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TÓM TẮT LUẬN VĂN CAO HỌC KHÓA IX ( 2008 – 2010)

1. Quan hệ giữa Cộng hòa nhân dân Ấn Độ với Cộng hòa

nhân dân Trung Hoa từ năm 1991 đến năm 2008

Học viên Trần Thúy An

Quan hệ chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc được thiết lập vào năm 1950,

sau khi hai nước giành được độc lập từ tay chủ nghĩa thực dân xâm lược. Là hai

nước láng giềng lớn với hai chế độ chính trị hoàn toàn khác nhau, quan hệ Ấn -

Trung từ giữa thế kỷ XX đến nay đã trải qua nhiều biến động với những bước

thăng trầm do bối cảnh quốc tế, khu vực cũng như bản thân hai nước đưa lại.

Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, toàn thế giới đứng trước những thời cơ

và thách thức mới, nền kinh tế và chính trị toàn cầu có nhiều thay đổi lớn, các

cường quốc đang không ngừng cố gắng để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của

mình, các nước đang phát triển cũng lợi dụng những thành quả của cuộc cách

mạng khoa học kỹ thuật hiện đại để thực hiện chiến lược “đi tắt đón đầu”, tích

cực, nhanh chóng hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Hội nhập chính là cái “vé

vào cửa” của nền kinh tế toàn cầu mà không quốc gia nào có thể né tránh. Tiến

trình toàn cầu hoá và khu vực hoá đang diễn ra mạnh mẽ, gắn kết toàn thế giới

vào một sân chơi kinh tế chung với những thời cơ, thách thức và những lợi ích

đan xen.

Một bức tranh kinh tế, chính trị, xã hội mới, sống động đang được xây

dựng. Bên cạnh sự phát triển như vũ bão của kinh tế, của khoa học – công nghệ

và những thể chế toàn cầu thì những nhân tố đe doạ đến an ninh, ổn định của thế

giới đang còn tồn tại một cách nóng bỏng và xuất hiện nhứng nguy cơ phi truyền

thống. Trên thế giới, chủ nghĩa bá quyền và nền chính trị cường quyền vẫn có cơ
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hội được thúc đẩy, chủ nghĩa khủng bố, ly khai cực đoan xuất hiện ở khắp nơi đòi

hỏi cả cộng đồng quốc tế phải có những nỗ lực chung để đối phó với nó. Ấn Độ

và Trung Quốc cũng đang phải đối diện với tất cả những thực tế này. Vượt qua

những bất đồng, trở ngại do quá khứ để lại, hai nước đang bắt tay nhau với những

nỗ lực chung, bởi sự phát triển, ổn định của mỗi quốc gia, khu vực chính là cơ sở

để xây dựng sự ổn định toàn cầu. Đó cũng là một trong những điều kiện quan

trọng để Ấn Độ và Trung Quốc có thể vươn mình xa hơn trong việc phát huy ảnh

hưởng ra bên ngoài.

Quan hệ Ấn - Trung từ sau Chiến tranh lạnh đã dần được cải thiện và

hâm nóng trên cơ sở những tiềm năng to lớn của mỗi nước. Hai quốc gia khổng

lồ này cũng đang chứng tỏ vai trò của mình trong việc cân bằng sức mạnh toàn

cầu, góp phần vào việc xây dựng một trật tự thế giới đa cực hợp lý với những cơ

sơ pháp lý đã được thừa nhận. Trên cơ sở đó, trục tam giác chiến lược Nga –

Trung – Ấn đang được hình thành trong thực tế và có vai trò to lớn trong việc cân

bằng lực lượng với Mỹ và phương Tây. Vị thế đó phản ánh thực lực kinh tế,

chính trị và vai trò kinh tế của hai quốc gia này, họ đang chứng tỏ cho cộng đồng

quốc tế thấy vị trí của họ trong “bàn cờ lớn” thế giới. Ấn Độ và Trung Quốc đang

có đầy đủ những điều kiện và cơ hội để vươn lên mạnh mẽ hơn, chiếm vị trí xứng

đáng hơn trong vai trò quốc tế.

Phía trước hai nước còn nhiều vấn đề giải quyết vì những mâu thuẫn, bất

đồng trong quá khứ đang còn tồn tại và sẽ nảy sinh. Những vấn đề lớn như biên

giới, vấn đề Đatlai Latma… khó được giải quyết dứt điểm trong thời gian ngắn,

cùng với sự ngăn cản của các thế lực bên ngoài, hai nước trong quá trình phát

triển bất kỳ từ phương diện chính trị, kinh tế hay chiến lược quân sự và an ninh

đều không thể tránh khỏi sự cạnh tranh và mâu thuẫn. Tuy nhiên, sự phát triển đi

lên và tỉ lệ thuận với nó là sự hợp tác tốt đẹp của hai nước trong tương lai là điều
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tất yếu bởi họ có đủ tiềm lực và ý trí để dẹp bỏ dần những bất đồng và cùng hoạt

động chung.

Ấn Độ và Trung Quốc đang chứng minh sức mạnh tổng thể của mình với

vị thế của hai quốc gia lớn mạnh đầy tiềm năng và triển vọng. Hợp tác của hai

nước đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển trên cơ sở hiểu biết, tin cậy và nhân

nhượng lẫn nhau. Hai nước đang xây dựng mối quan hệ láng giềng thật sự hữu

nghị và thân thiện vì một châu Á hoà bình và thịnh vượng.

2. Hợp tác an ninh – quốc phòng giữa Mỹ và các nước Đông

Nam Á trong nhiệm kỳ tổng thống George W.Bush

Học viên Hoàng Lan Anh

Chương 1: Những nhân tố chính chi phối tiến trình hợp tác giữa Mỹ và

Đông Nam Á trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng. Chương này nêu và phân tích

những nhân tố chính chi phối tiến trình hợp tác giữa Mỹ và Đông Nam Á trong

lĩnh vực an ninh - quốc phòng, trong đó đề cập đến những nhân tố khách quan và

nhân tố chủ quan tác động đến tiến trình này

Chương 2: Thực trạng hợp tác giữa Mỹ và Đông Nam Á trong lĩnh vực

an ninh - quốc phòng. Chương này trình bày chủ trương chiến lược, triển khai

chính sách hợp tác an ninh - quốc phòng giữa Mỹ và Đông Nam Á  thông qua

khuôn khổ hợp tác đa phương và hợp tác song phương, trong đó hợp tác song

phương là chủ yếu, hợp tác đa phương có tính hỗ trợ.

Chương 3: Hợp tác an ninh - quốc phòng giữa Mỹ và Việt Nam. Chương

này tập trung làm rõ thực trạng hợp tác an ninh - quốc phòng giữa hai nước, tìm

ra những rào cản, từ đó khuyến nghị một số giải pháp thúc đẩy hợp tác song

phương trong thời gian tới.
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Sự kiện 11/9/2001 và cuộc chiến chống khủng bố đã nhắc Mỹ nhớ lại

rằng, Đông Nam Á là khu vực địa chiến lược đối với họ. Và trên thực tế, Mỹ đã

quay trở lại khu vực này. Thời gian tới, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện

quân sự ở Đông Nam Á. Điều này đã được khẳng định trong Báo cáo Quốc

phòng 4 năm một lần 2010 của Mỹ, theo đó xây dựng các mối quan hệ mới cũng

như duy trì những căn cứ sẵn có là điều kiện để Mỹ đảm bảo sự tiếp cận đầy đủ

các phần của thế giới có liên quan đến Đông Nam Á. Hơn nữa, trong bối cảnh

nền kinh tế khủng hoảng và cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq ngày càng khó

khăn, thách thức đối với Nhà Trắng chính là duy trì sự can dự ở Đông Nam Á về

các mặt quân sự, ngoại giao và kinh tế. Trong khi đó, cho đến nay, các nước

Đông Nam Á vẫn tìm kiếm sự cân bằng, vì thế họ sẽ chào đón sự hiện diện của

Mỹ trong khu vực, đồng thời duy trì các mối quan hệ song phương và đa phương

với Trung Quốc. Không một nước nào ở Đông Nam Á muốn bị đẩy vào thế phải

lựa chọn giữa hai cường quốc. Xuất phát từ nhu cầu thực sự từ hai phía, hợp tác

an ninh - quốc phòng giữa Mỹ và Đông Nam Á sẽ tiếp tục phát triển trong tương

lai. Mỹ cũng sẽ đẩy mạnh can dự nhiều hơn vào khu vực, kể cả trong những vấn

đề mà từ trước đến nay, Mỹ vẫn “lờ đi” như tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở

Biển Đông nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải của tàu thuyền Mỹ tại khu vực

này.

3. Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính 2008 tới cuộc

bầu cử tổng thống Mỹ

Học viên Phí Thị Lan Anh

Cuộc khủng hoảng tài chính 2008 đã đẩy nước Mỹ vào vòng suy thoái

kinh tế lớn nhất trong vòng hơn 7 thập kỷ kể từ cuộc Đại suy thoái 1929-1932.

Trong khi bóng ma của cơn bão khủng hoảng tài chính đã đang dần phủ lên bầu

trời nước Mỹ thì có một sự kiện khác thu hút sự quan tâm đặc biệt của không chỉ
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của dân chúng Mỹ mà còn của các nhà chính trị thế giới, các nhà kinh tế và hàng

triệu công dân toàn cầu, đó là cuộc bầu cử Tổng thống thứ 44 của Mỹ diễn ra vào

ngày 4/11/2008.

Cuộc bầu cử lần này làm chúng ta nhớ lại cuộc bầu cử năm 1932 khi

nước Mỹ đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc Đại suy thoái. Vậy là lần đầu

tiên sau 76 năm (1932 – 2008), khủng hoảng kinh tế xảy ra cùng lúc với cuộc bầu

cử Tổng thống Mỹ. Nếu như cuộc bầu cử năm 1932, ứng cử viên Đảng Dân chủ

Franklin Delano Roosevelt đã dành thắng lợi trước ứng cử viên Đảng Cộng hòa

là Tổng thống đương nhiệm - Herbert Clark Hoover, thì lần này các nhà quan sát

đặt ra câu hỏi: Liệu lịch sử nước Mỹ có lặp lại? Hay lịch sử sẽ ghi một dấu mốc

mới?

Kết quả của cuộc bầu cử: Obama đã dành thắng lợi và trở thành Tổng

thống da màu đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Các câu hỏi được đặt ra là:

Tại sao ông Obama lại giành được thắng lợi quan trọng này? Mối quan hệ giữa

cuộc khủng hoảng với kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống lần này như thế nào?

Liệu nhiệm kỳ của Tổng thống Obama có giải quyết được bài toán hóc búa của

nền kinh tế Mỹ? Các biện pháp mà Obama đã đang điều hành nền kinh tế số 1 thế

giới có đạt được hiệu quả hay không? Cuộc khủng hoảng tài chính 2008 đã tác

động rất lớn tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đặc biệt là tới kết quả cuối cùng của

cuộc bầu cử. Xuất phát từ vai trò và nghĩa thực tiễn đó, đã thôi thúc tác giả chọn

đề tài: “Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính 2008 tới cuộc bầu cử Tổng

thống Mỹ”.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn

được bố cục thành 3 chương. Nội dung của các chương được kết  cấu như sau:

Chương I: Khái quát chung về Khủng hoảng tài chính, bầu cử Tổng

thống Mỹ: Chương này sẽ đưa ra các lý luận về khủng hoảng tài chính, cách thức
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tiến hành bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Tác giả cho rằng mối quan hệ giữa khủng

hoảng kinh tế và bầu cử Tổng thống là mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị.

Chương II: Khủng hoảng tài chính và Bầu cử Tổng thống Mỹ 2008: Tác

giả tập trung nghiên cứu về cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và cuộc bầu cử

Tổng thống Mỹ. Đề tài tập trung phân tích mối quan hệ giữa hai sự kiện này dựa

vào cách nhìn nhận, đánh giá của cử tri Mỹ. Tác giả lập luận rằng kinh tế là ưu

tiên hàng đầu của các cử tri Mỹ chứ không phải là các vấn đề Iraq, Afghanistan

hay chủ nghĩa khủng bố.

Chương III: Triển vọng nền kinh tế Mỹ và nhiệm kỳ của Tổng thống

Obama. Trong chương này, tác giả phân tích triển vọng của nền kinh tế Mỹ trong

ngắn hạn và dài hạn nhờ việc phân tích các chính sách kinh tế - xã hội của Tổng

thống Obama. Tác giả cũng tập trung phân tích triển vọng của nhiệm kỳ Obama –

trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/2010 và nhiệm kỳ hai của Obama khi

ông tiếp tục ra tranh cử Tổng thống.

4. Hội nhập khu vực và quốc tế của hàng không Việt Nam từ

đổi mới

Học viên Nguyễn Thị Mai Anh

Hơn hai mươi năm đổi mới với những chủ trương, đường lối về hội nhập

kinh tế quốc tế đã tạo điều kiện cho ngành vận tải hàng không Việt Nam phát

triển. Trong xu thế hội nhập quốc tế, sự phát triển ngành vận tải hàng không đòi

hỏi phải có những chính sách, chủ trương đúng đắn và hiệu quả đảm bảo sự tham

gia sâu rộng của ngành trong quá trình hội nhập, tiến tới tự do hoá vận tải hàng

không. Luận văn “Hội nhập khu vực và quốc tế của hàng không Việt Nam từ đổi

mới” nhằm hai mục tiêu: i) xem xét đánh giá quá trình hội nhập của ngành vận tải

hàng không Việt Nam từ đổi mới đến nay và ii) đề xuất các giải pháp, kiến nghị
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phát triển về nâng cao hiệu quả hội nhập khu vực và quốc tế của ngành vận tải

hàng không Việt Nam trong giai đoạn tới.

Ngoài phần Lời mở đầu và phần Kết luận, luận văn gồm có 3 chương

chính. Chương 1 nói về những vấn đề lý luận và thực tiễn hội nhập khu vực và

quốc tế của ngành vận tải hàng không Việt Nam. Chương 2 tập trung về quá trình

hội nhập khu vực và quốc tế của ngành vận tải hàng không Việt Nam. Chương 3

đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả của ngành vận tải hàng không Việt

Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Quá trình hội nhập của ngành vận tải hàng không từ đổi mới đến nay có

vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Bên cạnh những yếu tố tích cực, quá trình

hội nhập của ngành vẫn tiềm ẩn những bất ổn khi thiếu định hướng tổng thể, chạy

đua quá mức theo thương mại. Luận văn đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu

quả hội nhập của ngành vận tải hàng không trong xu thế hội nhập quốc tế hiện

nay gồm: hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động trong lĩnh vực hàng

không; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh

5. Nhân tố Trung Quốc trong giai đoạn kháng chiến chống

thực dân Pháp của Nhân dân Việt Nam (1945 – 1954)

Học viên Nguyễn Tuấn Anh

Do vị trí địa lý của hai nước và hoàn cảnh lịch sử, từ hàng nghìn năm

trước Việt Nam đã có nhiều mối quan hệ với Trung Quốc. Đối với các thế hệ

người Việt Nam, nước Trung Hoa là người láng giềng lớn ở phương Bắc quen

thuộc từ rất sớm. Trong quá trình xây dựng đất nước, dân tộc ta đã tiếp thu nhiều

ảnh hưởng tốt đẹp của nền văn minh Trung Hoa làm phong phú thêm nền văn hóa

bản địa của người Việt. Mặc dù dưới các triều đại phong kiến, mối bang giao

giữa hai nước Việt - Trung đã có lúc trải qua những bước thăng trầm, song quan
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hệ giao lưu lâu đời về các mặt lịch sử, kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ, phong tục đã

xây đắp nên mối tình hữu nghị, hợp tác bền vững giữa nhân dân hai nước, vượt

qua mọi khó khăn thử thách.

Đặc biệt, trong thời kỳ cận đại khi cả Việt Nam và Trung Quốc đều trở

thành nạn nhân của chủ nghĩa đế quốc phương Tây thì nhân dân hai nước càng

thêm gắn bó. Ngay từ khi Cách mạng Trung Quốc thành công, Đảng Cộng sản

Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã hết lòng giúp đỡ các nhà cách mạng

Việt Nam hoạt động ở hải ngoại. Về phía Việt Nam, ngay từ trước Cách mạng

Tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam đã kiên quyết bày

tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phát xít

Nhật, chống chính quyền quốc dân đảng được đế quốc Mỹ bảo trợ.

Kể từ khi Việt Nam giành được độc lập (năm 1945), Cách mạng Trung

Quốc hoàn toàn thắng lợi (1949), quan hệ giữa hai chính phủ Việt Nam và Trung

Quốc được chính thức thiết lập (1950), mối bang giao Việt - Trung bước vào một

thời kỳ lịch sử mới. Từ đấy, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điều kiện tăng

cường và mở rộng quan hệ với nhau một cách công khai, trên mọi lĩnh vực với tư

cách là hai nhà nước có chủ quyền, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc

xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân

dân Việt Nam, Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc đã dành cho nhân dân

Việt Nam nhiều tình cảm và sự giúp đỡ trên mọi lĩnh vực.

Nổi bật trên mặt trận chính trị và đối ngoại trong thập niên 50 là tinh thần

đoàn kết ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong cuộc

kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam cũng như cuộc đấu

tranh chống âm mưu của giới cầm quyền Mỹ phá hoại Hiệp định Giơnevơ về lập

lại hòa bình ở Đông Dương, ngăn cản công cuộc thống nhất ở Việt Nam, đòi đế
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quốc Mỹ phải rút lực lượng quân sự khỏi Đài Loan là lãnh thổ không thể chia cắt

của Trung Quốc.

Như vậy, việc tìm hiểu về nhân tố Trung Quốc trong cuộc kháng chiến

chống Pháp của nhân dân Việt Nam cần một cái nhìn thấu triệt và toàn diện là

nhu cầu có ý nghĩa trên phương diện tổng kết lịch sử quan hệ quốc tế của Việt

Nam và thông qua đó góp phần phục vụ công tác thực tiễn đối ngoại hiện nay. Vì

vậy, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Nhân tố Trung Quốc trong giai đoạn kháng

chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945-1954)” làm đề tài luận

văn thạc sỹ của mình.

6.  Tác động của Toàn cầu hóa tới Việt Nam

Học viên Văn Thị Ngọc Ánh

TCH đã và đang trở thành một trong những xu thế chủ yếu của quan hệ

kinh tế quốc tế hiện đại, có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến nền kinh tế, chính

trị thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng.

Đứng trước xu thế này, không một quốc gia nào có thể tồn tại và phát

triển mà lại không tham gia vào quá trình toàn cầu hoá. Do đó, việc nhận thức

được tác động của toàn cầu hóa đóng vai trò quan trọng đối với quá trình hội

nhập của Việt Nam hiện nay. Việc Việt Nam tham gia vào quá trình toàn cầu hoá

và hội nhập kinh tế quốc tế trong những năm qua với phương châm “đa dạng hoá,

đa phương hoá quan hệ” và “sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước

trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển” đã đóng vai

trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước, góp phần nâng

cao thế và lực của trên trường quốc tế. Những thành tích to lớn đó đã khẳng định

tính đúng đắn đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời tạo tiền đề

thuận lợi và cần thiết để chúng ta phát huy hơn nữa vai trò của đối ngoại trong
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bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập. Như vậy, Việt Nam tham gia vào quá trình này

là tất yếu, hợp qui luật, đáp ứng được lợi ích quốc gia.

Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập cũng không tránh khỏi những khó

khăn, thử thách do những tác động tiêu cực từ quá trình toàn cầu hóa. Do đó, Việt

Nam cần nắm vững và quán triệt các chủ trương, quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ đã

được Đảng đề ra để thực hiện thắng lợi quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Kết cấu luận văn bao gồm mở đầu, ba chương và phần kết luận.

Ở phần mở đầu, sau khi đi vào phân tích tính cấp thiết của đề tài đối với

Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, tác giả điểm

lại tình hình nghiên cứu về đề tài hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới cùng với

các nguồn tài liệu được sử dụng trong quá trình làm đề tài. Mục đích, nhiệm vụ

của luận văn cũng như các phương pháp sử dụng khi nghiên cứu đề tài cũng được

đề cập một cách đầy đủ trong phần Mở đầu.

Nội dung của luận văn được thể hiện trong ba chương sau:

Thứ nhất, trình bày những khái niệm cơ bản về toàn cầu hoá, phân tích

những nhân tố chủ yếu thúc đẩy toàn cầu hoá.

Thứ hai, phân tích tác động tích cực, tiêu cực của quá trình toàn cầu hoá

ở Việt Nam (chủ yếu tập trung vào khía cạnh kinh tế, chính trị); qua đó, trình bày

chính sách đối ngoại của Việt Nam trong từng giai đoạn cụ thể.

Thứ ba, trình bày các giải pháp nhằm thúc đẩy hội nhập của Việt Nam và

triển vọng hội nhập (những thuận lợi và khó khăn về kinh tế, chính trị) của Việt

Nam trong thời gian tới.
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7. Quan hệ Việt Nam – Ngân hàng Thế giới

từ năm 1993 đến nay
Học viên Đào Thị Ngọc Bích

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã và đang nhận được sự hỗ trợ của

Ngân hàng Thế giới, một trong các định chế tài chính lớn nhất thế giới thường

cung cấp vốn và tri thức cho các nước đang phát triển để hỗ trợ cho công cuộc

tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo. Thông qua việc sử dụng các nguồn

vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Việt

Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới nhằm góp phần

giải quyết những thách thức trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Việt Nam hiện nay trở thành một trong những nước trong khu vực châu

Á thụ hưởng lớn từ nguồn tài trợ ưu đãi của Ngân hàng Thế giới. Nhận thức được

tầm quan trọng của các hoạt động do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ trong công cuộc

phát triển đất nước  cũng như những thách thức phải đối mặt trong bối cảnh Việt

Nam chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay, đề tài

Quan hệ Việt Nam – Ngân hàng Thế giới từ năm 1993 đến nay tập chung đánh

giá vai trò quan trọng của Ngân hàng Thế giới đối với sự phát triển kinh tế, xã

hội của Việt Nam trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm và kiến nghị

chính sách nhằm phát triển mối quan hệ này đi vào chiều sâu và toàn diện trong

tương lai.

Đề tài được chia làm ba chương, cụ thể: Chương I, khái quát quan hệ

Việt Nam – Ngân hàng Thế giới; Chương II, vai Trò của Ngân hàng Thế giới đối

với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam; Chương III, bài học kinh nghiệm

và kiến nghị chính sách hợp tác với Ngân hàng Thế giới.



12

Nhìn lại chặng đường lịch sử vừa qua của mối quan hệ giữa Việt Nam và

Ngân hàng Thế giới, bằng những hỗ trợ kỹ thuật và sự giúp đỡ về kinh tế, Ngân

hàng Thế giới đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công chính sách

đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, giữ vững độc lập, tự chủ và chủ

quyền của Việt Nam. Tính hiệu quả của mối quan hệ giữa Việt Nam và Ngân

hàng Thế giới luôn được các tổ chức quốc tế đánh giá cao và Việt Nam thường

xuyên được nhắc tới như một bài học thành công.

8. Tranh chấp Trung – Nhật ở Biển Hoa Đông: Thực trạng

và Triển vọng

Học viên Tôn Thất Bình

Lịch sử quan hệ Trung - Nhật (T-N) có những bước phát triển với nhiều

bước thăng trầm, lúc căng thẳng lạnh nhạt, lúc nồng ấm, tan băng. Từ sau chiến

tranh lạnh đến nay, quan hệ T-N đã có sự phát triển không ngừng cả chiều rộng,

lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên giữa hai nước vẫn còn có những

vấn đề tồn tại lớn như: lịch sử, Đài Loan, sự cạnh tranh vai trò nước lớn và đặc

biệt là vấn đề tranh chấp ở biển Hoa Đông (HĐ).

Tranh chấp ở biển HĐ giữa TQ và NB vấn đề nhạy cảm và gay cấn nhất

trong quan hệ hai nước. Sự tranh chấp này chủ yếu trên 2 phương diện: thềm lục

địa và chủ quyền đối với đảo Điếu Ngư. T-N đã bám và trích dẫn các nguyên tắc

khác nhau để đưa ra các yêu cầu của mình, trong đó: TQ chủ trương thềm lục địa

kéo dài tự nhiên với nguyên tắc phân định là “công bằng”; trong khi đó, NB chủ

trương thềm lục địa 200 hải lý, với nguyên tắc phân định là đường “trung gian”;

cả TQ lẫn NB đều tuyên bố đảo Điếu Ngư thuộc chủ quyền của mình.

Việc tranh chấp ở biển HĐ giữa T-N là xuất phát từ nhiều nguyên nhân,

trong đó nổi lên là: Từ tầm quan trọng của biển trong chiến lược phát triển của
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mỗi quốc gia; từ vị trí, vai trò của biển HĐ đối với TQ, NB trong sự lớn mạnh

của mỗi quốc gia, nhất là khi biển HĐ có trữ lượng tài nguyên dầu mỏ và khí đốt

dồi dào; từ sự ra đời của UNCLOS cũng đã làm tăng tính chất phức tạp trong vấn

đề tranh chấp chủ quyền ở biển HĐ giữa T-N.

Quá trình diễn ra tranh chấp giữa T-N ở biển HĐ bắt đầu từ năm 1969 và

lên tới đỉnh điểm, mang tính chất đối đầu giữa hai bên khi TQ tiến hành thăm dò,

khai tại mỏ dầu Xuân Hiểu vào năm 2004. Để tránh việc tranh chấp mở rộng, T-

N đã tiến hành đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp trên biển HĐ. Trải qua 11

vòng đàm phán (10.2004 - 11.2007), cùng với động lực từ những chuyến thăm

lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo hai nước, đàm phán biển HĐ giữa TQ và NB đã

từng bước tiến triển tích cực. Và ngày 18.6.2008, T-N đã ký kết “Thoả thuận về

hợp tác khai thác trên vùng biển tranh chấp Hoa Đông”.

Thỏa thuận xác định: hai bên sẽ cùng nhau xây dựng HĐ trở thành vùng

biển hoà bình, hợp tác, hữu nghị; thực hiện “gác tranh chấp, cùng khai thác”, trên

cơ sở không đi ngược lại với luật pháp mỗi bên; trước mắt, các doanh nghiệp NB

tham gia hợp tác khai thác tại mỏ dầu Xuân Hiểu với các doanh nghiệp TQ và sẽ

tiếp tục đàm phán về khả năng hợp tác tiếp theo tại các khu vực biển đang tranh

chấp giữa hai nước. Tuy nhiên, đã hơn 2 năm sau khi được ký kết, việc triển khai

thực hiện Thỏa thuận vẫn giậm chân tại chỗ.

Sỡ dĩ T–N có thể đi đến đồng thuận về nguyên tắc đối với vấn đề tranh

chấp và giải quyết tranh chấp ở biển HĐ là do nhiều nguyên nhân, trong đó nổi

bật là: môi trường quốc tế có sự thay đổi lớn; gắn liền với sự cải thiện của môi

trường quan hệ T–N; xuất phát từ những lợi ích chung và riêng mà TQ và NB có

được khi cùng khai thác mỏ dầu khí tại biển HĐ.

TQ và NB có vai trò hết sức quan trọng đối với khu vực CÁ-TBD. Diễn

biến tốt hay xấu trong mối quan hệ T-N nói chung, trong tranh chấp và giải quyết
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tranh chấp ở biển HĐ giữa hai nước nói riêng sẽ có tác động lớn đến an ninh của

khu vực. Nếu quan hệ T-N phát triển, và việc giải quyết tranh chấp ở biển HĐ

giữa hai nước tiến triển tích cực, sẽ tạo cho khu vực có môi trường hòa bình, an

ninh, ổn định và phát triển. Ngược lại, nếu quan hệ giữa hai nước có sự rạn nứt,

nhất là những rạn nứt, căng thẳng trong tranh chấp ở biển HĐ giữa hai nước sẽ

dẫn đến những bất ổn định trong khu vực.

Trước xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển của thế giới, cùng

với mối quan hệ T-N đã có những bước cải thiện trong thời gian qua, sẽ là cơ sở

để T-N tiếp tục có những nỗ lực cả trong nhận thức, lẫn trong hành động để biến

HĐ trở thành “một vùng biển của sự hòa bình, hợp tác và hữu nghị”. Tuy nhiên,

tranh chấp ở biển HĐ là vấn đề gay cấn nhất trong quan hệ T-N. Vấn đề này hết

sức phức tạp do các nguyên nhân lịch sử và càng trở nên phức tạp vì những lợi

ích hiện tại của hai nước. Chính vì vậy, việc giải quyết tranh chấp ở biển HĐ nói

chung, việc cùng khai thác giữa hai nước ở vùng biển này nói riêng khó có thể có

được những tiến triển tích cực trong tương lai gần.

9. Chính sách phát triển và sử dụng năng lượng nguyên tử

của Mỹ

Học viên Phạm Thị Kim Chi

Trong bối cảnh các nguồn năng lượng trên thế giới ngày càng cạn kiệt,

nhu cầu năng lượng tăng lên đến mức các nguồn cung cấp không đáp ứng được

đã khiến cho giá dầu và khí đốt thiên nhiên tăng nhanh. Bất ổn nghiêm trọng ở

các quốc gia và khu vực giàu có về dầu mỏ và khí đốt, cũng như nỗ lực chống

biến đổi khí hậu toàn cầu đặt ra cho các quốc gia trên thế giới vấn đề phát triển

các nguồn năng lượng thay thế và sạch hơn, trong đó có năng lượng nguyên tử,

nhằm phát triển kinh tế, ổn định an ninh và bảo vệ môi trường.
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Với mục tiêu tổng thể và lâu dài là bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia,

Mỹ đã đề ra định hướng chiến lược về phát triển năng lượng, đặc biệt là năng

lượng nguyên tử. Mỹ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng về năng

lượng cũng như năng lượng nguyên tử. Trong Chính sách năng lượng quốc gia

2001, cựu Tổng thống Mỹ G. W. Bush nhấn mạnh việc mở rộng sử dụng điện

nguyên tử là một yếu tố rất quan trọng và cần thiết nhằm giải quyết vấn đề biến

đổi khí hậu và tăng cường sự độc lập về năng lượng của quốc gia. Tổng thống

Barack Obama cũng ưu tiên vấn đề năng lượng trong các chính sách sửa đổi của

mình, và cũng bàn đến việc phát triển hơn nữa năng lượng nguyên tử.

Với những lý do trên, tác giả nhận thấy việc nghiên cứu đề tài “Chính

sách phát triển và sử dụng năng lượng nguyên tử của Mỹ” mang một ý nghĩa lý

luận và thực tiễn rõ ràng và cần thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương:

Chương I: Những vấn đề chung về năng lượng nguyên tử. Chương này

trình bày những vấn đề chung về năng lượng, năng lượng nguyên tử, tình hình

phát triển năng lượng nguyên tử trên thế giới và vai trò của năng lượng nguyên tử

cũng như mối quan tâm của Mỹ liên quan đến năng lượng nguyên tử.

Chương II: Chính sách năng lượng nguyên tử của Mỹ. Chương này trình

bày về mục tiêu, nội dung chính sách phát triển và sử dụng năng lượng nguyên tử

của Mỹ, việc triển khai chính sách thông qua những khuyến khích, chương trình,

sáng kiến trong nước đồng thời hợp tác với các quốc gia và các tổ chức quốc tế,

và nêu lên những quan điểm, cách nhìn nhận khác nhau của các chuyên gia về

việc phát triển năng lượng nguyên tử.

Chương III: Tác động đối với quan hệ quốc tế và Việt Nam. Chương này

phân tích những tác động của chính sách năng lượng nguyên tử của Mỹ đối với
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quan hệ quốc tế và Việt Nam trong bối cảnh phát triển năng lượng nguyên tử và

chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Qua toàn bộ nghiên cứu của mình, tác giả rút ra kết luận sau: Thứ nhất,

nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng và ngăn ngừa hậu quả to lớn của tình trạng

thay đổi khí hậu toàn cầu do các nhà máy nhiệt điện đốt bằng nhiên liệu hóa

thạch thải ra khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nước Mỹ buộc phải xây dựng thêm

các lò phản ứng hạt nhân. Để thực hiện điều này, Mỹ đã đề ra một chính sách khá

toàn diện đối với việc phát triển và sử dụng năng lượng nguyên tử. Và chính sách

này gắn chặt với những vấn đề như bảo đảm an toàn, chống phổ biến vũ khí hạt

nhân, chống khủng bố hay xử lý chất thải hạt nhân - những vấn đề quan trọng đòi

hỏi Mỹ phải quan tâm giải quyết. Thứ hai, việc triển khai chính sách này đã tác

động tới quan hệ quốc tế, thúc đẩy quan hệ hợp tác với một số quốc gia như Nga

và Trung Quốc trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì hoà bình; hay căng

thẳng với quốc gia như Iran và Bắc Triều Tiên vì hai nước bị nghi ngờ phát triển

chương trình vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình hạt nhân dân sự; và

đối với Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác sử dụng hoà bình năng lượng nguyên tử

và các hoạt động hạn chế nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.

10.  Cơ chế hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ sau

Chiến tranh lạnh

Học viên Nguyễn Lan Chi

Là siêu cường duy nhất sau Chiến tranh lạnh, Mỹ có vai trò trung tâm

trong mọi công việc của thế giới. Tầm quan trọng của nước Mỹ được thể hiện ở

chỗ nếu giải quyết một vấn đề toàn cầu nào đó thiếu sự tham gia thực chất của

Mỹ cũng khiến cho giải pháp đó khó thực hiện được. Ngoài ra, luật chơi trong

quan hệ quốc tế thường do các nước lớn quyết định. Vì vậy, các nước nhỏ hơn
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khi tham gia vào các công việc quốc tế buộc phải rất chú ý đến cách hành xử của

các nước lớn.

Việc nghiên cứu về Mỹ dưới nhiều góc độ khác nhau để có được những

tri thức đúng đắn phục vụ cho công tác đối ngoại là rất quan trọng. Chính sách

đối ngoại là sản phẩm của một cơ chế hoạch định ra nó và tự thân cơ chế đó có

một đời sống riêng và là một bộ phận cấu thành trong hệ thống chính trị của mỗi

quốc gia. Cơ chế hoạch định chính sách đối ngoại có vai trò quan trọng trong

quyết định nội dung, hình thức và tính chất của chính sách đối ngoại. Vì vậy,

nghiên cứu về “cơ chế hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ” có ý nghĩa quan

trọng nhằm phục vụ tốt hơn cho chiến lược đối ngoại mà Đảng ta đã đề ra khi

nước ta chủ động và tích cực hội nhập vào cộng đồng thế giới, đặc biệt trong phát

triển quan hệ với các nước lớn như Mỹ.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương:

Chương I: Quyền lực của ngành lập pháp và hành pháp Mỹ trong quá

trình hoạch định chính sách đối ngoại. Là chương mở đầu nên phần này đi vào

giới thiệu một số khái niệm cơ bản là nền tảng cho nội dung nghiên cứu trong

luận văn. Đó là các khái niệm “chính sách đối ngoại”, “an ninh quốc gia” và “cơ

chế hoạch định chính sách”. Nội dung chính của chương I sẽ phân tích chức

năng, nhiệm vụ, vai trò cụ thể của quyền lực lập pháp - Quốc hội Mỹ, trong đó

quyền lực đối ngoại được phân chia cho Thượng viện và Hạ viện với các chức

năng, nhiệm vụ và vai trò riêng trong hoạch định chính sách đối ngoại. Sau đó sẽ

phân tích chức năng, nhiệm vụ, vai trò cụ thể của quyền lực hành pháp, trong đó

vị trí trung tâm thuộc về Tổng thống Mỹ với các cơ quan tham mưu cố vấn như

Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Hội đồng An ninh quốc gia (NSA) và cộng đồng

tình báo Mỹ, mà Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) là chủ chốt.
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Chương II: Ảnh hưởng của các thiết chế phi nhà nước đến quá trình

hoạch định chính sách đối ngoại Mỹ. Chương này đề cập đến những ảnh hưởng

và tác động của các thiết chế phi nhà nước ở Mỹ lên quá trình hoạch định chính

sách đối ngoại; cách thức, biện pháp mà các thiết chế đó tác động đến giới hoạch

định chính sách thông qua hoạt động của các đảng phái chính trị, các nhóm lợi

ích, các cá nhân và tổ chức vận động hành lang, các giới, các ngành và dư luận xã

hội Mỹ nói chung.

Chương III: Thực tiễn vận hành của cơ chế hoạch định chính sách đối

ngoại Mỹ. Dựa vào những tìm hiểu và nhận định rút ra từ hai chương trước,

chương III phân tích một số ví dụ về chính sách đối ngoại Mỹ đã được triển khai

thực hiện trong thực tế để làm sáng tỏ hơn cách thức vận hành của hệ thống

hoạch định chính sách đối ngoại trong nền chính trị Mỹ. Các ví dụ này bao gồm

quyết định phát động cuộc chiến tranh xâm lược Iraq năm 2003 của chính quyền

Bush và mối quan hệ Mỹ - Israel.

Tóm lại, phân tích vai trò của các chủ thể tham gia vào quá trình hoạch

định chính sách đối ngoại có thể giúp ta có một phương thức xử lý đúng đắn hơn

trong mối quan hệ với các chủ thể này để từ đó có thể thúc đẩy những nhân tố

thuận trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam.

11. Đàm phán biên giới lãnh thổ và công tác phân giới cắm

mốc biên giới đất liền Việt Nam – Camphuchia

 từ năm 1990 tới nay

Học viên Hoàng Huy Chung

Xuyên suốt quá trình lịch sử, việc xác lập đường biên giới giữa Việt Nam

với các nước láng giềng rất phức tạp cả trên đất liền, trên biển cũng như vùng

trời. Về biên giới trên đất liền, Việt Nam có đường biên giới dài khoảng 4.926,5
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km tiếp giáp các nước xung quanh, trong đó đường biên giới với Trung Quốc dài

khoảng 1.449,5 km, với Lào dài khoảng 2.340 km và với Campuchia dài khoảng

1.137 km. Toàn bộ đường biên giới này đã được Nhà nước Việt Nam đàm phán

và ký kết các điều ước quốc tế.

Với Campuchia, trong những năm 1980 của thế kỷ XX, Việt Nam và

Campuchia đã ký kết 04 hiệp ước, hiệp định về biên giới. Đó là Hiệp định về

vùng nước lịch sử ký ngày 07/7/1982, Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề

biên giới và Hiệp định về quy chế biên giới ký ngày 20/7/1983, Hiệp ước hoạch

định biên giới quốc gia ký ngày 27/12/1985.

Ngày 10/10/2005, Việt Nam và Campuchia đã ký Hiệp ước bổ sung Hiệp

ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985. Thực hiện Hiệp ước, hiện hai nước

đang triển khai công tác phân giới cắm mốc và quyết tâm hoàn thành trước cuối

năm 2012 như Lãnh đạo cấp cao hai nước thỏa thuận. Tuy nhiên, quá trình triển

khai còn gặp nhiều khó khăn, cần phải giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp. Để

hỗ trợ tích cực công tác phân giới cắm mốc trên thực địa, việc nghiên cứu và vận

dụng những tài liệu lịch sử, pháp lý để giải quyết hài hòa với Campuchia trên tinh

thần hợp lý, hợp tình, bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam là

cần thiết.

Thực tiễn pháp luật quốc tế đối với việc xác lập đường biên giới quốc gia

trên đất liền thường được tiến hành theo bốn giai đoạn: giai đoạn xác lập nguyên

tắc, giai đoạn hoạch định, giai đoạn phân giới cắm mốc và giai đoạn quản lý hành

chính nhà nước về biên giới lãnh thổ. Các giai đoạn này có thể được tiến hành

từng bước theo trình tự trước sau hoặc đan xen nhau, tùy theo thỏa thuận của các

quốc gia hữu quan.

Quá trình xác lập đường biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia đã và

đang được tiến hành đầy đủ theo các giai đoạn trên, nhưng không theo trình tự
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nhất định mà cũng có những giai đoạn phải đan xen nhau, tức là thỏa thuận về

nguyên tắc giải quyết và quy chế quản lý hành chính trước, rồi sau đó tiến hành

hoạch định và phân giới cắm mốc biên giới.

Mặc dù giữa Việt Nam và Campuchia hiện nay đã có các Hiệp ước hoạch

định đường biên giới, nhưng trên thực địa đường biên giới vẫn chưa được phân

định một cách rõ ràng. Hiện tại, hai nước đang trong quá trình phân giới cắm mốc

và công tác này đang gặp rất nhiều khó khăn do nhiều vấn đề liên quan đến kỹ

thuật bản đồ, kỹ thuật xác định vị trí mốc và đường biên giới, vấn đề quản lý thực

tế ảnh hưởng tới đời sống ổn định của nhân dân hai nước trên đường biên giới...

Với tính chất thiết thực này, luận văn sẽ tập trung tìm hiểu những nội dung về

nghiên cứu tổng hợp pháp luật và thực tiễn quốc tế về hoạch định và phân giới

cắm mốc biên giới đất liền, áp dụng vào trường hợp biên giới đất liền Việt Nam –

Campuchia.

Với tính thiết thực trên, Luận văn đề cập tới thực tiễn pháp luật quốc tế

về hoạch định và phân giới cắm mốc biên giới đất liền, thực tiễn hoạch định và

phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia, rút ra các bài học

cần thiết. Nội dung chính của Luận văn bao gồm có 3 chương sau:

Chương 1: Pháp luật và thực tiễn quốc tế đối với công tác hoạch định,

phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa các nước trên thế giới.

Chương 2: Đàm phán giải quyết vấn đề biên giới đất liền Việt Nam –

Campuchia từ 1990 – 2005.

Chương 3: Thực hiện Hiệp ước bổ sung năm 2005, giải pháp thúc đẩy và

triển vọng công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia.

Kết quả nghiên cứu của Luận văn sẽ cung cấp cơ sở khoa học pháp lý và

thực tiễn trong quá trình xác lập đường biên giới, đưa ra những nhận xét và kiến
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nghị về quan điểm, phương hướng và cách làm nhằm cùng với phía Campuchia

giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước, đề xuất giải pháp

thúc đẩy nhanh và hoàn thành công tác phân giới cắm mốc toàn bộ đường biên

giới đất liền Việt Nam – Campuchia đúng theo thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao

hai nước trước cuối năm 2012./.

12. Quá trình Nhật Bản vận động để trở thành Ủy viên

thường trực

Học viên Vũ Hải Điệp

Cải cách LHQ mà trung tâm là cải cách HĐBA đang diễn ra và quá trình

vận động tích cực của Nhật Bản (NB) để trở thành UVTT HĐBA. Thực tiễn này

tác động không nhỏ tới đời sống quan hệ quốc tế. Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

ngày càng được vun đắp, thúc đẩy, NB trở thành một trong những đối tác chiến

lược, quan trọng hàng đầu đối với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Tác giả đặt ra

2 mục tiêu nghiên cứu, đó là, 1/ Làm rõ lý do tại sao Nhật Bản đặt mục tiêu trở

thành UVTT HĐBA LHQ lên vị trí quan trọng trong CSĐN; đánh giá triển vọng

của NB; 2/ Đưa ra kiến nghị giải pháp ứng xử phù hợp của VN nhằm thúc đẩy

hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Đề tài được chia làm 3 chương:

Chương I. CSĐN của NB với mục tiêu trở thành UVTT HĐBA LHQ.

Mục tiêu trở thành UVTT HĐBA LHQ được đặt ra từ rất sớm, sau khi NB đạt

được những thành tựu vượt bậc về kinh tế, khoa học kỹ thuật, trở thành cường

quốc kinh tế thứ hai thế giới. Sau thời kỳ Chiến tranh lạnh, NB điều chỉnh CSĐN

theo hướng tăng cường tính độc lập, chủ động và tích cực hơn, đặt LHQ là trung

tâm của hợp tác quốc tế.
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Chương II. Quá trình NB ứng cử vào ghế thường trực HĐBA LHQ. Sau

Chiến tranh lạnh, NB đẩy nhanh quá trình thảo luận, vận động tìm kiếm sự ủng

hộ của các nước lớn và sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Trong quá trình

vận động này, Nhật Bản gặp nhiều thuận lợi và không ít khó khăn, thu được

nhiều thành tích đáng kể, nâng cao được uy tín, vai trò quốc tế.

Chương III. VN và quá trình NB ứng cử vào ghế thường trực HĐBA. Đối

với nguyện vọng ứng cử vào ghế thường trực HĐBA LHQ của Nhật Bản, quan

điểm của VN là rất rõ ràng. Việt Nam tuyên bố ủng hộ NB trở thành UVTT

HĐBA mở rộng và được nhắc lại nhiều lần trong các cuộc gặp lãnh đạo song

phương cũng như tại diễn đàn LHQ.

Trong bối cảnh đó, VN cần ủng hộ vai trò chính trị quốc tế và khu vực

của NB, đảm bảo hài hòa lợi ích trong mối tương quan về quan hệ giữa VN với

các nước lớn cũng như lợi ích trong quan hệ với NB. Thúc đẩy quan hệ VN - NB

phát triển theo hướng cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược; tranh thủ tối đa khả

năng hợp tác kinh tế với NB.

13. Vấn đề tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Mỹ

Học viên Nguyễn Thị Dịu

Vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tấn công vào Mỹ do Al Queda, một thủ lĩnh

của thế giới Hồi giáo cực đoan làm chủ mưu, làm chấn động toàn bộ đời sống

chính trị quốc tế, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của tôn giáo trong quan

hệ quốc tế hiện nay.

Mỹ là một cường quốc hùng mạnh trên thế giới, nên mọi chủ chương

trong chính sách đối ngoại của Mỹ đều có tác động đến quan hệ quốc tế. Đặc

biệt, hiện nay Mỹ sử dụng vấn đề tôn giáo làm công cụ trong chính sách đối
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ngoại của mình nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác và phát huy

vị thế bá chủ của mình.

Tôn giáo trong chính sách đối ngoại Mỹ là một chủ đề nhạy cảm mới

trong quan hệ quốc tế.

Từ ba lý do này, tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Vấn đề tôn giáo trong

chính sách đối ngoại của Mỹ” làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài phần Mở đầu và

Kết luận, bài luận văn có kết cấu 3 chương như sau:

Chương I: là bức tranh khái quát về tôn giáo ở Mỹ. Một trong những cơ

sở hình thành nên nước Mỹ ngày nay chính là từ những dòng người nhập cư mộ

đạo trên khắp các châu lục xa xưa. Khi sang vùng đất mới, ước nguyện của

những người nhập cư này là muốn xây dựng một nơi được tự do cầu nguyện mà

không bị chính phủ can thiệp. Đây là cơ sở để họ xây dựng nên một Hợp Chủng

Quốc Hoa Kỳ với 2 nguyên tắc cơ bản được qui định trong Hiến pháp là “Sự tách

biệt giữa Nhà thờ và Nhà nước” và quyền “Tự do tôn giáo” của công dân. Hai

nguyên tắc này là cơ sở pháp lý để thu hút ngày càng nhiều những giáo phái khác

nhau từ hải ngoại nhập cư, tạo nên một bức tranh đa nguyên tôn giáo ở Mỹ.

Chương II: Phân tích sự ảnh hưởng của tôn giáo tới chính sách đối ngoại

Mỹ. Là một quốc gia đa nguyên tôn giáo lớn trên thế giới nên yếu tố tôn giáo sẽ

có ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, chính trị, ngoại giao, v.v. của

nước Mỹ. Từ nền tảng tư tưởng của người Mỹ cho rằng Hoa Kỳ là một quốc gia

được Chúa lựa chọn, nên Hoa Kỳ phải có sứ mệnh đi cải tạo thế giới, và Hoa Kỳ

là đại diện cho cái thiện chống lại cái ác. Cái ác ở đây người Mỹ cho là sự “đàn

áp tôn giáo”. Do đó, Hoa Kỳ có trách nhiệm đi bảo vệ tự do tôn giáo ở mọi nơi

trên thế giới; đồng thời, lên án những “kẻ ác” là các chính phủ nước ngoài đã đàn

áp những đứa con của Chúa. Những tư tưởng này hợp lại hình thành khung nhận

thức của người Mỹ và đã in sâu trong tư duy của các nhà lãnh đạo như Tổng
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thống và các Nghị sĩ Quốc hội. Từ đó yếu tố tôn giáo đã len lỏi vào chính sách

đối ngoại của Mỹ. Trải qua thời gian và qua rất nhiều quá trình thực hiện, đến

năm 1998 Tổng thống Bill Clinton đã ký ban hành Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc

tế, trở thành cột mốc quan trọng cho hoạt động vận dụng công cụ tôn giáo trong

chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Chương III: Vận dụng vấn đề tôn giáo trong quan hệ Mỹ-Việt làm ví dụ

minh họa. Ngày nay Mỹ luôn tìm cách viện cớ Việt Nam còn vi phạm tự do tôn

giáo để đưa Việt Nam vào danh sách CPC và can thiệp vào công việc nội bộ của

Việt Nam. Trước tình hình này, chính phủ Việt Nam cũng đưa ra các biện pháp

phản bác lại thông tin sai lệch của Mỹ, nhưng cho đến nay vẫn còn một số vấn đề

bất cập. Vì vậy, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm đóng góp cho việc cải

thiện tình hình.

14. Tranh chấp biển Đông trong chính sách đối ngoại của

Philippine từ sau Chiến tranh lạnh đến nay

Học viên Nguyễn Mạnh Dũng

Tranh chấp biển, đảo từ lâu đã là vấn đề rất phức tạp trong quan hệ quốc

tế. Ngày nay, khi cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, dân số tăng

cao, yêu cầu kinh tế và chiến lược của mỗi quốc gia đối với việc mở rộng chủ

quyền về biển và khai thác tài nguyên, lợi ích trên biển, đặc biệt là tài nguyên dầu

khí càng gia tăng và cấp thiết, việc giải quyết các tranh chấp về biển, đảo do đó

càng khó khăn và phức tạp hơn.

Biển Đông có tầm quan trọng chiến lược không chỉ đối với các nước

trong khu vực như Trung Quốc, Philippine, Việt Nam mà còn đối với các nước

lớn khác như Mỹ, Nhật, Nga… Vấn đề lớn ở Biển Đông không chỉ là khai thác

tài nguyên biển mà còn là giao thông tự do, an toàn trên biển và trên không, gắn
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liền với lợi ích sống còn của nhiều nước trong và ngoài khu vực. Cuộc tranh chấp

giữa các quốc gia trên khu vực biển Đông diễn ra dưới nhiều hình thức đấu tranh,

các quốc gia tranh chấp cũng thay đổi tuỳ theo thời cuộc. Nhìn chung, các nước

đều tỏ rõ thái độ dứt khoát và can dự quyết liệt nếu như việc thông thương trên

vùng biển, vùng trời Biển Đông bị đảo lộn hoặc có cường quốc nào đó có những

hành động phá vỡ sự ổn định trong khu vực. Ngược lại, sẽ lại giữ thái độ trung

lập hoặc phản đối có giới hạn như trước đây nếu xảy ra việc một cường quốc khu

vực đơn phương lấn chiếm đảo ở Trường Sa ở mức độ xung đột nhỏ dưới chiến

tranh.

Là một nước liên quan trực tiếp đến tranh chấp Biển Đông, nổi bật nhất

là sự kiện tranh chấp dải đá ngầm Vành Khăn đối với Trung Quốc năm 1995,

Philippine đang có xu hướng thể hiện nhiều động thái đơn phương hơn nhằm

củng cố chủ quyền ở Biển Đông, gây mất ổn định cho khu vực và làm cản trở cho

việc tìm kiếm một giải pháp triển vọng cho vấn đề tranh chấp. Xuất phát từ việc

là một nước yếu thế do lực lượng hải quân non kém, Philippine luôn có sự điều

chỉnh chính sách của mình một cách linh hoạt trong tranh chấp Biển Đông. Tuỳ

theo từng giai đoạn, từng thời kỳ, Philippine đưa ra những biện pháp, chính sách

đối ngoại khác nhau đối với các nước tranh chấp để giành được lợi thế. Tuy

nhiên, nội bộ bất ổn và sự thiếu đoàn kết cũng đang là một cản trở cho Philippine

trong việc đưa ra các chính sách thống nhất đối với cuộc tranh chấp Biển Đông.

Căn cứ từ chính sách đối ngoại của Philippine đối với tranh chấp Biển

Đông, Việt Nam cần xác định Philippine vừa là một nước có tranh chấp trực tiếp

với Việt Nam, vừa là đối tác trong khu vực ASEAN. Do đó đối với tranh chấp

Biển Đông, Việt Nam cần chọn chính sách tăng cường đối thoại, tham vấn đi đến

tăng cường hợp tác với Philippine trong việc giải quyết tranh chấp Biển Đông.
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Tuy nhiên, đi đôi với hợp tác, Việt Nam cũng cần thận trọng và ứng xử khéo léo

trong mối quan hệ với Philippine ở Biển Đông.

15. Chính sách an ninh năng lượng của Mỹ đầu thế kỷ XXI

Học viên Hà Văn Dương

Trong những năm gần đây, năng lượng và vấn đề an ninh năng lượng đã

trở thành mối quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia trên thế giới và có tác

động mạnh mẽ tới quan hệ quốc tế. Vì vậy nghiên cứu chính sách an ninh năng

lượng của Mỹ là vấn đề rất thời sự trong thời gian hiện nay.

Luận văn tập trung chủ yếu vào phân tích và đánh giá chính sách của Mỹ

về năng lượng và đặc  biệt là về năng lượng dầu mỏ  nhằm đảm bảo nguồn cung

năng lượng ổn định cho quốc gia trong thập niên đầu thế kỷ XXI và qua đó đưa

ra những đánh giá về chính sách của Mỹ trong thời gian tới đồng thời kiến nghị

những chính sách để đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam.

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn

được bố cục thành 3 chương. Nội dung của các chương được kết cấu như sau:

Chương 1 “An ninh năng lượng và vai trò của an ninh năng lượng đối với

Mỹ đầu thế kỷ XXI” trình bày khái quát về vấn đề an ninh năng lượng thông qua

việc đưa ra các khái niệm về năng lượng và an ninh năng lượng. Tiếp đó, đề tài đi

sâu  phân tích nhu cầu về năng lượng của Mỹ và khả năng nguồn năng lượng nội

tại có thể đáp ứng được bao nhiêu cho nhu cầu này nhằm làm nổi bật vai trò quan

trọng của an ninh năng lượng đối với Mỹ trong đầu thế kỷ XXI.

Chương 2 “Chính sách an ninh năng lượng của Mỹ và tác động của nó

đến quan hệ quốc tế đầu thế kỷ XXI” tập trung vào phân tích nội dung chính sách

an ninh năng lượng của Mỹ, đặc biệt là các biện pháp đảm bảo an ninh năng

lượng khi Mỹ triển khai quan hệ với các khu vực giàu tài nguyên trên thế giới.
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Qua phân tích mục tiêu và chính sách an ninh năng lượng của Mỹ, người viết đưa

ra nhận xét về tác động của nó lên chính sách an ninh năng lượng của một số

nước lớn và đặc biệt là phân tích tác động của chính sách này đến quan hệ quốc

tế.

Chương 3 “Triển vọng an ninh năng lượng của Mỹ trong thời gian tới và

kiến nghị chính sách đối với Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh năng lượng”

đi vào đánh giá một số nhân tố có thể tác động đến chính sách an ninh năng

lượng của Mỹ, dự báo và đưa ra một số nhận định triển vọng an ninh năng lượng

của Mỹ trong thời gian tới. Đồng thời qua đó tác giả đưa ra một số kiến nghị,

biện pháp nhằm đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam, góp phần thực hiện

thành công mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

 Tóm lại an ninh năng lượng ở Mỹ là một vấn đề hết sức phức tạp, đòi

hỏi phải có kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị,

quân sự và quan hệ quốc tế, và khả năng lý luận, phân tích cao về bản chất của

những chính sách mà Mỹ đang triển khai trên toàn thế giới. Thông qua nghiên

cứu chính sách mà Mỹ triển khai ta có thể có được những kinh nghiệm cũng như

đối sách hợp lý trong việc triển khai chính sách của Việt Nam trên trường quốc

tế./.

16. Chính sách của Trung Quốc đối với tổ chức hợp tác

Thượng Hải (SOS)

Học viên Phạm Thanh Hà

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng, có nhiều điểm tương

đồng, bất cứ sự thay đổi trong chính sách của Trung Quốc đều ít nhiều ảnh hưởng

đến Việt Nam. Việc Trung Quốc sáng lập và tham gia Tổ chức Hợp tác Thượng

Hải (SCO) thành công là kinh nghiệm hữu hiệu cho Việt Nam trong tham gia các
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tổ chức hợp tác khu vực và quốc tế mà Việt Nam là một trong những nước sáng

lập và thành viên. Vai trò lãnh đạo của Trung Quốc trong Tổ chức Hợp tác

Thượng Hải đang thu hút được sự chú ý đặc biệt của giới nghiên cứu và các nhà

hoạch định chính sách. Rõ ràng là Trung Quốc rất quan tâm đến các cơ hội về an

ninh, thương mại, kinh tế, năng lượng và chính trị tại khu vực Trung Á, nhưng

câu hỏi đặt ra là liệu Tổ chức Hợp tác Thượng Hải với vai trò là một thể chế hợp

tác có thể giúp Trung Quốc đạt được những mục tiêu đó không.

Nhằm giải đáp những câu hỏi trên, luận văn sẽ tập trung vào ba

nhiệm vụ cụ thể sau:

- Phân tích tổng quan chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ sau

chiến tranh lạnh để có một bức tranh tổng thể về ngoại giao Trung Quốc từ 1990

đến nay.

- Giới thiệu về Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, phân tích chính sách

của Trung Quốc đối với các nước và khu vực thuộc phạm vi tổ chức và làm sáng

tỏ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của SCO đối với Trung Quốc.

- Đưa ra một số nhận định về tương lai phát triển của SCO và chính

sách của Trung Quốc đối với tổ chức này trong tương lai.

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn được bố cục thành 3

chương với nội dung như sau:

Chương 1: “Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ sau chiến tranh

lạnh” tập trung phân tích chính sách của Trung Quốc trong hai giai đoạn chính.

Giai đoạn 1 từ 1990-2000 là giai đoạn quan trọng chứng kiến sự thay đổi đáng kể

trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ sau khi hệ thống Xã hội Chủ nghĩa

sụp đổ, thế lưỡng cực trong quan hệ quốc tế bị triệt tiêu và Mỹ vươn lên chiếm vị

trí bá quyền. Đây cũng chính là giai đoạn manh nha hình thành và ra đời của
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Nhóm Thượng Hải 5, tiền thân của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ngày nay. Giai

đoạn 2 từ 2001 đến nay là giai đoạn Trung Quốc chủ động tham gia tích cực vào

quan hệ đối ngoại và bắt đầu có vai trò đáng kể trên vũ đài chính trị quốc tế.

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc vận dụng thời kỳ này tỏ ra khá hiệu quả.

Đây cũng chính là giai đoạn ổn định và phát triển của Tổ chức Hợp tác Thượng

Hải.

Chương 2: “Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và chính sách của Trung

Quốc” đi sâu giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Tổ chức Hợp tác

Thượng Hải (cơ chế nhóm 5 nước Thượng Hải, quyết định kết nạp thêm thành

viên thứ 6 và đổi tên thành Tổ chức Hợp tác Thượng Hải); trình bày một cách hệ

thống về tổ chức và hoạt động của SCO. Phần 3 tập trung phân tích việc Trung

Quốc triển khai chính sách thúc đẩy hợp tác trong SCO.

Chương 3: “Triển vọng của SCO và chính sách của Trung Quốc

đối với tổ chức này”, trên cơ sở các phân tích về tình hình quốc tế, khu vực và

các nước thành viên, chương 3 tập trung dự báo về tương lai phát triển của SCO

cũng như chính sách của Trung Quốc đối với SCO thời gian tới.

17. Quan hệ Việt Nam-Mỹ La Tinh: Thực trạng và Triển

vọng.

Học viên Trịnh Thị Thu Hà

1. Phần mở đầu và thân bài:

- Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập

quốc tế hiện nay, Việt Nam rất cần mở rộng và đẩy nhanh các mối quan hệ hợp

tác nhiều mặt và có hiệu quả với mọi khu vực và đối tác trên thế giới.

- Mỹ Latinh (MLT), khu vực luôn chiếm vị trí quan trọng trong

chính sách đối ngoại của Việt Nam, cả trong thời kỳ Chiến tranh lạnh và trong
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thời kỳ mở cửa và Đổi mới, sẽ là một địa bàn giàu tiềm năng, phù hợp với nhu

cầu, lợi ích và mục tiêu phát triển quan hệ của Việt Nam trong thời kỳ mới. Đấy

là lý do khiến tôi chọn đề tài “Quan hệ Việt Nam-MLT: Thực trạng và Triển

vọng” .

- Mục đích của đề tài là đánh giá thực trạng và tiềm năng của mối

quan hệ Việt Nam-MLT trong 50 qua, chủ yếu trong 20 năm đầu thời kỳ hậu

Chiến tranh lạnh; giải đáp câu hỏi bao trùm “Thực chất quan hệ Việt Nam-MLT

là gì”; từ đó xác định mục tiêu, nội dung, các biện pháp và bước đi cụ thể cũng

như dự báo triển vọng quan hệ Việt Nam-MLT nhằm có thể góp phần nhỏ bé  của

mình vào việc xây dựng chính sách và kế hoạch hợp tác giữa nước ta với toàn

khu vực và với từng đối tác MLT trong thời kỳ mới.

- Về bố cục của luận văn, ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Đề tài

được tổ chức thành ba chương:

Chương I: Khái quát thực trạng quan hệ Việt Nam-MLT thời kỳ

Chiến tranh lạnh; một số đặc điểm cơ bản  chi phối đời sống chính trị, kinh tế và

quan hệ quốc tế của MLT và thực trạng quan hệ hai bên thời kỳ đó.

Chương II:  Thực chất quan hệ hai bên từ sau Chiến tranh lạnh đến

nay; những thay đổi ở khu vực, các nhân tố tác động và nhu cầu, lợi ích phát triển

quan hệ Việt Nam-MLT.

Chương III: Tiềm năng và triển vọng quan hệ hai bên thời kỳ mới:

những cơ hội và thách thức; tiềm năng và triển vọng phát triển quan hệ trong các

lĩnh vực; những định hướng lớn, chủ trương và một số biện pháp thực hiện.

2. Phần nội dung và kết luận

- Vốn là một lục địa rộng lớn, giàu tài nguyên, nơi quần tụ nhiều

quốc gia dân tộc có nền kinh tế, văn hóa đa dạng, độc đáo và tương đối phát triển,
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với một thị trường 550 triệu người tiêu thụ, MLT đã và đang đóng vai trò ngày

càng quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế và quan hệ quốc tế thời kỳ hiện

đại. - Do vị trí địa lý đặc biệt, có chung biên giới với Hoa Kỳ, nên trong suốt

200 năm lịch sử từ khi giành được độc lập khỏi thực dân châu Âu đầu thế kỷ XIX

đến kết thúc Chiến tranh lạnh, các quốc gia MLT luôn bị siêu cường láng giềng

phương Bắc o ép, khống chế và nô dịch, biến khu vực thành “sân sau” của Mỹ.

Tuy hiện nay đa số chính quyền các nước MLT đều nằm trong tay các chính đảng

cánh tả và quan hệ với Hoa Kỳ không còn mật thiết như trước nhưng các nước

MLT vẫn coi siêu cường này là đối tượng và đối tác chiến lược số một. Đồng

thời, MLT cũng là địa bàn tranh giành ảnh hưởng quyết liệt giữa các cường quốc

hàng đầu thế giới, trước đây là giữa Mỹ với Tây Âu, Nhật Bản và Liên Xô và

hiện nay là giữa Mỹ với EU, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga.

- Quan hệ Việt Nam-MLT trải qua 50 năm, tính từ ngày Việt Nam

DC CH kiến lập quan hệ ngoại giao với quốc gia MLT đầu tiên là Cộng hòa Cuba

(2/12/1960). Trong suốt nửa thế kỷ ấy, bất chấp bao thăng trầm trong lịch sử

quan hệ quốc tế, quan hệ Việt Nam-MLT không ngừng được củng cố và phát

triển trên nhiều mặt, góp phần đề cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 27/33 nước MLT-Caribe

(bao gồm toàn bộ phần đất liền, các quốc đảo lớn ở vùng biển Caribe và sức nặng

kinh tế của cả châu lục); đã mở 7 Đại sứ quán tại những nước trọng điểm; duy trì

quan  hệ kinh tế-mậu dịch với tất cả các nước và các vùng lãnh thổ. Đặc biệt đã

có quan hệ gắn bó, thủy chung với Cuba XHCN, chỗ dựa và cầu nối cho mối

quan hệ Việt Nam-MLT; duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác tiềm

năng với nhóm nước cách mạng cánh tả cấp tiến (như Venezuela, Bolivia,

Ecuador, Nicaragua, El Salvador), nhất là với nhóm nước lớn, cánh tả ôn hòa

(như Brasil, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Cộng hòa
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Dominicana…). Đồng thời tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác tiềm năng với các

nước lớn, có vai trò ở khu vực (như Mexico, Colombia, Panama, Costa Rica).

- Mặc dù quan hệ kinh tế-văn hoá hai bên đã có những bước tiến

đáng kể, song vẫn chưa phát triển ngang tầm với mối quan hệ tốt đẹp về chính trị,

cũng như với tiềm năng và nguyện vọng của cả hai bên. Do cả Việt Nam và MLT

đều đứng trước những thách thức lớn toàn cầu về đảm bảo hoà bình, an ninh, phát

triển, việc đẩy nhanh sự hợp tác nhiều mặt, có hiệu quả là một yêu cầu lớn, cấp

bách và có ý nghĩa chiến lược trong thời kỳ mới.

- Việt Nam cần sớm xây dựng một chiến lược phát triển quan hệ lâu

dài và bền vững, một “Đề án phát triển quan hệ Việt Nam-MLT” với một lộ trình

tổng thể và những bước đi cụ thể cho toàn khu vực cũng như cho từng nhóm

nước và đối tác nêu trên; đồng thời, sớm triển khai chiến lược hành động nhằm

đẩy nhanh quan hệ hợp tác cùng phát triển với MLT trong thời kỳ mới.

- Trên cơ sở phát huy những thuận lợi cơ bản của cả hai bên (vị trị

địa-chiến lược và vị thế quốc tế đang tăng; chính trị ổn đinh; văn hóa giàu bàn

sắc; nhiều nét tương đồng về lịch sử và văn hóa; có chung quan điểm về nhiều

vấn đề quốc tế; không có mâu thuẫn hoặc xung đột về lợi ích; nhu cầu, lợi ích và

thiện cảm của lãnh đạo MLT muốn hợp tác nhiều mặt với Việt Nam…); từng

bước khắc phục những khó khăn, hạn chế (xa cách địa lý, rào cản ngôn ngữ, văn

hoá; thiếu cơ chế, chính sách ưu tiên; ít vốn đầu tư; thị trường MLT đã được phân

chia…), hai bên cần tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực trọng tâm, mở rộng

hợp tác trên những lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu, phấn đấu đưa quan

hệ Việt Nam-MLT đi vào giai đoạn phát triển mới, với tầm cao mới./.
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18. Vai trò của Ngoại giao Văn hóa

trong thời kỳ đổi mới của Việt Nam
Học viên Nguyễn Thu Hà

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đa phương theo cả bề rộng và

chiều sâu, Ngoại giao văn hóa giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối

ngoại của nhiều quốc gia. Đây còn là một trong những phương tiện góp phần bảo

vệ an ninh, phát triển, gây ảnh hưởng đến vị thế quốc gia trên thế giới.

Kể từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986, hoạt động

Ngoại giao Văn hóa đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của

ngành Ngoại giao Việt Nam. Sau hơn 20 năm đổi mới, Việt Nam đã có những

bước phát triển vượt bậc trong quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước, thế

và lực của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Trong những

thành công chung đó, công tác Ngoại Văn hóa có vị trí như thế nào? Công tác

Ngoại giao văn hóa của Việt Nam từ năm 1986 đến nay đã góp phần vào sự phát

triển của đất nước như thế nào? Những vấn đề còn tồn tại trong việc triển khai

công tác Ngoại giao văn hóa là gì? Làm thế nào để khắc phục những điểm còn

hạn chế đó? Để giải pháp phần nào những câu hỏi trên, tác giả đã chọn đề tài

“Vai trò Ngoại giao Văn hóa trong thời kỳ đổi mới của Việt Nam. Ngoài phần

mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, Đề tài gồm có 3 chương:

Chương I: Tổng quan về Ngoại giao văn hoá

Chương I đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về ngoại giao văn hoá và chứng

minh tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa từ thời cha ông ta chống giặc ngoại

xâm đến thời kỳ kháng chiến chống pháp, Mỹ và giai đoạn sau hoà bình, phát

triển đất nước. Trong thời kỳ phong kiến, chính sách ngoại giao văn hóa có khi

giúp đất nước tránh nguy cơ chiến tranh, cũng có khi giúp củng cố nền hòa bình
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sau chiến tranh. Sự ứng xử mềm dẻo, linh hoạt, tài thơ văn của các sứ thần nước

ta đã khiến quân địch tâm phục, khẩu phục. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp,

Mỹ, Ngoại giao văn hóa như một mặt trận giúp ta tập hợp được đông đảo lực

lượng đứng về phía Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến.

Chương II: Những đóng góp tích cực của Ngoại giao văn hoá đối với sự phát

triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Những thành tựu về văn hóa, kinh tế, chính trị của Việt Nam có sự đóng

góp không nhỏ của công tác Ngoại giao Văn hóa. Chương II đã chững minh vai

trò to lớn của ngoại giao văn hoá đối với Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Ngoại

giao văn hóa là một công cụ quan trọng để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, là chất

keo dính làm bền chặt mối quan hệ chính trị với các nước, từ đó góp phần vào

hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế của dất nước, quảng bá đất nước Việt Nam

tười đẹp, giàu tiềm năng phát triển, con người Việt Nam thân thiện, giàu lòng

mến khách, từ đó tranh thủ thiện cảm của thế giới đối với Việt Nam và đấu tranh

chống lại những âm mưu chống phá của các lực lượng cơ hội và xây dựng nhịp

cầu kết nối kiều bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương đất nước, đóng góp

tích cực vào công cuộc phát triển đất nước, từ đó xây dựng vững chắc khối đại

đoàn kết dân tộc và cô lập các phần tử cực đoan trong cộng đồng người Việt ở

nước ngoài.

Chương III: Một số khuyến nghị nhằm phát huy vai trò của Ngoại giao văn

hoá

Ngày nay toàn cầu hóa đã khiến thế giới của chúng ta ngày càng phụ thuộc

nhau hơn. Một quốc gia sẽ không thể phát triển nếu đứng ngoài xu thế chung của

toàn thế giới hoặc tách mình đứng biệt lập. Vì vậy hội nhập là yêu cầu cần thiết

và để hội nhập thì cần phải “biết mình, biết ngươi”, phải làm cho bên ngoài hiểu

về mình cũng như tìm hiểu về các quốc gia khác để đạt được những mẫu số
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chung trong quan điểm cũng như trong quan hệ hợp tác. “Ngôn ngữ” của ngoại

giao văn hóa là ngôn ngữ dễ thẩm thấu và đi vào lòng người bởi đó là ngôn ngữ

dễ truyền đạt bằng những cách dễ hiểu, nhẹ nhàng nhưng không kém hiệu quả mà

không đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp đao to búa lớn, gây mất hòa khí. Chính

vì thế mà các nhà ngoại giao coi nó là một dạng “quyền lực mềm” và “phải được

tăng cường đầu tư để trở thành một bộ phận có ý nghĩa trong kho công cụ ngoại

giao của một quốc gia”. Trong quá trình hội nhập quốc tế ngày  nay, làm tốt công

tác Ngoại giao văn hoá sẽ tạo thêm động lực để Ngoại giao Việt Nam góp phần

vào thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Chương 3

đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát huy vai trò của Ngoại giao văn hóa trong

thời kỳ đổi mới.

Là một vấn đề còn khá mới ở Việt Nam, tác giả đề tài hi vọng sẽ mang

lại cho người đọc những thông tin bổ ích và cái nhìn tổng quan về công tác

Ngoại giao Văn hóaa của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

19. Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan từ năm 2000 đến nay:

Thực trạng và Triển vọng

Học viên Nguyễn Thanh Hải

Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, tình hình quốc tế có nhiều đổi đổi to

lớn, sâu sắc. Xu thế đa cực hoá và toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ với qui mô rộng

khắp và liên quan hầu hết tất cả các nước trên thế giới. Hoà bình và hợp tác phát

triển vẫn là dòng chính trong quan hệ quốc tế. Tuy vậy, tình hình an ninh ở khu

vực Châu Á-Thái Bình Dương vẫn tiềm ẩn những nhân tố căng thẳng thường trực

và đang trở thành những điểm nóng khu vực như vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên,

tình hình eo biển Đài Loan và tranh chấp ở biển Đông. Trong đó, tình hình eo

biển Đài Loan và quan hệ hai bờ eo biển giữa Trung Quốc và Đài Loan vẫn luôn
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thu hút sự quan tâm, theo dõi và nghiên cứu của nhiều chuyên gia cũng như các

nhà hoạt động thực tiễn dưới nhiều góc độ khác nhau. Ở Việt Nam, việc nghiên

cứu vấn đề hai bờ eo biển Đài Loan (gọi tắt là quan hệ hai bờ) cũng được nhiều

cơ quan, tổ chức quan tâm và trước đây cũng đã có một số đề tài nghiên cứu

tương đối có hệ thống đề cập đến khía cạnh an ninh, chính trị giữa hai bờ. Tuy

nhiên, từ năm 2000 đến nay, quan hệ hai bờ có nhiều diễn biến và thay đổi với

bước chuyển từ tình trạng căng thẳng, đối đầu trong 8 năm (2000-2008) cầm

quyền của Dân tiến đảng chủ trương độc lập tại Đài Loan sang hoà dịu, đối thoại

và hợp tác kể từ sau khi Quốc dân đảng trở lại nắm quyền tại Đài Loan từ tháng

5/2008 đến nay. Vì vậy, việc tiếp tục theo dõi và đi sâu nghiên cứu về quan hệ

hai bờ là cần thiết giúp chúng ta có hướng đi đúng đắn để tranh thủ tối đa  mặt

thuận và chủ động đối phó với những thách thức tác động tới môi trường an ninh

quốc gia, phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất

nước. Bên cạnh đó, từ góc độ là người trực tiếp theo dõi và xử lý quan hệ giữa

Việt Nam và hai đối tác này, cùng với mong muốn tìm hiểu và nghiên cứu về

quan hệ hai bờ, phục vụ trực tiếp và thiết thực cho công việc của bản thân, đề tài

“Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan từ năm 2000 đến nay: Thực trạng và triển

vọng” đã được lựa chọn.

Mối quan hệ hai bờ giữa Trung Quốc và Đài Loan có thể coi là vấn đề nội

bộ của Trung Quốc song nó lại liên quan trực tiếp đến nhiều nước trong khu vực

và trên thế giới. Nói một cách khác, diễn biến và triển vọng của vấn đề hai bờ

trong chừng mực nhất định có ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đến quan hệ

quốc tế và khu vực, trong đó có Việt Nam. Mục tiêu và phạm vi của luận văn là

nghiên cứu diễn biến quan hệ Trung Quốc và Đài Loan từ năm 2000 đến nay;

phân tích những nhân tố tác động đến quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan và dự báo

triển vọng của quan hệ hai bờ trong vòng 5-10 năm tới, từ đó đưa ra một vài

khuyến nghị chính sách của Việt Nam trong quan hệ với cả hai đối tác này.
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Luận văn gồm 3 chương với nội dung chính như sau:

CHƯƠNG I: phân tích những nhân tố tác động đến quan hệ hai bờ, bao

gồm nhân tố nội bộ hai bên (văn hoá, dân tộc, ý thức hệ), nhân tố quốc tế và nhân

tố Mỹ, nhân tố kinh tế; đồng thời khái quát lịch sử vấn đế hai bờ và tổng kết

những điều chỉnh lớn về chiến lược đối nội, đối ngoại của Trung Quốc và Đài

Loan đến trước năm 2000.

Quan hệ hai bờ mấy chục năm kể từ năm 1949 đến năm 2000 đã trải qua

nhiều thăng trầm từ hoàn toàn đối đầu và thù địch, xung đột về quân sự chuyển

sang hoà hoãn, giao lưu đối thoại, và tiếp đó là căng thẳng về chính trị (Đài Loan

chủ trương độc lập) và tăng cường kinh tế thương mại qua hợp tác dân gian. Cả

Trung Quốc và Đài Loan đề phải có những bước chuyển về tư duy và điều chỉnh

về chính sách phù hợp với từng thời kỳ. Phía Trung Quốc là chủ trương “Thống

nhất Trung Quốc”, nguyên tắc “một nước Trung Quốc, hoà bình thống nhất, một

nước hai chế độ”. Còn phía Đài Loan là chuyển từ sách lược phản công Đại lục

“không đứng cùng giặc Hán” sang chính sách “Ngoại giao thực chất” linh hoạt,

mềm dẻo.

CHƯƠNG II: phân tích quan hệ hai bờ giai đoạn 2000-2008 và đánh giá

những bước chuyển trong chính sách hai bờ của Trung Quốc và Đài Loan sau khi

có sự chuyển giao quyền lực trên chính trường mỗi bên từ tháng 5/2008, một số

điều chỉnh chính sách của Mỹ đối với quan hệ hai bờ. Do Quốc dân đảng mói

quay trở lại nắm quyền từ tháng 5/2008 nên chương này tập trung vào quan hệ

hai bờ trên các lĩnh vực trong thời gian 8 năm cầm quyền của Dân tiến đảng.

Đặc điểm nổi bật nhất trong quan hệ hai bờ giai đoạn này là tình trạng căng

thẳng đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Loan do chính quyền Dân tiến đảng của

Trần Thuỷ Biển thúc đẩy chủ trương độc lập tại Đài Loan. Tuy nhiên, tình trạng

này đã chuyển biến một cách nhanh chóng theo hướng hoà dịu, ổn định sau khi

Trung Quốc tiến hành chuyển giao thế hệ lãnh đạo tại Đại hội 17 Đảng Cộng sản



38

Trung Quốc và việc trở lại chính quyền tại Đài Loan của Quốc dân đảng. Theo

đó, cả hai bên đều nhanh chóng điều chỉnh chính sách theo hướng mềm dẻo, linh

hoạt để nối lại tiếp xúc cấp cao, hoàn tất quá trình tam thông và xây dựng cơ chế

hợp tác kinh tế-xã hội.

CHƯƠNG III: đưa ra một số dự báo về triển vọng của quan hệ hai bờ

trong vòng 10 năm tới; phân tích những tác động của vấn đề này đối với khu vực

và đối với Việt Nam; đồng thời đề xuất một số khuyến nghị chính sách của Việt

Nam trong quan hệ với Trung Quốc và Đài Loan.

Trước đây từng có một số dự báo cho rằng triển vọng của quan hệ hai bờ

có thể diễn ra theo 3 khả năng: (i) giữa nguyên hiện trạng; (ii) Trung Quốc giải

quyết hoà và hai bờ thống nhất theo phương thức một nước hai chế độ; (iii)

Trung Quốc sử dụng vũ lực thống nhất hai bờ. Tuy nhiên, trong thời gian 5 – 10

năm tới, quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan sẽ tiếp tục duy trì xu thế nguyên trạng

như hiện nay với sự nổi trội của yếu tố hoà dịu, đối thoại và hợp tác. Xu thế này

cũng phù hợp lợi ích chung của khu vực cũng như lợi ích của các nước liên quan.

Do vậy, quan hệ hai bờ ít có khả năng diễn ra theo kịch bản (ii) và (iii) nêu trên.

Từ thực tế tình hình quan hệ hai bờ thời gian qua và khả năng diễn biến

trong 5-10 năm tới như nêu trên cũng như quan hệ giữa Việt Nam với cả Trung

Quốc và Đài Loan, Việt Nam cần xác định rõ quan hệ hai bờ tác động trực tiếp

tới Việt Nam, bao gồm cả mặt thuận và không thuận, cả về an ninh chính trị lẫn

kinh tế. Do vậy, chúng ta cần quán triệt chủ trương đường lối đối ngoại của

Đảng, đề ra chính sách và biện pháp thích hợp để xử lý khéo léo, linh hoạt, tránh

để rơi vào thế bị kẹt trong quá trình thúc đẩy hợp tác với cả hai đối tác này.

KẾT LUẬN: Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan và vấn đề Đài Loan là hết

sức nhạy cảm, phức tạp và có thể coi là trường hợp đặc biệt trong quan hệ quốc

tế, trong lịch sử chưa từng có tiền lệ về cách giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên,

cho dù quan hệ hai bờ diễn ra theo khả năng nào cũng đều tác động trực tiếp đến
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hoà bình, ổn định của an ninh khu vực cũng như an ninh của Việt Nam. Do vậy

cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình eo biển Đài Loan và nghiên cứu, phân

tích sâu hơn để có thể đánh giá và dự báo chính xác về chiều hướng phát triển

của quan hệ hai bờ, từ đó chủ động đề ra chủ trương, chính sách đúng đắn, khéo

léo, linh hoạt đối với cả Trung Quốc và Đài Loan nhằm tranh thủ khai thác tối đa

những mặt mạnh và lợi thế của hai đối tác này, đồng thời hạn chế những bất lợi,

nhất là khả năng phối hợp, hợp tác trong vấn đề biển Đông cũng như tránh để rơi

vào thế bị kẹt giữa Trung Quốc và Đài Loan.

Đề tài chắc chắn không tránh khỏi những thiết sót và khiếm khuyết. Rất

mong nhận được sự góp ý của quý độc giả.

20. Cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ và ảnh hưởng đối với

quan hệ Việt – Mỹ từ năm 1995 đến nay

Học viên Nguyễn Hoàng Hiệp

Từ khi bắt đầu Đổi mới đến nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

luôn được xác định là một trong những nhân tố, đối tượng quan trọng trong triển

khai chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị

về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài ngày 26/3/2004 đã chỉ rõ

“Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, là

nguồn lực của dân tộc và là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ

hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam với các nước”. Cộng đồng người Việt Nam

tại Mỹ chiếm hơn một nửa số người Việt Nam ở nước ngoài; với tiềm năng to lớn

về kinh tế, tri thức, chính trị, cộng đồng này đã, đang và sẽ tiếp tục là nhân tố

quan trọng nhất trong tổng thể công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài của

Đảng, Nhà nước ta. Nhân tố người Việt luôn tồn tại trong quan hệ Việt – Mỹ là

một thực tế khách quan. Sự kiện bình thường hóa quan hệ song phương vào năm

1995 vừa mở ra những cơ hội to lớn để Việt Nam tranh thủ nhân tố người Việt
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thúc đẩy các lợi ích quốc gia trong quan hệ với Mỹ; đồng thời đặt ra một số thách

thức to lớn đối với Việt Nam trong việc hạn chế những tác động tiêu cực của nhân

tố này, góp phần gỡ bỏ rào cản trong quan hệ Việt - Mỹ nói riêng và triển khai

chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta nói chung. Do đó, nghiên

cứu, đánh giá về cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ và ảnh hưởng tới quan hệ Việt

– Mỹ từ sau năm 1995 đến nay là góp phần vào việc nghiên cứu, vận dụng nhân tố

này thúc đẩy quan hệ hai nước, cũng như triển khai có hiệu quả chính sách đối nội,

đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài “Cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ và

ảnh hưởng tới quan hệ Việt – Mỹ từ sau năm 1995 đến nay” đã được hoàn thành

với một số kết quả cụ thể về thực tiễn và lý luận. Thứ nhất, thông qua chương I, đề

tài đã điểm lại được quá trình hình thành, phát triển của cộng đồng người Việt

Nam tại Mỹ, tập trung vào thời kỳ từ sau năm 1975 đến nay, đồng thời phân tích,

làm rõ những đặc điểm của cộng đồng này trên các khía cạnh xã hội, văn hóa,

chính trị, kinh tế cũng như vị trí của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ trong so

sánh với cộng đồng người Việt Nam ở các nước khác. Thứ hai, đề tài phân tích

được những đặc điểm chính và một số vấn đề nổi lên trong quan hệ Việt - Mỹ từ

năm 1995 đến nay, từ đó, có đánh giá sâu về ảnh hưởng của cộng đồng người

Việt Nam tại Mỹ đối với tiến trình quan hệ Việt – Mỹ từ sau bình thường hóa

trên hai khía cạnh động lực thúc đẩy quan hệ và lực cản đối với quan hệ. Nội

dung trên được đề cập toàn bộ trong chương II của đề tài. Thứ ba, trên cơ sở phân

tích, đánh giá tình hình tại các chương I và chương II như trên, chương III của đề

tài đã đưa ra được một số dự báo về ảnh hưởng của cộng đồng người Việt Nam

tại Mỹ đối với quan hệ Việt – Mỹ; đồng thời khuyến nghị một số giải pháp, chính

sách nhằm phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực
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của nhân tố này đối với quan hệ Việt – Mỹ, góp phần vào việc triển khai chính

sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam nói chung và chính sách với Mỹ nói riêng./.

21. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về lợi ích dân tộc trong

tiến trình hội nhập quốc tế hiện nay

Học viên Trương Cộng Hòa

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài của

cách mạng Việt Nam, Người đã nêu một tấm gương sáng trong việc tiếp thu và

vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam, từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II (tháng

2/1951) trở lại đây, đã liên tục khẳng định vai trò, ý nghĩa và tác dụng của đường

lối chính trị, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Việc

kiên trì, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí

Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với cách mạng Việt Nam. Chủ

nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên thực tế được quán triệt trong mọi

chủ trương, đường lối và quyết sách của Đảng và Nhà nước ta và đã đem lại

nhiều thành quả quan trọng, đưa đến cho Việt Nam thế và lực mới trong tiến trình

hội nhập quốc tế.

Trước diễn biến của tình hình thế giới và khu vực ngày càng phức

tạp, thuận lợi và thách thức đan xen, tác động nhiều mặt và sâu rộng đến an ninh

và phát triển của tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhất là khi chúng ta

hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới, trở thành một thành viên tích

cực và có trách nhiệm trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, thì hơn lúc

nào hết chúng ta càng cần phải nắm vững và chủ động sáng tạo trong việc vận

dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo lợi ích dân

tộc, đưa nước ta phát triển nhanh và vững chắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
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Điều này là lý do chính để chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: "Vận dụng tư tưởng

Hồ Chí Minh về lợi ích dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế hiện nay". Luận

văn lấy mốc từ Đại hội VII (6/1991), thời điểm tư tưởng Hồ Chí Minh được

chính thức khẳng định và ghi nhận là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành

động của Đảng và Nhà nước ta, cũng là thời điểm mà Đảng và Nhà nước chủ

trương đa phương hóa, đa dạng hóa các hoạt động kinh tế đối ngoại, đánh dấu

bước khởi đầu cho tiến trình hội nhập.

Đề tài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về lợi ích dân tộc và lợi ích dân

tộc của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập hiện nay (Chương I). Về phương diện

quốc gia dân tộc, Hồ Chí Minh nhìn nhận lợi ích của dân tộc trước hết là độc lập,

tự do, hạnh phúc của nhân dân, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và thống

nhất đất nước. Về phương diện quốc tế, Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến quyền dân

tộc trong đó có quyền bình đẳng, quyền độc lập, tự do thực sự, toàn vẹn lãnh thổ

và quyền sống trong nền hoà bình chân chính. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, lợi

ích dân tộc của Việt Nam là mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu,

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và chính sách đối ngoại của

Việt Nam là “sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng

quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hoá, đa phương hoá

quan hệ đối ngoại trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và

hợp tác hai bên cùng có lợi”.

Đề tài đánh giá quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về lợi ích dân

tộc trong thời kỳ hội nhập (từ 1991 - nay) trên các lĩnh vực chính trị - an ninh,

kinh tế và văn hóa (Chương II). Trên lĩnh vực chính trị - an ninh, đề tài đề cập

đến mục tiêu của sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và mục tiêu của chính sách đối ngoại

thời kỳ hội nhập trên cơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về lợi ích dân tộc

trong điều kiện tình hình quốc tế và trong nước có những tác động đan xen, cả
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thuận lợi và bất lợi, cả thời cơ và thách thức. Trên lĩnh vực kinh tế, đề tài đề

cập đến chủ trương hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói

riêng chính là việc cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc

với sức mạnh thời đại trên cơ sở tuân theo nguyên tắc độc lập tự chủ, tự lực tự

cường, phát huy nội lực và định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động và phù hợp

với mục tiêu, khả năng thực tế của đất nước trong từng thời kỳ, hạn chế những

tiêu cực của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa. Trên lĩnh vực văn hóa, đề tài nêu

lên các định hướng lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa sẽ giúp chúng ta

tiếp cận với các giá trị tiến bộ của nhân loại và gìn giữ được bản sắc văn hóa dân

tộc trong tiến trình hội nhập.

Đề tài đề nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong đảm bảo lợi ích dân

tộc thời kỳ hội nhập hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả vận

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về lợi ích dân tộc trong hội nhập quốc tế (Chương

III). Đó là: thứ nhất, trong hội nhập quốc tế, chúng ta cần đặt lợi ích quốc gia -

dân tộc lên trên hết, quán triệt tư tưởng "độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội" làm cơ sở định hướng trong hội nhập; thứ hai, trong hội nhập quốc tế hiện

nay, chúng ta cần phát huy hơn nữa tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường; thứ

ba, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tình hình mới; thứ tư,

cần thường xuyên đổi mới về nhận thức, về tư duy đối ngoại, tư duy lý luận về

hội nhập quốc tế; thứ năm, tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại với tất cả các đối

tác, các nước, đồng thời triển khai có trọng tâm, trọng điểm, củng cố và hoàn

thiện khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài với các nước; thứ sáu, xây dựng và

củng cố đường biên giới hòa bình, hợp tác phát triển với các nước láng giềng, kịp

thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, góp phần tạo môi trường hòa bình thuận lợi

cho phát triển, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; thứ bảy, chủ

động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và toàn diện hơn với các thể
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chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương trên cơ sở lấy phục vụ lợi ích dân

tộc làm mục tiêu cao nhất; thứ tám, cùng với các hoạt động ngoại giao song

phương, cần tăng cường hơn nữa hoạt động trên các diễn đàn đa phương; thứ

chín, đẩy mạnh hơn nữa và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền

và văn hóa đối ngoại; thứ mười, phối hợp chặt chẽ hoạt động ngoại giao của

Đảng, của Quốc hội, ngoại giao Nhà nước với ngoại giao nhân dân, ngoại giao

quốc phòng - an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa…; thứ mười một, xây dựng đội

ngũ cán bộ đối ngoại và cán bộ làm hội nhập kinh tế quốc tế ngang tầm với

yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.

22. Chính sách của chính quyền G.Bush đối với chương

trình hạt nhân của Iran

Học viên Trịnh Xuân Hồng

 Mỹ theo đuổi chính sách cấm phổ biến vũ khí hạt nhân trong một thời

gian dài và tới thời ông George W.Bush cầm quyền (2001 – 2008), mục tiêu này

vẫn không thay đổi.

Trong bối cảnh đó, chương trình hạt nhân của Iran trở thành đối tượng

của Mỹ bởi Mỹ nghi ngờ Iran âm mưu phát triển vũ khí nguyên tử dưới “vỏ bọc”

chương trình hạt nhân dân sự và phát hiện Iran có nhiều dấu hiệu phát triển

chương trình hạt nhân quân sự.

Chính quyền George W.Bush đưa ra nhiều chính sách, biện pháp nhằm

ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Trong 8 năm, Mỹ có nhiều biện pháp,

bao gồm tiến hành đàm phán gián tiếp với Iran, thúc đẩy cộng đồng quốc tế ngăn

chặn chương trình này, cam kết  trao cho Iran nhiều ưu đãi kinh tế, ngoại

giao…nếu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân. Đồng thời, Mỹ cũng đe dọa tấn công

quân sự, tăng cường các hoạt động bí mật chống Iran, xây dựng mặt trận Sunni
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bao vây Iran…Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Mỹ đều không thành công. Sau 8 năm

cầm quyền, chính quyền George W.Bush không thể hoàn thành mục tiêu ngăn

chặn chương trình hạt nhân của Iran. Iran liên tục lắp thêm máy ly tâm làm giàu

uranium, xây thêm các lò phản ứng, hay liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng tên

lửa đủ sức mang các đầu đạn hạt nhân nặng hàng trăm kg…và vấn đề hạt nhân

của Iran vẫn dai dẳng tồn tại.

Luận văn sơ bộ cho rằng, nguyên nhân khiến chính quyền George

W.Bush không thể chặn chương trình nguyên tử của Iran chính là việc (1) Mỹ

không có bằng chứng cụ thể khẳng định Iran phát triển vũ khí hạt nhân, (2) chưa

thể dùng vũ lực để tấn công, phá bỏ chương trình hạt nhân của Iran, (3) không

thuyết phục được các nước như Nga, Trung Quốc…cùng chống Iran. Kết quả là

các nước nhiều lần phản đối các biện pháp mà Mỹ đưa ra trong vấn đề này, cũng

như các biện pháp cấm vận, trừng phạt Iran không phát huy tác dụng như Mỹ

mong muốn và (4) Iran có một số bước đi hóa giải được chính sách thù địch của

Mỹ.

Hiện tại, Iran không thương lượng với Mỹ và tiếp tục đẩy mạnh

chương trình hạt nhân, ngày càng tiếp cận được khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Điều này khiến Mỹ rất lo ngại. Do đó, nếu mọi biện pháp đối thoại, thỏa hiệp,

cấm vận, trừng phạt…không phát huy tác dụng, Mỹ chắc chắn phải thiên về tấn

công quân sự Iran nhằm phá bỏ chương trình hạt nhân của nước này, hoặc ít nhất

là làm chậm khả năng tiếp cận năng lực sản xuất vũ khí nguyên tử của Iran. Do

đó, vấn đề hạt nhân của Iran sẽ không chỉ tác động tới Iran và Mỹ mà còn tiếp tục

là điểm nóng của khu vực và thế giới trong tương lai.

Riêng với Việt Nam, chương trình hạt nhân của Iran và những diễn biến

của nó sẽ tác động đến Việt Nam dưới nhiều phương diện. Nếu quan hệ căng
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thẳng Mỹ - Iran lên cao, giá dầu thế giới cũng sẽ lên cao, tác động không nhỏ tới

Việt Nam - nước nhập khẩu dầu nhiều mỏ.

Trong trường hợp Iran phát triển thành công vũ khí hạt nhân và tên lửa

đạn đạo liên lục địa, cuộc chạy đua vũ trang ở Trung Đông có nguy cơ bùng phát,

đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực và thế giới, trong đó

có Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức

khu vực và quốc tế. Vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được

nâng cao, tiếng nói của Việt Nam về các vấn đề quốc tế ngày càng được chú ý.

Vấn đề hạt nhân Iran cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy, việc theo dõi sát sao

diễn biến xung quanh chương trình hạt nhân của Iran sẽ giúp Việt Nam chủ động

đưa ra những phản ứng thích hợp, từ đó tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam ở

khu vực và quốc tế.

Cuối cùng, Việt Nam vừa bắt đầu theo đuổi chương trình năng lượng hạt

nhân dân sự, giống như Iran. Do đó, các vấn đề liên quan tới vấn đề hạt nhân Iran

sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu giúp Việt Nam đưa ra các biện pháp ứng phó

hợp lý, linh hoạt, tránh những xung đột không đáng có trong nỗ lực đa dạng hóa

nguồn năng lượng, nhất là trong quan hệ với Mỹ.

23. Tác động của Khủng hoảng tài chính 2008 tới Mỹ
Học viên Nguyễn Hoàng Hợp

Lịch sử thế giới đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng như

Cuộc đại suy thoái kinh tế 1929-1933, Khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Á

1997 v.v.. Các cuộc khủng hoảng này mặc dầu có khác nhau về thời gian, địa

điểm, mức độ tổn hại mà nó gây ra cho loài người nhưng đều có một điểm chung

đó là do những chính sách sai lầm của các nhà lãnh đạo đất nước. Kết quả, không
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chỉ riêng quốc gia đó phải hứng chịu mà các quốc gia khác cũng chịu những thiệt

hại không kém do tác động mà nó mang lại.

Mới đây, cuộc khủng hoảng tài chính 2008- cuộc khủng hoảng được coi là

lớn nhất kể từ Đại suy thoái kinh tế 1929-1933- đã gây ra những tổn hại nghiêm

trọng tới mọi mặt của Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Do có mức tác động tới

mọi mặt của đời sống quan hệ quốc tế như vậy cho việc nghiên cứu cuộc khủng

hoảng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với thế giới cũng như đối với Việt

Nam.

Luận văn tập trung vào các mục tiêu: Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng

tài chính Mỹ 2008, những tác động của nó đến Mỹ trên các phương diện kinh tế,

chính trị, chính sách đối ngoại. Từ những mục tiêu này, luận văn tập trung trả lời

các câu hỏi : Đâu là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ? Cuộc

khủng hoảng này có ảnh hưởng như thế nào đến Mỹ? Nó có làm thay đổi vị trí

của siêu cường số một này không? Vai trò của nước Mỹ sau khủng hoảng sẽ thay

đổi như thế nào?

Ngoài hai phần Mở đầu và Kết luận, Luận văn bao gồm ba chương:

Chương I: Khái quát về khủng hoảng tài chính và nước Mỹ trước

khủng hoảng tài chính 2008

Chương này tập trung làm rõ những khái niệm về khủng hoảng tài chính;

những nguyên nhân của khủng hoảng tài chính Mỹ 2008 và tác động của nó với

thế giới; và khái quát về Mỹ trước khủng hoảng.

Chương II: Tác động của khủng hoảng tài chính 2008 đến Mỹ

Chương này sẽ phân tích những tác động của khủng hoảng tới Mỹ trên các

mặt kinh tế, chính trị - quân sự, chính sách đối ngoại theo hai hướng tích cực và

tiêu cực.

Chương III: Nước Mỹ sau khủng hoảng tài chính
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Chương này sẽ tập trung vào những nỗ lực giải cứu cuộc khủng hoảng mà

Mỹ đã thực hiện, những nhân tố tác động tới chính sách của Mỹ sau khủng hoảng

và từ đó, dự báo vai trò của Mỹ trong thời gian tới.

24. Chính sách đối ngoại của chính quyền Medvedev

Học viên Trần Thị Quỳnh Hương

Mới cách đây 10 năm, do vị thế quốc tế suy yếu, Nga bị các cường quốc

phương Tây phớt lờ hoặc lấn lướt trong nhiều vấn đề và tại nhiều khu vực trên

thế giới. Nhưng hôm nay, Nga tham gia vào giải quyết các vấn đề lớn của toàn

cầu. Họ đã trở lại chính trường thế giới đường hoàng với vị thế của một cường

quốc, có tiếng nói riêng, trọng lượng, dám đối đầu với Mỹ, EU, Anh...trên nhiều

lĩnh vực, trong nhiều mối quan hệ quốc tế. Nước Nga đã khiến cả thế giới phải

tính đến phản ứng của họ trong nhiều vấn đề. Người Nga coi đó là thành quả của

Putin và nuối tiếc sự rời khỏi vị trí đứng đầu quốc gia của ông. Họ tự hỏi: liệu

những thành công đó có được Medvedev, người kế nhiệm mà ông tin tưởng phát

huy hay làm cho lu mờ?

Đó là bởi giai đoạn 2008-2012, dưới sự cầm quyền của Tổng thống mới

là giai đoạn mà nước Nga phải đương đầu với nhiều khó khăn trầm trọng với

những biến động khôn lường của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước

cũng như thế giới. Được chọn làm người kế nhiệm Putin, Tổng thống Medvedev

đã không phụ lòng tin của người tiền nhiệm và toàn thể nhân dân Nga. Có thể

nói, người Nga đã không phải nuối tiếc khi lựa chọn Dmitry Medvedev. Với tài

năng và trí tuệ của mình, Medvedev đã đưa ra những chính sách đối ngoại linh

hoạt, thực tế, đúng đắn và kịp thời, nhưng vẫn kế thừa và nhất quán với những

quan điểm thời Putin. Không những thế, mỗi quyết sách của ông mang phong

thái rất riêng, không trùng lặp hay bị che phủ bởi cái bóng lớn của người tiền

nhiệm.



49

Nhiệm kỳ của Tổng thống Medvedev ngoài việc duy trì và phát huy có

mức độ những thành quả đã đạt được từ thời Putin và hai năm đầu tiên thì cũng

được dự báo sẽ không có nhiều thay đổi trong những năm tiếp theo.

Về căn bản, các văn bản như Những định hướng cơ bản của chính sách

đối ngoại Liên bang Nga, Những định hướng cơ bản về an ninh quốc gia của Liên

bang Nga, Học thuyết quân sự của Liên bang Nga, Chiến lược An ninh Quốc gia

tới năm 2020 và những văn bản tương tự khác là cơ sở để hoạch định Chính sách

đối ngoại. Ngoài ra, đối với từng đối tượng, đối tác, khu vực khác nhau trong các

thời điểm giai đoạn khác nhau được chính quyền Medvedev điều chỉnh linh hoạt

cho phù hợp với bối cảnh và biến đổi của tình hình thế giới.

Những chính sách ngoại giao của Tổng thống Medvedev đã dần giúp

nước Nga khẳng định được vị thế của một cường quốc trên thế giới. Nước Nga đã

lấy lại được tầm ảnh hưởng không chỉ đối với các quốc gia CIS, cải thiện quan hệ

với Mỹ, EU mà còn cả các quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương,

Mỹ La tinh và các khu vực khác trên thế giới. Nước Nga với vị thế mới của mình,

cùng với các quốc gia mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ...đang tạo ra một trật tự

thế giới mới đa cực hơn.

25. Quan hệ Mỹ - ASEAN từ năm 2000 đến nay

Học viên Vũ Thị Lan Hương

Trong những năm đầu thế kỷ XXI, tình hình thế giới có nhiều biến động

lớn, tác động sâu sắc đến quan hệ quốc tế nói chung, cũng như đối với mỗi quốc

gia - dân tộc nói riêng. Đặc biệt, sự kiện khủng bố 11/9/2001 xảy ra ngay trong

lòng nước Mỹ và cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu do Mỹ phát động diễn ra

sau sự kiện này đã tác động mạnh đến các khu vực, các quốc gia trên thế giới,

khiến cho các nước đều phải điều chỉnh lại chính sách đối ngoại của mình. Lợi
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dụng tình hình, Mỹ đã triển khai chiến lược toàn cầu mới, điều chỉnh chính sách

đối ngoại nhằm gia tăng ảnh hưởng đối với nhiều vùng trọng điểm chiến lược

trên thế giới, trong đó có khu vực các nước ASEAN.

Sau hơn một thập kỷ Mỹ không can dự vào khu vực Đông Nam Á, cuộc

chiến chống khủng bố lại một lần nữa khiến khu vực này trở nên quan trọng hơn

trong chiến lược của Mỹ. Ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng có rất nhiều thay đổi

trong quan hệ Mỹ - ASEAN từ thời chính quyền Bush đến thời chính quyền

Obama. Đầu tiên, trên phương diện chính trị - ngoại giao, từ chỗ Mỹ để lại “một

khoảng trống quyền lực” tại Đông Nam Á sau Chiến tranh Lạnh đến chỗ Mỹ

quay trở lại Đông Nam Á, đánh giá cao vai trò quan trọng của ASEAN và thể

hiện mong muốn thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác sâu sắc hơn, nhằm

thúc đẩy dân chủ và phát triển, tạo khuôn khổ thúc đẩy những lợi ích chiến lược

trong các vấn đề khu vực và toàn cầu trước mắt cũng như lâu dài. Thứ hai, về an

ninh, quân sự, Mỹ mở rộng sự có mặt về quân sự ở Đông Nam Á, đẩy nhanh tiến

độ quay trở lại khu vực, Mỹ lợi dụng vấn đề chống khủng bố để gia tăng ảnh

hưởng, lôi kéo, tập hợp lực lượng. “Tuyên bố chung hợp tác chống lực lượng

khủng” ký ngày 1/8/2002 đã tạo cơ sở pháp lý cho sự hợp tác giữa các nước

ASEAN và Mỹ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Đông Nam Á và

đặt nền tảng cho việc Mỹ triển khai các hoạt động quân sự ở khu vực. Hơn nữa,

xung quanh khu vực các nước ASEAN đã xuất hiện một số điểm nóng tiềm tàng.

Những điểm nóng này rất có thể mở rộng thành những xung đột quân sự quy mô

lớn, làm tổn hại tới lợi ích chiến lược của Mỹ và buộc Mỹ phải duy trì sự hiện

diện của mình tại các nước ASEAN. Ngoài ra, ASEAN còn có hai trong số năm

đồng minh của Mỹ ở châu Á - Philippine và Thái Lan. Singapore hợp tác rất chặt

chẽ với Mỹ, tạo sự tiếp cận quan trọng với các phương tiện quân sự. Các nước

khác như Indonesia và Việt Nam có những lợi ích chung quan trọng với Mỹ và
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nhiều khả năng sẽ trở thành các đối tác an ninh và chiến lược gần gũi hơn trong

những năm tới. Thứ ba, về kinh tế, đầu tư, thương mại, ASEAN tiếp tục là thực

thể kinh tế quan trọng trong chiến lược cạnh tranh hợp tác giữa các cường quốc.

Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược đối với các nước ASEAN, là thị

trường xuất khẩu lớn nhất của ASEAN. Ngược lại, Đông Nam Á đã trở thành

điểm đến của các nhà đầu tư Mỹ, Mỹ coi trọng ASEAN cả về chiến lược lẫn kinh

tế; ASEAN là đối tác kinh tế lớn thứ tư của Mỹ sau Khối mậu kịch tự do Bắc Mỹ

(NAFTA), Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do

thông tin, tự do báo chí và tự do tín ngưỡng, tôn giáo để gây sức ép với các nước

ASEAN. Đặc biệt là với các nước có thể chế chính trị khác biệt ở Đông Dương

hoặc không phải là đồng minh của Mỹ, Mỹ tăng cường gây sức ép về vấn đề dân

chủ, nhân quyền, dùng nó để can thiệp chính trị vào công việc nội các nước này.

Do vị trí địa - chiến lược, địa - chính trị, Việt Nam trở thành nhân tố đáng

kể trong những tính toán cân bằng chiến lược của Mỹ. Đó là, với vai trò ngày

càng tăng trong khu vực, trong tương lại Việt Nam có thể tạo nên một đối trọng

đối với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Ý đồ chiến lược của Mỹ

trong quan hệ với Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung đã và đang đặt ra

cho Việt Nam hàng loạt những đối sách ứng phó nhằm đảm bảo độc lập chủ

quyền, ổn định và phát triển trong điều kiện quốc tế mới.

Mục tiêu chính sách “trở lại Đông Nam Á” của Mỹ đã được thể hiện khá

rõ ràng trong các tuyên bố chính sách và một số bước đi ban đầu của chính quyền

Obama. Vấn đề là ở chỗ, trong tình thế phải đối phó với hàng loạt các thách thức

về chiến lược và kinh tế, liệu Mỹ có thể phân bổ đủ nguồn lực để thực hiện mục

tiêu đó hay không; mức độ thỏa hiệp lợi ích giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực
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tới đâu... Đó là những vấn đề cần tiếp tục theo dõi, phân tích, kiểm chứng trong

thực tế./.

26. Va chạm Mỹ - Trung trên Biển Đông và

tác động đối với khu vực

Học viên Trần Thị Quỳnh Nga

Biển Đông là vùng biển có tầm quan trọng chiến lược đối với thế giới và

các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nước nào xác lập được vai

trò chi phối tại Biển Đông, nước đó sẽ nắm trong tay chìa khóa để trở thành

cường quốc mạnh nhất tại khu vực. Bởi thế, tại vùng biển này đang tồn tại nhiều

mâu thuẫn, xung đột về lợi ích và sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nước, đặc biệt

là hai nước lớn Mỹ và Trung Quốc. Với đề tài “Va chạm Mỹ - Trung trên Biển

Đông và tác động đối với khu vực”, luận văn tập trung lý giải nguyên nhân, bản

chất, những “tảng băng chìm” đằng sau các vụ va chạm Mỹ - Trung trên Biển

Đông và những tác động đối với khu vực.

Trung Quốc - nước đang phát triển lớn nhất thế giới, với sức mạnh kinh

tế, chính trị - ngoại giao, quốc phòng đều tăng lên với tốc độ “thần kỳ”, không

che giấu tham vọng giữ vai trò thống trị Biển Đông. Chính sách của Trung Quốc

trên Biển Đông trong những năm đầu thế kỷ XXI thể hiện rõ sự quyết tâm biến

Biển Đông thành “ao nhà”. Việc Trung Quốc tăng cường thực lực quân sự, đầu tư

cho căn cứ hải quân trên đảo Hải Nam và phát triển nó một cách bí mật đã tạo ra

mối quan ngại cho các nước trong khu vực. Trước tình hình ấy, Mỹ - siêu cường

lớn nhất thế giới không thể tiếp tục đứng ngoài những diễn biến trên Biển Đông,

quyết định tăng cường hiện diện quân sự và can thiệp nhiều hơn, sâu hơn vào các

vấn đề liên quan đến vùng biển này. Mỹ vừa muốn thăm dò, tìm hiểu năng lực

thực sự của hải quân Trung Quốc, muốn biết Trung Quốc định làm gì với căn cứ
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quân sự trên đảo Hải Nam, đồng thời muốn kiềm chế ý đồ bành trướng của Trung

Quốc trên Biển Đông. Trong bối cảnh ấy, các vụ va chạm Mỹ - Trung trên Biển

Đông đã xảy ra, từ việc máy bay của hai bên đâm vào nhau phía trên vùng biển

đảo Hải Nam (EP3 năm 2001) đến chạm trán tàu thăm dò đại dương của Mỹ và

tàu chiến Trung Quốc trên biển (sự kiện tháng 3/2009) và đụng độ tàu ngầm dưới

đáy biển (6/2009). Hai bên đã tranh cãi quyết liệt về cái gọi là “vi phạm chủ

quyền” trên vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc hay “vi phạm quyền tự do đi

lại trên hải phận và không phận quốc tế”. Khi những vụ va chạm xảy ra, chúng

trở thành vấn đề gây căng thẳng nhất trong quan hệ hai nước, khiến dư luận lo

ngại về khả năng bùng phát thành xung đột quân sự.

Va chạm Mỹ - Trung trên Biển Đông không chỉ là những vụ va chạm

thông thường hay đơn giản xoay quanh các vấn đề về chủ quyền hay quyền tự do

thông thương. Thực chất, đó chính là sự xung đột về lợi ích giữa hai nước lớn

trên Biển Đông. Đó là sự lo ngại của Mỹ trước một Trung Quốc đang ngày càng

lớn mạnh, tham vọng thống trị Biển Đông của Trung Quốc nếu thực hiện được sẽ

đẩy Mỹ ra khỏi Thái Bình Dương. Đó là sự phô diễn sức mạnh hay sự nỗ lực che

giấu những bí mật của Trung Quốc để chứng tỏ với Mỹ rằng Trung Quốc có tiềm

năng trở thành người kiểm soát trên vùng biển quan trọng này. Với ý nghĩa đó, va

chạm giữa hai bên sẽ có xu hướng tăng lên về số lượng và hình thức trong thời

gian tới. Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc đều cần đến nhau và đều cần môi

trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mình. Vì thế, những căng thẳng

trên Biển Đông giữa hai bên sẽ không bung phát thành xung đột quân sự, nhưng

không nhờ vậy mà xua tan lo ngại từ cả hai phía. Mỹ sẽ tiếp tục do thám vùng

biển gần đảo Hải Nam, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hải quân,

không từ bỏ tham vọng thống trị Biển Đông. Vùng biển vốn không yên tĩnh này

trong những năm tới sẽ càng trở nên phức tạp và nóng bỏng.
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Đối đầu Mỹ - Trung trên Biển Đông gây ra nhiều tác động đối với khu

vực mà đa phần những tác động đó đều không có ý nghĩa tích cực. An ninh khu

vực thường xuyên trong trạng thái bất ổn, các nước vì lo lắng cho chính mình nên

tăng cường vũ trang để “tự cứu lấy mình” trước hết. Các tranh chấp trên Biển

Đông vì thế mà khó có thể giải quyết một cách nhanh chóng và hòa bình, các

khuôn khổ luật pháp quốc tế không được hiểu và lý giải một cách khách quan.

Những điều này khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên một cục diện không yên bình

trên Biển Đông. Vùng biển này trở thành một trong những khu vực tiềm ẩn nhiều

bất ổn nhất, nhiều khả năng bùng phát xung đột nhất.

Biển Đông đối với Việt Nam có tầm quan trọng sống còn bởi đó là vành

đai bảo vệ an ninh phía Đông của đất nước. Không những thế, Việt Nam còn là

một bên tranh chấp trong vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Va chạm Mỹ - Trung

trên Biển Đông thời gian qua mang lại cho Việt Nam cả cơ hội và thách thức: cơ

hội tạo lợi thế lớn hơn cho chỗ đứng của Việt Nam trên Biển Đông, nhưng thách

thức là phải giữ thế cân bằng nhạy cảm với hai đối tác quan trọng là Mỹ và Trung

Quốc đồng thời đối phó với nguy cơ bị gạt khỏi cuộc chơi giữa hai nước lớn trên

Biển Đông. Trong bối cảnh ấy, một sự chuẩn bị cần thiết cho mọi tình huống có

thể xảy ra trên Biển Đông là điều Việt Nam nên làm.

Với những nội dung trên đây, luận văn được kết cấu thành ba chương.

Chương I: Va chạm Mỹ - Trung trên Biển Đông: Lý thuyết và thực tiễn. Theo đó,

luận văn vận dụng lý thuyết Hiện thực trong quan hệ quốc tế với mấu chốt là

xung đột lợi ích Mỹ - Trung trên Biển Đông để giải thích các vụ đối đầu Mỹ -

Trung trên Biển Đông thời gian qua. Chương II: Va chạm Mỹ - Trung trên Biển

Đông trong những năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đưa ra các dẫn chứng cụ thể

về các vụ va chạm để chứng minh các nhận định trong chương I và  những dự

liệu về chiều hướng phát triển của sự việc trong thời gian tới. Theo đó, va chạm
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Mỹ - Trung trên Biển Đông sẽ tiếp tục xảy ra nhưng khó có khả năng va chạm

bùng phát thành xung đột quân sự. Chương III: Va chạm Mỹ - Trung trên Biển

Đông: Tác động đối với khu ực và Việt Nam đi sâu đánh giá tác động của các vụ

va chạm đối với khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng, đồng thời phân tích

thái độ và đối sách của Việt Nam trong bối cảnh xảy ra đối đầu Mỹ - Trung trên

Biển Đông.

27. Chính sách an ninh năng lượng của Việt Nam và ảnh

hưởng của nó đến sự phát triển của Ngành Dầu khí

Học viên Nguyễn Thị Việt Nga

Luận văn tập trung nghiên cứu tầm quan trọng của vấn đề an ninh năng

lượng - một vấn đề mang tính toàn cầu và cụ thể hóa ở các khía cạnh ảnh hưởng

của Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đối với sự phát triển của ngành

Dầu khí Việt Nam. Luận văn gồm Lời mở đầu, Nội dung và Kết luận. Phần nội

dung gồm 3 chương tóm lược như sau:

Chương I - chương mở đầu đi vào tìm hiểu tại sao lại cho rằng, an ninh

năng lượng đang là một trong những vấn đề toàn cầu quan trọng nhất, nóng bỏng

nhất thông qua việc tìm hiểu chuyên sâu về vấn đề năng lượng và an ninh năng

lượng trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Chương này đưa cho chúng ta thấy

một thực tế đáng báo động về tương lai không xa khi nhân loại đối mặt với sự

cạn kiệt các nguồn năng lượng truyền thống như dầu mỏ, than đá và khí đốt.

Chương II - dành để tập trung nghiên cứu riêng về giá trị chiến lược, tầm

quan trọng của dầu mỏ trong trong xã hội hiện đại. Chương II cũng cho người

đọc những thông tin cơ bản về dầu khí tại Việt Nam. Thông qua những nội dung

được đề cập tại đây, chúng ta có một hình dung tổng thể nhất về dầu mỏ, từ lịch
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sử phát hiện cho tới vai trò gần như không thể thay thế của nguồn năng lượng hóa

thạch được ví như vàng đen này.

Chương III - cũng là chương quan trọng nhất dành để nghiên cứu các

chính sách và biện pháp của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Việt Nam để

đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh dầu mỏ. Các nội dung nghiên cứu sâu ở

đây chính là Chiến lược quốc gia về phát triển năng lượng của Việt Nam, Chiến

lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam và sự tác động, ảnh hưởng của Chiến

lược phát triển năng lượng đến ngành Dầu khí Việt Nam. Đây cũng là mục tiêu

nghiên cứu của toàn bộ đề tài luận văn.

Luận văn cũng cho ta thấy được quyết tâm của Chính phủ Việt Nam

trong việc phát triển kinh tế song hành với nguồn năng lượng đảm bảo; phát triển

năng lượng đi trước một bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đảm

bảo an ninh năng lượng. Ý nghĩa chiến lược của Chiến lược phát triển năng lượng

Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2050 và tác động ảnh hưởng đến Chiến lược

phát triển của ngành dầu khí Việt Nam.

28. VVaaii ttrròò ccủủaa NNggooạạii ggiiaaoo VViiệệtt NNaamm ttrroonngg

ccôônngg ttáácc xxúúcc ttiiếếnn đđầầuu ttưư ttrrựựcc ttiiếếpp nnưướớcc nnggooààii

tthhờờii kkỳỳ ĐĐổổii mmớớii

HHọọcc vviiêênn VVũũ QQuuốốcc NNgghhịị

CCôônngg ccuuộộcc ĐĐổổii mmớớii ddoo ĐĐảảnngg vvàà NNhhàà nnưướớcc kkhhởởii xxưướớnngg vvàà llããnnhh đđạạoo đđãã tthhuu

đđưượợcc rrấấtt nnhhiiềềuu tthhàànnhh ttựựuu qquuaann ttrrọọnngg;; MMộộtt ttrroonngg nnhhữữnngg nnhhâânn ttốố qquuaann ttrrọọnngg đđểể đđạạtt

đđưượợcc kkếếtt qquuảả nnhhưư vvậậyy llàà ccóó ssựự đđóónngg ggóópp ttíícchh ccựựcc ttừừ vviiệệcc ttiiếếpp nnhhậậnn đđầầuu ttưư ttrrựựcc ttiiếếpp

nnưướớcc nnggooààii vvààoo VViiệệtt NNaamm,, ggóópp pphhầầnn llààmm tthhúúcc đđẩẩyy ttăănngg ttrrưưởởnngg kkiinnhh ttếế,, cchhuuyyểểnn

ddịịcchh ccơơ ccấấuu kkiinnhh ttếế,, ggiiảảii qquuyyếếtt ccôônngg ăănn vviiệệcc llààmm,, nnâânngg ccaaoo mmứứcc ssốốnngg ccủủaa ddâânn ccưư,,....

NNggooạạii ggiiaaoo VViiệệtt NNaamm đđãã đđóónngg ggóópp ttíícchh ccựựcc vvààoo ccôônngg ccuuộộcc pphháátt ttrriiểểnn kkiinnhh ttếế -- xxãã
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hhộộii ttrroonngg qquuáá ttrrììnnhh hhộộii nnhhậậpp kkiinnhh ttếế qquuốốcc ttếế,, đđãã tthhaamm ggiiaa ttíícchh ccựựcc vvààoo hhooạạtt đđộộnngg

tthhuu hhúútt FFDDII..

ĐĐểể đđii ssââuu,, pphhâânn ttíícchh ttáácc đđộộnngg ttíícchh ccựựcc ccủủaa FFDDII đđốốii vvớớii ccôônngg ccuuộộcc pphháátt

ttrriiểểnn kkiinnhh ttếế -- xxãã hhộộii ccủủaa VViiệệtt NNaamm,, vvaaii ttrròò ccủủaa NNggooạạii ggiiaaoo VViiệệtt NNaamm ttrroonngg ccôônngg

ttáácc xxúúcc ttiiếếnn đđầầuu ttưư tthhờờii kkỳỳ ĐĐổổii mmớớii,, nnggooààii pphhầầnn llờờii mmởở đđầầuu,, kkếếtt lluuậậnn vvàà ddaannhh mmụụcc

ttààii lliiệệuu tthhaamm kkhhảảoo,, pphhầầnn cchhíínnhh ccủủaa lluuậậnn vvăănn ggồồmm bbaa cchhưươơnngg::

CChhưươơnngg 11:: KKhhááii qquuáátt cchhuunngg vvềề FFDDII,, vvaaii ttrròò ccủủaa FFDDII đđốốii vvớớii ssựự pphháátt ttrriiểểnn

kkiinnhh ttếế VViiệệtt NNaamm kkểể ttừừ nnăămm 11998866 đđếếnn nnaayy..

CChhưươơnngg 11 đđii ssââuu vvààoo pphhâânn ttíícchh,, đđáánnhh ggiiáá mmộộtt ssốố nnộộii dduunngg vvềề FFDDII,, ttáácc đđộộnngg

ttíícchh ccựựcc ccủủaa FFDDII đđếếnn kkiinnhh ttếế -- xxãã hhộộii ccủủaa VViiệệtt NNaamm kkểể ttừừ nnăămm 11998866 đđếếnn nnaayy..

CChhưươơnngg 22:: TThhựựcc ttrrạạnngg ccủủaa ccôônngg ttáácc xxúúcc ttiiếếnn đđầầuu ttưư FFDDII vvàà ccôônngg ttáácc

nnggooạạii ggiiaaoo pphhụụcc vvụụ pphháátt ttrriiểểnn kkiinnhh ttếế ggiiaaii đđooạạnn ttừừ nnăămm 11998866 đđếếnn nnaayy..

ĐĐââyy llàà cchhưươơnngg cchhíínnhh ccủủaa lluuậậnn vvăănn.. CChhưươơnngg nnààyy đđii ssââuu vvààoo pphhâânn ttíícchh,,

đđáánnhh ggiiáá tthhựựcc ttrrạạnngg ccủủaa ccôônngg ttáácc xxúúcc ttiiếếnn FFDDII vvàà ccôônngg ttáácc nnggooạạii ggiiaaoo pphhụụcc vvụụ

pphháátt ttrriiểểnn kkiinnhh ttếế,, pphhụụcc vvụụ ccôônngg ttáácc xxúúcc ttiiếếnn FFDDII ggiiaaii đđooạạnn ttừừ nnăămm 11998866 đđếếnn nnaayy..

TTừừ đđóó đđáánnhh ggiiáá đđưượợcc mmặặtt ttíícchh ccựựcc,, nnhhữữnngg mmặặtt ccòònn hhạạnn cchhếế kkhhắắcc pphhụụcc ccủủaa ccôônngg

ttáácc xxúúcc ttiiếếnn FFDDII nnóóii cchhuunngg,, nnhhữữnngg kkhhóó kkhhăănn hhạạnn cchhếế ccủủaa ccơơ qquuaann nnggooạạii ggiiaaoo pphhụụcc

vvụụ pphháátt ttrriiểểnn kkiinnhh ttếế,, XXTTĐĐTT ttrroonngg ggiiaaii đđooạạnn hhiiệệnn nnaayy..

CChhưươơnngg 33:: PPhhưươơnngg hhưướớnngg vvàà ggiiảảii pphháápp đđểể nnggàànnhh nnggooạạii ggiiaaoo VViiệệtt NNaamm

pphhụụcc vvụụ kkiinnhh ttếế,, tthhuu hhúútt FFDDII ttốốtt hhơơnn ttrroonngg ggiiaaii đđooạạnn ttớớii..

CChhưươơnngg 33 ttậậpp ttrruunngg đđáánnhh ggiiáá nnhhữữnngg ttáácc đđộộnngg ccủủaa ccuuộộcc kkhhủủnngg hhooảảnngg ttààii

cchhíínnhh tthhếế ggiiớớii nnăămm 22000088 llààmm cchhoo nngguuồồnn vvốốnn FFDDII ttooàànn ccầầuu bbịị tthhuu hhẹẹpp vvàà ssẽẽ ảảnnhh

hhưưởởnngg đđếếnn VViiệệtt NNaamm ttrroonngg tthhờờii ggiiaann ttớớii,, nnhhuu ccầầuu đđịịnnhh hhưướớnngg tthhuu hhúútt FFDDII ggiiaaii

đđooạạnn 22001100-- 22001155.. TTừừ đđóó,, ttáácc ggiiảả đđưưaa rraa mmộộtt ssốố ssuuyy nngghhĩĩ vvềề ggiiảảii pphháápp đđểể tthhuu hhúútt
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FFDDII ttốốtt hhơơnn ggiiaaii đđooạạnn 22001100-- 22001155 vvàà nnhhữữnngg nnăămm ttiiếếpp tthheeoo;; ggiiảảii pphháápp đđểể nnggàànnhh

nnggooạạii ggiiaaoo pphhụụcc vvụụ pphháátt ttrriiểểnn kkiinnhh ttếế,, tthhuu hhúútt FFDDII ttốốtt hhơơnn ttrroonngg ggiiaaii đđooạạnn ttớớii..

TTóómm llạạii:: FFDDII llàà nnhhâânn ttốố qquuaann ttrrọọnngg ggóópp pphhầầnn llààmm tthhúúcc đđẩẩyy ttăănngg ttrrưưởởnngg

kkiinnhh ttếế,, cchhuuyyểểnn ddịịcchh ccơơ ccấấuu kkiinnhh ttếế,, ggiiảảii qquuyyếếtt ccôônngg ăănn vviiệệcc llààmm,, nnâânngg ccaaoo mmứứcc

ssốốnngg ccủủaa ddâânn ccưư,,.... NNggàànnhh nnggooạạii ggiiaaoo đđãã tthhaamm ggiiaa ttíícchh ccựựcc vvààoo hhooạạtt đđộộnngg tthhuu hhúútt

FFDDII:: GGắắnn kkếếtt cchhặặtt cchhẽẽ ggiiữữaa kkiinnhh ttếế đđốốii nnggooạạii vvàà cchhíínnhh ttrrịị đđốốii nnggooạạii,, đđóónngg ggóópp ttíícchh

ccựựcc vvààoo xxââyy ddựựnngg cchhíínnhh ssáácchh ccủủaa CChhíínnhh pphhủủ,, ccáácc bbộộ nnggàànnhh,, đđịịaa pphhưươơnngg...... ttuuyy

nnhhiiêênn,, ccầầnn ccóó ggiiảảii pphháápp đđểể nnggàànnhh nnggooạạii ggiiaaoo đđáápp ứứnngg ttốốtt hhơơnn nnữữaa ttrroonngg ccôônngg ttáácc

tthhuu hhúútt FFDDII ttrroonngg tthhờờii ggiiaann ttớớii..

29. Hiện đại hoá quân sự và chiến lược phát triển hòa bình của

Trung Quốc

Học viên Ngô Phương Nghị

Sau khi Đặng Tiểu Bình nắm quyền và tiến hành “cải cách” và “mở cửa” từ

năm 1978 đến nay, Đặng và những người lãnh đạo kế nhiệm luôn đề cao một

chính sách quốc phòng - an ninh - đối ngoại nhằm duy trì môi trường quốc tế hoà

bình và ổn định để Trung Quốc có thể thực hiện thành công các mục tiêu của Bốn

Hiện Đại Hoá.

Luận văn với đề tài “Hiện đại hoá quân sự và chiến lược phát triển hòa bình

của Trung Quốc” đã tập trung làm rõ thực chất quan điểm của Trung Quốc về

“chiến lược phát triển hòa bình”; trình bày thực trạng của “hiện đại hóa quân sự”;

và tìm hiểu mối quan hệ giữa hai thành tố nói trên. Kèm theo Danh mục Tài liệu

tham khảo tương đối phong phú gồm 172 đề mục được dẫn chiếu chính xác và rõ

ràng từ các nguồn chính thức, nội dung (123 trang) của Luận văn bao gồm cả

phần Mở đầu, Kết luận và 3 Chương chính như sau:
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Chương I : Cơ sở ra đời của hiện đại hoá quân sự và chiến lược phát triển

hoà bình của Trung Quốc

Chương II : Thực tế triển khai chính sách hiện đại hoá quân sự và chiến lược

phát triển hoà bình của Trung Quốc

Chương III : Ảnh hưởng của “Trung Quốc trỗi dậy” đối với viễn cảnh hoà

bình toàn cầu, khu vực và Việt Nam

Luận văn khá có ý nghĩa về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Về lý luận: Luận

văn sử dụng các lý thuyết quan hệ quốc tế để phân tích và hệ thống hóa các vấn

đề về “chiến lược phát triển hòa bình” và “hiện đại hóa quân sự” của Trung Quốc

đang được thế giới và Việt Nam quan tâm. Bởi vậy, luận văn có thể trở thành tài

liệu tham khảo cho sinh viên quan hệ quốc tế và những ai quan tâm đến những

vấn đề nói trên.

Về thực tiễn: Ở một chừng mực nhất định, việc phác họa những đường nét

chính yếu và rút ra được các kết luận về sức mạnh của Trung Quốc cũng như

triển vọng của nó sẽ gợi mở một số ý tưởng đóng góp có tác dụng tham khảo đối

với chính sách quốc phòng – an ninh –  đối ngoại của Việt Nam nói chung và với

Trung Quốc nói riêng.

30. Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF):

thực trạng và triển vọng

Học viên Phạm Văn Nhậm

Hiện nay, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, đặc biệt tại khu vực

châu Á - Thái Bình Dương (CÁ - TBD), đang đặt ra những thách thức mới cho

hợp tác về an ninh giữa các nước trong khu vực thông qua các cơ chế hợp tác đa

phương. Xu hướng chung muốn cải tiến các cơ chế hợp tác an ninh sẵn có hoặc
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thành lập cơ chế hợp tác an ninh mới theo hướng thực chất và hiệu quả hơn. Với

tư cách là một cơ chế hợp tác đa phương tại khu vực CÁ - TBD, Diễn đàn Khu

vực ASEAN (ARF) cũng đang chịu sức ép phải đổi mới để đáp ứng tình hình

mới. Một số năm gần đây xuất hiện nhiều ý kiến xem xét lại cơ chế, nguyên tắc,

tính hiệu quả của ARF; nghiên cứu thúc đẩy ARF theo hướng thể chế hóa, mang

tính ràng buộc hơn nhằm làm cho Diễn đàn này trực tiếp tham gia giải quyết các

tranh chấp, xung đột tại khu vực, góp phần mang lại hòa bình ổn định cho khu

vực.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, luận văn này đi sâu đánh giá thực trạng

hợp tác giữa các thành viên ARF trong giải quyết các vấn đề chính trị - an ninh

khu vực và sự tham gia của Việt Nam từ khi Diễn đàn này được thành lập đến

nay; phân tích chính sách, mục tiêu của các thành viên chính tham gia Diễn đàn;

thông qua đánh giá kết quả hoạt động của ARF để thấy rõ tác động của ARF đối

với an ninh khu vực CÁ - TBD. Đặc biệt, thông qua đánh giá kết quả tham gia

của Việt Nam trong ARF, tác giả muốn đưa ra khuyến nghị về việc Việt Nam có

nên tiếp tục tham gia ARF. Trong trường hợp tiếp tục tham gia ARF, Việt Nam

sẽ phải làm gì để nâng cao hiệu quả, vị thế.

Trên yêu cầu đó, luận văn đã phân tích bối cảnh thành lập ARF nhằm làm

rõ việc ra đời ARF có giúp gì cho an ninh khu vực CÁ - TBD (Chương I). Về tác

động của ARF đối với an ninh CÁ- TBD, tác giả đi sâu phân tích chủ trương,

chính sách của các nước có tác động chính trong ARF; vì sao các nước muốn

tham gia và duy trì ARF. Mục tiêu, lợi ích và biện pháp khác nhau của các thành

viên đã tác động tích cực và tiêu cực lên kết quả hoạt động của ARF như thế nào.

Ngoài ra, tác giả cũng đánh giá tác động của ARF đối với an ninh khu vực CÁ -

TBD thông qua so sánh ARF với các cơ chế an ninh khác đang tồn tại ở khu vực

này. (Chương II).
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Là thành viên tham gia thành lập ARF ngay từ đầu, Việt Nam đã có

những đóng góp thiết thực cho việc duy trì tiến trình của Diễn đàn. Tuy nhiên,

những gì Việt Nam thể hiện trong ARF chưa rõ nét. Do vậy, trong Chương III

của luận văn, tác giả đã đưa ra những đánh giá kết quả tham gia ARF của Việt

Nam; chỉ ra những thuận lợi và khó khăn khi tham gia vào ARF đối với Việt

Nam. Dựa trên chủ trương quốc phòng của Việt nam trong thời gian tới là mở

rộng đối ngoại quốc phòng, tham gia ngày càng tích cực vào các hoạt động hợp

tác quốc phòng, an ninh của khu vực và của cộng đồng quốc tế, tác giả đã đưa ra

khuyến nghị về việc tham gia ARF đối với Việt Nam.

31. Biển Đông trong chiến lược phát triển hoà bình của

Trung Quốc

Học viên Nguyễn Tuyết Thanh

Sau hơn 3 thập kỷ tiến hành cải cách, mở cửa, Trung Quốc đã phát triển

nhanh chóng và trở thành một cường quốc lớn trên thế giới, được đánh giá là

quốc gia duy nhất có khả năng đối trọng với sức mạnh của siêu cường duy nhất

Mỹ trong những thập kỷ tới.

Việc Trung Quốc trỗi dậy, trở thành cường quốc ngày càng có ảnh hưởng

là điều không còn nghi ngờ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là những nhà lãnh đạo

Trung Hoa sẽ sử dụng sức mạnh đó như thế nào trong quan hệ quốc tế. Đối với

các nước Đông Nam Á, Trung Quốc là mối quan tâm lớn về an ninh.

Để giải tỏa mối lo ngại từ các nước láng giềng Đông Nam Á cũng như

nhiều nước khác trên thế giới, từ đầu thế kỷ 21, lãnh đạo Trung Quốc đã sử dụng

luận thuyết “trỗi dậy hòa bình” - sau này đổi lại thành “phát triển hòa bình” -

nhằm tuyên bố với các nước trên thế giới rằng sự phát triển của cường quốc này

không ảnh hưởng đến an ninh của bất kỳ quốc gia nào.
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Trong bối cảnh đó,  vấn đề tranh chấp ở Biển Đông phản ánh cụ thể hơn

thực chất cục diện chung của quan hệ Trung Quốc với các nước láng giềng. Nói

cách khác, chiến lược Biển Đông của Trung Quốc phản ánh bản chất chiến lược

phát triển hòa bình của Trung Quốc.

Với mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu nhằm làm rõ nội dung trên, luận

văn ngoài phần mở đầu và kết luận sẽ được bố cục như sau:

Chương I: Phát triển hòa bình: Những vấn đề lý luận

Trong chương này tác giả sẽ nêu rõ cơ sở hình thành, quá trình ra đời và

các luận điểm chính của tư tưởng phát triển hoà bình. Đồng thời thông qua việc

phân tích các lý luận phát triển của tư tưởng này, làm rõ bản chất của tư tưởng

phát triển hoà bình trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc.

Chương II: Chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Để xác định vị trí của biển Đông trong chiến lược phát triển hoà bình của

Trung Quốc, tác giả sẽ xác định vai trò của biển Đông đối với Trung Quốc, thông

qua thực trạng áp dụng chính sách của Trung Quốc ở biển Đông trong hai giai

đoạn: trước và sau khi triển khai chiến lược phát triển hoà bình để rút ra kết luận

về ảnh hưởng của chiến lược phát triển hoà bình đối với chính sách của Trung

Quốc áp dụng tại biển Đông.

Chương III: Triển vọng chính sách Biển Đông của Trung Quốc trong

chiến lược phát triển hòa bình

Sau những phân tích tại chương II, tác giả đưa ra một số nhận định, dự

báo về chính sách của Trung Quốc trong tương lai, đặc biệt là đặt trong bối cảnh

Trung Quốc triển khai chiến lược phát triển hoà bình. Vấn đề này chịu sự ảnh

hưởng trực tiếp của các xu thế quan hệ quốc tế trong khu vực. Đồng thời cũng sẽ

đưa ra một số kiến nghị cho chính sách của Việt Nam trong giai đoạn tới.



63

32. “Trách nhiệm bảo vệ” trong giải quyết khủng

hoảng nhân đạo quốc tế: Lý luận và thực tiễn

Học viên Lê Thanh Thuận

Trong bối cảnh toàn cầu hóa được đẩy mạnh, lợi ích của các quốc gia phụ

thuộc vào nhau ngày càng tăng; diện các vấn đề được coi là mối đe dọa đối với

hòa bình và an ninh quốc tế trở nên rộng và phổ biến hơn. Điều đó làm nảy sinh

các tranh chấp, bất đồng gay gắt, dẫn tới xung đột và làm tăng nguy cơ tổn

thương đến dân thường. Trong khi đó, các công cụ bảo vệ nhân quyền phát triển

mạnh, đặc biệt là các công cụ quốc tế dưới dạng tổ chức phi chính phủ (NGO) có

khả năng gây ảnh hưởng ngày càng rộng lớn; khả năng tiếp cận thông tin nhanh

và tạo phản ứng tập thể dễ dàng hơn. Việc mất cân đối trong cán cân quyền lực

thế giới cũng thúc đẩy khả năng áp đặt và can thiệp đơn phương của Mỹ và đồng

minh trong giải quyết tranh chấp xung đột. Vì vậy, nhu cầu và khả năng phát

động “trách nhiệm bảo vệ” cũng gia tăng. Đây là một thuật ngữ mới, ngày càng

được quan tâm hơn trong đời sống chính trị, xã hội quốc tế; khi được áp dụng, nó

cho phép quốc tế đơn phương can thiệp, kể cả bằng vũ lực vào một quốc gia có

chủ quyền vì những lý do nhân đạo. Đây là vấn đề đang thu hút sự quan tâm của

cộng đồng quốc tế, đặc biệt là những nước được coi là “có vấn đề về dân chủ,

nhân quyền”.

 “Trách nhiệm bảo vệ” được sự ủng hộ mạnh mẽ bởi khá nhiều nước

thành viên Liên Hợp Quốc, song còn có nhiều ý kiến khác biệt về nhận thức và

cách thức áp dụng. Sự phát triển của “trách nhiệm bảo vệ” cũng phản ánh xu

hướng phát triển của khái niệm “biên giới mềm”, trong đó chủ quyền được hiểu

theo nghĩa rộng và mơ hồ hơn. Đây được cho là sự phát triển khách quan. Tuy

nhiên, do quy định lỏng lẻo, không rõ ràng, “trách nhiệm bảo vệ” hoàn toàn có
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thể bị một hay nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước lớn, lợi dụng để theo đuổi lợi

ích của mình.

Nhìn chung, bản thân khái niệm “trách nhiệm bảo vệ” là sự thỏa hiệp, thể

hiện sự đấu tranh giữa các loại quan điểm khác nhau và hiện đang trong quá trình

định hình. Việc nghiên cứu vấn đề này một cách toàn diện, đánh giá được những

mặt tích cực và tiêu cực, những yếu tố có thể tác động đến an ninh quốc gia,

trong đó liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, sẽ góp phần bảo vệ chủ

quyền quốc gia và nâng cao vị thế đất nước./.

33. Vấn đề an ninh phi truyền thống trong hoạt động của

Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF)

Học viên Trần Thị Thu Trang

Nguy cơ an ninh phi truyền thống là một trong những thách thức an ninh

đang được đặc biệt quan tâm bởi tác động ngày càng nghiêm trọng của các nguy

cơ này đến an ninh và phát triển của hầu hết mọi quốc gia. Khu vực châu Á –

Thái Bình Dương, chiếm tới một nửa dân số toàn cầu và là khu vực có tốc độ

tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới từ thập niên 1980 tới nay, không nằm ngoài

mối đe dọa của những thách thức an ninh phi truyền thống. Không chỉ có vậy,

đây còn là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất do vị trí địa chính trị- kinh tế, kết

cấu địa chất cũng như sự đa dạng về mức độ phát triển của các quốc gia, các nền

văn hóa tại khu vực.

Diễn đàn khu vực ÁEAN (ARF), ra đời năm 1994, được coi là diễn đàn

an ninh duy nhất tại châu Á – Thái Bình Dương, thu hút nhiều quốc gia khu vực

tham gia nhất trong khu vực. ARF được đánh giá là thể chế hợp tác an ninh đa

phương như một công cụ hiệu quả của khu vực, dựa trên các cuộc đối thoại và

tham vấn trong các vấn đề an ninh. Do đó, việc tìm hiểu quá trình xử lý các nguy
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cơ an ninh phi truyền thống tại châu Á – Thái Bình Dương sẽ là tương đối đầy đủ

nếu nó được soi vào các hoạt động tại ARF.

Việc nghiên cứu các vấn đề an ninh phi truyền thống trên cơ sở hoạt động

của ARF - một diễn đàn khu vực do ASEAN làm chủ đạo và có sự tham gia của

tất cả các nước lớn ở khu vực - có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực tiễn đối

với công tác hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt khi Việt

Nam ngày càng có vị thế lớn hơn, đảm nhận nhiều trọng trách hơn trong ASEAN.

Cùng với công cuộc hội nhập khu vực và thế giới, các nguy cơ an ninh phi truyền

thống đang trở thành vấn đề phức tạp, đòi hỏi hơn bao giờ hết sự chủ động trong

công tác dự phòng chiến lược, sự linh hoạt trong hợp tác quốc tế và khu vực để

giải quyết, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững trong quá trình hội nhập.

Qua quá trình khảo sát và phân tích, luận văn đi đến một số nhận định quan

trọng:

Thứ nhất, thách thức an ninh phi truyền thống không chỉ đe dọa một quốc

gia nào mà nó có thể lan rộng, vượt qua biên giới và ảnh hưởng nhanh chóng đến

các quốc gia khác trong khu vực. Thách thức an ninh phi truyền thống không chỉ

nguy hiểm tới sự phát triển ổn định tới bất kỳ quốc gia nào mà nó còn nguy hiểm

bởi sự khó đoán định cũng như sự chuyển hóa khó lường của nó. Hậu quả của

thách thức an ninh phi truyền thống tại khu vực là lâu dài và nặng nề mà không

có bất kỳ quốc gia nào có thể đơn lẻ khắc phục nó. Ảnh hưởng mang tính “xuyên

biên giới” của các vấn đề an ninh phi truyền thống đòi hỏi các biện pháp phòng

ngừa và giải quyết cũng phải dựa trên sự hợp tác liên kết các quốc gia, và đặc biệt

là vai trò của các thiết chế khu vực. Việc đối phó với các vấn đề an ninh phi

truyền thống tại châu Á – Thái Bình Dương vừa là cơ hội để các nước hợp tác,

hình thành nên sự tiếp cận đa phương để giải quyết, vừa là thách thức cho nỗ lực
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bảo đảm chủ quyền quốc gia trước việc “mở cửa” để hợp tác giải quyết các vấn

đề không chỉ là của riêng quốc gia đó.

Thứ hai, cách thức giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại, tham vấn,

nguyên tắc xây dựng lòng tin, trên nguyên tắc đồng thuận, tiến tới ngoại giao

phòng ngừa của ARF đặc biệt có hiệu quả trong việc phòng ngừa và giải quyết

các thách thức an ninh phi truyền thống, vốn tiềm ẩn và phức tạp, khó nhận biết,

đòi hỏi những chiến lược đối phó lâu dài và tập thể. Cùng với việc tiếp tục tập

trung vào các biện pháp xây dựng lòng tin, các thành viên của ARF cũng nhất trí

tiến hành cơ chế ngoại giao phòng ngừa nên được xúc tiến đồng thời, trong đó

đáng chú ý là tăng cường vai trò của Chủ tịch ARF trong việc phối hợp các vị trí

của ARF nhằm phát huy hơn nữa khả năng của diễn đàn này trong việc ứng phó

với các tình huống ảnh hưởng đến nền an ninh của các thành viên ARF. Tuy

nhiên, những thách thức an ninh phi truyền thống và sự biến đổi về chất cũng như

về số lượng của các cơ chế an ninh khu vực đang đặt ARF trước sức ép phải thích

nghi và nâng cao năng lực, nhằm bảo đảm vai trò của một diễn đàn an ninh đa

phương lớn nhất của khu vực châu Á – Thái Bình Dương mà ở đó ASEAN vẫn

giữ vai trò hạt nhân, chủ đạo.

Thứ ba, Việt Nam với vai trò địa chính trị quan trọng, là cầu nối giữa

Đông Nam Á và Đông Bắc Á - hai khu vực được coi là phát  triển năng động trên

thế giới, Việt Nam đã và sẽ tham gia tích cực cho sự thành công của các chương

trình nghị sự hợp tác an ninh, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống,

góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên

thế giới. Việt Nam và các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã tích

cực tham gia vào quá trình hợp tác khu vực cũng như hợp tác quốc tế trong việc

giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống. Nếu thiếu vắng sự hợp tác này thì

không thể giải quyết được, bởi vấn đề an ninh phi truyền thống là vấn đề mang
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tính toàn cầu, nó không chỉ liên quan, ảnh hưởng đến một quốc gia mà có tác

động đến toàn thế giới. Hợp tác với ASEAN nói chung và với ARF nói riêng có

tầm quan trọng chiến lược đối với Việt Nam. Việc nghiên cứu quá trình xử lý các

nguy cơ an ninh phi truyền thống tại ARF là vấn đề có ý nghĩa, kể cả về mặt lý

luận và thực tiễn trong tình hình khu vực cũng như quốc tế hiện nay. Đối với Việt

Nam, điều này càng có ý nghĩa quan trọng. Đi đôi với công cuộc hội nhập khu

vực và thế giới, các vấn đề an ninh ngày càng gia tăng với tính chất phức tạp,

buộc Việt Nam phải nhận thức vấn đề và tìm phương hướng giải quyết một cách

đúng đắn để đảm bảo an ninh, ổn định và phát triển cho quốc gia, đảm bảo cho sự

thành công toàn diện trong quá trình hội nhập vì mục tiêu phát triển bền vững./.

34. Liên minh ba nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh

giải phóng dân tộc 1945 – 1975

Học viên Nguyễn Cẩm Tú

Liên minh ba nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

1945 – 1975” là một vấn đề  bao quát toàn diện quan hệ ngoại giao của ba nước

trong tiến trình lịch sử khó khăn nhất của ba nước. Từ trước đến nay ít có công

trình nghiên cứu nào đề cập đến một cách hệ thống và đầy đủ.

Việt Nam, Lào, Campuchia là ba quốc gia cùng nằm trên bán đảo Đông

Dương, có đường biên giới chung tạo nên thế ba nước dựa vào nhau, nước nọ là

“phên dậu” của nước kia, bảo vệ nhau, nền độc lập của nước này được giữ vững

thì nền an ninh của nước kia cũng được an toàn. Mối quan hệ Việt Nam - Lào -

Campuchia từ xưa tới nay là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong chính sách đối

ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc

(1945 - 1975). Liên minh ba nước Đông Dương là liên minh chiến lược nảy sinh

trong quá trình vận động lịch sử của ba nước, xuất phát từ việc gần gũi về địa lý,
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tương đồng về văn hoá tộc người; cùng có những kẻ thù chung, cùng một mục

đích, nguyện vọng giành lại độc lập tự do cho mình. Hơn thế, nó dựa trên nền

tảng chủ nghĩa yêu nước chân chính, được Đảng Mac xít soi đường cùng với sự

nhất trí đồng lòng của các nước Đông Dương. Quan hệ đoàn kết và liên minh

nhân dân Đông Dương là một trong những nguyên nhân cơ bản đưa đến thắng lợi

của cuộc cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ba nước.

Trải qua hơn  30 năm lịch sử (1945 – 1975), mỗi thắng lợi trong cuộc

kháng chiến trường kỳ giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam không tách

rời những thắng lợi của quân dân Lào, Campuchia chống xâm lược. Ba Đảng, ba

nhà nước đã phối hợp trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao và kinh tế

nhằm tập trung chống kẻ thù chung là Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đặc biệt sự

nhất trí cao về đường lối chiến lược, sự phối hợp hiệp đồng tác chiến hiệu quả

trên các chiến trường, ở các mặt trận đã tạo điều kiện cho cách mạng Việt Nam,

cách mạng Lào và Campuchia giành thắng lợi từng bước, chủ động tạo thời cơ và

đón thời cơ giành thắng lợi hoàn toàn.

Trong điều kiện hiện nay, để thích ứng với cơ chế thị trường đang được

xây dựng và hoàn thiện dần, phù hợp với nhu cầu và khả năng hội nhập quốc tế

nhiều cấp độ của mỗi nước, hợp tác Việt Nam – Lào – Campuchia phải rút ngắn

khoảng cách về trình độ phát triển còn thấp của ba nước trong ASEAN, tăng

cường những điều kiện thuận lợi giao lưu trên các lĩnh vực với nhiều phương

thức khác nhau, góp phần củng cố an ninh quốc phòng trong điều kiện hội nhập

kinh tế khu vực và thế giới.

Ba nước đều đã là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á,

chuẩn bị tích cực để ra nhập các tổ chức kinh tế thế giới lớn…Trên bình diện

quốc tế, ba nước sẽ phải không ngừng tăng cường phối hợp trong cuộc đấu tranh

bảo vệ lợi ích của cả ba dân tộc, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo đảm thành quả
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cách mạng, đóng góp vào việc giữ gìn hoà bình, ổn định khu vực và thế giới, góp

phần xây dựng khu vực Đông Nam Á thành khu cực hoà bình, hợp tác và phát

triển.

35. Vấn đề Biển Đông trong quan hệ Trung – Mỹ từ sau

Chiến tranh lạnh

Học viên Lê Thanh Tùng

Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông hiện đang là vấn đề thời sự tại khu

vực châu Á – Thái Bình Dương, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, được cộng đồng

quốc tế quan tâm theo dõi; liên quan (trực tiếp và gián tiếp) tới nhiều nước, cả

trong và ngoài khu vực, bao gồm cả các nước lớn. Ở một chừng mực nào đó, đến

nay, chỉ Mỹ được cho là nước duy nhất đủ khả năng đối trọng với Trung Quốc

trong tương quan cân bằng lực lượng. Chính vì vậy, việc Trung Quốc và Mỹ xử

lý quan hệ với nhau ra sao qua vấn đề Biển Đông sẽ phần nào cho biết cục diện

quan hệ giữa hai nước này thời gian tới.

Nghiên cứu vấn đề Biển Đông là một chủ đề không quá mới mẻ, mặc dù

cho đến nay đã có khá nhiều công trình bàn về nội dung này, tuy nhiên, các công

trình đi sâu vào đánh giá, phân tích sự tương tác, cọ xát trực tiếp hoặc gián tiếp

trên vấn đề Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có nhiều. Đề tài tập trung

giải quyết câu hỏi nghiên cứu là: tìm hiểu sự biến thiên của quan hệ Trung – Mỹ

trong vấn đề Biển Đông.

Để có phân tích sắc bén, đa chiều và cung cấp được cho độc giả một cái

nhìn tương đối tổng thể về những vấn đề nêu trên, luận văn sẽ đề cập sâu tới bối

cảnh quan hệ quốc tế tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương từ sau Chiến tranh

lạnh tới nay và mối tương tác của cặp quan hệ Trung – Mỹ trong từng giai đoạn

cụ thể.



70

Ngoài phần Lời mở đầu và phần Kết luận, luận văn gồm có 3 chương.

Chương 1: Một số nét chính về quan hệ Trung - Mỹ và vấn đề Biển Đông từ 1991

tới nay. Chương 2. Vấn đề Biển Đông trong quan hệ Trung - Mỹ từ 1991 tới nay.

Chương 3. Chiều hướng phát triển của vấn đề Biển Đông và quan hệ Trung –

Mỹ.

Từ kết quả khảo sát và phân tích ở 2 chương trên, luận văn đặt ra một số

kịch bản và đánh giá từng khả năng sẽ xảy ra đối với vấn đề Biển Đông và chiều

hướng phát triển tương ứng của mối quan hệ Trung – Mỹ thời gian tới, ít ra ở góc

độ lý thuyết, để làm tiền đề cho việc hoạch định và xây dựng các chủ trương,

đường lối và chính sách về vấn đề Biển Đông của Việt Nam thời gian tới.

36. Quan hệ Mỹ - Iran từ năm 1979 đến nay

Học viên Nguyễn Quang Hưng

Quan hệ Mỹ - Iran là một mối quan hệ đặc biệt trong quan hệ quốc tế

hiện nay. Kể từ khi cuộc Cách Mạng Hồi giáo nổ ra năm 1979, mối quan hệ này

có sự thay đổi căn bản từ quan hệ đồng minh chiến lược trước đó chuyển sang

đối đầu căng thẳng. Gần đây cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran trở thành điểm

nóng trong quan hệ quốc tế, căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Iran đã tác động và

ảnh hưởng không nhỏ đối lợi ích của các nước trong khu vực cũng như các lớn

như Nga, Anh, Trung Quốc.v..v..Để có cái nhìn toàn diện về bản chất và dự báo

mối quan hệ Mỹ - Iran, luận văn được tóm tắt nội dung qua 3 chương sau:

Chương 1: Chương này khái quát lại quan hệ Mỹ - Iran trước năm 1979,

nêu lên những lợi ích chiến lược về kinh tế, chính trị và an ninh của Mỹ tại Iran.

Đây là cơ sở cho Mỹ từ trước Chiến tranh Thế giới II thực hiện chính sách can

thiệp vào Iran thông qua viện trợ kinh tế và can thiệp công việc nội bộ  của Iran

nhằm xây dựng chế độ chính quyền Iran thân Mỹ, phục vụ cho lợi ích của Mỹ tại
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Trung Đông đồng thời gạt dần ảnh hưởng của các nước như Anh, Liên Xô ra

khỏi nước này. Sự thay đổi trong chính sách của Iran kể từ sau Cách Mạng Hồi

giáo năm 1979 dẫn đến căng thẳng và thù địch trong quan hệ hai nước. Mỹ thực

hiện chính sách cấm vận, cô lập Iran trên trường quốc tế nhằm thực hiện ý đồ lật

đổ chính quyền Iran khôi phục chế độ thân Mỹ.

Chương 2: Chương này nêu và phân tích quan điểm và chính sách của

chính quyền G.W. Bush đối với Iran trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.

Mỹ lợi dụng cuộc chiến chống khủng bố tiếp tục gây căng thẳng trong quan hệ

với Iran bằng việc đưa ra hàng loạt các lý do nhằm tiếp tục duy trì chính sách

cấm vận và cô lập Iran. Chính sách xiết chặt cấm vận đối với Iran đã để lại những

hệ quả tiêu cực cho cả hai nước. Những tiền đề và cuộc khủng hoảng hạt nhân

Iran đã khiến quan hệ Mỹ - Iran trong thời kỳ này căng thẳng hơn bao giờ hết,

quan hệ bên bờ vực xảy ra chiến tranh nóng giữa hai nước.

Chương 3: Chương này nhận xét lại toàn bộ tiến trình quan hệ Mỹ - Iran

từ năm 1979 đến nay qua từng giai đoạn cụ thể: Giai đoạn từ 1979 đến năm 2000

và giai đoạn từ 2001 đến nay nhằm mục đích làm rõ những nhân tố tác động lên

sự căng thẳng trong quan hệ hai nước. Chương 3 cũng đưa ra cơ sở và căn cứ

phục vụ cho việc dự báo quan hệ hai nước trong thời gian tới với ba kịch bản

quan hệ Mỹ - Iran trong thời gian tới.

Quan hệ Mỹ - Iran từ năm 1979 đến nay là quan hệ đặc biệt, liên quan lợi

ích đến nhiều nước, ảnh hưởng đến hoà bình an ninh khu vực Trung Đông cũng

như trên thế giới. Việc tiếp tục nghiên cứu đề tài này là hết sức cần thiết để sự

hiểu biết toàn diện về bản chất quan hệ cũng như xu thế thay đổi trong quan hệ

hai nước trong thời gian tới ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ quốc tế đương đại/.
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37. Truyền thông đại chúng với Ngoại giao Kinh tế

ở Việt Nam

Học viên Thái Đức Khải

Kể từ khi ra đời, truyền thông dù thô sơ hay phát triển đến mức ngày

càng đa dạng về phương tiện và tối tân về cách thức truyền tin như hiện nay thì

đều luôn song hành cùng đời sống nhân loại, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời

sống và thậm chí làm thay đổi đời sống con người. Trong thời đại toàn cầu hóa

sâu rộng cùng sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghệ internet

thì vai trò của Truyền thông đại chúng (TTĐC) lại càng thêm quan trọng, nhất là

khi các quốc gia, dù lớn dù nhỏ đều đang tìm cách phát triển “sức mạnh mềm”

nhằm gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia của mình.

Chính vì vậy, TTĐC luôn được coi là một trong những công cụ của

quyền lực mềm, là “quyền lực thứ tư” ở nhiều nước. Dĩ nhiên, ở một số quốc gia

khác, thì TTĐC lại không được coi trọng đúng mức, thậm chí có quốc gia còn tìm

cách kiểm soát và “o bế” báo chí. Nhưng dù thế nào, ở hình thức xã hội nào thì

TTĐC cũng vẫn là một trong những công cụ, phương tiện hữu hiệu nhất tác động

đến tâm lý, cảm xúc và hành vi của một cá nhân, một đám đông hoặc của toàn xã

hội.

Ngày nay, vị thế và vai trò của Việt Nam đã khác trước rất nhiều do

những thành tựu đạt được trong quá trình Đổi mới, nước ta đã chủ động và tích

cực hội nhập vào thế giới, trong đó có hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh

như vậy, Ngoại giao kinh tế (NGKT) trở thành một trong những nhiệm vụ trọng

tâm của ngành Ngoại giao Việt Nam bên cạnh Ngoại giao chính trị và Ngoại giao

văn hóa. Và để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ này, Ngoại giao đổi mới Việt

Nam cần có sự phối hợp chặt chẽ với truyền thông đại chúng, sử dụng truyền
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thông đại chúng như là một phương tiện và một công cụ hữu hiệu để cùng hoàn

thành nhiệm vụ.

Vậy giữa TTĐC và NGKT có mối quan hệ với nhau như thế nào? Vai trò

của TTĐC trong việc thực hiện và thúc đẩy chủ trương ngoại giao phát triển kinh

tế ra sao? TTĐC cần phải làm gì để phát huy hơn nữa vai trò và hiệu quả trong

hoạt động ngoại giao kinh tế của Đảng và Nhà nước ta hiện nay? Đó là những

câu hỏi cần có câu trả lời thấu đáo hơn để từ đó, rút ra những mặt tích cực cần

phát huy và khắc phục những tồn tại của TTĐC trong việc hỗ trợ các hoạt động

ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế.

Để trả lời các câu hỏi trên, ở Việt Nam cũng đã có một số đề tài nghiên

cứu về TTĐC, vai trò của tryền thông với hoạt động đối ngoại nói chung, nhưng

một nghiên cứu cụ thể về mối liên hệ và những tác động, ảnh hưởng của TTĐC

đối với một mảng công tác đối ngoại cụ thể là Ngoại giao kinh tế thì hầu như

chưa được chú trọng đúng mức và chưa có một nghiên cứu nào cụ thể. Trong bối

cảnh như vậy, việc chọn đề tài nghiên cứu: “Truyền thông đại chúng với  ngoại

giao kinh tế ở Việt Nam”, tác giả hy vọng sẽ có những đóng góp nhất định cả về

mặt lý luận và thực tiễn đối với hoạt động TTĐC nói chung và truyền thông quốc

tế nói riêng gắn với Ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở nước ta trong giai

đoạn hiện nay.

Không ai và càng không một quốc gia nào phủ định vai trò của báo chí,

thậm chí, nhiều quốc gia còn tìm cách hạn chế sức mạnh của báo chí bằng cách

đưa ra các quy định, các ràng buộc hoặc các “bức tường lửa”…để buộc báo chí

“đi theo lề bên phải”. Thế nhưng, với sự phát triển đa dạng về hình thức, nhanh

nhậy về tốc độ và những chức năng cơ bản không đổi…, truyền thông đại chúng

vẫn là một công cụ, là phương tiện không thể thiếu của ngoại giao hiện đại nói

chung và của ngoại giao phát triển kinh tế nói riêng. Nhưng để TTĐC phát huy
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hết tác dụng của mình, nó luôn cần một môi trường độc lập, để cung cấp thông

tin chất lượng tốt và có một phạm vi ảnh hưởng ngày càng lớn hơn để phục vụ

hiệu quả hơn nữa cho việc thực thi chính sách đối ngoại rộng mở, tích cực và chủ

động hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện thành công nhiệm vụ Ngoại giao phục

vụ phát triển kinh tế, một trong những trọng tâm, ưu tiên của đất nước nói chung

và của ngành Ngoại giao nói riêng.

38. Nhân tố Văn hóa trong quan hệ Việt – Đức

Học viên Nguyễn Thúy Phương

Luận văn “Nhân tố văn hóa trong quan hệ Việt-Đức” có bố cục 3

chương:

Chương 1 “Nhân tố văn hoá trong quan hệ quốc tế”

Chương 2 “Tổng quan mối quan hệ Việt-Đức và nhân tố văn hóa trong

quan hệ Việt-Đức”

Chương 3 “Triển vọng quan hệ văn hóa Việt – Đức và kiến nghị chính

sách văn hóa của Việt Nam”

Năm 2009 là năm Ngoại giao Văn hoá, chú trọng hợp tác văn hoá, nhằm

tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo của các giai đoạn mới, nhằm thúc đẩy

phát triển quan hệ sâu rộng của Việt Nam với các nước, khu vực và toàn cầu.

Quan hệ văn hoá là quan hệ bổ trợ quan trọng cho các mối quan hệ khác như

chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục… đây là kênh thông tin để giúp bạn

bè thế giới hiểu về Việt Nam hơn và ngược lại thông qua quảng bá, giao lưu trao

đổi văn hoá ta cũng hiểu bạn bè thế giới và cùng tiến gần nhau hơn nhất là trong

bối cảnh hội nhập sâu rộng quốc tế hiện nay. Do đó, tại chương 1 của Luận văn

sẽ nêu các khái niệm có liên quan tới văn hóa như: văn hóa, văn hóa đối ngoại,

ngoại giao văn hóa. Việc sử dụng nhân tố văn hóa trong quan hệ quốc tế cũng
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được Luận văn đề cập thông qua 3 trường hợp điển hình trong lịch sử là: ngoại

giao bóng bàn, ngoại giao golf hay ngoại ngoại giao âm nhạc giữa những nước có

mâu thuẫn sâu sắc. Không thể phủ nhận vai trò của văn hóa trong việc làm hòa

dịu nhiều căng thẳng trong quan hệ quốc tế, do đó cũng cần xem xét chính sách

ngoại giao văn hóa của 3 nước điển hình để thấy được vai trò của nhân tố văn hóa

quan trọng như thế nào trong chính sách đối ngoại của các nước, đặc biệt là

những nước lớn (Mỹ, Pháp, Trung Quốc).

Một trong những nước có chính sách ổn định và nền kinh tế phát triển mà

Việt Nam cần quan tâm coi như đối tác hợp tác toàn diện đó là Cộng hoà Liên

bang Đức. Trong thời gian tới Đức là một trong ba đối tác bên cạnh Anh, Pháp

mà Việt Nam đang muốn nâng quan hệ lên một tầm cao mới một cách toàn diện

(BNG), Việt Nam có thể thực hiện được công tác này thông qua thúc đẩy công

tác Ngoại giao Văn hóa với Đức. Quan hệ Việt - Đức đến nay đã có chiều dài 60

năm trên nhiều phương diện. Đức đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam

từ rất sớm ngày 3/2/1950 đối với Cộng hoà Dân chủ Đức và 23/7/1975 đối với

Cộng hoà Liên bang Đức. Tại chương 2 của Luận văn sẽ đánh giá tổng quan mối

quan hệ hai nước toàn diện và đặc biệt là nhận định nhân tố văn hóa trong mối

quan hệ song phương Việt-Đức thông qua 3 đánh giá là: văn hóa là cầu nối, văn

hóa là công cụ và văn hóa là động lực trong hình thành và phát triển mối quan hệ

song phương Việt Nam và Đức.

Trên cơ sở chương 2, tại chương 3 của Luận văn sẽ dự báo triển vọng

quan hệ văn hóa Việt – Đức và kiến nghị chính sách văn hóa của Việt Nam,

thông qua những thành tựu và nhu cầu trong quan hệ văn hoá hai nước. Luận văn

cũng đánh giá những thuận lợi và thách thức trong việc thúc đẩy quan hệ văn hóa

hai nước. Trên cơ sở đó có những kiến nghị phù hợp về mặt chính sách đối với
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Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ văn hóa hai nước đảm bảo lợi ích quan hệ song

phương toàn diện sâu rộng hơn nữa giữa Việt Nam và Đức./.

39. Đường lối phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống

Camphuchia – Việt nam từ năm 1998 đến nay

Học viên SUN SOTHIARAT

Chúng ta nhận thức được rằng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp

giữa hai nước Campuchia – Việt Nam đã đóng góp tích cực vào tiến trình hòa

bình ổn định và phát triển của mỗi nước nói riêng và toàn khu vực nói chung.

Chíến tranh lạnh kết thúc, đứng trước tình hình mới, môi trường khu vực

và Quốc tế thay đổi. Quan hệ Campuchia – Việt Nam là một mối quan hệ láng

giềng lâu đời, tất nhiên không tránh khỏi có lúc thăng lúc trầm.

Giai đoạn 1998 đến 2010 là là giai đoạn quan trọng ,có ý nghĩa thiết thực

cho việc định vị và tiếp tục phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai

nước. Hơn nữa mốc năm 1998 trở nên có ý nghĩa rất quan trọng trong đề tài

nghiên cứu bởi vì đây là thời điểm đánh dấu quan hệ Campuchia – Việt Nam

thực sự đi vào thực chất,  đạt những thành tựu to lớn.

Luận văn này, ngoài Lời mở đầu và Kết luận, nội dung chính được xây

dựng trong 3 chương :

Chương I: Khái quát quan hệ Campuchia – Việt Nam từ năm 1991 đến

1998

Chương II: Quá trình thực hiện chính sách đối với Việt Nam từ năm 1998

đến  2010

Chương III: Quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia – Việt Nam:

Triển vọng và kiến nghị
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Chương I: Khái quát quan hệ Campuchia – Việt Nam từ năm 1991đến

1998

Giai đoạn 1980 – 1998, quan hệ Campuchia – Việt Nam trải qua nhiều

biến động sâu sắc, đã làm thay đổi về chất quan hệ hai nước. Từ quan hệ giữa hai

nước láng giềng có chung ý thức chính trị trở thành hai nước láng giềng hữu nghị

có hệ thống chính trị khác nhau dưới thời chính phủ liên hiệp. Tuy nhiên xuyên

suốt trong khoảng thời gian này, Chính phủ Campuchia luôn xác định Việt Nam

có vị trí địa chính trị cũng như ảnh hưởng quan trọng bậc nhất đối với

Campuchia.

Chương II: Quá trình thực hiện chính sách đối với Việt Nam từ năm 1998

đến  2010

Chương này đi vào nghiên cứu quá trình thực hiện chính sách đối với

Việt Nam của Campuchia từ năm 1998 đến 2010, trước tiên là những nội dung cơ

bản nhất về chính sách đối ngoại của Campuchia nói chung và đối với Việt Nam

nói riêng:

Kể từ năm 1991 đến nay, Campuchia đã trải qua một giai đoạn chuyển

tiếp và 4 nhiệm kỳ của Chính phủ liên hiệp, tình hình Campuchia ngày càng đi

vào ổn định, quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố và có

những bước phát triển vượt bậc. Từ chỗ gần như gián đoạn các quan hệ tiếp xúc

trao đổi các đoàn về Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đến mức khôi phục

lại toàn bộ quan hệ, tiếp xúc, trao đổi đoàn ở tất cả các Bộ, ngành, đoàn thể trung

ương và địa phương. Từ chỗ hầu như xoá bỏ các cơ chế, khuôn khổ quan hệ giữa

hai Đảng, hai chính phủ đến chỗ khôi phục lại cuộc gặp thường xuyên giữa hai

đảng, thiết lập lại và thiết lập mới được 3 cơ chế hợp tác giải quyết vấn đề là Uỷ

ban Hỗn hợp, Uỷ ban Liên hợp Biên giới và Hội nghị hợp tác tỉnh thành biên giới

Campuchia- Việt Nam. Từ chỗ có một bộ phận cán bộ đảng viên CPP nảy sinh tư



78

tưởng “ly tâm”, xa lánh Việt Nam đến chỗ khôi phục lại lòng tin và uy tín của

Việt Nam tại Campuchia. Từ chỗ đại bộ phận trợ giúp, viện trợ của Việt Nam cho

Campuchia là thông qua đường Đảng bí mật đến chỗ hai nước đã thiết lập cơ chế

hợp tác rõ ràng, công khai giữa hai chính phủ để hợp tác và hỗ trợ nhau trên tất cả

các lĩnh vực. Từ chỗ các văn bản hiệp định, thoả thuận được ký kết giữa hai nước

trong thời kỳ Nhà nước Cộng hoà Nhân dân Campuchia trong những năm 1980

có nguy cơ bị xoá bỏ, đến nay hai nước đã duy trì được một số hiệp ước, hiệp

định quan trọng, trong đó có các hiệp định về biên giới lãnh thổ, hơn nữa còn ký

lại và ký mới được gần 50 văn bản hiệp định, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc

tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Cùng với tiến trình phát triển của quan hệ chính trị giữa hai nước, quan

hệ kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước cũng có những bước tiến rõ rệt trong

từng thời kỳ. Từ chỗ quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác trên các lĩnh

vực hầu như bị gián đoạn đến nay quan hệ thương mại được đẩy mạnh với hơn 1

tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất hiện một số dự án đầu tư của Việt Nam

ở Campuchia. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã thắng thầu và tham gia thi công

một số công trình  bằng vốn tài trợ của một bên thứ ba ở Campuchia. Nói cách

khác, khi quan hệ kinh tế, thương mại, viện trợ, đầu tư và hợp tác trên các lĩnh

vực khác giữa Campuchia và Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đem lại

hiệu quả thiết thực cho cả hai nước thì cũng góp phần làm chuyển biến tư duy của

các cán bộ, đảng viên đảng CPP, Hoàng tộc Campuchia, nhân dân Campuchia và

cả một bộ phận không nhỏ lực lượng đối lập ở Campuchia. Tiềm năng và lợi ích

to lớn thu được từ những thoả thuận, chương trình, dự án cụ thể giữa Campuchia

và Việt Nam còn góp phần củng cố và tăng cường quyết tâm của lãnh đạo Đảng,

chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước trong việc không ngừng thắt chặt mối

quan hệ láng giềng gắn bó gần gũi Campuchia- Việt Nam.
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Chương III: Quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia – Việt Nam:

Triển vọng và kiến nghị

Lịch sử đã cho thấy từ khi Campuchia và Việt Nam bắt đầu kề vai sát canh

cùng nhau trải qua biết bao khó khăn gian khổ giúp đỡ lẫn nhau giải phóng đất

nước đánh giặc ngoại xâm, thoát khỏi chế độ ách thống trị, giành được độc lập, tự

chủ, tự do, hạnh phúc cho toàn dân, giờ đây dựa trên tầm quan trọng và tính tất yếu

nhu cầu của hai nước phải kết hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc đối phó với các vấn

đề đã, đang và sẽ nảy sinh trong tương lai giữa hai nước nói chung và trong khu

vực nói riêng nhằm đảm bảo quan hệ hoà bình, ổn định, tạo dựng môi trường thuận

lợi cho phát triển kinh tế, hợp tác đôi bên cùng có lợi, bảo đảm an ninh và lợi ích

của hai quốc gia, hai dân tộc. Dựa trên cơ sở này em xin khẳng định rằng nhận

thức của hai nước về quan điểm, định hướng và mục tiêu về mối quan hệ hữư nghị

đôi tay này là giống nhau. Điển hình là chúng ta đang và đang thực hiện theo

phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền

vững lâu dài”.

Quan hệ hai nước phát triển theo hướng tích cực và toàn diện; hợp tác

kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng đi vào thực chất và có hiệu quả; độ tin cậy

lẫn nhau ngày càng được củng cố. Khả năng này có nhiều cơ hội hiện thực. Đảng

CPP vẫn là lực lượng chính trị mạnh nhất ở Campuchia, là lực lượng nòng cốt,

chỗ dựa đáng tin cậy nhất của Việt Nam, nhiều người trong Ban Lãnh đạo CPP

đã được Việt Nam đào tạo và vẫn gắn bó với Việt Nam. Trong khoảng 10 năm

nữa, CPP vẫn sẽ tiếp tục nắm vai trò lãnh đạo ở Campuchia và giữ vai trò quan

trọng trong việc duy trì và phát triển quan hệ giữa Campuchia với Việt Nam.

Campuchia và Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng đối với nhau.

Tình hình phát triển thuận lợi hay khó khăn của Campuchia đều tác động trực

tiếp đến an ninh, ổn định của Việt Nam và ngược lại. Do vậy việc xây dựng quan
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hệ  “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài”

là mục tiêu quan trọng trong chính sách đối ngoại của cả hai nước.

Nhân dân Việt Nam là bạn vĩ đại và tin cậy của nhân dân Campuchia,

nhân dân Campuchia mãi mãi là người bạn láng giềng tốt, luôn sát cánh bên cạnh

nhân dân Việt Nam.

40. Quan hệ Lào – Việt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

giai đoạn 1964 – 1975

Học viên KEOVIENGPHENH SIBUONMA

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

là hai quốc gia láng giềng gần gũi, cùng chung sống lâu đời trên bán đảo Đông

Dương. Từ ngàn xưa, nhân dân hai nước đã có mối quan hệ gắn bó mật thiết với

nhau về nhiều mặt. Do điều kiện địa lý và hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, hai dân tộc

luôn luôn phải đương đầu với các thế lực xâm lược có tiềm lực kinh tế, quân sự

to lớn là Pháp, Mỹ, Nhật. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là

giai đoạn từ 1964 – 1975, mối quan hệ mật thiết giữa hai dân tộc càng được thể

hiện một cách sâu sắc và toàn diện trên tất cả các mặt. Việt Nam luôn là hậu

phương, là chỗ dựa vững chắc trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân

Lào. Mối quan hệ này được củng cố và phát triển qua từng thời kỳ cách mạng.

       Về thực chất, quan hệ Lào – Việt là mối quan hệ mang tính truyền

thống chiến lược, có tính chất tự nguyện bắt nguồn từ lợi ích chân chính của mỗi

dân tộc, thể hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và trong đó có sự kết hợp hài

hòa giữa các tổ chức chính trị. Mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt trong giai đoạn

1964 – 1975 đã trải qua một chặng đường cách mạng lâu dài đầy gian nan, thử

thách và cuối cùng đã dẫn đến thắng lợi chung, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp

giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do trọn vẹn cho mỗi nước. Đây là kết quả
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của quá trình vận động  quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào – Việt trong công cuộc đấu

tranh chống kẻ thủ chung vì lợi ích của mỗi dân tộc và lợi ích chung của hai dân

tộc. Có thể nói, quan hệ đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác toàn diện Lào – Việt

Nam luôn là sự nghiệp chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Bài học kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng dân tộc cho thấy chỉ có đoàn kết

trên cơ sở quan trọng các nguyên tắc quan hệ quốc gia và quốc tế, đẩy mạnh

tương trợ và hợp tác theo hướng toàn diện và chặt chẽ trên mọi lĩnh vực, bảo đảm

quyền bình đẳng, tôn trọng lợi ích thiết thực của nhau thì sự nghiệp cách mạng

mới giành được thắng lợi. Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt – Lào luôn luôn là

biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết giữa các dân tộc vì hòa bình và phát triển/.

41. Quá trình hội nhập ASEAN của Mianma

Học viên Vũ Thị Ngọc Thảo

Liên bang Mianma là một nước lục địa Đông Nam Á, có diện tích hơn

676.000km, có đường biên giới với 5 nước là Thái Lan, Lào, Ấn Độ, Trung Quốc

và Bănglađét. Mianma án ngữ cửa ngõ ra vào eo biển Malắcca, từ đó tạo ra một

vị trí quan trọng trong chiến lược kiểm soát tuyến đường biển của các nước có lợi

ích tại khu vực Ấn Độ Dương. Do đó, Mianma trở thành nơi cạnh tranh ảnh

hưởng của nhiều nước lớn như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Tuy vậy, trong suốt giai đoạn kể từ sau khi giành được độc lập năm 1948,

Mianma luôn đứng trước những khó khăn to lớn về cả kinh tế và chính trị. Chính

quyền Mianma đã quốc hữu hóa tất cả các ngành kinh tế thiết yếu như công

nghiệp, nội thương, giao thông - vận tải, ngân hàng, làm cho nền kinh tế Mianma

lâm vào tình trạng kiệt quệ và đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Về chính trị,

trong lịch sử, Mianma trải qua hai cuộc đảo chính vào các năm 1962 và 1988.

Việc chính quyền đàn áp dã man cuộc biểu tình ngày 08/08/1988 của sinh viên

cùng các lực lượng đối đội và từ chối trao quyền cho đảng NLD của bà Aung San
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Suu Kyi khi khi đảng này giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm

1990 làm cho chính quyền quân sự đứng trước những khó khăn và thách thức

nghiêm trọng: Trong nước, các phong trào biểu tình diễn ra khắp nơi chống lại sự

cầm quyền của chính quyền quân sự. Về Quốc tế, Mianma đứng trước sự lên án,

chỉ trích mạnh mẽ và bao vây, cấm vận chặt chẽ của Mỹ và phương Tây. Trong

bối cảnh đó, Trung Quốc trở thành chỗ dựa duy nhất của Mianma về cả chính trị,

kinh tế và quân như. Nhưng việc dựa dẫm vào TQ quá nhiều cũng tạo nên những

lo sợ cho Mianma. Từ cuối những năm 1990, Mianma thúc đẩy mở rộng quan hệ

với các nước láng giềng khác trong khu vực Đông Nam Á. Trong lúc đó, tình

hình thế giới và khu vực đang có những biến chuyển mạnh mẽ. Toàn cầu hóa,

khu vực hóa trở thành một xu thế tất yêu lôi kéo tất cả các quốc gia tham gia. Tại

Đông Nam Á, hợp tác khu vực cũng không ngừng được gia tăng cùng với sự lớn

mạnh của ASEAN. Đây là một tập hợp các nước nhỏ có nhu cầu liên kết để tạo ra

tiếng nói cộng hưởng, có ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế.

Trước những diễn biến mau lẹ của tình hình trong nước và quốc tế, chính

quyền Mianma đã quyết định tham gia ASEAN nhằm tạo ra chỗ dựa pháp lý đối

với chính quyền quân sự, vừa tạo ra “cái ô” cho Mianma trong quan hệ với các

nước lớn và các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, hội nhập trong một ASEAN phát triển

năng động, Mianma sẽ tránh được nguy cơ tụt hậu ngày càng xa về kinh tế.

Mianma chính thức trở thành thành viên của ASEAN tháng 07/1997. Có

thể nói, việc hợp tác thực hiện các nghĩa vụ thành viên không phải là một vấn đề

lớn với Mianma. Tham gia ASEAN, Mianma tham gia đầy đủ vào các sinh hoạt

chính trị của Hiệp hội, góp phần xác định các chiều hướng phát triển và các quyết

sách lớn của ASEAN cũng như giữ vững các nguyên tắc cơ bản của ASEAN như

tôn trọng độc lập, chủ quyền; không can thiệp vào công việc nội bộ một nước

thành viên. Ngoài ra, Mianma cũng đều dặn tham gia vào tất cả các cuộc họp của
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ARF và tham gia vào các tranh luận về những vấn đề an ninh khu vực, kể cả

những vấn đề của Mianma. Về kinh tế, mặc dù là một trong những nước có nền

kinh tế kém phát triển nhất trong khu vực nhưng ngay từ khi gia nhập ASEAN,

Mianma đã tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác kinh tế của ASEAN.

Khi tham gia ASEAN, quan hệ song phương giữa Mianma và các nước láng

giềng Đông Nam Á cũng được cải thiện đáng kể. Việc thường xuyên trao đổi các

đoàn cấp cao giữa Mianma và các nước ASEAN đã giúp tăng cường sự hiểu biết,

tin cậy lẫn nhau phát triển, từ đó thúc đẩy hợp tác trên tất cả các mặt, đặc biệt là

về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tuy vậy, nhiều người có xu hướng đánh giá hiệu quả tham gia ASEAN của

Mianma và vai trò của ASEAN đối với Mianma không phải qua hiệu quả tham

gia các hoạt động của ASEAN mà là qua những diễn tiến tình hình tại Mianma.

Việc Mỹ và các nước phương Tây luôn lên án, chỉ trích Mianma và gây áp lực

đối với ASEAN đã tạo ra không ít những khó khăn đối với hoạt động của

ASEAN. Các đối tác lớn của ASEAN có xu hướng xem xét vai trò của ASEAN ở

khía cạnh những đóng góp của tổ chức này trong các nỗ lực quốc tế nhằm thuyết

phục Chính quyền quân sự của Mianma thay đổi dân chủ. Việc tồn tại một

Mianma nằm dưới sự lãnh đạo của một chính quyền quân sự bị lên án vi phạm

dân chủ và nhân quyền đã ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của ASEAN. Đây

chính là áp lực lớn nhất khiến một số nước ASEAN liên tục có những “sáng

kiến” mà theo họ là nhằm dân chủ hóa Mianam nhưng lại bị Mianma coi là can

thiệp vào công việc nội bộ. Hệ lụy của việc “vượt rào” đối với nguyên tắc “không

can thiệp” là không nhỏ, thậm chí có thể gây ra sự mất đoàn kết trong ASEAN.

Ngoài ra, những diễn biến tình hình tại Mianma cũng gây ra tác động tiêu cực đối

với quan hệ của ASEAN với các nước lớn, đặc biệt là Mỹ và EU. Các đối tác này

đã nhiều lần tẩy chay, các hội nghị hay cơ chế hợp tác trong đó có sự hiện diện
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của Mianma. Mỹ và EU cũng nhiều lần lên tiếng bình luận về vai trò của ASEAN

trong việc xử lý vấn đề Minma từ đó ảnh hưởng tới uy tín và vị thế của ASEAN

trong quan hệ với các nước lớn và tác động tiêu cực tới triển vọng của những mối

quan hệ này.

Triển vọng tham gia ASEAN của Mianma sẽ vẫn còn là một vấn đề phải

bàn cãi. Việc Mianma rút khỏi ASEAN sẽ là một khả năng khó có thể xảy ra

nhưng không loại trừ, đặc biệt trước áp lực ngày càng tăng lên của cộng đồng

quốc tế khi ngày bầu cử càng đến gần. Khả năng xảy ra đột biến theo đó Mianma

trở thành một thành viên năng động, tích cực, thậm chí trở thành đầu tàu của

ASEAN cũng khó có khả năng xảy ra trong tương lai gần bởi nước này sẽ vẫn

còn phải bận tâm nhiều với vấn đề nội bộ. Tương lai hiện hữu nhất là tình trạng

của Mianma trong ASEAN sẽ vẫn như hiện nay với một ASEAN vẫn còn phải

dành nhiều nguồn lực để xử lý vấn đề nội bộ, vẫn bị nhiều nước trong đó của Mỹ

và phương Tây lên án và ASEAN cũng sẽ phải tiếp tục đối mặt với những khó

khăn từ hệ quả của vấn đề này.

42. Đề tài nghiên cứu: Vai trò của các Tập đoàn Đa Quốc Gia
trong nền chính trị Quốc tế đương đại.

Học viên Phạm Minh Hương

“Chương 1: Sự phát triển của các Tập đoàn đa quốc gia: đi vào tìm hiểu

những kiến thức căn bản về các MNC, những đặc điểm của MNC như sự gia tăng

đột biến về địa vị kinh tế; sự bành trướng về chính trị và mối đe dọa đối với an

ninh thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa; cùng với một số xu hướng và hoạt

động khác của họ như phương thức mở rộng, cách thức ra quyết định, cách thức

tổ chức sản xuất… có thể tìm thấy ở chương này.
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“Chương 2: Các tập đoàn đa quốc gia trong nền chính trị quốc tế đương

đại” đi sâu phân tích những tác động của MNC tại các nhóm nước phát triển và

đang phát triển, nước chính quốc và những nước nhận đầu tư. Những tác động đó

bao gồm cả những tác động tích cực và tiêu cực, những mối đe dọa về an ninh và

trật tự quốc tế đến từ các MNC, vấn đề chủ quyền quốc gia dân tộc trong một thế

giới bị chi phối bởi các lợi ích kinh tế… Bên cạnh đó, chương II cũng chỉ ra một

số biện pháp và chính sách mà các chủ thể sử dụng để đạt được mục đích của

mình.

Từ đó, nội dung chương này tập trung vào ba chủ thể chính trong các mối quan

hệ có liên quan đến MNC là (1) MNC, (2) chính quốc – là những nước sở hữu

MNC, (3) nước chủ nhà - là nước nhận đầu tư từ MNC và sở hữu các công ty con

của MNC. Một cách chia khác cũng sẽ gặp hơn trong bài luận văn này là (1)

nhóm các nước phát triển – những nước sở hữu MNC và (2) nhóm các nước đang

phát triển và các nước Thế giới thứ 3 – nhóm nước nhận đầu tư từ các MNC, và

(3) Các MNC.

Việc phân tích hành vi của các chủ thể này sẽ chỉ giới hạn trong khung thời

gian từ đầu thế kỷ XX đến nay, bởi lẽ đây là thời kỳ hoạt động và phát triển mạnh

mẽ nhất của MNC và những biểu hiện về vai trò của chúng trong nền chính trị

đương đại cũng đậm nét nhất với nhiều ví dụ điển hình. Yếu tố chính trị trong

luận văn này là mối quan hệ giai cấp và vấn đề quyền lực nhà nước, là những

thỏa hiệp hay đấu tranh giữa các chủ thể nói trên thể hiện trong những chính sách

của họ nhằm đạt được mục đích cuối cùng là quyền lợi kinh tế tuyệt đối (của các

MNC) hay quyền lực chính trị tối cao (của chính quốc và nước chủ nhà).

“Chương 3: Các giải pháp nhằm kiểm soát ảnh hưởng của các Tập đoàn

đa quốc gia” tập trung trình bày các giải pháp của hai nhóm nước – sở hữu MNC

và nhận đầu tư từ MNC – trong việc tiết chế mục tiêu chính trị và những tác động
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không mong muốn của MNC thông qua các chính sách và những thỏa hiệp đôi

bên, từ đó nhìn nhận một cách đúng đắn về vai trò của các MNC tại Việt nam,

kiến nghị những biện pháp nhằm nâng cao vị thế của Việt nam trong vai trò là

nước nhận đầu tư từ các MNC.

Kết luận: Hoạt động của các MNC đang diễn ra mạnh mẽ ở khắp nơi trên

thế giới và sự tham gia vào nền chính trị quốc tế đương đại cũng ngày càng trở

nên rõ ràng hơn. Rõ ràng, các chính phủ cũng nhận thức được vai trò to lớn của

các MNC và đang sử dụng chúng như những công cụ hữu hiệu nhất cho mục tiêu

chính trị của mình. Có thể thấy đây là một vấn đề cần có nhiều nghiên cứu sâu

hơn nữa nhằm làm rõ bản chất và vai trò thực sự của các cỗ máy kinh tế khổng lồ

này.

43. Quan hệ Mỹ - Thái Lan kể từ sau Chiến tranh lạnh tới nay

Học viên Nguyễn Thùy Dung

Mối quan hệ Mỹ - Thái Lan là một mối quan hệ liên minh đặc biệt có ảnh hưởng

lớn đến tình hình khu vực. Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với hai quốc gia

này, tuy nhiên, cho tới nay tại Việt Nam vẫn chưa có nhiều công trình nghiên cứu

về lịch sử quan hệ Mỹ- Thái Lan. Với việc lựa chọn đề tài Quan hệ Mỹ - Thái

Lan kể từ sau Chiến tranh Lạnh tới nay, tác giả hy vọng sẽ đưa ra một cái nhìn

tổng quan về mối quan hệ Mỹ- Thái Lan qua các giai đoạn, đặc biệt là quan hệ an

ninh – quân sự và kinh tế, chỉ ra bản chất của mối quan hệ này và tác động đối

với quan hệ đối ngoại của Thái Lan ở khu vực Đông Á.

Với mục đích như vậy, cấu trúc luận văn được triển khai theo ba chương:

Chương một khái quát quan hệ Mỹ- Thái Lan trong Chiến tranh Lạnh; Chương

hai về Quan hệ an ninh, chính trị và kinh tế Mỹ - Thái Lan trong bối cảnh sau

Chiến tranh Lạnh; và Chương ba về tác động đối với quan hệ đối ngoại của Thái

Lan với một số nước Đông Á.
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Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chất keo dính tập hợp lực lượng chống

phát xít không còn, thế giới dần hình thành trật tự hai cực dựa trên cơ sở ý thức

hệ, sự đối kháng Đông – Tây diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là chạy đua

vũ trang và kiểm soát, hạn chế quan hệ kinh tế giữa hai khối. Trong bối cảnh đó,

Thái Lan và Mỹ đều có chung nhận thức về mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản

từ Liên Xô, Trung Quốc và Đông Dương, từ đó liên minh an ninh – quân sự và

kinh tế Mỹ - Thái Lan dần dần được hình thành.

Quan hệ Mỹ - Thái Lan tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh Lạnh,

đặc biệt trên lĩnh vực an ninh, trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế sau

11/9/2001. Mỹ tuyên bố Thái Lan là “quốc gia đồng minh chủ chốt ngoài

NATO”, hỗ trợ tài chính, đào tạo và trang bị quân sự cho Thái Lan, đặt các văn

phòng hỗ trợ an ninh tại Thái Lan. Thái Lan gửi quân và cho phép Mỹ sử dụng

các căn cứ không quân và hải quân cho các hoạt động tại Iraq, Afghanistan và

Trung Đông, phối hợp tổ chức 40 cuộc tập trận chung hàng năm với Mỹ và các

nước trong khu vực. Đồng thời, hai nước cũng hợp tác trong các vấn đề an ninh –

chính trị khác trong khu vực như hợp tác đối phó với nạn cướp biển tại Đông

Nam Á, hợp tác trong các hoạt động cứu viện quốc tế sau các thảm họa thiên tai

tại khu vực và hợp tác chống buôn lậu ma túy. Về kinh tế, thương mại và đầu tư

song phương giữa Mỹ - Thái Lan luôn được duy trì ở mức cao. Mỹ và Thái Lan

đã ký Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư năm 2002 và bắt đầu đàm phán

về FTA từ tháng 10 năm 2003. Tuy nhiên, cho tới nay, qua nhiều vòng đàm phán,

hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận do còn vấp phải nhiều trở ngại về nông

nghiệp, dược phẩm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các tiêu chuẩn lao động và môi

trường, bên cạnh đó là tình hình bất ổn chính trị tại Thái Lan.

Về tác động của quan hệ Mỹ- Thái Lan với Đông Á, trong phạm vi giới

hạn của luận văn, tác giả tập trung vào hai mối quan hệ chính là Thái Lan –
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Trung Quốc và Thái Lan - ASEAN, trong đó có đưa ra một trường hợp nghiên

cứu cụ thể là quan hệ Thái Lan- Mianma. Bên cạnh mối liên minh với Mỹ, Thái

Lan có lịch sử quan hệ lâu năm với Trung Quốc như một trong những đối tác

thân cận tại Đông Á và luôn cố gắng duy trì và khai thác mối quan hệ với hai

nước theo hướng có lợi cho mình. Có thể nói tác động của mối quan hệ Mỹ- Thái

Lan là làm đối trọng, mặc cả với quan hệ Thái Lan- Trung Quốc, tùy vào tình

hình và tính toán lợi ích mà Thái Lan ngả về phía Trung Quốc hay Mỹ nhiều hơn.

Mối quan hệ này sẽ tiếp tục được giữ vững với truyền thống ngoại giao tranh thủ

các nước lớn của Thái Lan. Đối với ASEAN, năm 1967, ASEAN ra đời như một

sáng kiến của Thái Lan, Thái Lan tham gia tất cả hoạt động của khối với tư cách

thành viên sáng lập. Trước sự phát triển và tầm quan trọng của ASEAN, Mỹ

thông qua quan hệ với Thái Lan tăng cường dính líu tới các hoạt động của

ASEAN, coi đây là một phương tiện để gia tăng ảnh hưởng của mình ở khu vực,

đồng thời hạn chế sức mạnh của Trung Quốc. Quan hệ Mỹ - Thái Lan có thể nói

có ảnh hưởng tích cực đối với quan hệ Thái Lan với các nước ASEAN khác trong

việc phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực như chống khủng bố, chống buôn

bán ma tuý, tăng cường viện trợ và ủng hộ các hoạt động trợ giúp nhân đạo trong

khu vực cũng như phát triển kinh tế, trừ mối quan hệ với Mianma. Quan hệ Mỹ -

Thái Lan là trở ngại với việc giải quyết các vấn đề trong quan hệ Thái Lan-

Mianma. Mỹ liên tục ép Thái Lan phải tạo áp lực buộc Mianma giải quyết vđề

dân chủ nhân quyền tại Mianma. Mỹ tìm mọi cách để cô lập Mianma, trong khi

Thái Lan và Mianma, là những quốc gia láng giềng có nhiều cơ sở để hợp tác, và

cùng có lợi ích khi hợp tác giải quyết những vấn đề chung.

Cuối cùng, dựa trên cơ sở lịch sử mối quan hệ Mỹ - Thái Lan, lợi ích quốc

gia của hai nước và bối cảnh quốc tế và khu vực, tác giả dự báo về an ninh –

chính trị, quân sự, Mỹ sẽ tiếp tục coi Thái Lan là công cụ đắc lực cho chiến lược



89

can dự tại khu vực Đông Á; quan hệ kinh tế hai nước cũng sẽ đi vào thực chất

hơn, tiến tới ký kết FTA. Một liên minh Mỹ-Thái bền vững và mạnh mẽ là một

yếu tố quan trọng trong chiến lược đối với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

của Chính quyền Obama. Đây không chỉ là chìa khóa đối với các mối quan hệ

mạnh mẽ của Mỹ ở Đông Nam Á, mà còn là mỏ neo cho ổn định và sự thịnh

vượng ở một khu vực năng động nhất trên thế giới. Hai nước sẽ tiếp tục tìm kiếm

những cơ hội mới để mở rộng và tăng cường quan hệ./.

44. Vấn đề tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Mỹ
Học viên Nguyễn Thị Dịu

Vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tấn công vào Mỹ do Al Queda, một thủ lĩnh

của thế giới Hồi giáo cực đoan làm chủ mưu, làm chấn động toàn bộ đời sống

chính trị quốc tế, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của tôn giáo trong quan

hệ quốc tế hiện nay.

Mỹ là một cường quốc hùng mạnh trên thế giới, nên mọi chủ chương trong

chính sách đối ngoại của Mỹ đều có tác động đến quan hệ quốc tế. Đặc biệt, hiện

nay Mỹ sử dụng vấn đề tôn giáo làm công cụ trong chính sách đối ngoại của

mình nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác và phát huy vị thế bá

chủ của mình.

Tôn giáo trong chính sách đối ngoại Mỹ là một chủ đề nhạy cảm mới trong

quan hệ quốc tế.

Từ ba lý do này, tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Vấn đề tôn giáo trong

chính sách đối ngoại của Mỹ” làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài phần Mở đầu và

Kết luận, bài luận văn có kết cấu 3 chương như sau:

Chương I: là bức tranh khái quát về tôn giáo ở Mỹ. Một trong những cơ sở

hình thành nên nước Mỹ ngày nay chính là từ những dòng người nhập cư mộ đạo

trên khắp các châu lục xa xưa. Khi sang vùng đất mới, ước nguyện của những
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người nhập cư này là muốn xây dựng một nơi được tự do cầu nguyện mà không

bị chính phủ can thiệp. Đây là cơ sở để họ xây dựng nên một Hợp Chủng Quốc

Hoa Kỳ với 2 nguyên tắc cơ bản được qui định trong Hiến pháp là “Sự tách biệt

giữa Nhà thờ và Nhà nước” và quyền “Tự do tôn giáo” của công dân. Hai nguyên

tắc này là cơ sở pháp lý để thu hút ngày càng nhiều những giáo phái khác nhau từ

hải ngoại nhập cư, tạo nên một bức tranh đa nguyên tôn giáo ở Mỹ.

Chương II: Phân tích sự ảnh hưởng của tôn giáo tới chính sách đối ngoại

Mỹ. Là một quốc gia đa nguyên tôn giáo lớn trên thế giới nên yếu tố tôn giáo sẽ

có ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, chính trị, ngoại giao, v.v. của

nước Mỹ. Từ nền tảng tư tưởng của người Mỹ cho rằng Hoa Kỳ là một quốc gia

được Chúa lựa chọn, nên Hoa Kỳ phải có sứ mệnh đi cải tạo thế giới, và Hoa Kỳ

là đại diện cho cái thiện chống lại cái ác. Cái ác ở đây người Mỹ cho là sự “đàn

áp tôn giáo”. Do đó, Hoa Kỳ có trách nhiệm đi bảo vệ tự do tôn giáo ở mọi nơi

trên thế giới; đồng thời, lên án những “kẻ ác” là các chính phủ nước ngoài đã đàn

áp những đứa con của Chúa. Những tư tưởng này hợp lại hình thành khung nhận

thức của người Mỹ và đã in sâu trong tư duy của các nhà lãnh đạo như Tổng

thống và các Nghị sĩ Quốc hội. Từ đó yếu tố tôn giáo đã len lỏi vào chính sách

đối ngoại của Mỹ. Trải qua thời gian và qua rất nhiều quá trình thực hiện, đến

năm 1998 Tổng thống Bill Clinton đã ký ban hành Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc

tế, trở thành cột mốc quan trọng cho hoạt động vận dụng công cụ tôn giáo trong

chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Chương III: Vận dụng vấn đề tôn giáo trong quan hệ Mỹ-Việt làm ví dụ

minh họa. Ngày nay Mỹ luôn tìm cách viện cớ Việt Nam còn vi phạm tự do tôn

giáo để đưa Việt Nam vào danh sách CPC và can thiệp vào công việc nội bộ của

Việt Nam. Trước tình hình này, chính phủ Việt Nam cũng đưa ra các biện pháp

phản bác lại thông tin sai lệch của Mỹ, nhưng cho đến nay vẫn còn một số vấn đề
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bất cập. Vì vậy, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm đóng góp cho việc cải

thiện tình hình.

45. Vấn đề Biển Đông trong quan hệ Việt – Trung từ sau 1991

tới nay
Học viên Vũ Thị Hải Vân

Vấn đề tranh chấp chủ quyền trên các vùng biển, thềm lục địa và hải đảo

giữa các quốc gia luôn là một vấn đề khó, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để

giải quyết cũng như để đạt được một giải pháp lâu dài, đáp ứng được lợi ích và

quyền lợi quốc gia cũng như phù hợp với các quy định của luật pháp và tập quán

quốc tế.

Cùng với xu thế tiến ra biển của thế giới, Việt Nam – Trung Quốc cũng như

các quốc gia láng giềng vừa ra sức đẩy mạnh hoạt động khai thác các nguồn lợi

biển, phục vụ phát triển kinh tế, vừa tiến hành đàm phán, thương lượng hoà bình

với các quốc gia láng giềng để phân định ranh giới các vùng biển, giải quyết vấn

đề tranh chấp chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Vấn đề Biển Đông là một vấn đề phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất định,

nó không chỉ tác động nhiều mặt tới an ninh, quân sự, kinh tế, xã hội của Việt

Nam và Trung Quốc mà còn tác động sâu sắc tới hòa bình, ổn định và an ninh

khu vực. Trong thời gian 5, 10, hay 15 năm tới, xu hướng phát triển cơ bản của

vấn đề Biển Đông vẫn là giữ nguyên hiện trạng, hợp tác trong giới hạn và có

những xung đột nhỏ về tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Nhưng với thời gian

xa hơn, với sự “trỗi dậy” không ngừng của Trung Quốc khi mà Trung Quốc đã

cân bằng tương đối với Mỹ, Nhật và một số nước lớn khác thì liệu Biển Đông có

thể trở thành “cái ao nhà” của Trung Quốc không, điều đó cũng khó có thể đoán

định được. Khi đó vấn đề Biển Đông cũng giống như vấn đề Đài Loan sẽ trở

thành “vấn đề nội bộ” của Trung Quốc. Do vậy, thời gian hiện nay phải chăng là
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“thời gian vàng” cho những thương thảo và đàm phám với Trung Quốc khi Trung

Quốc còn là nước đang phát triển. Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói

chung cần phải tích cực gây sức ép, lôi kéo Trung Quốc vào những hiệp định,

cam kết song phương hoặc đa phương để những “cái giá phải trả” sẽ thấp hơn

trong tương lai xa.

Trên thực tế, có thể triển khai ngay một số bước đi cụ thể. Các bên nên xây

dựng một mối quan hệ “dựa trên các cơ chế hiện hành để tránh xảy ra hoặc leo

thang xung đột” theo thỏa thuận của DOC. Việt Nam và Trung Quốc cũng như

các bên có tranh chấp có thể chính thức hóa Bộ quy tắc ứng xử cho Biển Đông và

tuân thủ nó một cách nghiêm túc. Hai bên cần xây dựng một mạng lưới các thỏa

thuận hợp tác có hiệu quả về bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học hàng

hải, an toàn hàng hải, tìm kiếm và cứu nạn. Phải bảo đảm không có một thỏa

thuận nào đe dọa đến lập trường hiện tại của các bên và trong đó có thể có một

điều khoản khẳng định rằng những thỏa thuận hợp tác này không làm tổn hại đến

chủ quyền và các tuyên bố pháp lý.

Việt Nam và Trung Quốc cần ngồi lại với nhau để bàn bạc thẳng thắn, rõ

ràng, cùng nhau đi tới một giải pháp hòa bình. Muốn có hiệu qủa cần phải từng

bước xây dựng nên các thỏa thuận hợp tác hiệu quả, để cuối cùng tạo nên một

mạng lưới cam kết mà nếu không tuân theo các cam kết các bên sẽ phải trả giá

cho những việc làm của mình.

Liệu có thể tìm ra một giải pháp toàn diện cho tranh chấp Biển Đông không?

Nếu có, sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Một qủa bom khi rơi xuống lòng

đất mà chưa nổ ngay lúc đó thì cũng không thể khẳng định được rằng nó sẽ

không nổ. Nhân tố đó sẽ được quyết định khi hoàn cảnh và điều kiện thuận lợi

xảy ra thì kết qủa cũng không ai dám chắc. Vì vậy, môi trường quan hệ hai nước

Việt Nam và Trung Quốc đang có tiến triển hòa bình thì cả hai bên cần “tạo ra
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hòa bình khi đang có hòa bình”. Thời điểm đó chính là bây giờ. Cánh cửa cơ hội

đang khép dần lại nếu hai bên không biết tận dụng và triển khai.

46. Vai trò của Mỹ trong qúa trình giải quyết vấn đề hạt nhân của

Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Học viên Nguyễn Đức Biên

Mặc dù bị khủng hoảng kinh tế nhưng hiện nay Mỹ vẫn giữ siêu cường

duy nhất có vai trò chi phối đối với quan hệ quốc tế nói chung. Do vậy, việc

nghiên cứu chính sách đối ngoại của Mỹ là ưu tiên hang đầu của các quốc gia,

trong đó có Việt Nam. Vấn đề hạt nhân của Triều Tiên không chỉ ảnh hưởng đến

an ninh trong khu vực Đông Á, lợi ích trực tiếp của Mỹ mà còn có tác động quy

mô toàn thế giới. Bởi vì ngoài tính chất của một điểm nóng đây còn là một trong

những vấn đề toàn cầu thu hút được sự quan tâm của tât cả các nước lớn và cộng

đồng quốc tế.

Ngoài phần mở đầu luận văn được chia làm ba chương.

Chương 1: Vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, trình bày khái quát

một số khái niệm về vũ khí hạt nhân, về bối cảnh ra đời nhà nước Triều Tiên, tình

hình chính trị nội bộ, hoàn cảnh ra đời chương trình hạt nhân, chính sách và kết

quả đạt được, quá trình nảy sinh vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Chương 2: Mục tiêu và nội dung chính sách của Mỹ nhằm giải quyết vấn

đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Đây là phần quan trọng của luận văn.

Chương này trình bày lợi ích của các bên tác động đến quá trình giải quyết vấn đề

hạt nhân, đặc biệt sự tác động tới vai trò của Mỹ. Phần tiếp theo, luận văn tập

trung vào phân tích vai trò chủ quan của Mỹ trong quá trình giải quyết vấn đề hạt

nhân của CHDCND Triều Tiên trên các phương diện song phương và đa phương,

thể hiện quan các chính sách từ 1992 đến nay.
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Ngoài ra trong chương này, luận văn cũng cho thấy tính đặc thù của vấn đề

hạt nhân của CHDCND Triều Tiên- một vấn đề toàn cầu. Cách thức Mỹ ứng xử

đối với vấn đề này cũng là cách Mỹ giải quyết các vấn đề toàn cầu, đặc biệt khi

vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của Mỹ.

Chương 3: Một số đánh giá và dự báo về vai trò Mỹ trong thời gian sắp tới.

Dựa trên những phân tích ở chương II và động thái ngoại giao gần đây của các

bên đặc biệt là những chuyển biến mới trong chính sách thời Tổng thống Obama

để cho thấy giá vai trò quan trọng của Mỹ trong tiến trình giải quyết vấn đề hạt

nhân của Triều Tiên và sự tác động của tình hình trên bán đảo Triều Tiên đối với

an ninh khu vực và Việt Nam.

47. Chính sách của Chính quyền Obama đối với Việt Nam

Học viên Hà Kim Ngọc

I. Lý do chọn Đề tài, Mục tiêu nghiên cứu & tình hình nghiên cứu vấn đề:

1. Năm 2009 ở Mỹ thay đổi chính quyền & chính sách đối ngoại. Đối với

Việt Nam, Mỹ là đối tác hàng đầu, thuộc ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại

của Việt Nam.

2. Mục tiêu đề tài là xác định chính sách của Chính quyền Obama đối với

Việt Nam. Cụ thể, trong chính sách của  Chính quyền mới, vị trí Việt Nam ra sao;

có kế thừa và điều chỉnh gì so với chính sách của các Chính quyền trước? Nhân

tố nào tác động chính sách của Chính quyền mới đối với Việt Nam? Và Việt Nam

cần có đối sách gì?

II. Chương I đề cập chính sách của 3 chính quyền Mỹ từ 1991 -2008

Chính quyền G. H. Bush (1991 -92) với bước ngoặt Mỹ chuyển từ bao vây,

cấm vận sang can dự, giao tiếp. Chính quyền Clinton (1993 – 2000) bình thường

hóa và xây dựng quan hệ hợp tác với Việt Nam. Chính quyền G. W. Bush (2001
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– 08): mở rộng và tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Điều chỉnh căn

bản nhất của Mỹ trong giai đoạn này là: từ chỗ coi Việt Nam là kẻ thù, phải làm

suy yếu Việt Nam, chuyển sang xây dựng quan hệ đối tác, coi Việt Nam mạnh,

cải cách là phù hợp lợi ích Mỹ.

III. Chương II đề cập chính sách của Chính quyền Obama đối với Việt

Nam:

1. Về các nhân tố tác động: Nhóm thứ nhất, gồm 4 nhân tố tác động chính

sách đối ngoại chung của Mỹ: Thứ nhất, Mỹ gặp khó khăn cả đối nội & đối ngoại

sau 8 năm G. W. Bush nắm quyền. Thứ hai, vai trò Tổng thống Obama và đội

ngũ cố vấn chủ chốt trong chính quyền. Thứ ba, so sánh lực lượng giữa các nước

lớn thay đổi không lợi cho Mỹ. Thứ tư, các ưu tiên đối ngoại gồm của Obama.

Nhóm thứ hai, gồm 4 nhân tố tác động trực tiếp chính sách đối với Việt Nam:

Thứ nhất, Mỹ quan tâm hơn đến châu Á và trở lại Đông Nam Á. Thứ  hai, Mỹ rất

lo ngại Trung Quốc tăng ảnh hưởng, đe doạ lợi ích Mỹ. Thứ ba, trong tính toán

chiến lược của Mỹ với khu vực và Trung Quốc, Việt Nam có tầm quan trọng về

địa chiến lược, kinh tế. Thứ tư, Việt Nam có vai trò ngày càng quan trọng trong

ASEAN.

2. Mục tiêu chính sách của Mỹ đối với Việt Nam là tăng vị thế, ảnh hưởng

& bảo vệ lợi ích Mỹ ở ĐNA và Việt Nam và ngăn các nước lớn khác giành ảnh

hưởng & đe dọa lợi ích Mỹ

3. Chính sách của Chính quyền Obama cơ bản tiếp tục chính sách của

Chính quyền G. W. Bush, coi trọng Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều

mặt chính trị - kinh tế - giáo dục - khoa học - an ninh - quốc phòng trong khi vẫn

thực hiện diễn biến hoà bình.
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4. Những điều chỉnh so với Chính quyền trước: Thứ nhất, Mỹ coi trọng

hơn vai trò quốc tế và khu vực của Việt Nam. Thứ hai, Mỹ quan tâm và can dự

sâu hơn vào việc xử lý Biển Đông. Thứ ba, Mỹ mềm dẻo hơn và giảm ép thô bạo

về dân chủ, nhân quyền. Thứ tư, Mỹ coi trọng Việt Nam hơn trong chiến lược an

ninh ở khu vực. Những điều chỉnh này cơ bản theo hướng tăng cường và mở

rộng hợp tác với Việt Nam.

IV. Chính sách của Chính quyền Obama thời gian tới

1. Bốn nhân tố khác tác động tính toán chính sách của Mỹ đối với Việt

Nam:  Thứ nhất, Chiến lược An ninh quốc gia mới (công bố ngày 27/5/2010).

Thứ hai, tâm lý thù ghét Việt Nam vẫn còn trong nội bộ Mỹ. Thứ ba, Đông Nam

Á ngày càng quan trọng trong chiến lược của Mỹ. Thứ tư, Trung Quốc chiếm vị

trí ngày càng quan trọng trong tính toán chính sách của Mỹ ở khu vực.

2. Dự đoán chiều hướng chính sách của Mỹ thời gian tới: về cơ bản tiếp

tục duy trì chiều hướng chính sách hiện nay. Quan hệ Mỹ - Việt tiến triển với tốc

độ nhanh hơn; hợp tác được tăng cường và thực chất hơn; khác biệt tồn tại không

ảnh hưởng chiều hướng phát triển chung

3. Đối sách của Việt Nam

(i) Tư tưởng chủ đạo trong chính sách của Việt Nam: Mỹ rất quan trọng và

đặc thù, Việt Nam cần có chính sách phù hợp: Coi trọng Mỹ, tôn trọng lợi ích

chính đáng của Mỹ. Chủ động thúc đẩy hợp tác với Mỹ

(ii) Lợi ích cơ bản của Việt Nam trong quan hệ với Mỹ gồm: Duy trì môi

trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước; xây dựng quan hệ cân bằng với

các nước lớn. Tranh thủ vốn, công nghệ, thị trường… của Mỹ. Thúc đẩy giải

quyết các vấn đề nhân đạo do chiến tranh để lại. Đấu tranh chống diễn biến hoà

bình.
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(iii) Biện pháp: cần tiếp tục thúc đẩy toàn diện quan hệ với Mỹ, đi đôi với

cảnh giác, đấu tranh chống diễn biến hoà bình.

48. Quá trình đàm phán hoạch định biên giới trên đất liền giữa

Việt Nam và Trung Quốc

Học viên Doãn Khánh Tâm

Việt Nam và Trung Quốc là 2 nước láng giềng cùng có chung  đường biên

giới trải dài cả trên bộ lẫn trên biển, có quan hệ gắn bó từ lâu trong lịch sử, cùng

chịu ảnh hưởng của một nền văn hoá phương Đông.  Chính vì vậy, cả hai nước

Việt - Trung đều coi việc giải quyết vấn đề biên giới là việc làm tối cần thiết,

nhất là trong giai đoạn từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ (1991) đến nay.

Việc giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới đã trở thành mối quan tâm rất lớn của

hai Đảng và hai nước Việt Nam và Trung Quốc, bởi vì nó có ý nghĩa rất quan

trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi đất nước.

Từ xuất phát điểm như vậy, Luận văn đặt ra mục tiêu là tái hiện lại quá

trình đàm phán về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai

đoạn từ sau khi mối quan hệ giữa hai nước đã được bình thường hoá (1991) đến

thời điểm ký kết Hiệp ước về biên giới (30 - 12 - 1999) và Quốc hội phê chuẩn

Hiệp ước này (9 - 6 - 2000).

Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn đã tập trung giới thiệu

khái quát về quan hệ Việt - Trung từ trước đến khi bình thường hoá quan hệ giữa

hai nước; trình bày về tình hình biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung

Quốc qua các thời kỳ lịch sử; đặc biệt làm rõ tính chất của đường biên giới hình

thành dựa trên những ước đoán, theo tập quán nên khó xác định một cách chính

xác trong các thời kỳ trước, cũng như giới thiệu việc ký kết các Công ước 1887

và 1895 về phân chia biên giới giữa Bắc Kỳ và Trung Quốc giữa Pháp và nhà
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Thanh, và tình hình biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trước khi quan hệ

giữa hai nước trong giai đoạn 1945-1991.

Nội dung chính của luận văn tập trung dựng lại bức tranh toàn cảnh về quá

trình đàm phán về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Từ năm 1991, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã nhanh chóng

được bình thường hóa, hai nước đã ký kết Hiệp định tạm thời về việc giải quyết

vấn đề biên giới. Trong những năm 90 của thế kỷ XX, Việt Nam và Trung Quốc

đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán về vấn đề biên giới kể cả ở cấp Chính phủ lẫn

cấp chuyên viên. Kết quả, vào ngày 30 - 12 - 1999, tại Hà Nội “Hiệp ước biên

giới trên đất liền giữa nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng

hoà Nhân dân Trung Hoa”đã được ký kết và đến ngày 9 - 6 - 2000, Quốc hội

nước CHXHCN Việt Nam đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp

ước. Nội dung Hiệp ước xác định rõ cơ sở pháp lý điều chỉnh việc giải quyết

đường biên giới trên đất liền giữa hai nước, xác định hướng đi của đường biên

giới trên đất liền, xác định chính xác điểm gặp nhau của đường biên giới giữa 3

nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc, cũng như quy định bước tiếp theo là thành lập

Uỷ ban liên hợp phân giới, cắm mốc ngay sau khi Hiệp ước có hiệu lực.

Như vậy, có thể khẳng định rằng việc ký kết Hiệp ước này đã đánh dấu kết

thúc một chặng đường đàm phán với nhiều khó khăn nhưng cuối cùng đã đạt

được kết quả đáng ghi nhận; Đó chính là bước đi cơ bản và to lớn, là nền tảng để

hai bên bước tiếp những bước còn lại trong việc giải quyết dứt điểm vấn đề biên

giới giữa Việt Nam và Trung Quốc vào những năm tiếp theo.

Từ việc giới thiệu và phân tích quá trình đàm phán và ký kết Hiệp ước,

luận văn đã làm rõ những ý nghĩa lịch sử mà sự kiện này mang lại.
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Đó là: Trên góc độ quan hệ chính trị - ngoại giao có thể thấy Trung Quốc

có một vị trí quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Trong tiến trình bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc thì việc giải quyết

được vấn đề biên giới trên đất liền Việt Nam –Trung Quốc không chỉ là nhu cầu

cấp thiết mà còn là một tiền đề để tăng cường quan hệ quốc tế của Việt Nam phục

vụ cho công cuộc phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Việc ký kết Hiệp ước đã đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai

nước, góp phần quan trọng vào quá trình củng cố và phát triển mối quan hệ giữa

hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Trung quốc.

Trên góc độ an ninh quốc gia, các quy định của Hiệp ước sẽ tạo điều kiện

thuận lợi cho việc quản lý và duy trì ổn định vùng biên giới. Đó là một bước tiến

quan trọng trong việc xây dựng môi trường hoà bình và ổn định xung quanh đất

nước Việt Nam, tạo điều kiện để Việt Nam tập trung tất cả mọi nguồn lực vào

công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Về mặt kinh tế, Hiệp ước là một nhân tố quan trọng tạo ra môi trường

thuận lợi mới thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Trên góc độ pháp lý, những điều khoản cụ thể của Hiệp ước đã trở thành

cơ sở pháp lý quốc tế vững chắc trong việc xác định rõ ràng đường biên giới trên

đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tóm lại, việc ký kết “Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hoà

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa” có ý nghĩa

to lớn, không chỉ đối với bản thân hai nước Việt - Trung mà còn góp phần tích

cực vào việc tăng cường, củng cố hoà bình và ổn định trong khu vực.
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