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I- CHUYỂN ĐỘNG TRUNG QUỐC 

Trung Quốc nói rằng Hải cảnh 5204 hoạt động trong vùng biển thuộc quyền tài phán của                 
Trung Quốc 

Như đã được đề cập trong Bản Tin Biển Đông Số 38, truyền thông Indonesia mới đây đưa tin                   
Hải cảnh 5204 đã xâm phạm vùng biển Indonesia tại khu vực phía nam bãi Tư Chính, phía bắc                   
quần đảo Natuna. Dữ liệu hệ thống định danh tự động (AIS) vệ tinh cho thấy trong suốt hai tuần                    
hiện diện trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, áp sát các lô dầu/khí Việt Nam như để doạ                     
nạt các hoạt động khai thác đang được tiến hành ở đây từ lâu, đã có những lúc Hải cảnh 5204                     
xuống sâu về phía Indonesia, có thể là ở trong vùng chồng lấn chưa phân định giữa Việt Nam và                    
Indonesia. 

Ngay khi phát hiện tàu Hải cảnh 5204 hiện diện trong vùng đặc quyền kinh tế, cơ quan an ninh                    
hàng hải Indonesia đã triển khai tàu tuần tra KN Nipah 321 áp sát tàu Trung Quốc với khoảng                   
cách chỉ trong vòng 1 km và yêu cầu tàu phải rời khỏi vùng biển Indonesia. Còn Bộ Ngoại giao                    
Indonesia đã yêu cầu đại sứ quán Trung Quốc giải thích. “Chúng tôi nhắc lại với phó đại sứ                   
Trung Quốc rằng vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia không chồng lấn với vùng biển của                 
Trung Quốc,” Người phát ngôn Bộ Ngoại Indonesia Faizasyah nói. 

Đáp lại, ngày 15/9/2020, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Hải cảnh 5204                 
đang tiến hành hoạt động tuần tra bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung                  
Quốc. Như vậy Trung Quốc đã chính thức xác nhận đây không phải là đi qua vô hại.  

Trên thực tế, mục tiêu chính của Hải cảnh 5204 trong suốt thời gian qua là phía Việt Nam, với                    
phần lớn thời gian hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 

Xem thêm: 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông:  Bản Tin Biển Đông Số 38 

CGTN News ngày 15/9/2020: China defends vessel patrolling after Indonesian protest 

 

Bắc Kinh theo dõi và thu thập một khối lượng lớn bí mật của Úc và thế giới 

Một cơ sở dữ liệu về 2,4 triệu người, trong đó có hơn 35.000 người Úc, 50.000 người Mỹ, đã bị                     
rò rỉ từ công ty Dữ liệu Chấn Hoa (Zhenhua Data) ở Thâm Quyến, được cho là do cơ quan tình                     
báo của Trung Quốc, Bộ An ninh quốc gia, sử dụng. Trong số các khách hàng chính của Chấn                   
Hoa có Quân Giải phóng Nhân dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc. 
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Trong số những người bị thu thập thông tin cá nhân, có các chính trị gia tiểu bang và liên bang,                     
sỹ quan và lãnh đạo quân đội, nhà ngoại giao, học giả, công chức, giám đốc điều hành kinh                   
doanh, kỹ sư, nhà báo, luật sư và kế toán. Các loại thông tin được thu thập cho thấy đây dường                     
như là một chiến dịch phức tạp quy mô toàn cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhằm tạo một hồ sơ                       
phức tạp của các cá nhân và tổ chức có tiềm năng sẵn sàng thoả hiệp. 

Xem thêm: 

ABC News ngày 14/9/2020: China's 'hybrid war': Beijing's mass surveillance of Australia            
and the world for secrets and scandal 

American Military News ngày 15/9/2020: Reports: Chinese firm gaining personal info of            
US military leaders, politicians from mass-harvested social media data 

 

Tập Cận Bình kêu gọi sự trung thành từ khu vực tư nhân trong lúc Bắc Kinh chuẩn bị đấu                    
với Mỹ 

Hôm thứ Tư ngày 16/9/2020, ông Tập đã đưa ra thông điệp trên tại hội nghị khai mạc Công tác                    
Mặt trận Thống nhất dành cho các doanh nghiệp tư nhân, một ngày sau khi Đảng Cộng sản đưa                   
ra chính sách ra lệnh cho khu vực tư nhân giúp đáp ứng các mục tiêu chiến lược của quốc gia khi                      
khu vực này đối mặt với môi trường bên ngoài ngày càng thù địch. 

Ông Tập kêu gọi Ban Công tác Mặt trận Thống nhất - bộ phận chịu trách nhiệm triển khai ảnh                    
hưởng của Đảng Cộng sản ở trong và ngoài nước - và các liên đoàn công nghiệp được nhà nước                    
hậu thuẫn đoàn kết khu vực tư nhân xung quanh đảng và tập hợp họ đóng góp vào “sự phục hưng                     
vĩ đại của dân tộc Trung Quốc”. 

Trước đó, Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố một tài liệu với tựa đề                    
“Quan điểm về việc tăng cường công tác mặt trận thống nhất đối với khu vực kinh tế tư nhân                    
trong thời kỳ mới” (关于加强新时代民营经济统战工作的意见) nhằm xiết chặt sự kiểm soát           
của đảng đối với nền kinh tế. Tài liệu viết rằng tăng cường công tác mặt trận thống nhất đối với                     
kinh tế tư nhân là phương thức quan trọng để thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với kinh tế                      
tư nhân. Là một yếu tố nội tại của hệ thống kinh tế Trung Quốc, kinh tế tư nhân luôn là nền tảng                       
kinh tế quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” 

Xem thêm: 

Chính phủ Trung Quốc ngày 15/9/2020: 中共中央办公厅印发《关于加强新时代民营      
经济统战工作的意见》 
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Bloomberg News ngày 15/9/2020: Chinese Communist Party Wants Bigger Role in           
Private Sector 

Tân Hoa Xã ngày 16/9/2020: 习近平对新时代民营经济统战工作作出重要指示 

South China Morning Post ngày 17/9/2020: China’s Xi Jinping calls for loyalty from             
private sector as Beijing readies for battle with US 

 

Trung Quốc nói Trung Quốc và ASEAN đã nối lại đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển                   
Đông (COC) 

“Dưới nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước ASEAN, đặc biệt là Philippines với tư cách là                   
Điều phối viên Quan hệ Đối thoại Trung Quốc-ASEAN và đồng chủ trì tham vấn COC, chúng                 
tôi đã nối lại cuộc họp cấp chuyên viên về COC thông qua một hội nghị truyền hình trực tuyến                    
vào ngày 3/9,” Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila thông báo trong một tuyên bố hôm thứ Năm. 

Tuy nhiên theo Hoàng Thị Hà, một nhà nghiên cứu chính chính trị và an ninh ASEAN tại Viện                   
nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak (ISEAS-Yusof Ishak), Singapore, nói rằng cuộc họp này               
chỉ thảo luận về “cách tiếp tục đàm phán, không phải bản thân đàm phán”. 

Bình luận: Các cuộc đàm phán về Biển Đông của Trung Quốc với ASEAN đang trở nên tồi tệ                   
hơn 

Trung Quốc tự tin rằng họ sẽ có thể kết thúc các cuộc đàm phán COC ngay cả khi các cuộc đàm                      
phán đã bị trì hoãn bởi đại dịch COVID-19. Nhưng các nhà phân tích lại cho rằng với những                   
căng thẳng gần đây trên biển và việc các quốc gia Đông Nam Á mạnh mẽ hơn trong các tuyên bố                     
lập trường, một giải pháp thân thiện có vẻ xa vời hơn trước, trong bối cảnh vẫn còn có những                    
khác biệt có tính nguyên tắc giữa các nước Đông Nam Á và Trung Quốc về một bộ quy tắc ứng                     
xử có hiệu quả thực chất. Các cuộc đàm phán, bởi vậy sẽ tiếp tục bị trì hoãn và không thể kết                      
thúc trong ba năm tới nếu mục đích là để đạt được một Bộ quy tắc “thực chất và hiệu quả" mà                      
một số quốc gia, như Việt Nam, mong muốn, theo Lê Hồng Hiệp từ Viện Yusof Ishak tại                  
Singapore.  

Còn Julio S. Amador III cho biết một trở ngại trong các cuộc đàm phán là thiếu các cuộc họp nội                     
bộ trong ASEAN trước khi khối này đàm phán COC với Trung Quốc, và do vậy mỗi nước đều đi                    
theo con đường riêng của mình. Julio S. Amador III là cựu cố vấn chính sách của Bộ Ngoại giao                    
Philippines, và hiện là giám đốc điều hành của Quỹ giáo dục người Mỹ gốc Philippines. 

Xem thêm: 
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CNN Philippines ngày 17/9/2020: ASEAN, Beijing resumed meeting on South China Sea            
Code of Conduct – Chinese Embassy 

South China Morning Post ngày 18/9/2020: Beijing’s South China Sea talks with Asean             
are worse off than it’s letting on, experts say 

 

Đài Loan nói Trung Quốc triển khai máy bay chống ngầm ngoài khơi Đài Loan ngày 16/9 

Hai máy bay chống tàu ngầm của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài                   
Loan hôm thứ Tư và bị lực lượng không quân của Đài Loan cảnh báo phải rời đi, bộ quốc phòng                     
của hòn đảo cho biết hôm thứ Năm, cùng ngày ngày một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ tới công                     
du Đài Loan. Đây là chuyến công du thứ hai của quan chức cấp cao Hoa Kỳ trong vòng một                    
tháng. 

 

Bản đồ đường bay của hai máy bay chống ngầm Y-8 của Trung Quốc đã đi vào ADIZ của Đài                    
Loan. Nguồn: Bộ Quốc phòng Đài Loan. 

Xem thêm: 
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Reuters ngày 17/9/2020: Taiwan says Chinese anti-submarine aircraft off its coast 

 

Đài Loan nói 18 máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng                  
không của Đài Loan ngày 18/9 

Lực lượng phòng không và các nguồn tin quân sự Đài Loan cho Thông tấn xã trung ương (CNA)                   
của Đài Loan biết từ lúc khoảng 7h - 10h30’ sáng ngày 18/9/2020, Trung Quốc đã triển khai 18                   
máy bay chiến đấu bay vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan, bao gồm 2 H-6, 8 J-16, 4                     
J-11, và 4 J-10.  

 

Bản đồ đường bay của 18 máy bay chiến đầu của Trung Quốc đã đi vào ADIZ của Đài Loan và                     
vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Nguồn: Bộ Quốc phòng Đài Loan. 

Ngoài ra ở trên biển khu vực eo biển Đài Loan, còn có một số lượng chưa xác định được các loại                      
tàu chiến Trung Quốc, và đã có lúc vượt qua đường trung tuyến. Các nguồn tin quân sự của CNA                    
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https://www.reuters.com/article/idUSKBN26800Z


nói rằng cuộc tập trận quân sự lần này của Trung Quốc khác với những lần tập trận khác. Đây là                     
cuộc diễn tập chiến đấu thực sự với mục đích rõ ràng là nhằm doạ nạt Đài Loan. 

Bình luận với CNA, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Supple cho biết "các hành động gây hấn                   
và gây bất ổn" của quân đội Trung Quốc phản ánh sự tiếp tục nỗ lực nhằm thay đổi hiện trạng và                      
viết lại lịch sử." 

"Đây là một ví dụ khác về việc (Trung Quốc) gia tăng sử dụng quân đội của mình như một công                     
cụ cưỡng bức Đài Loan và các nước láng giềng khác", Supple nói. 

"An ninh của Đài Loan - và việc người dân có thể tự quyết tương lai mà không bị ép buộc - vẫn                       
là lợi ích thiết yếu đối với Hoa Kỳ và là không thể thiếu đối với an ninh khu vực", ông nói thêm. 

Theo Reuters, Đài Loan và Trung Quốc không có cơ chế đối thoại chính thức, có nghĩa là bất kỳ                    
cuộc đụng độ ngẫu nhiên nào giữa máy bay chiến đấu của họ có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm                    
kiểm soát. Hiện nay, lực lượng không quân Đài Loan vẫn thường xuyên hiện diện nhằm đuổi các                  
máy bay Trung Quốc đi. 

Xem thêm: 

CNA ngày 18/9/2020: 12架共機北方越海峽中線 軍方：實戰化演練恫嚇 

CNA ngày 18/9/2020: 共軍演習因應美次卿訪台 蓬佩奧斥為軍事恫嚇 

Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 19/9/2020:  嚴正譴責 中共解放軍挑釁行為 

CNA Tiếng Anh ngày 19/9/2020:  Pentagon official slams incursions by Chinese jets 

Global Times ngày 20/9/2020: PLA warplanes featured in drills in Taiwan Straits            
‘capable of seizing air superiority and command of sea’ 

Reuters ngày 21/9/2020: Explainer: Why is Taiwan-China tension rising and what are the             
risks? 

 

 

II- BIỂN ĐÔNG QUA BẢN ĐỒ AIS 

Hải cảnh 5204 

Sau lần tiếp cận khu vực Lô 06.1 và 05.2 vào ngày 14/9, Hải cảnh 5204 đã di chuyển về đá Chữ                      
Thập từ trưa 15/9 và neo tại đây cho đến sáng 20/9 thì di chuyển về khu vực đá Ba Đầu và về                       
neo tại Ga Ven từ chiều cùng ngày. 
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Hải cảnh 5204 làm một vòng qua bãi đá Ba Đầu trước khi về neo tại đá Gaven. Ảnh: Đức                    
Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic 

 

Các tàu khảo sát/nghiên cứu Trung Quốc  

Tàu khảo sát Gia Canh (Jia Geng) tiếp tục hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa (tới gần đá                     
Tiên Nữ) cho đến sáng 14/9 thì di chuyển về phía vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của                    
Philippines và chỉ dời đi vào sáng 19/9. Gia Canh đã di chuyển dọc theo bờ biển phía Tây của                    
Philippines với khoảng cách được duy trì từ 90 đến 120 hải lý đến bờ biển nước này. Khoảng                   
cách này đã giảm xuống kể từ chiều 16/9 và gần nhất là khoảng 40 hải lý vào rạng sáng ngày                     
17/9. Đáng chú ý, Jia Geng đã di chuyển khá gần bãi Scarborough (khoảng 8 hải lý) và đã giảm                    
tốc độ xuống 1 -5 hải lý tại vị trí cách bãi 10 hải lý về phía đông nam (khả năng thực hiện các                        
hoạt động thăm dò, khảo sát). Ngoài vị trí gần bãi Scarborough, tàu khảo sát của Trung Quốc                  
cũng đã giảm tốc độ hoặc dừng lại (khả năng tác nghiệp) tại khu vực cửa eo biển Mindoro (nối                    
giữa biển Sulu và Biển Đông) và khu vực cửa eo biển Bashi (nối biển Philippines và Biển Đông).                   
Đây đều là những vị trí chiến lược cho việc di chuyển của tàu mặt nước, tàu ngầm các nước (đặc                     
biệt là Mỹ) khi vào Biển Đông từ Nhật Bản hoặc Thái Bình Dương.  
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Sơ đồ hoạt động của Jia Geng. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic 

 

Tại khu vực thuộc vùng đặc quyền Philippines, tàu khảo sát Đông Phương Hồng 3 cũng đã hoạt                  
động trong các ngày 13/9 và 18-19/9 với khoảng cách tới bờ biển nước này từ 100 đến 150 hải                    
lý. Đông Phương Hồng 3 dường như cũng đã tiến hành các hoạt động khảo sát, thăm dò tại vị trí                     
phía tây và phía bắc bãi Scarborough. Trước đó, Hải Dương Địa Chất 12 (tên cũ là “Thám Bảo                   
Hiệu”/“Tan Bao Hao”) cũng đã hoạt động tại vùng biển này ít nhất từ 29/8 và đến 15/9 mới di                    
chuyển về khu vực quần đảo Trường Sa (khả năng về đá Vành Khăn) trước khi quay trở lại vào                    
ngày 19/9. 
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Sơ đồ hoạt động của tàu Đông Phương Hồng 3. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển                  
Đông/Marine Traffic 

 

Tàu khảo sát Thám Tác 1 (Tan Suo Yi Hao) rời Tam Á từ 15/9 và bắt đầu hoạt động tại vùng                      
biển ngoài khơi tỉnh Phú Yên (cách bờ biển khoảng hơn 150 hải lý) tới khu vực giữa Biển Đông                    
trong các ngày từ 16 đến 20/9. Ngày 20/9, Thám Tác 1 đã hoạt động khá gần Thám Tác 2 (Tan                     
Suo Er Hao) tại vị trí cách đá Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa khoảng hơn 200 hải lý về phía đông                      
nam. Thám Tác 1 sau đó đã rời đi từ trưa ngày 20/9. 
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Sơ đồ hoạt động của Tan Suo Yi Hao. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine                  
Traffic 

 

 

III- CHUYỂN ĐỘNG ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG 

Thượng đỉnh EU-Trung Quốc: Không đạt được thỏa thuận chung, Châu Âu kêu gọi Trung               
Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông 

Tối 14/9, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Trung Quốc đã diễn ra theo hình thức                  
trực tuyến với sự đồng chủ trì của Thủ tướng Đức Angela Merkel (nước đang giữ vị trí chủ tịch                    
luân phiên của Hội đồng EU), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban châu                   
Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bốn vấn đề được đặt trên bàn                    
nghị sự gồm: (1) Biến đổi khí hậu; (2) Các vấn đề kinh tế và thương mại; (3) Các vấn đề quốc tế                       
và nhân quyền; (4) COVID-19 và phục hồi kinh tế. 

Phát biểu tại họp báo sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, EU và                    
Trung Quốc nhất trí xác định tiếp cùng nhau thúc đẩy cải thiện hợp tác, nhấn mạnh, EU mong                   
muốn xây dựng mối quan hệ cân bằng, có đi có lại và dựa trên sự tôn trọng lợi ích lẫn nhau. Về                       
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vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Michel kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trong các                   
hành động đơn phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và tránh leo thang. 

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, Trung Quốc và EU nên tuân thủ                   
nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, mở rộng và hợp tác, chủ nghĩa đa phương, cũng như tăng                   
cường đối thoại và tham vấn để duy trì ổn định và hiệu quả quá trình phát triển mối quan hệ giữa                      
hai bên. 

Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, mặc dù không đạt được bất cứ thỏa                   
thuận chung nào song các cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo EU và Trung Quốc đã diễn ra                    
trên tinh thần cởi mở, trung thực và thẳng thắn. 

Xem thêm: 

Deutsch Welle ngày 13/9/2020: Coronavirus makes Germany's EU-China summit go          
virtual 

European Council ngày 14/9/2020: Remarks by President Charles Michel after the           
EU-China leaders' meeting via video conference 

France 24 ngày 14/9/2020: EU presses China on market access, human rights during             
virtual summit 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/9/2020: Foreign Ministry Spokesperson Wang           
Wenbin's Regular Press Conference on September 15, 2020 

Thế giới & Việt Nam ngày 15/9/2020: Thượng đỉnh EU-Trung Quốc: Không đạt được              
thỏa thuận chung, Châu Âu kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông 

Tân Hoa Xã ngày 15/9/2020: Xi co-hosts China-Germany-EU leaders' meeting via video            
link 

 

Pháp, Đức, Anh gửi công hàm tới Liên Hợp Quốc khẳng định lập trường chung về Biển                 
Đông 

Vào ngày 16/9/2020, ba nước Pháp, Đức và Anh đã gửi Công hàm cùng một nội dung tới Ban                   
thư ký Liên Hợp Quốc để bày tỏ lập trường chung của ba nước về các yêu sách của Trung Quốc                     
ở Biển Đông được đề cập trong các Công hàm của nước này liên quan đến đệ trình yêu sách                    
thềm lục địa của Malaysia ngày 12/12/2019 gửi tới Uỷ ban Ranh giới Thềm lục địa.  
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Bác bỏ các yêu sách đường cơ sở, yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc, ba nước nhấn mạnh                    
cần phải duy trì tính toàn vẹn của Công ước, như được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tái khẳng                    
định trong nghị quyết hàng năm về đại dương và luật biển. Pháp, Đức và Anh khẳng định tính                   
chất phổ quát và thống nhất của UNCLOS - một công ước đặt ra khuôn khổ pháp lý điều chỉnh                    
mọi hoạt động trên đại dương và biển, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không bị cản trở thực                    
thi quyền tự do trên biển cả. 

Ba nước trung lập về các yêu sách chủ quyền của các nước đối với đối với các thực thể địa lý                      
được hình thành tự nhiên và các khu vực thềm lục địa ở Biển Đông. Pháp, Đức, Anh cũng không                    
nêu lập trường của mình về quy chế pháp lý của từng thực thể địa lý ở Biển Đông. Yêu sách về                      
quy chế pháp lý của các thực thể địa lý ở Biển Đông là một khía cạnh chính của tranh chấp ở                      
Biển Đông. Trung Quốc đòi hỏi rằng các thực thể ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là đảo và                     
do đó được hưởng đầy đủ vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa riêng, ăn sâu vào vùng đặc                     
quyền kinh tế của các nước Đông Nam Á ven biển. Lập trường của Việt Nam và một số nước                    
Đông Nam Á khác, và Mỹ là không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa được hưởng vùng đặc                     
quyền kinh tế và thềm lục địa riêng. Lập trường này cũng phù hợp với Phán quyết Toà trọng tài                    
vụ kiện Biển Đông.  

Xem thêm: 

Bản dịch tiếng Việt nội dung công hàm của Pháp, Đức, Anh, cùng đường dẫn tới ccông                 
hàm gốc 

  

Đại sứ Đức tại Singapore: Tại sao Đức mở ra chương mới trong mối quan hệ với ASEAN? 

Như chúng tôi đã đưa tin trong Bản Tin Số 37 (trang 25), Ngày 2/9/2020, Chính phủ Đức đã                   
thông qua Hướng dẫn Chính sách về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, gửi đi thông                   
điệp rằng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là ưu tiên của chính sách đối ngoại của                    
Đức. 

Ngày 19/9/2020, ông Norbert Riedel, Đại sứ Đức tại Singapore đã có bài viết trên The Straits                 
Times giải thích rõ hơn về Hướng dẫn chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Chính                   
phủ Đức công bố mới đây. Đối với Đức, đây là khu vực có tính quyết định trong việc định hình                     
trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong tương lai. Sự thịnh vượng và ảnh hưởng địa chính trị của                     
Đức trong những thập kỷ tới sẽ phụ thuộc vào cách thức nước này hợp tác cùng với các quốc gia                     
trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bởi vậy Đức muốn cùng các nước trong khu                   
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vực giúp hình thành một trật tự dựa trên các quy tắc và hợp tác quốc tế chứ không phải dựa trên                      
luật của kẻ mạnh.  

Để theo đuổi mục tiêu này, Đức sẽ tích cực củng cố ý tưởng về một thế giới đa cực, trong đó                      
không quốc gia nào phải chọn lựa giữa các cực quyền lực. Bằng cách hợp tác chặt chẽ hơn với                    
các quốc gia khác nhau trong khu vực này, Đức sẽ tiếp tục đa dạng hóa quan hệ của mình để                     
tránh phụ thuộc đơn phương. 

Ông Riedel cho biết ASEAN được coi là trung tâm khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.                   
Các hướng dẫn chính sách về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Đức phần lớn được lấy cảm                    
hứng từ Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đức chia sẻ quan điểm với                   
ASEAN rằng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là không gian cho sự hợp tác và gắn kết                     
toàn diện, không phải là ngăn cản. Hy vọng rằng EU sẽ có thể thiết lập một "quan hệ đối tác                     
chiến lược" với ASEAN vào cuối năm nay. 

Bình luận: Coby Goldberg - Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Đức: Một cuộc                  
thử thách mới với Trung Quốc hay một bước tiến chiến lược? 

Bình luận về chính sách mới của Đức, Coby Goldberg đến từ Trung tâm An ninh Mỹ Mới                  
(CNAS) nhận định rằng so với chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, tư duy                   
chiến lược của Đức có vẻ nhu mì. Trong khi chính quyền Trump đặt thỏa thuận thương mại của                   
mình ở hàng ghế sau trong bối cảnh chính sách đối đầu địa chính trị rộng rãi, Đức sẽ thận trọng                     
hơn để tránh gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán về hiệp ước đầu tư mong muốn từ lâu. Tuy                     
nhiên, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mới của Đức vẫn đạt được sự thay đổi quan                    
trọng về lập trường. 

Xem thêm: 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 8/9/2020:  Bản Tin Biển Đông Số 37 (trang 25) 

Tài liệu của Bộ Ngoại giao Đức về Chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của                  
Đức 

The Straits Times ngày 19/9/2020: Why Germany is opening new chapter in its ties with               
the Indo-Pacific. Bản PDF được lưu trữ  ở đây . 

ASEAN tháng 6/2019: Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

The Diplomat ngày 15/9/2020: Germany’s Indo-Pacific Vision: A New Reckoning With           
China or More Strategic Drift? 
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Liên minh công nghệ chống lại Trung Quốc 

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản đang đề xuất một "liên minh công                    
nghệ" của các quốc gia dân chủ để đáp lại việc chính phủ Trung Quốc sử dụng các tiêu chuẩn                    
công nghệ và lĩnh vực công nghệ của nước này làm công cụ quyền lực nhà nước ở nước ngoài,                    
theo một phiên bản của đề xuất mà trang  Axios được tiếp cận. 

 

Thuỷ quân lục chiến Mỹ diễn tập mô phỏng bắn hạ tàu địch trên Biển Đông 

Thủy quân lục chiến Mỹ đã tiến hành một vụ bắn hạ mô phỏng một con tàu thù địch ở Biển                     
Đông vào tuần trước,  theo thông cáo báo chí của cơ quan này vào ngày 15/9/2020.  

USS Germantown đóng giả là “tàu nước ngoài vận chuyển hàng bất hợp pháp". Lực lượng đột                 
kích đổ bộ lên tàu từ trực thăng, phá vỡ các hàng rào mô phỏng để tiến vào và dọn sạch các lối đi                        
trên con tàu. Lực lượng đột kích sau đó đã bắt giữ "các lực lượng thù địch" và thu được một "kho                      
vũ khí trái phép”. 

Đại tá Michael Nakonieczny, sĩ quan chỉ huy của Đơn vị viễn chinh biển số 31 tuyên bố: "Kỷ                   
luật chiến thuật và hành động mạnh mẽ được các thủy thủ và thủy quân lục chiến thể hiện trong                    
cuộc tập trận hồi cuối tuần đã chứng tỏ cho Chỉ huy, các đồng minh và các đối tác của chúng tôi                      
cũng như đối thủ của chúng tôi rằng chúng tôi đã sẵn sàng để chiến đấu". 

Xem thêm: 

U.S. Marines ngày 15/9/2020: Prepare to be boarded: 31st MEU, America ARG conduct             
VBSS rehearsal in South China Sea 

Task and Purpose ngày 16/9/2020: Marines simulated a takedown of a hostile ship in the               
South China Sea in a ‘flex’ at China 

Dân Việt ngày 17/9/2020: Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận chống sự thống trị của Trung                 
Quốc ở Biển Đông 

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark T. Esper mô tả các bước để duy trì ưu thế của Mỹ trên                    
biển trong tương lai  

Trong bài phát biểu tại RAND Corp. (cơ quan phi lợi nhuận nghiên cứu chính sách toàn cầu ở                   
California, Mỹ) đề cập đến các bước mà Bộ Quốc phòng Mỹ đang thực hiện để chống lại các đối                    
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thủ cạnh tranh ngang hàng là Trung Quốc và kế đến là Nga, TS. Esper nói rằng Mỹ sẽ cần một                     
hạm đội tương lai tối ưu hoá các thuộc tính hoạt động sau: (1) sát thương phân tán và nhận thức                     
tình hình (distributed lethality and awareness) ; (2) khả năng sống sót trong một cuộc xung đột                1

cường độ cao; (3) khả năng thích ứng với một thế giới phức tạp; (4) khả năng triển khai sức                    
mạnh, kiểm soát các vùng biển và thể hiện được sự hiện diện; và (5) năng lực phản ứng chính                    
xác ở phạm vi rất xa. Lực lượng hải quân trong tương lai sẽ cân bằng hơn về khả năng mang tới                      
các hiệu ứng sát thương từ trên không, trên biển và dưới mặt biển. 

Hạm đội này sẽ được xây dựng với 355 tàu trở lên, gồm nhiều hơn và nhỏ hơn các tàu chiến đấu                      
trên mặt nước; các phương tiện di chuyển trên bề mặt và dưới bề mặt tuỳ chọn có người lái hay                     
không người lái và tự trị; máy bay không người lái các loại phóng từ tàu sân bay; một lực lượng                     
tàu ngầm lớn hơn và có năng lực hơn; và một biện pháp răn đe chiến lược hiện đại. 

Xem thêm: 

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/9/2020: Secretary of Defense Speech at RAND (As             
Delivered) 

 

Mỹ thúc đẩy bán vũ khí sang Đài Loan 

Hoa Kỳ có kế hoạch bán tới 7 hệ thống vũ khí lớn, bao gồm mìn, tên lửa hành trình và máy bay                       
không người lái cho Đài Loan trong bối cảnh chính quyền Trump gia tăng áp lực lên Trung                  
Quốc, theo bốn nguồn tin được cho là hiểu biết các cuộc thảo luận này.  

Hệ thống vũ khí nhạy cảm nhất trong số các gói thầu đề xuất với Đài Loan là tên lửa không đối                      
đất, AGM-84H / K SLAM-ER, do Boeing chế tạo. Do tầm bắn của nó, nó có thể được bắn từ                    
máy bay phản lực bay ngoài tầm với của hệ thống phòng không của Trung Quốc. Tên lửa có thể                    
bắn trúng các mục tiêu trên đất liền Trung Quốc hoặc trên biển, bao gồm cả tàu chiến đang cố                    
gắng đi qua eo biển Đài Loan. 

Xem thêm: 

Reuters ngày 16/9/2020: Exclusive: U.S. pushes arms sales surge to Taiwan, needling            
China - sources 

The New York Times ngày 17/9/2020: U.S. Pushes Large Arms Sale to Taiwan,             
Including Jet Missiles That Can Hit China 

1 Mời xem thêm phân tích về khái niệm này ở http://cimsec.org/distributed-lethality-situational-awareness/30949 
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Nghị sỹ hai đảng của Mỹ đề xuất các dự luật đối đầu với Trung Quốc 

Hôm thứ Năm ngày 17/9/2020, các Thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ Mỹ đã trình bày chiến lược                  
mà theo The New York Times, là chiến lược toàn diện nhất của họ để đối đầu và cạnh tranh với                     
Trung Quốc, với một dự luật sẽ cung cấp hơn 350 tỷ USD trong một thập kỷ để xây dựng năng                     
lực công nghiệp của Hoa Kỳ và thách thức Bắc Kinh. 

Dự luật S.4629, do Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và Thượng nghị sĩ Bob Menendez của New                 
Jersey, đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại, đề xuất, hiện vẫn chưa được                   
đăng tải nội dung trên trang Quốc hội Mỹ. Còn theo The New York Times, dự luật tìm cách tăng                    
cường khả năng sản xuất và cơ sở hạ tầng của quốc gia trong nỗ lực gỡ khỏi sự ràng buộc với                      
kinh tế Trung Quốc và tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ. 

Trước đó ngày 7/8/2020, Nghị sỹ Đảng Cộng hoà Scott Perry đã giới thiệu dự luật H.R.7982 đề                  
xuất Hoa Kỳ bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc đối với một số đảo và lãnh thổ ở Biển Hoa                      
Đông và Biển Đông, bao gồm quần đảo Senkaku và quần đảo Trường Sa. 

Xem thêm: 

The New York Times ngày 17/9/2020: Senate Democrats Present $350 Billion Strategy            
to Counter China 

Congress.gov: H.R.7982 - PUSHBACK Act 

 

Các nhà lập pháp Nhật Bản muốn tập trận quân sự chung Mỹ-Nhật gần quần đảo                
Senkakus 

Khoảng 100 nhà lập pháp Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản đã đưa ra một dự thảo                     
đề xuất tiến hành các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Nhật Bản để tăng cường kiểm soát quần                    
đảo Senkaku, theo một bài đăng trên blog của một trong những nhà lập pháp hôm thứ Năm ngày                   
17/9/2020.  

Trả lời Stars and Stripes trong một email hôm thứ Sáu ngày 18/9/2020, phát ngôn viên của Lực                  
lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản, trung sĩ báo binh Derek Carlson, nói rằng Quân đội Hoa Kỳ tại Nhật                    
Bản “mong chờ bất kỳ cơ hội nào để tăng khả năng tương tác của hai bên và củng cố Liên minh                      
Hoa Kỳ-Nhật Bản”. 

Xem thêm: 
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Stars and Stripes ngày 18/9/2020: Japanese legislators want joint US-Japan military drills            
near contested Senkaku islands 

 

 

IV- PHÂN TÍCH/BÌNH LUẬN 

Nguyễn Trường Giang: Trung Quốc không từ bỏ việc lập AIDZ trên Biển Đông 

Nguyên Viện trưởng Viện Biển Đông của Việt Nam cho rằng, việc Trung Quốc đơn phương                
tuyên bố lập vùng nhận diện phòng không (AIDZ) trên Biển Đông vào thời điểm nào sẽ phụ                  
thuộc vào tình hình thực tế ở khu vực cũng như khả năng hóa giải, đối mặt với hậu quả của Bắc                      
Kinh đối với hành động này.  

Vị đại sứ của Việt Nam cho rằng ở thời điểm này Trung Quốc sẽ chưa tiến hành tuyên bố thành                     
lập AIDZ trên Biển Đông bởi hậu quả mà nước này sẽ phải gánh chịu là rất lớn. Mặc dù vậy,                     
theo nhận định của ông, tại khu vực Quần đảo Hoàng Sa và một số thực thể, đảo nhân tạo ở khu                      
vực Quần đảo Trường Sa, thực tế là Trung Quốc đã bố trí các hệ thống cảnh báo, kiểm soát các                     
phương tiện đường không cũng như các hệ thống hỏa lực phòng không – những yếu tố và thành                   
phần cơ bản để hình thành AIDZ sau này. Không chỉ có vậy, theo vị Đại sứ, Trung Quốc cũng đã                     
tiến hành nghiên cứu, bố trí các hệ thống kỹ thuật quân sự để kiểm soát các vùng nước trên mặt                     
biển (kiểm soát tàu nổi), trong lòng biển (kiểm soát tàu lặn, tàu ngầm) và thậm chí là ở trong                    
lòng đất dưới đáy biển. 

Xem thêm: 

Báo Giao thông ngày 12/9/2020: Cựu Đại sứ Nguyễn Trường Giang: TQ không từ bỏ               
việc lập AIDZ trên Biển Đông 

 

Alessio Patalano: Chiến lược của Trung Quốc ở quần đảo Senkaku là gì? 

(Bình luận của BTV: và cũng rất có thể Trung Quốc đã và đang thực thi chiến lược này ở Biển                     
Đông). 

Hành vi hoạt động của Trung Quốc tại vùng biển xung quanh nhóm đảo nhỏ dưới sự kiểm soát                   
hành chính của Nhật Bản được gọi là Senkaku, và được Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền với tên gọi                    
Điếu Ngư, đã bước sang một giai đoạn nguy hiểm mới. Trong một động thái chưa từng có, vào                   
đầu tháng 7, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động bên trong lãnh hải của các hòn                     
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đảo theo cách cho thấy Bắc Kinh có mặt để thực hiện quyền lực thực thi pháp luật. Có vẻ như                     
Trung Quốc không còn tìm cách chỉ thể hiện “sự hiện diện” của mình ở vùng biển xung quanh                   
các đảo. Hiện nó đang bắt đầu tích cực thách thức sự kiểm soát của Nhật Bản. 

Từ nhận định trên, nhà nghiên cứu đến từ King’s College London cho rằng Trung Quốc đang                 
triển khai chiến lược 3 giai đoạn để giành quyền kiểm soát quần đảo mà giảm thiểu được nguy                   
cơ chiến tranh. Giai đoạn thứ nhất: Bình thường hoá sự hiện diện của Trung Quốc ở vùng biển                   
quần đảo Senkaku. Giai đoạn thứ nhì: thực thi quyền chấp pháp như một quốc gia có chủ quyền                   
ở đây với sự hiện diện liên tục trong vùng tiếp giáp lãnh hải. Và giai đoạn cuối cùng: giành                    
quyền kiểm soát khu vực.  

Xem thêm: 

War on the Rocks ngày 10/9/2020: What is China's strategy in the Senkaku islands?  

 

Ngoại giao chiến lang của Trung Quốc 

Học giả Trung Quốc so sánh ngoại giao chiến lang với thế trận “nguy hiểm" của Nhật Bản                  
trước Thế chiến II 

Hai học giả Trung Quốc đã cảnh báo trong những ấn phẩm xuất bản nội địa gần đây rằng chính                    
sách ngoại giao chiến lang hiện tại của Trung Quốc có thể sẽ đẩy Trung Quốc tới thế trận “nguy                    
hiểm" của Đế quốc Nhật Bản trước trận tấn công Trân Châu Cảng năm 1941, dẫn tới đối đầu với                    
cùng lúc nhiều nước là Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Trung Quốc và thậm chí cả Liên Xô, mang lại                   
hậu quả tàn khốc cho đất nước.  

Một trong hai học giả là Viên Nam Sinh, một cựu quan chức ngoại giao. Ông nhận định, “đối                   
đầu với nhiều quốc gia cùng lúc còn hơn cả thảm hoạ ngoại giao,” và đây là điều đang xảy ra với                      
Trung Quốc thông qua chính sách ngoại giao chiến lang. Chính sách này đã đi ngược lại quy tắc                   
cơ bản của ngoại giao Trung Quốc trong một thiên niên kỷ, đó là không đối đầu với nhiều nước                    
cùng lúc, ông viết trong bài báo mới được đăng tải tháng này.  

Điều thú vị, theo Katsuji Nakazawa, biên tập viên cao cấp của Nikkei Asia Review, là bài báo của                   
Viên ban đầu không bị cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc xóa, mặc dù nó đã gây ra tranh cãi và bị                      
coi là chỉ trích về các chính sách đối ngoại của nước này dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình. "Điều                     
đó có nghĩa là một số người nhất định trong ban lãnh đạo đồng ý", một nguồn tin cho biết.                    
Nhưng gần một tuần sau khi phát hành, bài báo trở nên không thể truy cập được, sau khi nhà                    
chức trách kết luận rằng cuộc tranh cãi đã vượt quá tầm kiểm soát. 
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Tại một cuộc tranh luận gần đây, Suga Yoshihide, người thay thế Abe Shinzo làm thủ tướng                 
Nhật Bản hôm thứ Tư, đã bác bỏ ý tưởng về một phiên bản châu Á của liên minh quân sự                     
NATO, e ngại rằng phiên bản này chắc chắn sẽ trở thành một liên minh quốc tế chống lại Trung                    
Quốc. Trong khi đặt liên minh Nhật-Mỹ là trụ cột trong chiến lược an ninh quốc gia của Nhật                   
Bản, Suga dường như đang có lập trường thận trọng về việc thành lập một liên minh chống                  
Trung Quốc sẽ gợi nhớ đến một liên minh chống Nhật trước khi nổ ra chiến tranh giữa Nhật Bản                    
và Mỹ. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra gợi ý rõ ràng cho Bắc Kinh về chính sách Trung Quốc của                     
ông.  

Liệu Trung Quốc có bám sát sách giáo khoa hàng thiên niên kỷ của mình và tránh tạo ra kẻ thù ở                      
tất cả các bên? Nếu các nhà ngoại giao chiến lang bỏ qua những bài học của lịch sử, thảm họa có                      
thể sẽ chờ đợi, biên tập viên của  Nikkei bình luận. 

Xem thêm: 

Nikkei Asian Review ngày 17/9/2020: Analysis: China's wolf warrior overreach draws           
comparison to Imperial Japan. Bản PDF  ở đây .  

 

Trần Định Định : Thực hư về ‘Ngoại giao chiến lang’ của Trung Quốc 

Đăng tải trên trang Hoàn cầu Thời báo (phụ san của Nhân Dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản                   
Trung Quốc), học giả Trần Định Định đã nhận định “ngoại giao chiến lang" thực chất chỉ là một                   
hành động ngoại giao ngoan cường của Trung Quốc để phản công trong một tình huống cụ thể,                  
chứ không phải là một trạng thái bình thường mới.  

Tác giả cho rằng, nhìn tổng thể, từ “ngoại giao khẩu trang” đến viện trợ kinh tế, Trung Quốc chủ                    
yếu vẫn dựa trên lý trí và kiềm chế, cố gắng tạo dựng mình thành một cường quốc toàn cầu có                     
trách nhiệm. 

Trần Định Định là người sáng lập và điều hành Viện nghiên cứu Hải Quốc Đồ Trí có trụ sở tại                     
Thâm Quyến, Trung Quốc. Theo lời tự giới thiệu, đây là cơ quan nghiên cứu độc lập về kinh tế                    
chính trị thế giới và an ninh quốc gia. 

Xem thêm: 

Hoàn cầu Thời báo/Nghiên cứu Quốc tế ngày 17/9/2020: Thực hư về ‘Ngoại giao chiến               
lang’ của Trung Quốc 

The Diplomat ngày 9/9/2020: Is China Really Embracing ‘Wolf Warrior’ Diplomacy? 
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Peter Jennings: Chiến thuật ngoại giao chiến lang của Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục tồn tại 

Ngoại giao chiến lang đã gây ra một thảm hoạ cho các lợi ích chiến lược lâu dài của Trung Quốc.                     
Trung Quốc chưa bao giờ có nhiều, hoặc thực sự có bất kỳ bạn thân nào thật sự trên thế giới.                     
Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một năm, các chiến lang ngoại giao Trung Quốc đã vứt bỏ bất cứ                    
sự tin cậy nào mà Bắc Kinh có thể có được với tư cách là một đối tác thương mại, đầu tư và                       
nghiên cứu trên khắp thế giới. 

Dù có nhận định như vậy, Giám đốc điều hành Viện chính sách chiến lược Australia (ASPI: cơ                  
quan nghiên cứu độc lập và tư vấn cho lãnh đạo Australia)) vẫn cho rằng Tập Cận Bình sẽ không                    
từ bỏ chiến lược này. Jennings đề xuất ba yếu tố chính đang định hình tư duy chiến lược của Tập.                     
Ông cho rằng hiểu được ba yếu tố này sẽ giúp dự đoán điều gì xảy ra tiếp theo để có phản ứng                       
chính sách phù hợp. 

Yếu tố thứ nhất là việc hoạch định chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang                  
ngày càng tập trung vào một người - Tập Cận Bình. Hai là, điều quan trọng đối với ông Tập là là                      
củng cố vị thế của ĐCSTQ ở Trung Quốc, còn phản ứng của thế giới đối với các hành động của                     
Bắc Kinh là điều ít quan trọng hơn nhiều. Yếu tố thứ ba cũng là yếu tố khiến Trung Quốc chuyển                     
sang cách tiếp cận chiến lang là ông Tập đã kết luận rằng chiến thuật cưỡng bức có hiệu quả.                    
Nghiên cứu do ASPI công bố tuần trước đã xác định được 152 trường hợp Trung Quốc áp dụng                   
biện pháp ngoại giao cưỡng bức trong thập kỷ qua đối với 27 quốc gia và nhiều doanh nghiệp. 

Bài học cho Úc và tất cả các nền dân chủ, theo Jennings, là nhượng bộ các hành vi chiến lang                     
của Bắc Kinh sẽ chỉ khuyến khích Trung Quốc tiếp tục áp dụng chiến thuật ép buộc nhiều hơn. 

Xem thêm: 

The Strategist ngày 12/9/2020: China’s wolf-warrior tactics are here to stay 

 

Ryan Fedasiuk: Đừng nghe Trung Quốc nói, hãy nhìn Trung Quốc làm – cách Trung Quốc                
huy động tài trợ cho Công tác Mặt trận Thống nhất 

Trong hai năm qua, nhiều báo cáo của chính phủ và các tổ chức tư vấn đã làm sáng tỏ mặt trận                      
thống nhất, tập hợp các tổ chức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tận dụng để hợp tác                   
với các tổ chức phi đảng phái và gây ảnh hưởng đến các nhóm thiểu số trong và ngoài nước. Tuy                     
nhiên các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần phản bác những báo cáo này, khẳng định các báo                   
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cáo “không có cơ sở thực tế" và cáo buộc các nhà phân tích nước ngoài “thổi phồng một cách ác                     
ý các hoạt động trao đổi với bên ngoài bình thường của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất”. 

Tác giả kiểm chứng những phản bác của quan chức Trung Quốc dựa trên “một sự thật mà các                   
quan chức chính phủ ở mọi quốc gia đều biết”: ngân sách quan trọng hơn lời nói. Đứng từ góc độ                     
ngân sách, báo cáo đã tổng hợp thông tin từ hơn 160 báo cáo ngân sách và chi phí từ chính phủ                      
quốc gia, chính quyền khu vực và các cơ quan Đảng Cộng sản. Khảo sát phát hiện ra rằng các tổ                     
chức trung tâm trong hệ thống mặt trận thống nhất quốc gia và khu vực của Trung Quốc đã chi                    
hơn 2,6 tỷ USD vào năm 2019, vượt quá kinh phí dành cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc (MFA,                   
2020). Điều này cho thấy ĐCSTQ coi trọng mặt trận thống nhất như một công cụ để tạo ảnh                   
hưởng cả trong và ngoài nước như thế nào. 

Cũng cần lưu ý là theo số liệu tác giả có được thì có 600 triệu USD, tức chỉ 23% trên danh nghĩa                       
được dành cho các văn phòng được thiết kế để ảnh hưởng đến người nước ngoài và cộng đồng                   
Hoa kiều, còn lại là cho công tác trong nước. 

Xem thêm: 

The Jamestown Foundation ngày 16/9/2020: Putting Money in the Party’s Mouth: How            
China Mobilizes Funding for United Front Work 

 

Ryan Manuel: Mối quan tâm trong nước định hình chiến lược chính sách của Trung Quốc 

Trong bài viết đăng trên Diễn đàn Đông Á, Giám đốc điều hành của Official China Ltd., một                  
công ty nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Hồng Kông cho rằng việc coi cạnh tranh với Trung                    
Quốc như là một cạnh tranh ý thức hệ là một sai lầm căn bản có thể dẫn tới việc định hướng sai                       
chính sách. Trong tâm tưởng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các vấn đề trong nước                  
quan trọng hơn là cạnh tranh quốc tế hay chính sách đối ngoại. Với hơn 90 triệu đảng viên ở hơn                     
30 tỉnh, gần 900 thành phố và gần 3000 quận hạt, vấn đề đối với Tập là làm sao duy trì được                      
quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua một bộ máy quan liêu rộng lớn. Các nhà                   
lãnh đạo của Trung Quốc biết họ phải đoàn kết với nhau. Chia rẽ nội bộ được coi là mối đe dọa                      
chính của họ. Việc biến quan hệ Mỹ - Trung thành một trận chiến ý thức hệ sẽ chỉ khiến các                     
nhóm này đoàn kết lại.  

Xem thêm: 

East Asia Forum 16/9/2020: Domestic concerns shape China’s policy strategies 
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Jan Kallberg: Nếu Trung Quốc thua trong một cuộc chiến trong tương lai, những biến               
động lớn có thể sẽ tới rất nhanh 

Bài viết đặt câu hỏi điều gì xảy ra nếu Trung Quốc tham gia vào một cuộc xung đột cường quốc                     
và thua cuộc? Liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có còn giữ được sự kiểm soát với xã hội sau một                     
thất bại kinh hoàng? 

Tác giả cho rằng mặc dù Trung Quốc đã đầu tư hiện đại hoá quân đội trong nhiều thập kỷ qua,                     
chiến tranh hiện đại là sự tích hợp, hoạt động chung, chỉ huy, kiểm soát, thông tin tình báo và                    
khả năng hiểu và thực chiến trên mọi miền. Chiến tranh là một bộ máy phức tạp với biên độ sai                     
sót thấp và có thể gây ra những kết quả tàn khốc cho những người không chuẩn bị tốt. Hoa Kỳ đã                      
có kinh nghiệm hoạt động quân sự thực chiến trong ba thập kỷ qua, trong khi đó Trung Quốc thì                    
không. Sự thiếu kinh nghiệm của Trung Quốc, kết hợp với những tham vọng bành trướng phi                 
thực tế, có thể sẽ dẫn tới sụp đổ của chế độ.  

Xem thêm: 

Defense News ngày 17/9/2020: If China loses a future war, entropy could be imminent 

 

Kevin Rudd: Những gì chúng ta đã thấy là một Trung Quốc gia tăng quyết đoán không                 
giới hạn 

Kevin Rudd, chủ tịch Viện Chính sách thuộc Hội Châu Á (Australia) và là cựu thủ tướng                 
Australia, nhận định “Những gì chúng ta đã thấy là một Trung Quốc gia tăng quyết đoán không                  
giới hạn” khi đánh giá sự phát triển của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình. Điều này đã khiến                    
quan điểm đồng thuận về Trung Quốc đã thay đổi nhanh chóng, sự “cạnh tranh chiến lược” đã                  
thay thế “hợp tác đôi bên cùng có lợi” như một cụm từ thời thượng ở các thủ đô của các nền dân                       
chủ phương Tây và châu Á. 

Theo Rudd, động lực chính yếu ở đây là sự thay đổi đường lối của Trung Quốc, cũng như sự nổi                     
lên của Trung Quốc như một cường quốc toàn cầu. Dù vậy, ông cảnh báo điều mà ông gọi là                    
"chủ nghĩa bi quan quá mức" hiện đang được thể hiện ở Washington. “Mỹ vẫn là một quốc gia                   
hùng mạnh về kinh tế, về công nghệ và quân sự, và cả ba mặt này vẫn còn mạnh hơn Trung                     
Quốc ngày nay”. 

Về tương lai cạnh tranh Mỹ - Trung, cũng như nhiều nhà phân tích khác, ông nhận định rất nhiều                    
điều sẽ phụ thuộc vào những gì Hoa Kỳ sẽ chọn làm dưới lãnh đạo quốc gia vào tháng 11 này, và                      
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từ đó định hướng chính sách đối ngoại. Trên tất cả, “Người Mỹ không nên tự nói rằng mình                   
không còn nắm vai trò lãnh đạo toàn cầu trong tương lai.” 

Xem thêm: 

World Politics Review ngày 11/9/2020: Kevin Rudd on ‘an Infinitely More Assertive            
China’ Under Xi Jinping 

 

The Economist: Sự chấm dứt kỷ nguyên dầu mỏ đã đến? 

Tờ The Economist đặt vấn đề về tương lai ảm đạm của kỷ nguyên dầu mỏ khi COVID-19 đang                   
tấn công nền kinh tế toàn cầu từ đầu năm nay, đã khiến nhu cầu dầu giảm hơn 1/5 và giá giảm                      
mạnh. Thế giới đang rơi vào một cú sốc năng lượng vốn đẩy nhanh sự dịch chuyển sang một trật                    
tự mới. Các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch đang buộc phải đối mặt với những điểm yếu của                    
họ. ExxonMobil đã bị loại khỏi Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones nơi họ đã là thành                   
viên từ năm 1928. Các quốc gia dầu lửa như Ả Rập Xê Út cần giá dầu ở mức 70-80 USD/thùng                     
để cân bằng ngân sách của họ nhưng giá dầu đã giảm xuống chỉ còn một nửa.  

Hệ thống năng lượng xanh của thế kỷ 21 hứa hẹn sẽ tốt hơn thời đại dầu mỏ – tốt hơn cho sức                       
khỏe con người, ổn định hơn về mặt chính trị và ít biến động hơn về kinh tế. Sự thay đổi này có                       
rủi ro lớn. Nếu mất trật tự, nó có thể làm tăng thêm bất ổn chính trị và kinh tế tại các quốc gia                        
dầu lửa và tập trung quyền kiểm soát chuỗi cung ứng xanh vào tay Trung Quốc nhờ sự thống trị                    
của họ trong việc chế tạo các cấu phần quan trọng và phát triển công nghệ mới. Ngày nay, các                    
công ty Trung Quốc sản xuất 72% module năng lượng mặt trời trên thế giới, 69% pin lithium-ion                  
và 45% turbine gió. Họ cũng kiểm soát phần lớn việc tinh chế các khoáng chất quan trọng đối                   
với năng lượng sạch, chẳng hạn như cobalt và lithium. Thay vì là một quốc gia dầu lửa                  
(petrostate), Trung Quốc có thể trở thành một “quốc gia điện” (electrostate). Trong sáu tháng               
qua, Trung Quốc đã công bố các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng xe điện và đường truyền, thử                     
nghiệm một nhà máy hạt nhân ở Pakistan và xem xét dự trữ cobalt. 

Xem thêm: 

The Economist ngày 17/9/2020: Is it the end of the oil age?. Bản PDF được lưu trữ  ở đây . 

Dự án Nghiên cứu Quốc tế ngày 19/9/2020:  Bản dịch tiếng Việt . 
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Hans M. Kristensen: Về báo cáo triển khai quân sự Trung Quốc của Indo-Pacom 

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra một bản tóm tắt về                     
những thách thức mà Bộ tư lệnh gặp phải trong khu vực. Bản tóm tắt nói rằng Trung Quốc là                    
"Mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự và ổn định toàn cầu" và trình bày một bộ bản đồ mô tả sự                        
tích tụ quân sự khổng lồ của Trung Quốc và rất ít năng lực của Hoa Kỳ (và không có lực lượng                      
nào của Đồng minh) để chống lại nó. Với các biểu tượng vũ khí và một đám mây mù màu đỏ trải                      
khắp Thái Bình Dương, các bản đồ giống như một phiên bản mới của tiểu thuyết “Bão đỏ nổi                   
lên” (Red storm rising) kinh điển thời Chiến tranh Lạnh. 

Thật không may, các bản đồ rất sai lệch. Chúng thể hiện tất cả các lực lượng của Trung Quốc                    
nhưng chỉ một phần nhỏ lực lượng của Hoa Kỳ đang hoạt động hoặc được giao nhiệm vụ ở Thái                    
Bình Dương. 

Xem thêm: 

Báo cáo của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày 7/7/2020 

Federation of American Scientists ngày 15/9/2020: (The Other) Red Storm Rising:           
INDO-PACOM China Military Projection 

 

 

V- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/BÁO CÁO CHUYÊN SÂU 

Daniel R. Russel & Blake H. Berger (2020) Weaponizing the Belt and Road Initiative 

Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động                   
vào năm 2013, là một chương trình cơ sở hạ tầng quốc tế lớn liên quan đến gần 140 quốc gia với                      
ước tính hơn 1 nghìn tỷ USD trong các dự án liên quan đến năng lượng, giao thông, mạng kỹ                    
thuật số và thương mại. Một câu hỏi vẫn được đặt ra bấy lâu nay là những động cơ thầm kín của                      
Trung Quốc đằng sau các dự án trong Sáng kiến này. Nhiều dự án có năng lực lưỡng dụng                   
thương mại - quân sự và ngày càng được kết nối với các công nghệ kỹ thuật số và mạng lưới                     
cũng như hệ thống vệ tinh của Trung Quốc. 

Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, các tác giả thực hiện báo cáo đã xem xét các dự án BRI quan                        
trọng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và khám phá học thuyết có liên quan của Trung Quốc,                    
sự tham gia của Quân Giải phóng Nhân dân với BRI, đồng thời đánh giá lợi thế địa chiến lược và                     
quân sự tiềm năng đối với Trung Quốc từ BRI cảng và các dự án khác.  
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Báo cáo kết luận rằng, mặc dù BRI được xây dựng thương hiệu là một sáng kiến kinh tế và phát                     
triển, BRI trên thực tế là hiện thân của nỗ lực toàn chính phủ nhằm phát triển "sự phối hợp chặt                     
chẽ giữa đấu tranh quân sự và các nỗ lực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và luật pháp" mà                      
Tập Cận Bình đã kêu gọi để thúc đẩy một môi trường chiến lược có lợi cho sự trỗi dậy của Trung                      
Quốc. Một chức năng chiến lược và quân sự có chủ ý dường như rõ ràng được thiết lập vững                    
chắc trong sáng kiến này. Nhưng thách thức an ninh đối với Hoa Kỳ hay lợi ích khu vực không                    
nằm ở nguy cơ của một chuỗi công sự ven biển theo kiểu Chuỗi Ngọc trai mà từ đó Quân Giải                     
phóng Nhân dân Trung Quốc có thể tiến hành chiến tranh hay tự vệ. Cho đến nay, có rất ít bằng                     
chứng về việc Bắc Kinh xây dựng các căn cứ quân sự toàn diện ở nước ngoài theo mô hình của                     
Mỹ, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang phát triển một mạng lưới các cứ                  
điểm chiến lược mà có thể gây tổn thất đáng kể cho bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Mỹ và                       
hạ thấp mức độ sẵn sàng của các chính phủ tham gia BRI cho Mỹ tiếp cận hay hỗ trợ Mỹ. 

Báo cáo là một phần của một dự án của Viện Chính sách thuộc Hội châu Á (ASPI), do Phó Chủ                     
tịch ASPI phụ trách Ngoại giao và An ninh Quốc tế Daniel Russel dẫn đầu, với sự hỗ trợ từ Cán                     
bộ Chương trình Cấp cao của ASPI Blake Berger. 

Tải toàn văn báo cáo  ở đây . 

 

Timothy R. Heath (2020) Winning friends and influencing people: Naval diplomacy with            
Chinese characteristics 

Theo tác giả, trong những năm gần đây, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã kêu gọi Hải quân Quân                    
Giải phóng Nhân dân (PLAN) thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến ngoại giao hải quân ở “vùng                   
biển xa", vượt khỏi khu vực Đông Á. Được thiết kế để hỗ trợ trực tiếp các mục tiêu chiến lược và                      
chính sách đối ngoại rộng lớn hơn, PLAN tham gia vào một loạt các hoạt động ngoại giao chính                   
trị công khai của hải quân, cả trên bờ và trên biển, từ các cuộc giao tế với lãnh đạo cấp cao đến                       
các cuộc tập trận chung với hải quân nước ngoài. Các hoạt động này có sự tham gia của đủ các                     
nền tảng, từ các tàu chiến mặt nước đến tàu bệnh viện, và các sỹ quan hải quân Trung Quốc ở                     
mọi cấp bậc. Cho đến nay, các hành động ngoại giao hải quân này nhìn chung mang tính chất                   
hòa bình và hợp tác, chủ yếu do năng lực triển khai sức mạnh còn hạn chế của những nền tảng                     
này, và Trung Quốc tập trung vào các vấn đề an ninh cấp bách hơn ở gần quê nhà. Tuy nhiên, tác                      
giả dự đoán trong tương lai, một kế hoạch nước xanh có năng lực hơn có thể phục vụ các chức                     
năng cưỡng chế công khai hơn để bảo vệ và thúc đẩy các lợi ích đang gia tăng nhanh chóng của                     
Trung Quốc ở hải ngoại. 
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Tải toàn văn nghiên cứu  ở đây .  

 

Diane Desierto (2020) China’s maritime law enforcement activities in the South China Sea 

Vào tháng 4/2020, Trung Quốc đã thiết lập hai quận Nam Sa và Tây Sa để quản lý hai quần đảo                     
Hoàng Sa và Trường Sa. Là một phần trong việc triển khai quản lý khu vực này, Trung Quốc                   
giao cho lực lượng hải cảnh trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ dưới danh nghĩa bảo vệ các                   
quyền trên biển, bao gồm thực thi các yêu sách chủ quyền, giám sát, bảo vệ các nguồn lợi thuỷ                    
sản, chống buôn lậu và thực thi pháp luật chung. Kể từ năm 2010 tới nay, tác giả nhận thấy hải                     
cảnh Trung Quốc đã tham gia tới 73% trong số 70 sự cố nghiêm trọng trên Biển Đông. Những                   
hoạt động này, theo phân tích pháp lý của tác giả, đã không tuân thủ UNCLOS và luật pháp quốc                    
tế hiện hành. 

Tác giả kết luận rằng không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc có thể sử dụng yêu sách chủ                      
quyền và các quyền lịch sử như là sự biện minh cho các hoạt động thực thi pháp luật xuyên suốt                     
các khu vực biển và đảo trong phạm vi bản đồ đường chín đoạn. Phán quyết của trọng tài Biển                    
Đông đã coi bản đồ là "không có hiệu lực pháp lý" và trái với UNCLOS. Trong khi chờ đàm                    
phán về các quyền trên biển chồng lấn với các bên có yêu sách khác ở Biển Đông, Trung Quốc                    
có nghĩa vụ đảm bảo rằng các hoạt động thực thi pháp luật trên biển phải tuân thủ UNCLOS và                    
luật pháp quốc tế. 

Tải toàn văn nghiên cứu  ở đây . 
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