SCIS Commentary là chuyên mục cung cấp các bài phân tích và bình luận sự kiện quan hệ quốc tế đương đại.
Quan điểm trong các bài viết hoàn toàn là của riêng tác giả và không đại diện cho quan điểm chính thức của
Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM. Mọi hình thức sao chép
đối với các bài bình luận này đều phải có sự cho phép của Trung tâm SCIS cũng như xác nhận từ tác giả. Những
phản hồi cho bài bình luận xin vui lòng gửi thư về địa chỉ của Ban biên tập chuyên mục: scis@hcmussh.edu.vn.

Ngoại giao cưỡng buộc và
tiến trình phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên
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Hai thập kỷ thất bại
Trong bài phát biểu đầu năm nay, Chủ tịch
Triều Tiên Kim Jong-Un tuyên bố Triều Tiên
là cường quốc hạt nhân và sở hữu công
nghệ có khả năng tấn công các vùng lãnh
thổ của Mỹ khi cần. Bài phát biểu này đã
đánh dấu sự thất bại về chính sách của
Hoa Kỳ đối với vấn đề phi hạt nhân hóa
Triều Tiên. Tổng thống Bill Clinton đã từng
áp dụng chính sách nhân nhượng và
thương lượng cũng như dừng lại một số
cuộc tập trận quân sự định kỳ giữa quân
đội Mỹ và Hàn Quốc. Trong khi đó, Tổng
thống kế nhiệm George W. Bush đã phản
đối chính sách của người tiền nhiệm, tiến
hành mạnh tay hơn và đưa Triều Tiên vào
trục ma quỷ, là kẻ thù của nước Mỹ, đe
dọa hòa bình của thế giới. Khi Barack
Obama lên làm tổng thống, ông đã thực thi
chính sách nhân nhượng một lần nữa. Với
hy vọng giảm căng thẳng trên bán đảo,
chính quyền Obama đã kiên nhẫn chờ đợi
Triều Tiên đến cùng. Không đe dọa mạnh
mẽ như chính quyền Bush, cũng không
tham gia vào các cuộc đàm phán và
thương lượng. Chính sách kiên nhẫn của
Obama được xem là sự 'phớt lờ' và vô
trách nhiệm.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại
Singapore, Tổng thống Donald Trump đã
tuyên bố về sự thất bại của Mỹ trong vấn
đề phi hạt nhân hóa sau khi xem xét chiến
lược của Mỹ về Triều Tiên trong hai muơi
năm qua. Triều Tiên đã phá vỡ Hiệp ước
không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm
1985, Tuyên bố chung năm 1992 về việc
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phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên,
Thỏa thuận khung về phi hạt nhân hóa
năm 1994, Đàm phán 6 bên năm 2003 (đổ
vỡ năm 2009), và Thỏa thuận cho phép
giám sát viên tiếp cận khu hạt nhân và
dừng các chương trình vũ khí để tiếp nhận
hỗ trợ kinh tế và nạn đói năm 2012. Tất cả
các thỏa thuận và cam kết về phi hạt nhân
hóa Triều Tiên đều thất bại! Vậy liệu cam
kết về hạt nhân của CHDCND Triều Tiên tại
Hội nghị Thượng đỉnh Singapore vừa qua
có thật sự đáng tin khi chính sách của Tổng
thống D. Trump luôn mạnh tay và mang
tính đối đầu cũng như hoàn toàn cô lập
Triều Tiên?
Theo các chuyên gia, sẽ là quá ngây thơ khi
nghĩ rằng Triều Tiên sẽ tin tưởng Hoa Kỳ vô
điều kiện và dễ dàng từ bỏ chương trình vũ
khí hạt nhân khi họ phải đảm bảo an ninh
và sự tồn vong của chế độ Bình Nhưỡng.
Quân đội Triều Tiên có thể đông hơn gấp
hai lần so với liên minh Mỹ-Hàn nhưng vũ
khí của Bình Nhưỡng đã quá lạc hậu. Trong
khi đó, Hàn Quốc, dưới sự trợ giúp của Mỹ,
lại là một đội quân hiện đại và thiện chiến.
Nhằm đảm bảo sự cân bằng quyền lực,
Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí
hạt nhân, vì nhân tố này sẽ cho phép một
quốc gia lạc hậu và cô lập như Triều Tiên
có thể chống lại một siêu cường thiện
chiến và nhiều kinh nghiệm như Hoa Kỳ.
Mối đe doạ hạt nhân của Triều Tiên
Bình Nhưỡng từng hỗ trợ xây dựng vũ khí
hạt nhân cho Libya và Syria-hai kẻ cựu thù
của Mỹ, từ đó gia tăng chí phí chiến tranh
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ở hai quốc gia với Washington. Chính điều
này đã cho phép hai chế độ độc tài trên
liên tiếp vi phạm nhân quyền mà không sợ
sự can thiệp nhân đạo từ các nước phương
Tây.
Chính sách hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng
là một mối đe dọa cho các đồng minh của
Hoa Kỳ trong khu vực khi các quốc gia này
đang tìm cách xây dựng chương trình vũ
khi hạt nhân và cố gắng phá vỡ Hiệp ước
không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Công chúng Hàn Quốc đang ngày càng ủng
hộ quá trình hạt nhân hóa của Nhà Xanh;
tuy nhiên, điều này có thể thúc đẩy một
cuộc tấn công quân sự bất ngờ từ Triều
Tiên bằng vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn
đạo. Sự chạy đua vũ trang hạt nhân đang
trở nên đáng báo động và có nguy cơ leo
thang trong khu vực Đông Bắc Á.
Phản ứng của quốc tế
Thứ nhất, các cuộc tập trận quân sự có thể
giúp Mỹ-Hàn răn đe và làm chậm chương
trình hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên,
công chúng Hàn Quốc phản đối hành động
leo thang không đáng có này vì tập trận chỉ
làm phức tạp thêm tình hình đã ngày càng
nghiêm trọng trên bán đảo. Hơn nữa, sự
khó khăn trong việc xác định kho vũ khí
của Triều Tiên cũng như hệ thống giao
thông lạc hậu đã ngăn cản việc phá hủy
hoàn toàn chương trình hạt nhân của Bình
Nhưỡng.
Thứ hai, các biện pháp cấm vận kinh tế sẽ
bắt buộc Triều Tiên phải giải trừ vũ khí hạt
nhân nhằm đổi lấy thực phẩm và các hợp
đồng thương mại. Tuy nhiên, phương pháp
này có thể không khả quan khi Triều Tiên
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vẫn tiếp tục chương trình hạt nhân trong
suốt hơn hai thập kỷ qua bất chấp sự cô
lập và trừng phạt từ cộng đồng quốc tế.
Ngoài ra, Bắc Kinh không muốn cô lập Bình
Nhưỡng do lo ngại về sự sụp đổ của chế độ
nhà họ Kim, từ đó dẫn đến việc thống nhất
bán đảo với Hàn Quốc-một đồng minh
thân cận của Mỹ.
Đối với phương pháp ngoại giao cưỡng
buộc (coercive diplomacy), Washington đã
từng áp dụng trong cuộc Khủng hoảng tên
lửa Cuba (1962-1963) dưới thời Tổng
Thống John F. Kennedy và đã đem lại một
kết quả thành công bất ngờ khi phải đối
chọi với Nikita Khrushchev của Liên Xô
trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ngoài mặt,
Kennedy và Khrushchev đều tỏ ra không
nhân nhượng trước những đòi hỏi của
nhau và kêu gọi một cuộc tấn công hạt
nhân toàn cầu, nhưng tại các cuộc tiếp xúc
bí mật sau hậu trường, hai lãnh đạo Mỹ-Xô
đã đưa ra một đề nghị giải quyết. Bên cạnh
việc chấp nhận rút các tên lửa hạt nhân
Jupiter khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ đã chấp
nhận không bao giờ tấn công Cuba nhằm
đổi lại việc Liên Xô phải tháo bỏ các vũ khí
tấn công về nước dưới sự giám sát của Liên
Hiệp Quốc. Kennedy cũng từ chối việc đáp
trả Cuba và Liên Xô bằng tên lửa đạn đạo
và vũ khí hạt nhân, khác với chính sách
"bên
miệng
hố
chiến
tranh
(brinkmanship)" của Eisenhower và các vị
Tổng thống tiền nhiệm. Bằng cách áp dụng
chính sách ngoại giao cưỡng buộc, Hoa Kỳ
dưới thời Kennedy đã có nhiều lựa chọn
thích hợp hơn khi phải đối mặt với các mối
đe dọa hạt nhân từ Liên Xô và Cuba. Chính
chính sách này đã làm giảm nguy cơ xung
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đột hạt nhân của hai cường quốc một cách
thấy rõ.
Vì thế, Washington phải hợp tác chặt chẽ
với các đồng minh nhằm chứng minh cho
Triều Tiên thấy rằng Mỹ sẽ tiếp tục đe dọa
bằng nhiều biện pháp quân sự. Và sự tồn
vong của chế độ nhà họ Kim chỉ có thể
đảm bảo thông qua việc chấp nhận phi hạt
nhân hóa hoàn toàn. Các cuộc đàm phán
ngoại giao phải bao gồm cả Trung Quốcnhư một lá chắn trấn an cho các lo ngại về
an ninh của Triều Tiên. Ngoại giao cưỡng
buộc sẽ cho phép Nhà Trắng ngăn chặn
Bình Nhưỡng tiếp tục xây dựng chương
trình hạt nhân, ngăn chặn việc hỗ trợ hạt
nhân cho các quốc gia kẻ thù của Mỹ, báo
hiệu sự cam kết an ninh của Mỹ với các
đồng minh châu Á, và trấn an và ngăn chặn
các quốc gia này chạy đua vũ khí hạt nhân.
Tiến hành ngoại giao cưỡng buộc
Biện pháp ngoại giao cưỡng buộc với Bình
Nhưỡng phải có một kế hoạch được xây
dựng tỉ mĩ và chi tiết nhằm hướng đến
mục đích cuối cùng là phi hạt nhân hóa
bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng sẽ phải
trở lại bàn đàm phán vì Washington cùng
các đồng minh trong khu vực sẽ gây áp lực
bằng các biện pháp quân sự, và tăng
cường cấm vận trừng phạt để ngăn chặn
xuất khẩu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và
cắt giảm nguồn thu nhập kinh tế của chế
độ nhà họ Kim. Các biện pháp trừng phạt
phụ có thể sử dụng với Trung Quốc nhằm
nhấn mạnh quyết tâm của Mỹ trong vấn
đề hạt nhân hóa của Triều Tiên và góp
phần hỗ trợ chiến tranh thương mại MỹTrung hiện nay. Gia tăng cam kết an ninh
của Mỹ trong khu vực có thể thông qua tập
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trận Tàu Sân Bay cùng các tàu hộ tống, các
máy bay ném bom B2, và các cuộc diễn tập
quân sự Mỹ-Hàn với tần suất ngày càng
tăng sẽ chứng minh quyết tâm của Mỹ.
Thêm vào đó, việc triển khai hệ thống
phòng thủ tên lửa tầm xa (THAAD) sẽ hạn
chế tính hiệu quả vũ khí hạt nhân của Triều
Tiên.
Bình Nhưỡng phải biết rằng tồn vong chế
độ chỉ có thể đảm bảo thông qua chương
trình phi hạt nhân hóa, và tuân theo một lộ
trình nhằm triệt tiêu hoàn toàn vũ khí hạt
nhân sẽ góp phần giảm dần các biện pháp
trừng phạt cấm vận lên Triều Tiên. Một khi
sự đồng thuận đã đạt được, Bắc Kinh phải
bắt buộc tham gia nhằm đảm bảo các lo
ngại an ninh của Bình Nhưỡng sẽ không
xảy ra như đã từng với Gadafi ở Libya. Dù
có thành công hay thất bại trong vấn đề
phi hạt nhân hóa Triều Tiên, ngoại giao
cưỡng buộc sẽ cho phép Washington có
khả năng bao vây Triều Tiên, đồng thời
trấn an các đồng minh về sự hiện diện của
Hoa Kỳ trong khu vực.
Mặc dù lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể
tiến hành trả đũa khi những biện pháp
trừng phạt ngày càng gia tăng cũng như áp
lực về một cuộc tấn công của Mỹ có thể
xảy ra bất cứ lúc nào nhưng sự phản công
của Triều Tiên sẽ rất khó xảy ra khi chính
điều đó sẽ kích động một cuộc đảo chính
thay đổi chế độ mà Kim Jong-un đang tìm
mọi cách ngăn chặn. Ngoài ra, chính Bắc
Kinh có thể bị buộc phải cùng hợp tác với
Washington, bất chấp chiến tranh thương
mại đang diễn ra vì sự lo ngại về một Nhật
Bản hạt nhân hóa khi bán đảo Triều Tiên
ngày càng trở nên bất ổn và chường trình
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hạt nhân hóa của Triều Tiên hiện nay vẫn
chưa có dấu hiệu “giảm nhiệt” sau cuộc
họp thượng đỉnh ở Singapore.
Một chính sách ngoại giao cưỡng buộc sẽ
cho phép tạo lập các kế hoạch dự phòng
như dưới thời Kennedy với cuộc Khủng
hoảng tên lửa Cuba. Mục đích của Hoa Kỳ
trong cuộc khủng hoảng này nhằm mục
đích phòng thủ là chủ yếu. Bằng cách sử
dụng phương pháp ngoại giao cưỡng buộc,
Mỹ đã từ từ loại bỏ các mối đe dọa an ninh
của bản thân, nhất là khi Liên Xô tiến hành
lắp đặt các tên lửa đạn đạo ở bán cầu Tây.
Chính sách của Kennedy đã thành công khi
ngăn chặn kịp thời chính sách "lắp đặt" này
của Liên Xô khi không cho phép xây dựng
trên những vùng chiến lược nhạy cảm cho
an ninh Mỹ, nhất là trong vấn đề Berlin.
Cũng như chính bản thân Kennedy đã cảm
thấy bị Khrushchev phản bội sau những gì

đã cam kết trong Hội nghị Thượng đỉnh
Vienna năm 1961 thì Liên Xô vẫn tiến hành
lắp đặt tên lửa nhất là qua vụ Cuba.
Kennedy đã chứng minh sự "khéo léo" của
bản thân cho cả Khruschev và cử tri Hoa Kỳ
trong bối cảnh bầu cử giữa kỳ sắp đến.
Tương tự, chính sách này sẽ cho phép
Trump đề ra một kế hoạch dự phòng và
tạo tiếng vang trước cuộc bầu cử giữa kỳ
vào tháng 11 này. Cũng như hình thức
ngoại giao này sẽ cho phép Washington
tiến hành ngăn chặn và trừng phạt Bình
Nhưỡng ngay lập tức nếu không chịu
“xuống nước”. Trong khi đó, một chính
sách “bên miệng hố chiến tranh” thất bại
có khả năng sẽ gây ra sự trả đũa quân sự,
và sự thất bại của biện pháp trừng phạt
cấm vận không có nghĩa là luôn luôn có tác
dụng áp chế được Triều Tiên trong chương
trình hạt nhân hóa.
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