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Hình họa do Ana Djordjevic
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Đây là tài liệu căn bản về việc áp 
dụng các hành động bất bạo động 
vào các chiến dịch đấu tranh. Các 
kỹ thuật được phác họa trong 15 
chương sau đây, đã được xử dụng 
thành công ở nhiều nơi trên thế giới. 
Sử gia người Anh Eric Hobsawn 
cho rằng thế kỷ 20 là “thời đại quá 
khích” vì những trận chiến khốc liệt 
xảy ra trong 100 năm qua, và ảnh 
hưởng của tư tưởng quá khích được 
dùng để biện minh cho sự tàn phá 
của các dân tộc, giai cấp và niềm 
tin. Đồng thời sự lan tràn của dân 
chủ và phồn thịnh về kinh tế đã biến 
đổi một phần lớn nhân loại. Ngày 
hôm nay, những xung đột có thể 
mang sức tàn phá mãnh liệt vẫn còn 
tồn tại – nhưng đồng thời cơ hội cho 
những lựa chọn đấu tranh bất bạo 
động cũng có.

Nội dung tài liệu này là những bài học 
từ nhiều cuộc đấu tranh bất bạo động 
khó khăn và trường kỳ, chống lại 
những thể chế độc tài và các thế lực 
cản trở quyền căn bản của con người. 
Tài liệu được viết ra cho những nhà 

đấu tranh đang, hoặc dự định sẽ hoạt 
động để hình thành một xã hội tự do, 
cởi mở và công bằng hơn.

Năm mươi điểm trọng yếu về chiến 
lược đấu tranh bất bạo động, hay ôn 
hòa được trình bày trong ba phần. 
Phần thứ nhất, “Trước Khi Bắt Đầu”, 
cho chúng ta một khái niệm căn bản 
và khung mẫu phân tích. Phần thứ 
hai, “Phần Khởi Đầu”, chỉ dẫn các 
kỹ năng cơ bản mà những nhà đấu 
tranh bất bạo động thành công đã áp 
dụng, như xây dựng thông điệp và 
thực hiện các hành động công cộng. 
Phần thứ ba, “Thực Hiện Một Chiến 
Dịch Đấu Tranh Bất Bạo Động”, chỉ 
dẫn những kỹ năng cao cấp hơn, như 
là quản lý điều hành một chiến dịch 
bất bạo động. Phần thứ tư, “Hoạt 
Động Trong Điều Kiện Bị Đàn Áp”, 
hướng dẫn các cách thức hoạt động 
một cách an toàn. Phần cuối cùng 
đưa ra những phương cách vững 
chắc để nâng cao khả năng và kiến 
thức đấu tranh.

Các chương trong mỗi phần được 
xếp đặt xung quanh việc giải đáp 

những câu hỏi chính: khi hiểu được 
giải đáp cho một câu hỏi, là khi ta 
đã hiểu một điểm trọng yếu về chiến 
lược bất bạo động. Có thể đọc một 
câu hỏi mà mình thích, hoặc đọc một 
chương hay nguyên cả một phần. Để 
giúp đỡ người đọc, mỗi điểm được 
cắt nghĩa trước, rồi được trình bày 
bằng một ví dụ, một trường hợp để 
tham khảo, hoặc một bài thực tập để 
giúp mở mang kỹ năng và kiến thức. 
Thêm vào đó, những lời khuyên thực 
tiễn được nhấn mạnh, những gợi ý 
quan trọng, có thể giúp người đọc dễ 
nhớ và dễ ứng dụng.

Các tác giả của tài liệu này hy vọng 
và tin rằng truyền đạt những điểm 
trọng yếu bằng phương pháp này sẽ 
giúp người đọc thực hành được các 
hoạt động bất bạo động chiến lược, 
để chúng ta có thể đòi lại những 
quyền của mình, vượt qua sự trấn 
áp, chống lại sự chiếm đóng, hầu tạo 
dựng nền dân chủ và thiết lập nền 
công lý cho xứ sở của mình – làm 
cho “thời đại quá khích” không có cơ 
hội tái diễn.

Lời mở đầu:

Đọc tài liệu này như thế nào?

Những trang này xin được dành cho những ai tin tưởng 
vào phương pháp đấu tranh bất bạo động, và đặc biệt cho tất 

cả những ai có thiện chí và dành thời gian cùng sức lực vào cuộc 
đấu tr anh bất bạo động cho một tương lai tươi sáng hơn của quê 
hương mình.  

- Các Tác Giả
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Trước Khi Bắt Đầu
Tóm lược nội dung:
Những cuộc đảo chính, tấn công khủng bố, chiến tranh qui ước, hoặc việc xử 
dụng những loại vũ khí tàn khốc giết người tập thể – tất cả đều là các cuộc 
tranh giành quyền lực chính trị. Trong tài liệu này, chúng ta sẽ học về một 
phương cách khác: Đấu Tranh Bất Bạo Động Chiến Lược.

Để thực hiện một cuộc tranh đấu ôn hòa, đầu tiên chúng ta cần hiểu bản chất 
của quyền lực chính trị. Khai triển kiến thức này vô cùng quan trọng, vì một 
trong những mục tiêu chính của bất cứ một cuộc tranh đấu nào cũng chỉ là 
nắm bắt lấy quyền lực chính trị cho mình hay phủ nhận quyền lực này của 
phía đối phương.

Sau khi đã hiểu được những mô hình, bản chất, và nguồn gốc của quyền lực 
chính trị, chúng ta sẽ học về các tổ chức và các định chế mà qua đó, quyền 
lực chính trị được thể hiện, được gọi là “những cột trụ chống đỡ”. 

Ở đoạn cuối của phần này, chúng ta sẽ khám phá ra rằng trung tâm của quyền 
lực chính trị là chính là sự tuân thuận vâng lời – và sẽ hiểu rằng một khi 
không có sự tuân thuận, kẻ cai trị không thể nào cai trị được nữa!

I
Chương 1 - Giới Thiệu Chiến Lược 
Đấu Tranh Bất Bạo Động 

Các câu hỏi tóm lược trong chương này:

Tại sao chúng ta đọc tài liệu này?• 
Quyền lực có thực sự được tạo ra từ họng súng?• 
Có phương pháp thực tế nào khác ngoài việc sử dụng vũ lực hay không?• 
Vậy ai là đúng?• 

Chương 2 - Bản Chất, Các Mô Hình Và Những 
Nguồn Gốc Của Quyền Lực Chính Trị 

Các câu hỏi tóm lược trong chương này:

Quyền lực chính trị là gì?• 
Làm sao để nhận định quyền lực chính trị?• 
Các nguồn gốc thực sự của quyền lực chính trị là gì?• 

Chương 3 - Các Trụ Cột Của Quyền Lực: 
Quyền Lực Được Thể Hiện Như Thế Nào

Các câu hỏi tóm lược trong chương này:

Quyền lực được thể hiện như thế nào trong xã hội?• 
Cấu trúc quyền lực này hoạt động như thế nào?• 
Tại sao người dân tuân phục?• 
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Chương 1

Giới Thiệu Chiến Lược 
Đấu Tranh Bất Bạo Động

1. Tại sao chúng ta đọc tài liệu này?
Nếu nhìn vào các phần đất không có 
tự do trên thế giới như là một chiến 
trường to lớn, ta sẽ sẽ sớm nhận ra 
HAI khuynh hướng chiến lược chính 
trị trái ngược hẳn nhau. Tuy nghịch 
thể về bản chất song cả hai khuynh 
hướng này thường được xuất hiện 
trong thế kỷ thứ 20. Khuynh hướng 
thứ nhất khá phổ thông mà các nhà 
cách mạng thường nhắc đến trong đó 
có Mao Trạch Đông, lãnh tụ Đảng 
Cộng sản Trung Quốc đã từng phát 
biểu: “Chính trị là chiến tranh không 
đổ máu; ngược lại chiến tranh là 
chính trị với máu đổ. Tuy tôi chủ 
trương giải quyết xung đột phi chiến 
tranh; nhưng thực tế cho thấy chỉ có 
chiến tranh mới xóa bỏ chiến tranh, 
cũng như chỉ có súng đạn mới có khả 
năng loại trừ súng đạn.” (Mao Trạch 
Đông, “Mao Quyển”).

Dùng bạo lực để uy hiếp và chiếm 
đoạt quyền lực chính trị là một cẩm 
nang của mô hình nầy. Theo như 

Mao Trạch Đông tóm lược là “Quyền 
lực từ họng súng”. Osama bin Laden 
cũng có một phát biểu tương tự rằng 
sự áp bức “không thể bị xoá bỏ ngoài 
việc dùng những viên đạn”.  Trong 
mô hình này, người ta không chọn 
cạnh tranh quyền lực bằng cuộc 
tuyển cử minh bạch, công bình và tự 
do. Mà được thực hiện như Joseph 
Stalin đã mô tả, “Kết quả cuộc đầu 
phiếu không do người bỏ phiếu quyết 
định, mà người đếm phiếu mới là 
người nắm vận mệnh cuộc bầu cử.”

Mô hình chiến lược giành quyền 
lực chính trị kia là mô hình sử dụng 
phương pháp đấu tranh bất bạo động. 
Văn hào tên tuổi gốc Á-Căn-Đình, 
ông Jorge Luis Borges có nói: “Bạo 
lực là cứu cánh cuối cùng của kẻ 
yếu”. Các trang sách của tài liệu này 
được viết ra dành cho các nhà tranh 
đấu với cách tiếp cận sử dụng mô 
hình thứ hai này để xây dựng hình 
thức xã hội mà họ hằng mong mỏi.Jorge Luis Borges
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2. Quyền lực có thực sự được tạo ra từ 
nòng súng?
Tất nhiên có nhiều người nghĩ như 
vậy. Hãy ôn lại các kinh nghiệm 
gần đây khi vũ lực được sử dụng để 
giành quyền lực chính trị:

Tháng 8 năm 1990, Tổng thống • 
Sadam Hussein của quốc gia Iraq 
đã quyết định dùng quân đội xâm 
lăng nước láng giềng Kuwait. Ông 
ta có thực hiện việc sử dụng quyền 
lực chính trị của mình không? Có. 
Ông ta đã huy động các nguồn lực 
quốc gia để nhằm đạt được các 
mục  đích chính trị của mình: Iraq 
cai trị các nguồn dầu hỏa và lãnh 
thổ của Kuwait.
Mùa Xuân năm 1999: Nhà độc • 
tài Serbia, Slobodian Milosevic, 
tương tự như Sadam Hussein cố 
giải quyết yêu sách đòi độc lập 

của người gốc Albani bằng cách 
dùng quân đội, cảnh sát xô đuổi 
hàng trăm ngàn dân Albani ra khỏi 
nhà cửa của họ.
Ngày 11 tháng 9, năm 2001: Quân • 
khủng bố Al Qaeda đã quyết định 
dùng bạo lực để phô trương lực 
lượng. Mười chín tên khủng bố 
cảm tử Alqaeda đã đánh cướp phi 
cơ dân sự để đâm phi cơ cướp 
được vào cao ốc ở thành phố New 
York và Washington DC, giết hại 
gần 3000 người.

Tất cả các trường hợp này đều sử dụng 
các biện pháp vũ lực để giành quyền 
lực chính trị, và rốt cuộc tất cả đều nhận 
được sự phản ứng sử dụng bạo lực:

Ngày 17 tháng 1 năm 1991: Lực • 
lượng liên quân 30 quốc gia dưới 

quyền lãnh đạo của Hoa Kỳ đã 
khởi đầu cuộc tổng tấn công quân 
sự nhằm đánh đuổi lực lượng 
quân sự Iraq ra khỏi Kuwait.
Ngày 24 tháng 3 năm 1999: Chiến • 
dịch dội bom của Khối Minh Ước 
Bắc Đại Tây Dương NATO tại Nam 
Tư đã dẫn đến việc các lực lượng 
quân sự Serbia phải triệt thoái và 
giúp tái lập đời sống bình thường 
cho dân tị nạn Albanian, cùng lúc 
cũng gây ra thiệt hại cho dân thường.
Ngày 7 tháng 10 năm 2002: Lực • 
lượng quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo 
đã tiến chiếm lãnh thổ Afganistan.
Ngày 20 tháng 3 năm 2003: Lực • 
lượng quân sự Hoa Kỳ đã tiến chiếm 
Iraq cho dù có những sự phản đối 
trong nước cũng như trên thế giới.

3. Có phương pháp thực tế nào khác ngoài 
việc sử dụng vũ lực hay không?
Trái với suy nghĩ của nhiều người cho rằng “quyền lực chỉ có được từ họng súng”, thực ra có rất nhiều cuộc đấu tranh 
giành quyền lực chính trị hữu hiệu mà không phải dùng đến bạo lực:

Quốc gia Ấn Độ đã giành được độc lập từ Vương quốc Anh năm 1947 
phần lớn nhờ vào cuộc tranh đấu theo phương pháp bất bạo động khởi đầu 
từ năm 1916. Nhà cách mạng Mohandas Gandhi đã huy động người dân 
Ấn Độ, tái tạo niềm tự tin, và niềm tự hào dân tộc, phong trào tranh đấu do 
ông khởi xướng đã liên tục gây áp lực cho nhà cầm quyền Anh quốc bằng 
cách người dân Ấn công khai bất hợp tác với chính quyền sở tại, cùng việc 
hình thành các định chế xã hội ngoài tầm kiểm soát của người Anh, từ đó 
dần làm suy yếu quyền lực của Anh quốc tại Ấn Độ, cũng như trên trường 
quốc tế.

Cuộc chiến đấu nhằm chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid tại 
Nam Phi là kết quả của hàng chục năm dầy công tranh đấu bền bỉ theo 
phương pháp bất bạo động mà kết quả quyết định giành được vào những 
năm 80. Ông Nelson Mandela, nhà lãnh đạo lớn của cuộc đấu tranh đã bị 
giam cầm trong suốt giai đoạn này. Tuy vậy, những cuộc tẩy chay, đình 
công và biểu tình phản kháng do những người đi theo phong trào đã tạo ra 
những áp lực lớn gây tới nhà cầm quyền da trắng khiến họ cuối cùng phải 
thương lượng về việc hình thành một chế độ chính trị mới, trong đó đảm 
bảo quyền bình đẳng cho người da đen Nam Phi.
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Cuộc đấu tranh bất bạo động là một yếu tố then chốt trong cuộc cách mạng “sức mạnh 
nhân dân” năm 1986 dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền độc tài Ferdinand Marcos tại 
Philippines. Cùng với những hoạt động chính, những người chống đối bất bạo động 
cũng đã đưa ra sự ủng hộ đối với những đơn vị quân đội từ bỏ sự trung thành với chế 
độ độc tài khi đó.

Tổ chức công đoàn Đoàn kết tại Ba Lan đã phát động một cuộc đấu tranh 
bất bạo động kéo dài hàng chục năm và cuối cùng đã thành công bằng việc 
đưa đến sự sụp đổ của chính quyền Cộng sản năm 1989. Công đoàn Đoàn 
Kết lúc đầu sử dụng các cuộc đình công để dẫn đến sự thành lập các tổ 
chức công đoàn công nhân độc lập, sau đó vận dụng các hoạt động ngầm 
để đối chọi và xoi mòn sự chính danh của chính quyền trong giai đoạn 
thiết quân luật. Cuối cùng, Tổng Bí thư của đảng Cộng sản Ba Lan đã phải 
mời công đoàn Đoàn Kết thương thảo để chuẩn bị thực hiện một cuộc bầu 
cử tự do và công bằng.

Vào tháng 5 năm 1992, người dân Thái Lan đã hạ bệ chế độ quân phiệt 
thông qua một cuộc đấu tranh bất bạo động với các cuộc đình công và 
biểu tình quy mô lớn. Hồi đầu năm 2006, một cuộc đấu tranh bất bạo động 
khác đã tạo sức ép làm Thủ tướng Thái Lan lúc đó, người bị nhiều người 
nghi ngờ tham nhũng, phải từ chức.

Gần đây các phong trào tranh đấu ôn hòa đã hoàn 
toàn phá vỡ các thể chế độc tài chuyên chính 
hoặc đã xua đuổi quân đội chiếm đóng nước 
ngoài ra khỏi bờ cõi, các ví dụ điển hình gồm có:

Serbia năm 2000

Gru-Dia năm 2003

U-Krai-Na năm 2004

Li-Băng năm 2005

Còn có nhiều cuộc tranh đấu ôn hòa mà giới truyền thông không đưa lên loan tải khác, như Azerbaijan và Papua New 
Guinea. Đó là chưa kể đến bao nhiêu cuộc tranh đấu do thợ thuyền, nông dân và các thành phần bị bỏ rơi tại cả các 
quốc gia phát triển và kém phát triển khác đang diễn ra chỉ nhằm đòi hỏi quyền lợi, quyền bình đẳng, tự do và công lý. 

Liệu ta đã bao giờ nhìn nhận về các cuộc đấu tranh trên phương diện này chưa?

Bây giờ là lúc bắt đầu!

Ngay cả trong thời gian hiện tại, cũng có các 
phong trào tranh đấu cho dân chủ áp dụng phương 
pháp bất bạo động nhằm xóa bỏ chính quyền độc 
tài chuyên chính. Các phong trào này bao gồm:

Belarus

Miến Điện

Iran

Tây Papua

Zimbabwe
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Các ví dụ về các cuộc tranh chấp sử dụng vũ 
lực vừa nêu đã cho thấy các hậu quả rõ ràng của 
việc dựa trên bạo lực để giải quyết các vấn đề 
chính trị. Đây là một số điểm phân tích chính:

KOSOVO:1.  Cho dù có sự tham dự của hàng 
ngàn nhân viên giữ gìn hòa bình Liên Hiệp 
Quốc, khu vực này hiện vẫn là khu vực bất 
ổn. Việc buôn lậu ma túy, vũ khí, và những 
cuộc tranh chấp vũ trang giữa các nhóm 
chính trị hay xung đột sắc tộc vẫn còn tiếp 
diễn như một trong nhiều hậu quả không 
mong muốn của việc sử dụng vũ lực.
AFGHANISTAN:2.  Cho dù có sự có mặt 
của hàng ngàn binh lính NATO, các cuộc 
xung đột vũ trang vẫn đang tiếp diễn tại 
nhiều khu vực trên đất nước này, trong khi 
đó, nguồn xuất khẩu quan trọng nhất của 
nước này, thật đáng buồn, lại vẫn là các sản 
phẩm bạch phiến.
IRAQ:3.  Hơn một trăm ngàn binh sĩ đang trú 
đóng tại đây nhưng chưa ngăn chặn được 
hết các cuộc tấn công vào dân thường cũng 
như một cuộc nội chiến đã làm thiệt mạng 
hàng ngàn sinh mạng người Iraq cũng như 
binh sĩ Mỹ.

4. Vậy thì ai đúng? 

Nếu những thành công nói trên chỉ được xem như là 
những dẫn chứng khích lệ không đáng tin cậy, xin 
hãy tham khảo các chứng liệu do Freedom House 
thực hiện năm 2005 mà hai tác giả Adrian Karatnycky 
và Peter Ackerman đã xuất bản có tựa đề: “Làm sao 
để dành được tự do: Từ Chống đối Dân sự đến Nền 
Dân chủ Bền vững”. Bản nghiên cứu này cho thấy là 
50 trong số 67 quốc gia có nền dân chủ chuyển tiếp từ 
thể chế độc tài trong suốt 33 năm qua, các cuộc chống 
đối dân sự ôn hòa là một “yếu tố chìa khóa”. Hơn thế 
nữa, khi các phong trào chống đối chính quyền sử 
dụng phương pháp bất bạo động, quá trình chuyển 
tiếp thường đưa đến kết quả là một xã hội tự do và 
công bằng hơn, ngược lại, khi các phong trào chống 
đối chính quyền sử dụng các biện pháp vũ lực để tạo 
sự thay đổi, các khả năng đem lại một xã hội dân chủ 
bền vững bị giảm đi đáng kể. Vì thế  bất bạo động 
không những là một “phương thức thực tiễn khả thi” 
so với việc sử dụng vũ lực, mà kinh nghiệm còn cho 
thấy những thay đổi xã hội đạt được qua các cuộc đấu 
tranh hay chiến lược bất bạo động còn đem lại các 
giải pháp tích cực và lâu dài hơn là các thay đổi bằng 
cách sử dụng bạo lực. 

Ngược lại, tại nhiều nước mà các cuộc đấu tranh được thực 
hiện bằng phương thức bất bạo động trong những thập 
niên qua, những thực tế tích cực được thể hiện khá rõ ràng:  

SERBIA:1.  Từ chỗ là nguồn gốc của nhiều vấn đề 
trong khu vực bán đảo Ban-Căng, Serbia đã tiến 
được những bước dài trên con đường trở thành một 
nước dân chủ và ổn định trong vòng năm năm qua, 
và đất nước này hiện nay đang tiến tới việc gia nhập 
Cộng đồng Châu Âu tuy chậm nhưng chắc chắn.
GRU-DIA:2.  Đất nước này hiện nay đã trở thành một 
nơi mà các quyền chính trị và dân sự ngày càng được 
tôn trọng đáng kể và là nơi không có những kẻ gian 
lận chính trị trong tương lai.
U-KRAI-NA:3.  Mặc dù tình trạng bất ổn trong hệ 
thống chính trị vẫn còn, đây đã là một quốc gia nơi 
mà các cuộc bầu cử và các quy chế chính trị là các 
phương thức giải quyết mâu thuẫn trong xã hội, 
việc đầu độc đối thủ chính trị như trước đây có lẽ sẽ 
không còn xảy ra nữa. Điều này đã được chứng tỏ 
trong các cuộc bầu cử dân chủ năm 2006.
LI-BĂNG:4.  Một đất nước được biết đến với lịch sử nội 
chiến lâu dài với sự hiện diện của hàng chục ngàn lính 
chiếm đóng Syria, các quá trình phi bạo lực đã dần dần 
gây sức ép dẫn đến việc chính phủ Syria phải rút quân.

Cần nhớ các bài học:

Bạo lực có nghĩa là những người không tham gia vào • 
cuộc chiến cũng phải chịu thiệt hại. Ta có thể chứng 
nghiệm hằng bao nhiêu đổ vỡ và tang tóc khi bom đạn 
rơi xuống các quốc gia như Serbia, Iraq, hay là Af-
ghanistan. Những đau thương không kém cũng đã xảy 
ra trong các cuộc chiến tranh du kích và các cuộc nội 
chiến. Những mất mát kinh tế và xã hội to lớn luôn là 
hậu quả của những cuộc xung đột vũ trang.
Trong khi chiến tranh du kích và các cuộc chiến bạo • 
động đòi hỏi nhiều kỹ năng “cứng” (như là các kiến 
thức kỹ thuật quân sự, tiếp vận cùng khả năng lập kế 
hoạch), người ta lại thường thiếu các kỹ năng “mềm” 
(như thông tin số đông, tương nhượng, và xây dựng 
liên minh) cần có trong việc vận hành một xã hội dân 
chủ. Ngược lại, sử dụng phương thức chiến lược đấu 
tranh bất bạo động sẽ làm tăng khả năng của các thành 
viên đấu tranh trong những lĩnh vực cần thiết cho việc 
hoạt động trong một xã hội dân chủ.
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Chương 2
Bản Chất, Các Mô Hình 
và Những Nguồn Gốc của

Quyền Lực Chính Trị

5. Quyền lực chính trị là gì?
Quyền lực chính trị là một tập hợp 
của tất cả các công cụ, ảnh hưởng 
và áp lực, bao gồm cả quyền điều 
khiển, khen thưởng và quyền trừng 
phạt nhằm thỏa mãn những mục 
tiêu của thực thể nắm giữ quyền 
lực, đặc biệt là những người nắm 
quyền lực nhà nước, chính thể hay 
của những phong trào chống đối. 

- Gene Sharp, “Chính Trị Trong 
Cuộc Tranh Đấu Bất Bạo Động” – 
“The Politics of Nonviolent Action”

 Khi định nghĩa về quyền lực, Tiến 
sĩ Gene Sharp dựa vào nhận xét về 
cốt lõi quyền lực mà nhà xã hội học 

gốc Đức nổi tiếng Max Weber từng 
nêu lên, theo đó người ta chỉ có 
quyền khi họ có thể tạo ảnh hưởng 
trong đời sống của người khác, cùng 
môi trường sống đó, ngay cả khi 
có những thế lực đối lập với những 
hành động đó. Quyền lực dựa trên 
các tập quán của một xã hội, ví dụ 
các luật lệ liên quan đến sự trừng 
phạt hay khen thưởng tới các hành 
xử trong xã hội, đây được gọi là 
quyền lực quản lý hay thẩm quyền. 
Để có “hiệu lực”, quyền lực phải 
được thừa nhận, tức là có tính chính 
danh đối với phần lớn những khách 
thể của pháp nhân thẩm quyền đó.

Quyền lực chính trị thường chỉ được nhận thức một cách gián tiếp, thông qua các hình thức bên ngoài, 
như các công cụ nhà nước, hệ thống chính trị, hay giới truyền thông, nhưng thực thể chính trị vẫn nằm 
sâu trong đại đa số người dân bình thường. Việc am hiểu được các quyền lực chính trị thể hiện một trong 
những bước cần thiết đầu tiên để chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh bất bạo động thành công. Rất quan 
trọng để hiểu được rằng quyền lực chính trị trong xã hội có thể được xây dựng và những người hình thành 
nên xã hội cũng là những thành tố chính của quyền lực chính trị.

Quyền lực là khả năng thực hiện 
những ảnh hưởng mà mình muốn. 

- Bertrand Russell

ON

OFF
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Ta không thể tạo những sự thay 
đổi xã hội khi không có quyền 
lực chính trị để thực hiện những 
cải cách mà ta muốn. Cuộc đấu 
tranh bất bạo động chiến lược 
không chỉ là cuộc đấu tranh cho 
các lý tưởng đơn thuần. Đó là 
cuộc đấu tranh giành quyền lực 
chính trị mà mục đích chính là để 
hiện thực hóa những viễn kiến mà 
ta mong mỏi.

THẨM QUYỀN CAO THẨM QUYỀN THẤP

QUYỀN LỰC 
CAO

Tổng thống trong xã hội 
dân chủ

Nhà độc tài được lòng 
dân

Kẻ cướp máy bay

Nhà độc tài không được 
lòng dân

QUYỀN CÓ 
GIỚI HẠN

Người đoạt Giải Nobel

Giáo chức

Trẻ em

Người hưởng trợ cấp xã 
hội

6. Người ta cảm nhận thế nào là quyền lực 
chính trị?
Thông thường con người có khuynh 
hướng cảm nhận quyền lực qua lăng 
kính mà một thể chế định ra – như một 
sự đe dọa. 

Vì thế, người ta thường tin rằng quyền 
lực là một quyền hạn có tính cách cố 
định, có tính cách bất di bất dịch và 
không có cái gì có thể lay chuyển nó 
ngoại trừ kẻ nắm quyền thống trị - điều 
mà những kẻ thống trị quyết định ngày 
hôm nay sẽ là hiện thực của ngày mai. 
Chúng ta có thể thay thế người nắm 
quyền lực tối cao - đó là hành động cách 
mạng - nhưng mô hình luôn luôn là bất 
biến: bất cứ ai nắm quyền lực tối cao sẽ 
là người điều khiển các yếu tố quyền lực 
trong xã hội.

Trên thực tế, bản chất tự nhiên quyền lực 
lại khác hẳn. Trong xã hội loài người, 
quyền lực có thể bị thay đổi nhanh hơn 
người ta nghĩ. Quyền lực có thể bị suy 
yếu, cũng như có thể bị phân chia, đặc 
biệt là trong những thể chế phi dân chủ 
và các tổ chức có tính chất độc tài và 
chuyên chế khác. Một cách tối thượng, 
quyền lực xã hội dựa trên sự tuân thuận 
của người dân. Những cá nhân trong xã 
hội đó - mỗi người chỉ là một chủ thể 
quyền lực nhỏ bé - có thể thay đổi lối suy 
nghĩ, và từ chối tuân thủ các mệnh lệnh.

Thượng Đế không sinh ra 
quyền lực chính trị, con người 

mới là chủ thể sinh ra 
quyền lực chính trị!
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7. Các nguồn gốc thực sự của quyền lực 
chính trị là gì?
Theo Tiến sĩ Gene Sharp, các nền tảng chính của quyền lực chính trị trong một xã hội, dựa trên đó mà những 
người nắm giữ quyền quyết định, các định chế, các tổ chức và phong trào sử dụng, bao gồm các yếu tố sau: 

1. Thẩm 
quyền

Khả năng ra lệnh và cùng buộc mọi người phải tuân theo. Quyền lực này xây 
dựng một cách chậm chạm, trong thời gian dài và cũng có thể bị mất đi nếu nhà 
cầm quyền hành xử đạo đức giả, đe dọa, hay không thực sự mang lại những điều 
tích cực đến cho xã hội.

2. Nhân sự Sức mạnh của một tổ chức hay kẻ cầm quyền phụ thuộc vào SỐ ĐÔNG người 
chịu phục tùng hoặc tuân hành theo chỉ thị của tổ chức hay chế độ đó.

3. Kỹ năng & 
kiến thức

Những người (nguồn lực nhân sự) tham gia một tổ chức càng được đào tạo và 
có kiến thức bao nhiêu thì hiệu năng cũng như khả năng của họ (các tổ chức đó) 
càng cao bấy nhiêu.

4. Các nguồn 
lực vật chất

Nguồn lực tài chính và các tài sản được sử dụng có thể giúp nâng cao các nguồn 
quyền lực khác. Những nguồn lực này có thể bao gồm: khả năng in ấn, phòng ốc, 
phương tiện máy móc, khả năng tiếp cận được với các kế hoạch tiếp vận và công 
nghệ thông tin liên lạc, và khả năng điều vận các nguồn lực dự phòng khác.

5. Sự trừng 
phạt

Thực ra nỗi sợ bị trừng phạt mới là thành tố tạo nên một trụ cột tuân thuận quan 
trọng. Nếu một tổ chức có khả năng trừng phạt một kẻ bất tuân hay phản bội và 
tạo sự sợ hãi, thì tổ chức đó sẽ có được quyền lực. Nếu người dân trong xã hội 
nhận thức rằng sự trừng phạt đó có tính chính danh tức là được chấp nhận, thì 
quyền lực thu được qua hành động trừng phạt càng lớn. Trong bối cảnh một chiến 
dịch bất bạo động, yếu tố quyền lực này liên hệ đến khả năng của tổ chức để 
chứng minh một cách đúng đắn, liên tục và công khai rằng chế độ cai trị đang đè 
nén các quyền con người và quyền dân sự. Việc này sẽ tạo ra một sự trừng phạt 
(tẩy chay) mà phong trào bất bạo động có thể sử dụng chống lại việc chế độ cầm 
quyền sử dụng quyền lực một cách bất chính.

6. Các yếu tố 
tâm lý

Các nhóm yếu tố như tâm lý, truyền thống, văn hóa, tôn giáo và đôi khi lý tưởng 
(ví dụ: các thói quen, thái độ, tinh thần trách nhiệm) có thể tác động tới việc người 
ta tuân phục hay hỗ trợ những thành phần cầm quyền. Các yếu tố này thường tồn 
tại nhờ vào sự kết hợp của các yếu tố như tôn giáo và văn hóa, hay thông lệ, ví dụ 
thông lệ tuân thủ những nhân viên công lực mặc quân phục hay tuân phục những 
tổ chức tôn giáo.
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QUYẾT ĐỊNH 
Những người quyết định về các 
mặt chính trị, kinh tế, cũng như 

các chính sách và các quyết định 
mà xã hội đó xem là quan trọng, 

là những người có quyền.

ẢNH HƯỞNG 
Người có quyền có khả năng ảnh 

hưởng về nhân sinh quan của 
người dân về những vấn đề 

quan trọng.

TIẾNG TĂM: 
Người mà theo các định nghĩa 
là người có quyền lực thì sẽ là 

người có thẩm quyền (xem phần 
trước “Quyền Lực Chính Trị 

Là Gì?”)

Trích cuốn “Phân Tích Chính Trị Hiện Đại” (Modern Political Analysis) của Robert Dahl

Khi tìm hiểu phần tích về các nguồn quyền lực, cần nghĩ đến những biểu hiện của quyền lực trong xã hội. 

ĐIỂM QUAN TRỌNG: 
Ba biểu hiệu quyền lực dưới đây có thể chồng chéo lên nhau nhưng rất hữu ích trong việc phân tích:

Trong xã hội của chúng ta người ta quan niệm về quyền lực thế nào?1. 
Người ta có tin là quyền lực có tính cách hoán chuyển từ một khối người này sang khối người khác 2. 
không? (Nếu không, tại sao?)
Những nguồn quyền lực chính trị vận hành một cách rõ rệt nhất trong xã hội của chúng ta là 3. 
những nguồn nào?
Có những nguồn lực chính trị nào khác vẫn còn có thể được tận dụng cho phong trào đấu 4. 
tranh của chúng ta không? Đó là những gì?
Bản chất quyền lực của chế độ cầm quyền trong xã hội của chúng ta là gì?5. 

CÂU 
HỎI

Ví dụ cụ thể: 

Người 
thợ máy 
tầm 
thường

Sau vụ tấn công khủng bố vào Hoa 
Kỳ ngày 11 tháng Chín, các nhà lãnh 
đạo quốc gia này phải đưa ra những 
quyết định chiến lược hệ trọng. Căn 
cứ theo quy trình vận hành chính phủ 
trong trường hợp khẩn cấp, Tổng 
thống Bush phải di chuyển bằng máy 
bay chuyên cơ của mình là chiếc Air 
Force One, và các thành viên nội các 
thì thực hiện một buổi họp trong một 
khu hầm ngầm bí mật đâu đó gần Thủ 
đô Washington DC.

Mọi người đều căng thẳng và nghiêm 
trọng vì bản thân tính chất của sự việc 
mà những nhà lãnh đạo quốc gia phải 
đối mặt và giải quyết, các quyết định 
sắp được đưa ra có thể ảnh hưởng tới cả 
thế giới...

Hãy thử tưởng tượng nếu toàn bộ hệ 
thống điều hòa khí hậu trong khu hầm 
ngầm này bị ngừng hoạt động. Trên 
thực tế, không thể thực hiện được một 
cuộc gặp gỡ nào dù nhỏ tại Washington 
DC trong thời tiết đầu tháng Chín mà 

không có máy điều hòa nhiệt độ do cái 
nóng và độ ẩm cao. Người duy nhất có 
đủ kỹ năng và kiến thức để sửa chữa hệ 
thống điều hòa xem ra lại là một người 
thợ rất tầm thường - một người ít được 
học hành, lương thấp, trung tuổi và 
RẤT sợ sệt...Một người có thể tự quyết 
định TỪ CHỐI sửa chữa hệ thống điều 
hòa đó.

Vậy hãy xem ai là người đàn ông quyền 
lực nhất thế giới trong thời điểm đó? 
Tất nhiên nếu đây không phải là thời 
điểm khẩn cấp, thì nhiều người khác có 
thể sửa chữa hệ thống thay vì người thợ 
máy tầm thường này. 

Khi số lượng những người quyết định 
không tuân thủ tăng lên, khả năng thực 
thi quyền lực chính trị tổng hợp của họ 
cũng tăng theo, và do đó ảnh hưởng của 
sự lựa chọn kết hợp của họ trở nên to 
lớn hơn tổng đơn thuần thái độ cá nhân 
của mỗi người.

Những ai nắm giữ 
nguồn gốc của quyền 

lực sẽ có khả năng 
thực thi quyền lực!
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Chương 3
Các Trụ Cột Của Quyền Lực: 
Quyền Lực Được Thể Hiện 
Như Thế Nào?

“Các nhà cầm quyền không thể tự mình có thể cùng một lúc thực hiện các việc thu thuế, duy trì các luật lệ 
áp chế, duy trì trật tự công cộng, xây dựng và điều hành ngân sách quốc gia, quản lý giao thông, hàng hải 
và sân bay, ấn hành tiền tệ, sửa chữa đường xá, cung ứng thực phẩm cho thị trường, sản xuất sắt thép, chế 
tạo tên lửa, huấn luyện các lực lượng cảnh sát và quân đội, phát hành tem thư bưu điện, hay chỉ đơn giản 
là lấy sữa bò. Chính những người dân đã cung ứng các dịch vụ và hoạt động sản xuất này cho thể chế cầm 
quyền thông qua các tổ chức và định chế xã hội khác nhau. Nếu người dân ngừng cung cấp sức lao động 
và kỹ năng của họ thì nhà cầm quyền sẽ không thể cai trị được.”

- Gene Sharp, “Chính Trị Trong Cuộc Tranh Đấu Bất Bạo Động” (“The Politics of Nonviolent Action”)

8. Quyền lực được thể hiện như thế nào 
trong xã hội?
Thông thường quyền lực được thể 
hiện qua các tổ chức và các định chế 
xã hội khác nhau. Các cá nhân ít khi 
thể hiện quyền lực, nhưng các tổ 
chức chính trị cũng như các định chế 
xã hội bao gồm các nhóm người theo 
đó những phần tử phục vụ này nếu 

như được động viên đúng mức họ có 
thể thay đổi quan niệm phục vụ và 
cũng có thể từ bỏ sự hỗ trợ thể chế 
một cách đồng lòng.

Những định chế xã hội như vậy, nắm 
giữ cấu trúc quyền lực, được gọi là 

các Trụ cột của Quyền lực. Nếu một 
số lớn nhân sự trong các trụ cột này 
từ bỏ sự hỗ trợ đối với thể chế của 
họ, thì toàn bộ hệ thống nhà nước 
hay tổ chức sẽ sụp đổ.
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9. Cấu trúc quyền lực này hoạt động như 
thế nào?
Trong mỗi xã hội, các trụ cột quyền 
lực này đều có thể được nhận ra. 
Chúng có thể bao gồm:

bộ máy cảnh sát, quân đội và các • 
tổ chức vũ trang khác

hệ thống pháp lý và hệ thống • 
chính quyền địa phương, cũng 
như các giới quyền lực chuyên 
nghiệp khác

hệ thống quản lý dân sự (các • 
guồng máy hành chính nhà nước) 
cùng những chuyên viên hay cán 
bộ kỹ thuật

hệ thống giáo dục và các cấu trúc • 
khác vận hành trong việc sản sinh và 
quản lý các lĩnh vực tri thức xã hội

các tôn giáo có tổ chức và các định • 
chế truyền thống được tôn trọng

giới truyền thông và những pháp • 
nhân quản lý việc cung cấp thông 
tin trong xã hội
giới kinh doanh và các pháp nhân • 
quản lý và vận hành các hoạt động 
kinh tế trong xã hội

Mỗi thể chế nhà nước đều dựa trên 
một số trụ cột trọng yếu chính. Việc 
xác định được các trụ cột chính này 
và xây dựng được một chiến lược đa 
tầng hòng làm suy yếu các trụ cột đó 
có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành 
công hay thất bại cho phong trào đấu 
tranh bất bạo động của chúng ta.

Sự tuân thuận và phục tùng của mỗi 
cá nhân, cụ thể hơn là sự sẵn sàng 
làm theo mệnh lệnh, có tác dụng làm 
cho mỗi cột trụ vận hành tốt và đứng 
vững, kể cả khi toàn bộ nguồn lực 

kinh tế của một thể chế cầm quyền 
chỉ phụ thuộc vào một ngành kinh tế 
hay nguồn tài nguyên duy nhất như 
dầu mỏ. Ngay cả trong những trường 
hợp như vậy, kim tự tháp chuyên chế 
cũng vẫn khó có thể đứng vững được 
nếu không có sự thực thi mệnh lệnh 
của hàng ngàn người dưới quyền. 
Do vậy, các cá nhân và cộng đồng 
trên phương diện tổng thể thực sự 
có quyền từ bỏ sự hỗ trợ của họ, và 
không hành động theo cách mà đối 
thủ của phong trào tranh đấu (tức 
chính quyền) muốn họ phải tuân 
theo. Xây dựng được một chiến lược 
đa tầng hòng làm suy yếu các trụ cột 
đó có thể tạo ra sự khác biệt giữa 
thành công hay thất bại cho phong 
trào đấu tranh bất bạo động của 
chúng ta.

10. Tại sao người dân tuân phục?
Sự tuân phục của người dân là một 
khái niệm thiết yếu mà các cuộc 
tranh đấu ôn hòa cần nắm vững. Có 
nhiều lý do chính khiến người dân 
tuân hành theo lệnh. Nếu hiểu được 
nguyên nhân vì sao người dân tuân 
hành theo các ý muốn của giới cai 
trị, phong trào phản kháng sẽ có khả 
năng quảng bá hiệu quả hơn việc 

bất tuân rộng khắp và có tổ chức 
đối với các luật lệ sai trái của chính 
phủ. Ngoài ra, việc nắm vững vì 
sao người dân tuân thuận còn chứng 
minh được rằng quan niệm “sự tuân 
thuận đơn giản là tính chất tự nhiên 
của con người” là sai trái.

Về phương diện tự nhiên, gen của 
con người không quyết định tính 

chất tuân thuận, mà chỉ xác định 
tính chất có xu hướng sống trong 
các cộng đồng, trong một xã hội có 
những lý do đúng đắn cho sự tuân 
thủ một cách tự giác đối với các 
luật lệ và quy định. Nhưng khi sự 
tuân thủ mang tính cưỡng bức và sự 
chấp hành là do chính quyền đòi hỏi 
thông qua đe dọa và trừng phạt chứ 

 NHÀ ĐỘC TÀI
      CÁC TƯỚNG LÃNH
          CẤP TÁ

            CẤP ÚY
        THƯỢNG SĨ
   BINH LÍNH

Nhiệm vụ cơ bản của một phong 
trào đấu tranh bất bạo động là kéo 

đổ từng cột trụ khỏi vị trí hỗ trợ 
thể chế cầm quyền.
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không phải do sự đồng tình ủng hộ, 
thì sự tuân thuận đó sẽ trở nên kém 
ổn định. 

Tại sao sự tuân hành được xem là 
“Cội rễ của quyền lực chính  trị?” 
Câu trả lời thật là đơn giản: nếu 
không có người thi hành, kẻ cầm 
quyền sẽ không thi hành được các 
chính sách. Các chiến lược cho 
phong trào phản kháng bằng đường 
lối ôn hòa dựa vào yếu tố căn bản 
này. Các cơ chế và phương pháp sử 
dụng cho phong trào đấu tranh ôn 
hòa, thực hiện qua các hoạt động  và 
chiến dịch chính trị, đều chủ yếu 
nhắm vào việc kêu gọi sự bất hợp 
tác của người dân đối với đối thủ của 
phong trào tức là thể chế chính trị 
cầm quyền.

Diễu binh tại Ấn Độ năm 1930. Một thí dụ cổ điển của việc biểu hiện sự tuân phục, 
được dàn dựng để làm tăng sự thể hiện quyền lực của chế độ thực dân đô hộ.

Những trụ cột nào đang hỗ trợ cho chính quyền tại đất nước ta?1. 
Những trụ cột nào là thiết yếu đối với sự tồn tại của đối thủ của chúng ta? Những trụ cột nào là 2. 
thiết yếu cho phong trào?
Cái gì là nền tảng của sự trung thành của những người làm việc trong các định chế và tổ chức 3. 
thiết yếu đó?
Làm sao có thể tiếp cận những cá nhân đó?4. 
Đâu là những lý do chính khiến người dân tuân phục nhà cầm quyền? 5. 

CÂU 
HỎI

Sự tuân phục của người dân là 
cội rễ của quyền lực chính trị!


