghi ngờ mức độ mà người ta “có thể ngoại suy nhiều hàm ý
chính sách đối ngoại từ cách ĐCSTQ hoạt động ở HK và Đài Loan. Có sự chồng
gối nào đó trong hành vi Mặt trận Thống nhất, nhưng các thí dụ về việc thuê các
nhóm xã hội đen tam hoàng là riêng (sui generis) cho các khung cảnh đó”,5 tôi thì
cho rằng cả Hồng Kông và Đài Loan phải được xem như một bãi thử cho các
phương pháp và các chiến thuật mặt trận thống nhất ngày càng hung hăng. Trong
khi tất nhiên đúng là sự công cụ hoá chính trị của các nhóm tam hoàng ở Hồng
Kông và Đài Loan quả thực có một lịch sử lâu đời, điều tôi đã chỉ ra trong các
Chương 7 và 9, là đáng báo động rằng vào đầu thế kỷ thứ hai mươi mốt các nhóm
tam hoàng và gangster thân-Bắc Kinh đã bắt đầu để phá vỡ các phong trào xã hội
ủng hộ-dân chủ ở cả hai khu vực.

Các xu hướng và diễn tiến dài hạn
Trong cuốn sách này tôi đã đề cập câu đố nghiên cứu về trong chừng mực nào các
nhà hoạt động chính trị ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông đã có tiến
bộ trong sự truy tìm của họ để tự do hoá và dân chủ hoá các chính thể tương ứng
của họ. Trong phần kinh nghiệm của cuốn sách tôi đã trả lời câu hỏi nghiên cứu về
loại các bài học mà các nhà hoạt động dân chủ trong cả ba vùng phải rút ra từ các
cuộc đấu tranh của họ cho dân chủ. Trong các Chương 6, 8 và 10 tôi đã phân tích
12 chu kỳ của các phong trào dân chủ ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng
Kông giữa 1969 và 2018. Nghiên cứu dọc của tôi về các phong trào dân chủ đã làm
cho các xu hướng và những tiến triển dài hạn trước kia bị xem nhẹ trở nên dễ thấy.
12 hồi đã tiết lộ các thí dụ về các bài học rút ra giữa các nhà hoạt động dân chủ mà
được cho là đã thúc đẩy các sự nghiệp chính trị của họ cũng như các trường hợp
học bệnh hoạn (pathological learning).
Trong trường hợp Trung Hoa lục địa các hồi 1 đến 4 đã tiết lộ rằng đã cần đến
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sự công bố Hiến chương 08 trong năm 2008 cho phong trào dân chủ để ủng hộ một
lập trường vững chắc chống-quyền thế. Các thách thức trước đây đối với sự cai trị
độc đảng đã được đánh dấu bởi một sự thiếu một chiến lược thống nhất. Trong năm
1989, các công nhân đã tán thành một chiến lược chống-quyền thế trong khi các
sinh viên thực tế đã theo đuổi một cách tiếp cận ngựa thành trojan 12 nhà văn và
học giả những người đã thử làm trung gian giữa các lãnh tụ phong trào và nhà nướcđảng Trung quốc, mặt khác, đã tán thành một chiến thuật xuyên-quyền thế. Trong
việc thử của họ để sửa chữa các thiếu sót của 1989, các nhà hoạt động dân chủ đã
thử đăng ký ĐDCTQ (Đảng Dân chủ Trung quốc) trong 1998. Cố gắng này cũng
đã thất bại: Trong khi Vương Hữu Tài đã theo đuổi một mục đích chống-quyền thế,
ông đã chọn một chiến lược ngựa thành trojan về hoạt động bên trong hệ thống, mà
đã không có cơ hội thành công nào. Chỉ trong 2008, như thế phong trào dân chủ
của Trung Hoa lục địa mới tìm được cách để phát triển “chiến lược tổng quát” của
nó dưới hình thức Hiến chương 08. Đây là lần đầu tiên một sự chấm dứt sự cai trị
độc đảng đã được biến thành mục tiêu công khai của nó.
Sự tiến bộ chậm theo hướng một sự trình bày rõ rệt mục tiêu cuối cùng này về
việc chấm dứt sự cai trị độc đảng ở Trung Hoa lục địa nhấn mạnh nhận xét của
Paulo Freire rằng sự áp bức quả thực đang khai hoá. Rõ ràng cần thời gian dài cho
nhân dân bị áp bức có được sự tự tin để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của sự
thiếu tự do của họ. Tôi đã cho rằng với sự nổi lên của NCM (Phong trào Công dân
Mới) của Trung Hoa lục địa một quá trình tự-giải phóng từ dưới bây giờ bắt đầu
tiến triển. Cách Hứa Chí Vĩnh (Xu Zhiyong 许志永) đã khái niệm hoá NCM hứa
hẹn một cách tiếp cận liên kết các chiến lược chống-quyền thế, ngựa thành trojan
và xuyên-quyền thế. Phải thú nhận, dưới các điều kiện của chủ nghĩa độc đoán
cứng của Tập Cận Bình, những cách tiếp cận cải cách ngựa thành trojan hiện tại là
rất khó để thực hiện. Nhiều khu vực mặc cả như khu vực xã hội dân sự mới sinh
của Trung quốc hay khu vực pháp lý của Trung quốc, mà đã cung cấp các nơi gặp
gỡ cho sự tham gia của các diễn viên-phi nhà nước trong các thời kỳ của Giang
Trạch Dân (1989–2002) và Hồ Cẩm Đào (2002–12), đang khép lại nhanh chóng.
Thế nhưng tầm nhìn của Hứa Chí Vĩnh cho NCM tuy vậy vẫn hết sức thích đáng,
vì nó mở ra khả năng cho các sự dàn xếp elite tương lai giữa các lãnh đạo phong
trào dân chủ trung Hoa lục địa và các thành viên của đội ngũ cán bộ (nomenklatura)
ĐCSTQ hộ-quyền thế. Trong nghiên cứu có ảnh hưởng lớn của mình Hứa đã cho
rằng “mô hình cải cách lý tưởng nhất cho Trung quốc là để phát triển các nhóm đối
lập chính trị có tính xây dựng bên ngoài hệ thống chính trị hiện tồn mà có thể
thương lượng với các lực lượng tiến bộ bên trong hệ thống để ban hành một hiến
pháp mới và, cùng nhau, hoàn thành sự chuyển đổi sang nền dân chủ hiến định”.6
Trong khi vào đầu 2019 kịch bản của Hứa có thể có vẻ gượng gạo thậm chí
không tưởng, từ một thảo luận sâu gần đây mà tôi đã có với một quan chức đảng
cấp cao tôi được biết rằng chương trình nghị sự chính trị phi tự do của Tập Cận
Bình đã hết sức gây thù địch rồi với nhiều nhân vật ủng hộ-quyền thế ở Trung Hoa
lục địa. Trong khi là không thể để đo lường ý kiến này phố biến thế nào giữa đội
ngũ đảng viên ĐCSTQ, là hoàn toàn có thể rằng số ngày càng tăng của những người
ủng hộ-quyền thế chỉ nói đãi bôi với sự cai trị của Tập trong khi bí mật nuôi dưỡng
các hy vọng cho sự tự do hoá lớn hơn trong tương lai không quá xa. Sự nổi lên của
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đàm luận đảng về cái gọi là các quan chức “hai mặt”,7 bị nghi ngờ là tham nhũng
hay chống sự cai trị độc đảng tiếp tục, gợi ý rằng điều này không chỉ là một khả
năng lý thuyết mà thực ra là một mối lo sâu sắc cho nhóm lãnh đạo chóp bu của
ĐCSTQ.
Hơn nữa, vì tính chất phi tập trung của NCM sẽ là khó cho ĐCSTQ để trấn áp
nó. Đồng thời, Hứa Chí Vĩnh và những người ủng hộ của ông được cho là đang
chơi một trò chơi rất dài. Các chiến lược dân chủ hoá từ dưới lên là khó để thực
hiện, không chỉ do độ lớn của nước này và số người họ sẽ cần với tới và thuyết
phục. Các cố gắng từ dưới lên như vậy để khai sáng nhân dân bị chống lại bởi các
nỗ lực mặt trận thống nhất từ trên xuống nhắm tới việc thâu nạp hay ép buộc các
công dân Trung quốc để ủng hộ sự cai trị độc đảng. Như tôi đã lý lẽ trong Chương
1 tham nhũng tràn lan và có hệ thống ở Trung Hoa lục địa không chỉ là một vấn đề
của đảng-nhà nước mà đã lan sang doanh nghiệp và xã hội Trung quốc rồi. Đấy là
vì sao đặc biệt đáng chú ý rằng NCM có một thành phần chống-tham nhũng mạnh
nhắm tới việc khôi phục các nguyên tắc nhân cách và đạo đức tiên đề.
Một trong những thách thức dai dẳng đối với phong trào dân chủ của Trung Hoa
lục địa là, cho đến nay nó hầu hết đã được lãnh đạo bởi các nhân vật chính người
Hán trung quốc. Như sự giam giữ ngoài pháp luật hiện thời của những người
Uyghur và Kazakh ở Tân Cương đã cho thấy, nhà nước-đảng Trung quốc cũng
phạm tội trấn áp các sắc tộc thiểu số trên một quy mô công nghiệp. Phong trào dân
chủ trung Hoa lục địa vẫn phải phát triển các ý tưởng và các chiến lược để đồng
thời tự do hoá và dân chủ hoá đảng-nhà nước, trong khi ngăn cản rằng trong một
quá trình chuyển đổi chính trị nhất thiết khó kiểm soát và để mở các xung đột giữasắc tộc và bên trong-sắc tộc cũng như các đường ranh tôn giáo sẽ không làm trật
bánh sự tự do hoá và sự dân chủ hoá của Trung Hoa lục địa. Đòi hỏi thứ 19 của
Hiến chương 08 về “sự thật trong hoà giải” có thể là một cách để ngăn chặn sự
bùng lên của bạo lực chính trị trong thời kỳ tự do hoá và dân chủ hoá. Cũng khích
lệ rằng NCM đề cập rồi vấn đề công bằng xã hội và bất bình đẳng, mà sẽ là trung
tâm đối với bất kể cương lĩnh chính trị thuộc loại nào nhắm tới việc giữ vững hoà
bình trong nước.
Các hồi 5 đến 8 đã cho thấy rằng là có thể để khắc phục các hình thức cai quản
Leninist. Nhưng trường hợp Đài Loan đã cũng cho thấy rằng có thể cần đến nửa
thế kỷ cho các nhà hoạt động để đạt được một sự đột phá dân chủ. Hồi 5 đã cho
thấy rằng trong quá trình dân chủ hoá kéo dài này, sự cào rác bẩn liên tục nhưng cả
sự tương tác chiến lược với đảng-nhà nước đã là hữu ích để ép QDĐ tự do hoá và
dân chủ hoá suốt đầu những năm 1980. Tôi đã làm nổi bật vai trò trung tâm của
Khang Ninh Tường (Kang Ning-hsiang, 康寧祥), một chính trị gia xuyên-quyền
thế, người đã giữ phong trào ngoài đảng khó kiểm soát lại với nhau bằng việc kết
hợp chặt chẽ cách tiếp cận phản kháng đường phố của phái Formosa với con đường
nghị viện của phái Dòng chính định hướng-chính sách hơn của ông. Chiến lược cải
cách này một phần đã được làm cho có thể bởi việc thay đổi bản chất của QDĐ ủng
hộ-quyền thế. Dưới sự lãnh đạo của Tưởng Kinh Quốc và suốt những năm 1970
nhiều chính trị gia sinh ở Đài Loan có đầu óc khai phóng đã được kết nạp vào đảngnhà nước. Việc này đã mở ra khả năng cho các hình thức xây dựng hơn của sự liên
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lạc và sự cộng tác ngầm giữa các phái ủng hộ- và chống-quyền thế trong đầu những
năm 1980. Hồi này là đặc biệt thích đáng, vì nó làm nổi bật tầm quan trọng của sự
lãnh đạo phân tán vượt quá các ranh giới ý thức hệ và tổ chức chính trị.8 Tôi cũng
đã cho thấy rằng một khi con đường tới dân chủ hoá bầu cử đã được mở trong đầu
những năm 1990, DPP đã phạm một sai lầm chiến lược bằng việc tiến hoá từ một
phong trào đảng thành một đảng xây dựng quốc gia. Trong khi sự hợp nhất của
cương lĩnh Đài Loan độc lập trong năm 1991 đã đánh dấu một sự dàn xếp elite nội
bộ thành công về hướng tương lai của DPP, nó cũng đã gây đối kháng cho các đối
thủ chính trị của nó ở Đài Loan và Trung Hoa lục địa và đã ngăn cản các dàn xếp
elite tương lai giữa DPP và QDĐ. Bằng việc nhấn mạnh quá con bài sắc tộc trong
pha tiếp sau của sự dân chủ hoá do bầu cử-dẫn dắt, DPP đã đóng góp cho sự phân
cực chính trị của hòn đảo, như rõ rệt từ nhiệm kỳ tổng thống Trần Thuỷ Biển (2000–
8) bất hạnh và nhiệm kỳ tổng thống Mã Anh Cửu (2008–16) gây tranh cãi ngang
thế.
Trong Chương 10 tôi đã phân tích phong trào dân chủ của Hồng Kông trong các
hồi 9 đến 12. Trong khi trên bề mặt phong trào dân chủ Hồng Kông có vẻ đã quyết
đoán hơn của Trung Hoa lục địa, do các cách tiếp cận chiến lược phiến diện và các
sai lầm chiến lược của nó—đầu tiên và trước nhất sự không sẵn lòng của DP để lập
một giao ước với các phong trào xã hội, thứ hai sự ủng hộ không khôn ngoan của
DP cho cải cách hiến pháp cực kỳ hạn chế trong năm 2010 và thứ ba “Vụ tuyên
thệ-Oathgate” của các nhà Địa phương chủ nghĩa trong 2016—các nhà toàn-dân
chủ Hồng Kông đã kém hiệu quả kể từ sự trao trả 1997.
Thí dụ Hồng Kông là đáng học (để tránh) về mối quan hệ rầy rà giữa các đảng
chính trị, các phong trào xã hội và các CSO. Trong khi xã hội chính trị và xã hội
dân sự của Hồng Kông đã tìm được cách để cùng nhau đánh bại sự thực hiện Điều
23 gây tranh cãi của Luật Cơ bản trong năm 2003, các liên minh ngang khu vực
như vậy đã là hiếm. Trong chừng mực nào đó có thể cho rằng trong các quá trình
dân chủ hoá các đảng chính trị bị mắc giữa một tảng đá và một chỗ cứng. Còn ở
Đài Loan DPP đã thể chế hoá cách tiếp cận hai ngạnh của nó về việc kết hợp các
cuộc phản kháng đường phố với con đường nghị viện, cái giá của sự dàn xếp elite
này về vấn đề tự quyết và Đài Loan độc lập đã là sự chi phối tiếp tục bộ máy đảng
bởi phái NT theo đường lối cứng rắn, một nhóm hết sức dân tộc chủ nghĩa của
những người hăng hái ủng hộ Đài Loan độc lập. DPP bởi thế đã trở thành cái Yael
Yishai gọi là một “đảng lợi ích”, mà bây giờ chịu ơn một phái chính trị cá biệt.
Nhằm để tránh sự thâu nạp DP của Hồng Kông bởi các lãnh tụ phong trào xã hội,
Martin Lee đã luôn luôn giữ khoảng cách với các phong trào xã hội. Quyết định
chiến lược này, tuy vậy, đã có nghĩa rằng DP đã bị hạn chế ở con đường nghị viện
của nó và như thế đã thiếu một sự đe doạ đáng tin cậy của hành động đường phố
mỗi khi chính quyền ĐKHCHK lẩn tránh các đề xuất lập pháp và cải cách hiến
pháp của nó. Một sự khăng khăng phiến diện như vậy về con đường nghị viện thực
tế đã làm yếu toàn bộ phái toàn-dân chủ, vì sự cứng nhắc của DP đã dẫn tới việc
vỡ tan thành các đảng ủng hộ-dân chủ ngày càng nhỏ hơn. Sự nổi lên của các đảng
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địa phương chủ nghĩa và ủng hộ-Hồng Kông độc lập ở Hồng Kông ngày nay cũng
phải được xem như một hệ quả trực tiếp của sự bất lực của DP để tự cải cách mình.
Tôi viết cuốn sách này với tham vọng không chỉ để tiến hành các sự duy lý hoá
sau sự kiện (post facto) của các hồi của các cuộc đấu tranh vì dân chủ ở Trung Hoa
lục địa, Đài Loan và Hồng Kông. Một tham vọng khác của dự án này đã là để phát
triển ba TOPC (Lý thuyết Về sự Thay đổi Chính trị) như các công cụ heuristic có
thể được sử dụng để nâng cao sự phản tỉnh (reflexitity) của các nhà hoạt động. Khi
so sánh các phong trào dân chủ trong cả ba khu vực với sự giúp đỡ của ba TOPC
trở nên rõ ràng đối với tôi rằng các nhà hoạt động dân chủ có cơ hội tốt nhất để
thành công khi đồng thời ủng hộ các chiến lược chống-quyền thế, ngựa thành trojan
và xuyên-quyền thế. Việc này đòi hỏi các nhà hoạt động dân chủ để tránh cái bẫy
của tư duy phân đôi và để ủng hộ các cách tiếp cận toàn thể (holistic) đến cải cách
chính trị. Trong khi tất nhiên là quan trọng để ủng hộ hoàn toàn một lập trường
chống-quyền thế, mà (nếu) không có một cách tiếp cận ngựa thành trojan bổ sung
và chính trị xuyên-quyền thế thì các nhà hoạt động dân chủ chắc rất có khả năng
thất bại.
Ba tình tiết nổi bật lên về mặt khả năng của các nhà hoạt động liên quan để lập
các liên minh càng rộng càng tốt cho sự thay đổi dân chủ. Tôi đã cho rằng trong
trường hợp Trung Hoa lục địa, và bất chấp các thách thức về việc thực hiện cách
tiếp cận từ dưới lên đến dân chủ hoá, Hứa Chí Vĩnh và những người ủng hộ NCM
của ông đang áp dụng rồi tất cả ba cách tiếp cận chiến lược. Trong trường hợp Đài
Loan trong đầu những năm 1980 Khang Ninh Tường tương tự đã tìm được cách để
sử dụng cả ba TOPC bằng việc kết hợp các cuộc phản kháng đường phố với con
đường nghị viện, trong khi giữ các kênh liên lạc để mở với Tưởng Kinh Quốc.
Trong trường hợp Hồng Kông, xã hội chính trị và xã hội dân sự đã hiệu quả nhất
khi kết hợp lực lượng trong phong trào chống-Điều 23 trong năm 2003. Trong
những năm gần đây, giáo sư luật Benny Tai và lãnh tụ phong trào xã hội Joshua
Wong đã đang theo đuổi các cách tiếp cận chống-quyền thế tương ứng của họ,
nhưng đồng thời đã tìm đến các diễn viên xã hội khác như Giáo hội Công giáo
Hồng Kông cũng như các giáo phái Thiên chúa giáo khác. Đảng mới được thành
lập của Joshua Wong, Demosisto, đã cũng khai thác con đường nghị viện và đã bắt
đầu bắt chước chiến lược của Khang Ninh Tường về quốc tế hoá phong trào ngoài
đảng (dangwai) của Đài Loan. Trong tháng Mười Hai 2018 một đoàn đại biểu của
các chính trị gia Demosisto đã thăm Hoa Kỳ để kêu gọi sự ủng hộ cho phong trào
dân chủ của Hồng Kông. Một trong những thách thức trong trường hợp Hồng Kông,
tuy vậy, là CHNDTH và các chính quyền ĐKHCHK không phụ thuộc vào sự bảo
trợ của Hoa Kỳ như Đài Loan dưới thời Tưởng Kinh Quốc đã phụ thuộc. Điều này
đã hết sức làm giảm lực đòn bẩy của Hoa Kỳ đối diện nhà nước-đảng Trung quốc.
Trong khi cả Hứa Chí Vĩnh ở Trung Hoa lục địa lẫn Benny Tai hay Joshua Wong
ở Hồng Kông đã chưa có khả năng để chiến thắng sự cai trị độc đảng của ĐCSTQ,
việc này chắc chắn không phải do thiếu nhận thức chiến lược mà do sự bất đối xứng
quyền lực vốn có giữa phái ủng hộ dân chủ ở Trung Hoa lục địa và Hồng Kông đối
diện ĐCSTQ.
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Các nghụ ý cho công việc nghiên cứu trong tương lai
Trong cuốn sách này tôi cũng đã đề cập vấn đề về mức độ mà sự uyên thâm phê
phán có thể thúc đẩy sự hiểu biết của chúng ta về các quá trình dân chủ hoá dài hạn
trong khi đồng thời nâng cao sự phản tỉnh của người thực hành. Trước khi viết cuốn
sách này tôi đã cho rằng các nhà hoạt động dân chủ, dù có ý thức hay không, sẽ có
khuynh hướng hành động bên trong các giới hạn của một trong ba TOPC. 12 hồi
đã cho thấy rằng trong nhiều trường hợp các diễn viên cá nhân và tập thể trong các
cuộc đấu tranh cho dân chủ quả thực chọn các chiến lược phiến diện mà có khuynh
hướng bị hạn chế ở một lĩnh vực mặc cả. Thế nhưng các phát hiện từ sự phân tích
kinh nghiệm cũng gợi ý rằng các nhà hoạt động dân chủ mà kết hợp một cách sáng
tạo ba TOPC của Gene Sharp, Saul Alinsky và Paulo Freire có được lực đòn bẩy
lớn nhất để gây áp lực lên các elite chuyên quyền để đồng ý một sự dàn xếp elite,
được hiểu theo lối của Burton, Gunther và Higley.9
Các chiến lược phiến diện, hạn chế ở một trong ba TOPC là ít có khả năng hơn
nhiều để thành công. Phát hiện này là đặc biệt đáng lưu ý vì nó gợi ý rằng một cách
tiếp cận ngựa thành trojan tới việc cải cách hệ thống từ bên trong—một mình nó—
sẽ là không đủ để thuyết phục ban lãnh đạo chóp bu của ĐCSTQ để cải cách hệ
thống chính trị của Trung Hoa lục địa. Sự thấu hiểu sau cũng là đặc biệt xác đáng
cho các học giả bận tâm với việc nghiên cứu chính trị trung Hoa. Trong Chương 1
tôi đã làm nổi bật rằng một trong những thực tế các học giả về Trung quốc đối mặt
là, dưới các điều kiện của chủ nghĩa độc đoán, sự lựa chọn các đề tài nghiên cứu,
các đối tác nghiên cứu, cũng như các cách tiếp cận nghiên cứu tất cả đều bị giới
hạn về mặt chính trị. Trong cuốn sách này tôi cũng đã phê phán sự phân biệt khá
nhân tạo giữa lý thuyết và thực hành. Sự kiểm duyệt và sự tự-kiểm duyệt nảy sinh
có thể được cho là làm xói mòn sự tự trị học thuật. Dựa vào sự thấu hiểu này tôi
cho rằng các học giả về Trung quốc đương đại, hệt như các nhà hoạt động dân chủ
ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông, phải định vị mình đối diện nhà
nước-đảng Trung quốc. Họ có thể xếp mình với hoặc (phái) ủng hộ-quyền thế,
chống-quyền thế hay xuyên-quyền thế.
Trong Chương 1 tôi đã phác hoạ rằng một trong các thách thức đối mặt các
nghiên cứu trung Hoa đương thời là, sự chuyên môn hoá đang diễn ra và sự phân
mảnh về các lĩnh vực-học thuật-con ngày càng tăng. Sự phát triển này theo hướng
cái Alice Miller đã gọi là “mountaintopism-chủ nghĩa đỉnh núi” làm xói mòn khả
năng giữa các học giả quan tâm đến công việc trung Hoa hiện thời để có một đối
thoại hữu ích ngang các ranh giới môn học. Sự chi phối tăng lên của chủ nghĩa thực
chứng trong nghiên cứu khoa học xã hội và chính trị nói chung và nghiên cứu trung
Hoa đương thời nói riêng cũng có nghĩa rằng nhiều học giả rất lưỡng lự để tiết lộ ý
thức hệ chính trị và thế giới-quan của họ do sợ làm phiền nhà nước-đảng Trung
quốc. Nhà trung quốc học Đức Heiner Roetz đã cho rằng “trung quốc học Tây
phương có vẻ ở bên sai của cuộc xung đột chính phủ và các đối thủ của nó. Điều
này không nhất thiết có nghĩa rằng sự đồng cảm của các nhà Trung quốc học là với
chế độ độc tài và không với các nạn nhân của nó. Nhưng họ có khuynh hướng để
xử trí những người sau với một loại không hiểu biết nhân từ.”10 Roetz hơn nữa cho
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rằng nhiều “Nhà Trung quốc học tiếp tay bảo vệ ‘văn hoá trung Hoa’, mà chính
phủ Trung quốc được xem là đại diện bằng cách nào đó, và bảo vệ nó chống lại ‘sự
phê phán của phương Tây”.11 Ông đã cho rằng “các phần của Nghiên cứu trung
Hoa ngần ngại công khai đứng về phía phong trào các quyền dân sự trung Hoa”12
và rằng
các lý do có thể được tìm thấy trên hết trong một hội chứng niềm tin văn hoá luận,
tương đối luận, và kỳ cục theo đó (a) vấn đề về sự bất đồng ý kiến phải được đặt
ra như một vấn đề liên quan đến bản sắc văn hoá của Trung quốc và như thế như
một vấn đề trước-chính trị hơn là một vấn đề chính trị, (b) sự bất đồng ý kiến là
cái gì đó giống một vật thể lạ trong văn hoá trung Hoa, và (c) điều này là do sự
thiếu hay, sự phát triển yếu của tính siêu việt. Phần của hội chứng, trong nhiều
trường hợp, là một sự hiểu về tính chính đáng của sự cai quản định hướng không
theo các nguyên tắc tham gia, mà, theo lối Hobbesian, theo sự duy trì tính ổn định.
Hình ảnh về một Trung quốc mà đối lập với nhà bất đồng chính kiến, một Trung
quốc say mê sự hài hoà và hết lòng cho trật tự, vì thế được tạo ra. Hình ảnh này
gợi lại về Nhà nước Thế giới trong Brave New World của Aldous Huxley mà tương
tự thúc đẩy “sự ổn định, bản sắc và cộng đồng” và quả thực là bất hoà với văn hoá
dân chủ hiện đại về tranh luận (Streitkultur). Hệ quả của quan điểm này là đầu óc
đảng phái trực tiếp hay gián tiếp, cho dù hiếm khi công khai ủng hộ chế độ độc tài
độc đoán của Cộng hoà nhân dân và một hình thức thiếu nhân từ của sự hiểu các
sự phê phán của nó.13

Tôi không chỉ nhất trí với Roetz mà cũng cho rằng đã đến lúc các học giả quan tâm
đến công việc trung Hoa hiện thời để ngừng tán tỉnh sự cai trị độc đoán ở Trung
Hoa lục địa. Trừ phi chúng bày tỏ một lập thái độ phê phán với những sự thái quá
của sự cai trị ĐCSTQ ở Trung Hoa lục địa và ngoại vi của nó, những nghiên cứu
trung Hoa đương thời như một toàn thể có nguy cơ trở nên đồng loã với công tác
mặt trận thống nhất của ĐCSTQ. Mối nguy hiểm này không chỉ là một khả năng lý
thuyết mà dựa vào sự học hỏi kinh nghiệm trong các hội nghị liên quan-đến Trung
quốc ở châu Âu trong vài năm qua. Dưới đây tôi muốn cung cấp ba thí dụ về các
hội nghị nơi những người tham gia Âu châu đã tích cực gây nản lòng cho các cuộc
tranh luận cởi mở và phê phán về bản chất của sự cai trị ĐCSTQ ở Trung Hoa lục
địa. Trong năm 2011 tôi đã trải nghiệm một học giả Âu châu đã thử bịt miệng tôi
và một đồng nghiệp như thế nào trong một hội nghị liên quan đến Trung quốc ở
Brussels. Cùng với một nhà khoa học chính trị tôi đã có một bài trình bày mô tả
bốn chuỗi khác nhau trong đàm luận dân chủ ở trung Hoa lục địa. Trong phiên
Q&A (Hỏi & Đáp) sau đó của panel của chúng tôi, một người tham gia Đức đã tấn
công chúng tôi và đã gợi ý rằng chúng tôi không nên nghiên cứu các quan điểm nội
địa về sự dân chủ hoá của Trung quốc, cái gì đó mà ông cho là một hành động của
chủ nghĩa đế quốc văn hoá. Chúng tôi đã phản bác lại bằng việc tuyên bố rằng
chúng tôi không chấp nhận bất kể hình thức kiểm duyệt nào, dù là từ đảng-nhà
nước hay từ các bạn học giả Âu châu. Muộn hơn đã lộ ra rằng người chất vấn có
các lợi ích thương mại ở Trung Hoa lục địa.
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Trong một hội nghị Trung quốc khác ở Brussels trong năm 2013 tôi đã đưa ra
các khuyến nghị chính sách cho Cục Hoạt động đối Ngoại Âu châu (European
External Action Service - EEAS) liên quan đến chính sách Trung quốc của nó.
Trong phiên Q&A một nhà ngoại giao Trung quốc trẻ đóng tại Brussels đã cảnh
cáo EEAS đừng có chấp nhận bất kể khuyến nghị nào của tôi. Khi tôi nói chuyện
với anh ta trong lúc nghỉ uống cà phê tôi đã bắt đầu trò chuyện với anh ta bằng việc
nói rằng “ở Anh tôi đã học được rằng người ta có thể đồng ý để không đồng ý mà
không trở nên không vừa ý”. Ngay lập tức anh ta trả lời bằng việc thú nhận với tôi
rằng trong tư cách chính thức của anh ta “đấy là cái tôi đã phải nói”. Trong 20 phút
tiếp sau đó chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất có sắc thái bằng tiếng Hoa về
các quan hệ EU–Trung quốc và tầm quan trọng của việc bảo vệ các quyền con
người. Nhà ngoại giao Trung quốc đã kết thúc sự trao đổi ý kiến rất thân mật của
chúng tôi bằng việc bảo tôi rằng “nếu giả như có nhiều người giống anh, chúng ta
đã có một mối quan hệ EU–Trung quốc tốt hơn”. Những gì anh ta nói công khai và
những gì anh ta nói riêng với tôi đã là hoàn toàn khác nhau. Thật mỉa mai, và đúng
là không thể giải thích nổi, chỉ vài ngày sau hội nghị tôi đã nhận một email được
hành văn nghiêm khắc từ một đồng nghiệp Đức người cũng đã dự hội nghị. Bà đã
nghi ngờ sự phân biệt giải tích của tôi giữa chống-quyền thế, ủng hộ-quyền thế và
xuyên-quyền thế. Thậm chí bà còn nói bóng gió rằng bằng cách nào đó tôi đã đặt
các nhà hoạt động dân chủ Trung quốc vào rủi ro bằng việc nhắc đến họ trong bài
trình bày của tôi. Tôi đã viết cho bà một trả lời lịch sự, chỉ ra rằng các học giả có
quyền chính đáng để phát triển các khái niệm heuristic mà tính hữu dụng của chúng
tất nhiên có thể và phải được tranh luận và bàn luận một cách công khai. Tôi cũng
đã nhắc nhở bà rằng các thí dụ cụ thể của tôi về các nhân vật chống-quyền thế, ủng
hộ-quyền thế và xuyên-quyền thế ở Trung Hoa lục địa tất cả đều rất nổi tiếng và tất
cả thông tin được (tôi) sử dụng đã có thể tìm thấy công khai, vì bản thân các nhà
hoạt động được đưa ra đã chia sẻ các ý tưởng của họ trên các xuất bản phẩm online
của họ và/hoặc các phỏng vấn của họ với truyền thông. Tôi đã chẳng bao giờ nghe
lại từ bà.
Trong một hội nghị liên quan đến Trung quốc ở châu Âu lục địa trong 2018, một
lần nữa tôi lại gặp một đoàn đại biểu Trung quốc, mà đã gồm một quan chức đảng
cấp cao. Chỉ hai phút trong cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi ông đã nói riêng
với tôi rằng ông hết sức phê phán sự chuyển hướng độc đoán cứng rắn dưới Tập
Cận Bình. Cái lại đã làm tôi phải chú ý là, nhiều người tham gia hội nghị Âu châu
đã không có khả năng nhặt được các tín hiệu công khai như vậy từ các thành viên
của đoàn đại biểu chính thức Trung quốc. Khi trong kỷ yếu hội thảo bản thân tôi
đã đưa ra các bình luận phê phán sự cai trị ĐCSTQ ở Trung Hoa lục địa, những
người tham gia hội nghị Âu châu quá cẩn trọng muộn hơn đã tiếp cận tôi và bày tỏ
sự bực bội của họ với phê phán của tôi về chủ nghĩa độc đoán.
Các trải nghiệm của tôi với các học giả Tây phương sợ hãi công khai không phải
là một hiện tượng cô lập. Vào ngày 6-12- 2018 Bernhard Bartsch đã tweet về kinh
nghiệm của ông về việc thảo luận các trại giam giữ ngoài-pháp luật ở Tân Cương
với các đoàn đại biểu Trung quốc thăm châu Âu. Ông đã kể lại: “tôi đã nêu #Tân
Cương trong các cuộc thảo luận với cả nửa tá đoàn đại biểu từ #Trung quốc. Chẳng
ai trong số họ đã bị vấn đề làm cho bực bội. Những người bực bội đã là một số
người Âu châu—những người đã lo về những người Trung quốc bị bực bội. Những

222

Quyền lực sắc và các bất mãn của nó

người hùng mạnh nhận được nhiều sự đồng cảm đến vậy những ngày này!”14
Các thí dụ trên ủng hộ lý lẽ của Roetz người đã chỉ ra rằng quan điểm rằng
“Trung quốc không được tạo ra cho dân chủ đã là tín điều được chia sẻ của cả các
nhà thực dân Tây phương và các hậu duệ của họ lẫn các nhà chống tự do Đông
phương cho đến ngày này”.15 Những kinh nghiệm lặp lại như vậy với những người
bảo vệ sự cai trị tiếp tục của ĐCSTQ cũng nhấn mạnh rằng tuyến xung đột thật vào
đầu thế kỷ thứ 21 không nằm giữa Đông và Tây, hay trung Hoa lục địa và các công
dân-không trung Hoa, mà giữa một mặt là các cá nhân muốn chấp nhận quyền lực
tiếp tục của ĐCSTQ và mặt khác là các cá nhân có đầu óc cải cách hơn, tin vào các
giá trị và các thực hành tự do-dân chủ và muốn thấy sự thay đổi dân chủ nhắm tới
việc bảo vệ các quyền con người ở Trung Hoa lục địa. Trong xung đột này, tính
sắc tộc và quốc tịch của người tham gia thảo luận có lẽ có tầm quan trọng thứ yếu.
Đấy là vì sao tôi cũng cho rằng các học giả về Trung quốc cần lao vào một “cuộc
khám phá phê phán rằng họ và những kẻ áp bức của họ là các sự biểu lộ của sự làm
mất tính người”.16 Một trong những vấn đề dai dẳng với sự tự-kiểm duyệt giữa các
nhà quan sát Trung quốc là, bất cứ ai sẵn sàng chấp nhận sự kiểm soát tư duy cũng
chắc là người ép những người khác làm theo. Và bằng việc công khai quở trách các
diễn giả không-trung Hoa phê phán sự cai trị ĐCSTQ người ta có thể cũng hy vọng
các phần thưởng từ nhà nước-đảng Trung quốc, thí dụ dưới dạng của sự tiếp cận
nghiên cứu đến Trung quốc, các phí diễn giả và các cơ hội tham vấn. Christopher
Balding đã công khai phê phán các học giả Tây phương mà sẵn sàng thoả hiệp các
giá trị và đạo đức của họ để đổi lấy tiền. Gần đây ông đã tweet rằng nếu “bạn chấp
nhận tiền của Đảng và được đề cao trong truyền thông nhà nước Trung quốc, bạn
phải hỏi chính mình ‘tôi với tư cách một trí thức đã đi sai ở đâu?’ Có lẽ ở trên các
phong bì tiền mặt cho các sự tham gia phát biểu.”17 Và trong khi các học giả quan
tâm đến Trung quốc đương thời tất nhiên có quyền tự do để chọn hệ thuyết nghiên
cứu và cách tiếp cận nghiên cứu tương ứng của họ, với tư cách các thành viên của
một cộng đồng nhận thức luận toàn cầu của các nhà quan sát Trung quốc họ phải
ngừng việc bình thường hoá đảng-nhà nước. Một nhiệm vụ quan trọng khác cho
các nhà quan sát Trung quốc phải là để lập tư liệu và phân tích phong trào dân chủ
của Trung Hoa lục địa nói chung và NCM nói riêng. Tính có thể thấy được quốc tế
lớn hơn chắc có khả năng mở ra các vũ đài mặc cả mới cho các nhà hoạt động dân
chủ trung Hoa lục địa, những người chắc có khả năng hơn để được mời tham gia
các tour nghiên cứu, các hội nghị quốc tế và các buổi giới thiệu bối cảnh
(background briefings) với các nhà ngoại giao, các chính trị gia và các nhà hoạch
định chính sách nếu họ được biết đến về mặt toàn cầu.
Đáng khích lệ rằng suốt năm 2018 hai diễn tiến chính đã xảy ra mà gợi ý rằng
lĩnh vực nghiên cứu Trung quốc đương thời như một toàn thể đang tiến hoá rồi theo
một hướng phê phán và mang tính xây dựng hơn. Tiếp sau sự xuất bản báo cáo
nghiên cứu cột mốc của bà, Magic Weapons: China’s Political Influence Activities
under Xi Jinping (Vũ khí Thần diệu: Các hoạt động Ảnh hưởng Chính trị của Trung
quốc dưới Tập Cận Bình), 18 nhà của nhà khoa học chính trị và chuyên gia Trung
quốc của New Zealand Ann-Marie Brady đã bị đột nhập và các máy tính của bà đã
bị đánh cắp. Đồng thời các đối tác hợp tác trung Hoa lục địa của Dr Brady đã bị
thẩm vấn về nghiên cứu của bà liên quan-đến Trung quốc. Thậm chí còn đáng lo
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ngại hơn, “đã thấy xe hơi của bà bị lục lọi theo những cách nhất quán với sự phá
hoại có chủ ý”.19 Trong phản ứng lại với cái được xem là một “chiến dịch sách
nhiễu [mà] tạo thành một sự đáp trả nghiên cứu của bà về ảnh hưởng của ĐCSTQ,
và một mưu toan để hăm doạ bà im miệng”,20 hơn 295 người ký từ 27 nước đã ký
một thư ngỏ lên án ĐCSTQ hăm doạ một học giả độc lập. Danh sách những người
ký tên nhìn giống một danh sách “Ai là Ai” của các chuyên gia về Trung quốc,
nhiều trong số họ có thể được xem như các học giả trung dung mà không có thiên
hướng chống-quyền thế đặc biệt.
Xu hướng tới một cộng đồng quả quyết hơn của các nhà quan sát Trung quốc
cũng trở nên rõ rệt từ vấn đề gai góc của các quyền thiểu số. Tiếp sau sự xuất bản
của tập sách được biên tập Tân Cương: Vùng Biên Cương Muslim của Trung quốc
trong năm 2004 nhà nước-đảng Trung quốc đã trả đũa bằng việc đưa vào danh sách
đen 13 trong số 16 tác giả đóng góp bài cho cuốn sách.21 Trong khi nước đi này
chống lại các học giả phê phán đã được chú ý rộng rãi lúc đó, nó đã không dẫn đến
một cuộc vận động đoàn kết công khai. Việc này đã thay đổi căn bản tiếp sau sự
tiết lộ về sự giam giữ hàng loạt hơn 1 triệu người Uyghur và Kazakh trong năm
2018. Đáp lại, Kevin Carrico đã đưa ra sự gợi ý rằng các học giả về Trung quốc
phải ký cái ông đã gọi là Lời hứa Tân Cương. Trong sự đóng góp của ông cho một
Cuộc Đàm luận Hồ sơ Trung quốc (ChinaFile Conversation) ông đã giải thích suy
nghĩ đằng sau sáng kiến này:

Ý tưởng là những người ký lời hứa này, và rồi tại bất kể cuộc nói chuyện công khai
nào, bất chấp nó được tổ chức ở đâu, người đó bắt đầu câu chuyện bằng việc lưu
ý: “tôi muốn kêu gọi sự chú ý của công chúng đến sự thực rằng hàng trăm ngàn
người Uighur bây giờ đang bị giữ một cách tuỳ tiện trong các trại cải tạo chính trị
tại quê hương họ ở Tân Cương. Đối mặt với một tình hình như thế này, cộng đồng
của các học giả về Trung quốc không thể ngậm miệng.” Một tuyên bố công khai
như vậy là một sự từ chối sự tự-kiểm duyệt, trong khi cũng nâng cao nhận thức về
tình hình ở Tân Cương.22

Vào cuối tháng Mười Một 2018, 269 người ký đã công khai ủng hộ Lời hứa Tân
Cương, mà bây giờ được gọi là Sáng kiến Tân Cương.23
Vào ngày 26-11-2018, 606 học giả từ 39 nước cũng đã ký tuyên bố của các Học
giả Lo âu về sự Giam giữ Hàng loạt các Thiểu số Turkic của Trung quốc, làm nổi
bật “các mối lo ngại của họ và … [kêu gọi] cộng đồng quốc tế hành động liên quan
đến sự lạm dụng hàng loạt các quyền con người và các cuộc tấn công có chủ ý
chống lại các văn hoá bản địa hiện đang xảy ra ở XUAR [Khu Tự trị Uyghur Tân
Cương] của Trung quốc”.24 Các cuộc vận động công khai phê phán sự cai trị độc
đoán cứng rắn của ĐCSTQ cũng như các sự lạm dụng quyền con người có hệ thống
và tràn lan các tại ngoại vi của Trung Hoa lục địa là dấu hiệu về một lĩnh vực học
thuật trong chuyển đổi.
Điều này có nghĩa rằng các học giả về Trung quốc đang bày tỏ rồi một thái độ
phê phán hơn đối với đảng-nhà nước. Nhưng hệt như đúng cho các nhà hoạt động
dân chủ ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông, tôi cho rằng chúng ta cần
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bước lên một đường tinh tế giữa việc làm nổi bật các thiếu sót của sự cai trị độc
đoán và sự lên án toàn bộ cả một dân tộc và văn hoá. Cần có sự phân biệt giữa
Trung quốc “chính thức” và “Trung quốc phi chính thức”. Martin Thorley đã chỉ
ra một cách đúng đắn rằng các nhà quán sát
Trung quốc cần thận trọng hơn nhiều khi thảo luận các chiến thuật ảnh hưởng của
nhà nước-đảng Trung quốc nhằm để không ám chỉ các mảng mênh mông của
những người được nhận diện theo những cách khác nhau dưới cái ô thuật ngữ
“người Hoa”. Chúng ta phải chú ý nhiều hơn đến sự khác biệt giữa Trung quốc
“chính thức” và Trung quốc “phi chính thức”—tức là, giữa một mặt lập trường của
nhà nước và mặt khác kinh nghiệm sống thường bị che mờ của nhân dân Trung
quốc trong lĩnh vực tư và trong không gian giảm đi vượt quá sự nắm bắt của chế
độ công chức.25

Tôi đồng ý với Martin Thorley và nghĩ rằng quả thực có một sự nguy hiểm của sự
phê phán chính đáng đối với các hoạt động quyền lực sắc của ĐCSTQ, cả ở trong
nước lẫn nước ngoài, biến thành một chiến dịch kiểu McCarthy chống lại các công
dân trung Hoa lục địa. Trong cuốn sách này tôi đã nêu những sự nghi ngờ về sự
khôn ngoan của sự đổi hướng bản địa chủ nghĩa trong phong các trào dân chủ của
Đài Loan và Hồng Kông. Trong khi diễn tiến chính trị không may này một phần bị
kích thích bởi một sự oán giận chính đáng đối với các hoạt động mặt trận thống
nhất bất hợp pháp do ĐCSTQ-lãnh đạo ở trong cả hai khu vực, các nhà bản địa chủ
nghĩa và dân tộc chủ nghĩa Đài Loan và Hồng Kông cũng đã có tội về việc rập
khuôn và biến thành dê tế thần trung Hoa lục địa. Như tôi đã lý lẽ suốt cuốn sách
này, không là lợi ích được khai sáng của Đài Loan, Hồng Kông hay của bất kể khu
vực khác nào để nhét toàn bộ dân tộc vào một rọ và đổ trách nhiệm cho họ vì hệ
thống chính trị độc đoán của Trung hoa lục địa.

Các ngụ ý chính sách
Aaron Friedberg chắc chắn đúng khi chỉ ra rằng
chiến lược theo đuổi bởi các nhà lãnh đạo Trung quốc … đã, và vẫn, được thúc
đẩy đầu tiên và trước hết bởi cam kết của họ để duy trì sự độc quyền của Đảng
Cộng sản Trung quốc đối với quyền lực chính trị trong nước. Việc ĐCSTQ sử dụng
chủ nghĩa dân tộc hung hăng, việc nó nuôi dưỡng các đòi hỏi và các sự phàn nàn
lịch sử chống lại các cường quốc nước ngoài, và việc nó từ chối ý tưởng rằng, thực
ra, có các giá trị con người phổ quát, là các phần cốt lõi của cương lĩnh của nó cho
việc huy động sự ủng hộ dân chúng và sự bênh vực tính chính đáng của chế độ. Là
không thể để có thể hiểu các tham vọng, các nỗi sợ, chiến lược và chiến thuật của
chế độ hiện hành của Trung quốc mà không nhắc tới đặc tính độc đoán, các gốc rễ
Leninist phi tự do và đặc biệt của nó.26

Cũng đúng, như Samantha Hoﬀman đã lập luận, rằng từ quan điểm của ĐCSTQ,
“mỗi thành viên của xã hội Trung quốc có một nghĩa vụ để giữ vững an ninh của
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Đảng-nhà nước Trung quốc. Để hiểu điều này cần đến việc lưu ý rằng chiến lược
an ninh quốc gia của Trung quốc căn bản nhắm tới việc giữ vững sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Trung quốc.”27 Trong khi chủ nghĩa nghiệp đoàn và sự thâu nạp
tiếp tục do ĐCSTQ-lãnh đạo quả thực là một trở ngại cho xã hội dân sự mới sinh
của Trung Hoa lục địa để giải phóng và tự do hoá bản thân nó khỏi sự cai trị độc
đảng, là đáng nhắc đi nhắc lại rằng các nhà hoạt động dân chủ Trung quốc đang
làm rồi cái họ có thể để tự do hoá và dân chủ hoá chính thể của họ.
Đấy là vì sao các nhà phân tích chính sách phải đi xa hơn chiến lược phiến diện
ngăn chặn Trung quốc, mà sẽ không chỉ gây tác hại cho “Trung quốc chính thức”
mà cả cho “Trung quốc phi chính thức” nữa. Một chính sách Trung quốc có ý nghĩa
hơn như thế sẽ là để hợp tác với Trung quốc nơi chúng ta có thể (thí dụ trong các
lĩnh vực làm giảm nhẹ sự biến đổi khí hậu, ngăn chặn đại dịch, chống buôn người,
vân vân) và phê phán Trung quốc nơi chúng ta phải (thí dụ về các chính sách sắc
tộc hết sức có vấn đề, các vi phạm các quyền con người và sự thiếu minh bạch và
trách nhiệm giải trình của ĐCSTQ,v.v.). Hệt như các nhà hoạt động dân chủ cần
lưu tâm để không rơi vào bẫy tư duy chiến lược phân đôi, các học giả phê phán cần
biết rằng có nhiều vai trò để đóng hơn là “người ôm gấu trúc” hay “kẻ giết rồng”
mang tính cách ngôn. Cả chiến lược can dự vô điều kiện lẫn chiến lược ngăn chặn
liều lĩnh đều sẽ là không đủ khi đối xử với một đối thủ chính trị ghê gớm như nhà
nước-đảng Trung quốc. Như tôi đã cho thấy suốt cuốn sách này, là có thể cho chúng
ta với tư cách các học giả độc lập và phê phán để tìm kiếm một lập trường thứ ba
nơi ta không theo một phe phái chính trị, dù là ĐCSTQ ở Trung Hoa lục địa, QDĐ
hay DPP ở Đài Loan hoặc DP hay các đảng địa phương chủ nghĩa ở Hồng Kông.
Trong một tranh luận Twitter gần đây về các thái độ giữa các chuyên gia Trung
quốc không-người Hoa đối với nhà nước-đảng Trung quốc, Bernt Berger từ Hội
đồng Đức về các Quan hệ Đối ngoại đã đưa ra luận điểm rằng “không phải là công
việc của tôi với tư cách một học giả độc lập để bước vào vương quốc nhà hoạt động
và đi và thử làm thay đổi Trung quốc. Đó là việc của nhân dân Trung quốc.”28 Tôi
cho rằng khi các học giả không-người Hoa, như những người bên ngoài, phê phán
chủ nghĩa độc đoán trong cả ba khu vực, việc này không biến họ thành các nhà hoạt
động cứ khăng khăng để làm thay đổi Trung quốc chống lại ý chí của nó. Thay vào
đó, trong cuốn sách này tôi đã cho rằng bất kể loại nào của sự uyên thâm học thuật
can dự về mặt xã hội và chính trị phải phê phán một cách mặc định việc sử dụng
quyền lực chính trị vô trách nhiệm, không minh bạch và tuỳ tiện. Trong cuốn sách
này tôi cũng đã đưa ra ba phạm trù chống-quyền thế, ủng hộ-quyền thế và xuyênquyền thế. Điều này có nghĩa rằng những nhà quan sát mà cảm thấy không thoải
mái phê phán công khai ĐCSTQ cũng có thể chọn để có một lập trường xuyênquyền thế, mà trong mức độ ngang nhau chú ý đến cái có thể được gọi là Trung
quốc “chính thức” (được đại diện bởi đảng-nhà nước) và “Trung quốc phi chính
thức” (mà bao gồm phong trào các quyền dân sự và xã hội dân sự non trẻ của Trung
Hoa lục địa).

Quo vadis (Đi đâu)?
Trong Chương 2 tôi đã nhất trí với phê phán của Godement về các niềm tin ngây
thơ vào một “‘sự kết thúc của lịch sử’: một dự án nhân từ Jurgen Habermas-Barack
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Obama được một bầy kinh tế gia ủng hộ”29 và cho rằng lịch sử đã quay trở lại. Thay
cho việc nhìn năm 2018 như một điểm ngoặt trong sự diễn biến chính trị của Trung
Hoa lục địa, tôi đã cho rằng năm 1989 đã là thời khắc then chốt trong sự diễn biến
chính trị của Trung Hoa lục địa, mà đã đặt nước này một cách vững chắc lên quỹ
đạo hiện thời của nó. Trong Chương 3 tôi đã nhắc đến sự uyên thâm của sử gia Đức
Reinhart Koselleck, người đã cho rằng nhằm để diễn giải lịch sử các học giả phải
làm cho mình quen thuộc với “các không gian trải nghiệm” cũng như “các chân
trời kỳ vọng” của những người nắm vai trò chủ đạo được họ nghiên cứu.30 Tôi đã
phê phán xu hướng trong các nghiên cứu dân chủ hoá để chỉ nhìn lại và chỉ đưa ra
các sự duy lý hoá sau sự kiện (post facto) của các quá trình diễn biến chính trị đã
kết thúc. Tôi đã cho rằng các nghiên cứu dân chủ hoá cần vượt qua sự bế tắc (stasis)
lý thuyết của nó bằng việc kết nối lý thuyết với thực tiễn, bằng việc vay mượn khái
niệm nhân học của các cách tiếp cận emic (từ chủ thể) và etic (từ khách thể), và
bằng việc ủng hộ đàm luận TOC (lý thuyết về sự thay đổi) đã đi tiên phong trong
lĩnh vực nghiên cứu phát triển. Dựa vào sự phê phán này của các nghiên cứu dân
chủ hoá quy ước tôi đã đưa ra ba TOPC (lý thuyết về sự thay đổi chính trị) mà có
thể là hữu ích cả cho sự phân tích post facto của lịch sử chính trị cũng như cho lập
kế hoạch chiến lược ex ante (trước) trong cuộc đấu tranh vì dân chủ, ở Trung Hoa
lục địa, Đài Loan và Hồng Kông, cũng như trong các phần khác của thế giới. Vấn
đề với “các chân trời kỳ vọng”, tuy vậy, là, chỉ thời gian mới sẽ cho chúng ta biết
phân tích hay sự vận động của ai hoá ra là có tính tiên tri.
Tôi cũng đã cho rằng nghiên cứu so sánh về sự diễn biến chính trị trong ba khu
vực bị thiếu một cách đáng chú ý, và nơi các cố gắng để đưa ra phân tích sâu sắc
hơn thường đã thiếu. Trong phần tiếp sau tôi muốn suy ngẫm về các quan điểm lạc
quan thái quá về tương lai của các khu vực này mà đã chứng tỏ là sai. Trong năm
1998, nhà báo Hà Lan Willem van Kemenade đã xuất bản một cuốn sách hết sức
kích thích tư duy China, Hong Kong, Taiwan, Inc. Trong lời bạt của mình ông đã
suy đoán về những diễn tiến tương lai và đã cho rằng

Tổng thống Lý Đăng Huy, bị Bắc Kinh mắng nhiếc, sẽ rời khỏi sân khấu trong
năm 2000. Một nhà lãnh đạo mới, có lẽ từ DPP, sẽ không nhất thiết là dễ hơn để
xử trí, nhưng có thể bắt đầu lại tất cả và một mối quan hệ mới với ban lãnh đạo
Trung quốc có thể nổi lên. Các diễn tiến này có thể trùng với xu hướng chậm nhưng
không thể cưỡng lại được hướng tới sự tự do hoá trên lục địa. Một sự thu nạp vào
bất kỳ thoả thuận tái thống nhất nào phải là có thể chấp nhận được đối với nhân
dân của Đài Loan dân chủ, rồi có thể lót đường cho sự tái thống nhất hoà bình
trong tương lai xa trên cơ sở của một công thức mới, có thể chấp nhận được cho
cả hai bên. Giữa chừng “tam giác” kinh tế Trung quốc–Hồng Kông–Đài Loan sẽ
nổi lên như một tiếng nói thống nhất trong khu vực trong tương lai gần.31

Mười năm sau, Larry Diamond đã đi đến các kết luận quá lạc quan tương tự:
Trung quốc ngày nay là khác rất nhiều với Đài Loan, khi đó và bây giờ. Con đường
và nhịp điệu biến đổi chế độ của nó sẽ không theo con đường của Đài Loan. Nhưng
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nhiều hệ quả chính trị và chuẩn tắc của sự sự phát triển kinh tế sẽ cùng như nhau.
Nếu các thế hệ mới của các nhà lãnh đạo chính trị, các nhà kỹ trị, các doanh nhân,
các trí thức, và các nghệ sĩ Trung quốc có thể được can dự một cách mạnh mẽ và
vẫn một cách tôn trọng, thì kết cục chính trị, sớm muộn, sẽ chắc cùng như ở Đài
Loan: một hình thức nào đó của dân chủ đích thực.32

Như tôi đã lập luận trong Chương 2, các đánh giá như vậy phải được xem như có
cơ sở trong lý thuyết hiện đại hoá, mà không áp dụng cho trường hợp của Trung
Hoa lục địa. Thời hạn sử dụng ngắn của các suy đoán như vậy về tương lai chính
trị của các khu vực này phải cảnh báo bất kể nhà quan sát nào thử nhìn vào quả cầu
pha lê theo tục ngữ.
Biết rõ sự thực rằng các sự mơ màng tiếp theo của tôi có thể hoá ra không đúng
ngang thế, tôi sẽ đưa ra một triển vọng bi quan hơn nhiều cho khu vực. Những gì
chúng ta đang chứng kiến, cả trên mức toàn cầu và trong khu vực Đông Á, là các
xu hướng mâu thuẫn hướng tới sự vướng víu kinh tế và sự phân mảnh chính trị.
Trong khi các nhà lý luận hiện đại hoá từ lâu đã cho rằng sự phát triển kinh tế sẽ
kích sự tự do hoá chính trị và sự dân chủ hoá, quỹ đạo của Trung Hoa lục địa gợi
ý rằng trong các quá trình phát triển để ngỏ của nó một sự quân phiệt hoá gia tăng
của nhà nước và xã hội là cũng có thể ngang thế. Trong cuốn sách này tôi đã cho
thấy trong trường hợp của cả Đài Loan và Hồng Kông, các phong trào dân chủ
tương ứng của chúng đã trở nên vướng víu như thế nào vào xung đột sắc tộc và đã
làm nảy sinh các đảng chính trị bản địa chủ nghĩa và dân tộc chủ nghĩa chủ trương
sự tự-quyết và/hoặc sự độc lập. Sự nổi lên của chủ nghĩa dân tộc Đài Loan và Hồng
Kông là hiển nhiên từ các khảo sát thăm dò công luận được tiến hành trong cả hai
khu vực. Chúng gợi ý rằng tình cảm bản địa chủ nghĩa rõ ràng đang lên (xem Hình
11.1). Một khảo sát công luận theo chiều dọc được tiến hành bởi Đại học Quốc gia
Chính Đại của Đài Loan kể từ 1992 làm nổi bật rằng vào năm 2014 hơn 60 phần
trăm của những người trả lời của nó đã tự nhận chỉ như người Đài Loan (台湾人).
Chỉ vài người trả lời đã đồng ý chỉ là người Trung quốc (中国人) và sự ủng hộ để
thấy mình như cả là người Đài Loan và người Trung quốc (người đô thị 都是) cũng
đã giảm đột ngột.33 Chương trình Công Luận của Đại học Hồng Kông đã tiết lộ một
xu hướng tương tự ở ĐKHCHK. Trong các năm 2013 và 2014 số ngày càng tăng
của những người trả lời tuyên bố mình như những người Hồng Kông (香港人), hơn
là như các công dân Trung quốc (中国人), những người Á châu (亚洲人), các thành
viên của chủng tộc trung Hoa (中 民族一份子), các công dân của CHNDTH (中
人民共和国国民) hay các công dân toàn cầu (世界公民) (xem Hình 11.2).34
Với tư cách một nhà nghiên cứu hậu-thực chứng chủ nghĩa tôi hoàn toàn có ý
thức về những thiếu sót của việc thiết kế các khảo sát công luận như vậy. Thế mà
từ một viễn cảnh dọc tôi thừa nhận rằng chúng lần vết chính xác sự thay đổi tình
cảm công chúng trong cả hai khu vực. Trong các Chương 8 và 10 tôi đã phê phán
sự nổi lên của chủ nghĩa bản địa và chủ nghĩa dân tộc ở Đài Loan và Hồng Kông.
Cái tôi thấy đáng lo ngại là, bây giờ chúng ta đang chứng kiến sự nổi lên của ba
dạng chủ nghĩa dân tộc trong cả ba khu vực: một chủ nghĩa dân tộc hung hăng do
ĐCSTQ-dẫn đầu nhắm tới việc duy trì chế độ chính trị tư bản chủ nghĩa cánh hẩu
của Trung Hoa lục địa; một biến thể Đài Loan mà đã chuyển từ dạng sắc tộc, văn

Taiwanese-Người Đài Loan; Both Taiwanese and Chinese-Cả là người Đài Loan và Trung quốc; Chinese-Người Trung quốc; Non respone-Không trả lời

HÌNH 11.1 Vấn đề về sự tự-nhận diện ở Đài Loan

Nguồn: Election Study Center, National Chengchi University (2019), Taiwanese/
Chinese Identity (June 1992–December 2018). Available online: https://esc.nccu.
edu.tw/course/news.php?Sn=166# (accessed 24 February 2019)
Cnhinese Rating-Đánh giá là người Trung quốc; Asians Rating-Đánh giá là người Á châu; Members of the Chinese Race Rating-Đánh gía thuộc Chủng tộc Hoa
Citizens of PRC Rating-Đánh giá là công dân CHNDTH; Global Citizén Rating-Đánh giá là công dân toàn cầu

Thời gian khảo sát
HÌNH 11.2 Sự thay đổi sự tự-nhận diện ở Hồng Kông

Source: Public Opinion Programme, University of Hong Kong, Strength of Identity,
Combined Charts (half-yearly average) (July–December 1997–July–December 2018).
Available
online:
www.hkupop.hku.hk/english/popexpress/ethnic/overall/
halfyr/overall_halfyr_chart.html (accessed 24 February 2019)
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hoá sang một hình thức công dân hơn của chủ nghĩa dân tộc; và một chủ nghĩa dân
tộc Hồng Kông mới sinh mà có thể hoặc lấy dạng của một chủ nghĩa dân tộc sắc
tộc, văn hoá hay công dân.
Mối lo của tôi về sự đụng độ đang tới này của các chủ nghĩa dân tộc là, có vẻ
đối với tôi rằng một số nhà dân chủ ở Đài Loan và Hồng Kông có vẻ đã kết luận
rằng họ cần đánh bại ĐCSTQ tại chính trò chơi của nó. Việc này, tuy vậy, là phiến
diện về mặt trí tuệ, đạo đức và chính trị và có thể là tự-thất bại. Tong Lam đã chỉ
ra một cách đúng đắn rằng
chủ nghĩa dân tộc Trung quốc không được xem như một ý thức hệ tổng gộp mà
như một sự tích tụ của các lợi ích, các ý tưởng, và các thực hành bị chiếm đoạt bởi
nhà nước, các công ty kinh doanh, các trí thức và giai cấp trung lưu cho các mục
đích khác nhau. Thế mà bất chấp sự căng thẳng và tính không thích hợp giữa các
hình thức chính thức và phổ thông của chủ nghĩa dân tộc Trung quốc, nội dung ở
dưới là đồng đều và nguyên khối một cách lạ lùng. Các sự biểu lộ của chủ nghĩa
dân tộc Trung quốc, bất chấp dù chúng là tự phát, được nhà nước-bảo trợ, hay bị
dẫn dắt về thương mại, tất cả đều được trình bày về mặt sự đối lập phân đôi đơn
giản Đông–Tây hay Trung quốc–Hoa Kỳ. Hơn nữa, tính kỳ dị và tính đơn giản của
thế giới quan này có khuynh hướng coi nhẹ một cách có hệ thống các sự khác biệt
nội bộ—thí dụ, việc đàn áp các tiếng nói chính trị bất đồng ý kiến và việc phớt lờ
các quyền của các thiểu số và phụ nữ, các lợi ích của Tây Tạng, địa vị độc lập của
Đài Loan, và tính tự trị của Hồng Kông.35

Các nhà dân tộc chủ nghĩa Đài Loan có thể cho rằng chỉ bằng “việc củng cố” bản
sắc dân tộc của Đài Loan thì nhà nước quốc đảo mới sẽ có khả năng bảo vệ mình
chống lại một ĐCSTQ ngày càng quân phiệt. Một khảo sát được tiến hành bởi Quỹ
Đài Loan cho Dân chủ có thiên hướng DPP đã thấy trong mùa xuân 2018 rằng gần
“70 phần trăm người Đài Loan sẵn sàng lao vào chiến tranh nếu giả như Trung
quốc thử sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực”.36 Một cuộc chiến tranh giữa CHNDTH
và THDQ có xảy ra trong tương lai có thể thấy trước, và nếu giả như Đài Loan có
khả năng tự bảo vệ mình, các nhà dân tộc chủ nghĩa Đài Loan sẽ có khả năng để
cho rằng không có lựa chọn thay thế nào khác cho thái độ không khoan nhượng
của họ và rằng, theo lời của Saul Alinsky, các mục đích cá biệt biện minh cho các
phương tiện cá biệt. Nhưng sau khi đã nghiên cứu sự dân chủ hoá của Đài Loan
trong 20 năm qua, tôi không được thuyết phục. Đã không chỉ là sự đổi hướng dân
tộc chủ nghĩa ở Đài Loan do sự thao túng của phái NT của DPP. Bên trong DPP,
đã cũng có các nhà cải cách trung dung giống cựu chủ tịch đảng Hứa Tín Lương
(Xu Xinliang 許信良), người trong giữa-các năm 1990 đã khai thác những cách
chung sống hoà bình giữa một hình thức công dân của chủ nghĩa dân tộc Đài Loan
và chủ nghĩa dân tộc quân phiệt của ĐCSTQ. Đáng tiếc, quan niệm của ông về các
công dân Đài Loan, như “những người đứng dậy” với “một tinh thần luôn không
ngừng di chuyển, với nó người Đài Loan, do là các hậu duệ của những người đến
định cư, được thừa hưởng cái làm nền tảng cho tất cả các nền văn minh, định lại
tiến trình lịch sử đã qua” đã không nhận được sự ủng hộ chính trị và dân chúng
rộng rãi.37 Vấn đề là khi các lãnh tụ chính trị hy vọng vào các chủ nghĩa dân tộc để
giải quyết các mối quan hệ giữa nhà nước, giải pháp có khả năng nhất sẽ là chiến
tranh. Elizabeth Economy đã chỉ ra một cách đúng đắn rằng “sự bành trướng quân
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sự của Trung quốc ở Biển Đông và đòi hỏi chủ quyền đối với Đài Loan đặt ra sự
đe doạ đáng kể cho hoà bình và sự ổn định trong vùng châu Á Thái Bình dương”.38
Một cuộc chiến tranh ở Eo biển Đài Loan, tuy vậy, sẽ không chỉ là tai hoạ cho
cả hai bên mà cũng có tiềm năng phát triển từ một cuộc chiến tranh khu vực thành
một cuộc Chiến tranh Thế giới nữa. Đấy là vì sao tôi cho rằng các nhà hoạt động
cần sáng tạo hơn và tìm những cách để xây các cây cầu giữa các phong trào dân
chủ tương ứng của họ. Là quan trọng để nhớ rằng không chỉ ở Đài Loan mà cả ở
Trung Hoa lục địa và Hồng Kông có các tiếng nói kêu gọi cho sự tiết chế. Lưu Hiểu
Ba và và những người ký Hiến chương 08 đã gợi ý rằng xung đột giữa CHNDTH
và THDQ có thể được giải quyết một cách hoà bình bằng việc thiết lập một nền
cộng hoà liên bang. Những người ký tên này cho rằng một

Trung quốc dân chủ phải tìm cách để hành động như một cường quốc lớn có trách
nhiệm đóng góp cho hoà bình và phát triển trong vùng châu Á Thái Bình Dương
bằng việc tiếp cận các nước khác theo tinh thần bình đẳng và công bằng. Ở Hồng
Kông và Macao, chúng ta phải ủng hộ các quyền tự do đã có rồi. Về Đài Loan,
chúng ta phải tuyên bố sự cam kết của chúng ta với các nguyên tắc của tự do và
dân chủ và sau đó, thương lượng như các bên ngang nhau, và sẵn sàng để thoả
hiệp, tìm kiếm một công thức cho sự tái thống nhất hoà bình. Chúng ta phải tiếp
cận các tranh chấp trong các vùng dân tộc-thiểu số của Trung quốc với một đầu óc
cởi mở, tìm những cách để có được một khung khổ dễ thực hiện mà bên trong đó
tất cả các nhóm sắc tộc và tôn giáo có thể hưng thịnh. Chúng ta phải nhắm cuối
cùng đến một liên bang của các cộng đồng dân chủ của Trung quốc.39

Benny Tai, người có tầm nhìn chiến lược đằng sau phong trào OCLP của Hồng
Kông, tương tự đã cho “rằng tiếp sau sự chấm dứt của ‘chế độ độc tài’ ở Trung
quốc, các nhóm sắc tộc khác nhau của nước này có thể thực hiện quyền tự quyết
của họ và quyết định họ có thể liên kết với nhau như thế nào. ‘Chúng ta có thể
quyết định trở nên độc lập, là phần của một hệ thống liên bang hay một hệ thống
liên minh giống hệ thống của EU’, ông đã nói.”40 Điều này gợi ý, rằng “các chân
trời kỳ vọng” giữa các nhà dân chủ trung Hoa lục địa và Hồng Kông bao gồm một
tầm nhìn về sự cùng tồn tại hoà bình cho tất cả ba vùng.
Trong những năm tới sẽ là trách nhiệm của các nhà hoạt động và các nhà nghiên
cứu hàn lâm để tìm thấy những cách sáng tạo để vượt qua các sự khác biệt của họ
và tìm được điểm chung. Các học giả và các nhà nghiên cứu về các quá trình dân
chủ hoá phải tiếp tục để tìm thấy những cách để khắc phục các hạn chế của các
nghiên cứu dân chủ hoá nói chung và lý thuyết hiện đại hoá nói riêng. Cuốn sách
này bây giờ có thể được dùng như một bản đồ nhận thức cho các nhà hoạt động
dân chủ ở Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng Kông và giúp họ suy ngẫm về các
chiến lược và chiến thuật cải cách tương ứng của họ. Tôi hy vọng rằng với sự giúp
đỡ của xuất bản phẩm này tôi sẽ có một đóng góp nhỏ để duy trì hoà bình, không
chỉ bên trong Trung Hoa lục địa, mà cả giữa Trung Hoa lục địa, Đài Loan và Hồng
Kông.
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