VẼ ĐẸP CỦA CHÍNH TRỊ
Phạm Đoan Trang
“Nói với mình và các bạn”: Vẻ đẹp của chính trị
Chỉ còn không đầy một tháng nữa, công cuộc “toàn dân góp ý sửa đổi
hiến pháp” sẽ kết thúc. Người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng, đã tỏ rõ quan điểm rằng các đề nghị bỏ Điều 4 Hiến
pháp, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập và phi chính trị hoá quân
đội, đều là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đây là một cách bác
bỏ Kiến nghị 72 do một số nhân sĩ, trí thức khởi xướng. Một kiến nghị
khác, của các sinh viên và cựu sinh viên luật, yêu cầu huỷ bỏ thời hạn
góp ý và tổ chức để nhân dân thực hiện quyền phúc quyết, chắc chắn
sẽ chẳng hề được đếm xỉa.
Điều này đúng như một dự đoán phổ biến của dư luận, ngay từ đầu,
rằng tất cả chỉ là một màn kịch. Từ quan điểm đó, đã có những tuyên bố
sẽ không tham gia, không hưởng ứng, thậm chí không buồn theo dõi
“trò hề”. Cũng có những ý kiến cho rằng người lên tiếng hoặc ký kết kiến
nghị là ngây thơ về chính trị, ảo tưởng về Đảng, và là thiểu số giữa đại
đa số người dân Việt Nam thờ ơ, xa lánh chính trị.
Nhưng nếu bỏ qua những thứ gây bực mình và ức chế, như các phát
biểu đầy lỗi nguỵ biện của người này kẻ kia, hay màn bút chiến của một
số cơ quan truyền thông quốc doanh hàng đầu, liệu có thể nhìn vào một
khía cạnh tích cực hơn, rằng đây là một dịp rất tốt để tất cả chúng ta
cùng tìm hiểu về hiến pháp, về luật pháp, về tinh thần hợp hiến, về nhân
quyền và dân quyền...?
Người viết bài này còn mong muốn hơn thế nữa: Đây là một dịp khuyến
khích tất cả chúng ta – những người dân Việt Nam, nhất là các bạn trẻ –
thử quan tâm một chút đến chính trị xem sao?
Loạt bài sau đây, mang một tựa đề chung là “Nói với mình và các bạn:
Vẻ đẹp của chính trị”, nỗ lực để được là tập hợp một số bài viết có tính
chất nhập môn cho độc giả, nhất là các bạn trẻ, về chính trị, về sự tham
gia, về tự do ngôn luận và sự phân biệt giữa tự do ngôn luận với xúc
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phạm người khác, về hiến pháp, quyền lập hiến và quyền tẩy chay hiến
pháp, bất tuân dân sự.
Phạm Đoan Trang
***
Kỳ 1:
CHÍNH TRỊ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẤT CẢ CHÚNG TA
Điều đầu tiên cần khẳng định là trong một xã hội tôn trọng đa nguyên,
thì mọi người đều được tự do thích, theo đuổi, hoặc không thích, không
theo đuổi cái gì đó. Nghĩa là người có thể đi làm kinh doanh, kẻ thì dấn
thân cho sự nghiệp khoa học, một số khác lại đam mê nghệ thuật.
Không nhất thiết ai cũng phải lao vào các hoạt động “vì cộng đồng” hoặc
phải hăng hái đọc báo, xem tivi, nghe đài, hăng hái bàn luận về những
vấn đề vĩ mô… Không phải nhất định chỉ có xả thân và cống hiến, “là
con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha” thì mới được xem là có
“thời thanh niên sôi nổi” và tươi đẹp. (Nhưng tất nhiên, cũng phải thừa
nhận là giữa các ngành nghề, các nhóm công việc khác nhau, có những
nghề mang lại sự thú vị cao hơn cho người thực hành chúng – mà chính
trị là một trong số đó).
Song, có một khoảng cách giữa thái độ không thích, không quan tâm,
không dây dưa (đó là quyền của bạn, và là điều được chấp nhận, trên
tinh thần đa nguyên), và sự kém hiểu biết về chính trị (có thể dẫn đến
sự vô cảm).
Chính trị là quá trình ra quyết định và thực thi quyết định đó trong một
nhóm, một cộng đồng bất kỳ, có thể ở quy mô một xã hội, đất nước. Bạn
sẽ thấy ngay rằng, mâu thuẫn, xung đột là một phần tất yếu của quá
trình ấy; hay nói cách khác, một trong các đặc điểm của chính trị là sự
mâu thuẫn, xung đột. Chẳng quyết định nào, chẳng chính sách nào có
thể đạt được đồng thuận. Vấn đề của tất cả mọi người là làm thế nào để
giảm bớt tác hại của mâu thuẫn, xung đột ấy, dù không phải là triệt tiêu
nó; nhưng đấy là chủ đề của những bài viết khác. Ở đây, chúng ta biết
rằng chính trị thì phải mâu thuẫn.
Một nhà khoa học chính trị nổi tiếng người Mỹ, ông Austin Ranney
(1920-2006), từng viết: “Chắc chắn, trong bất kỳ xã hội nào, cũng có rất
nhiều mâu thuẫn trong những lĩnh vực ngoài chính trị, như kinh tế, học
thuật, thể thao, và hôn nhân. Cái chính là không một xã hội nào – truyền
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thống hay hiện đại, tiến bộ nhiều hay ít, dân chủ hay độc tài – lại hoàn
toàn không có mâu thuẫn chính trị cả. Và trong xã hội hiện đại, mọi mâu
thuẫn xoay quanh vấn đề giá trị (cái gì tốt hay xấu, tốt nhiều hay tốt ít,
xấu nhiều hay xấu ít, lợi hay hại, nên hay không nên… - ND) sớm muộn
đều trở thành mâu thuẫn chính trị”.
Mà cuộc sống của bạn thì lại luôn đầy những xung đột, mâu thuẫn phải
giải quyết. Nói cách khác, bạn luôn phải đối diện và xử lý mâu thuẫn.
Thế nghĩa là dù làm gì, bạn cũng không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của
chính trị được đâu.
Ngay trong lớp bạn, trường bạn, Ban Giám hiệu thay toàn bộ giảng viên
từng du học ở Liên Xô bằng giảng viên học ở Mỹ về, đã là một quyết
định chính trị ảnh hưởng đến bạn rồi. Bạn vận động thầy cô, bạn bè, để
nam và nữ sinh viên đều có thể bơi chung bể trong môn thể dục hoặc
ngược lại, nhất định phải tách riêng họ ra, đã là làm chính trị rồi.
Trong cơ quan, bạn khen ngợi anh A, ném đá chị B, dìm cô C, nâng chú
D, để cho sếp chú ý đến bạn hơn một chút, hoặc để các đồng nghiệp
yêu quý bạn hơn, đều là làm chính trị cả. Kể cả bạn quyết định không
tham gia bè phái, chỉ tập trung chuyên môn thôi, đó cũng là một quyết
định có tính chất chính trị và ngay cả khi ấy thì bạn cũng vẫn sẽ chịu
ảnh hưởng từ sếp, từ đồng nghiệp, từ các chính sách của cơ quan.
Chính trị bao trùm như thế. Vấn đề là điều ấy không xấu như bạn nghĩ.
Nếu bạn vận động thành công để trường lớp, cơ quan, tổ dân phố, ra
những chính sách có lợi cho bạn và những người bạn ưu ái, thì bạn sẽ
thấy chính trị tốt quá, phải không? Và có một nghịch lý thú vị mà Austin
Ranney chỉ ra, là trong khi người ta khinh ghét chính trị gia, coi chính trị
là bẩn thỉu, thì người ta cũng lại ngưỡng mộ các vị lãnh đạo nhà nước,
các nguyên thủ quốc gia, lãnh tụ, và luôn thấy họ đẹp, họ đúng, họ sáng
suốt...
Vậy vì sao bạn không quan tâm đến chính trị, đến công cuộc sửa đổi
hiến pháp – đạo luật “nguồn của mọi đạo luật”? Chúng ảnh hưởng đến
bạn kia mà.
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Kỳ 2
ĐỪNG LÊN ÁN NGƯỜI VÔ CẢM!
Trong hệ thống đánh giá và biểu dương, khen thưởng thành tích của
Đảng và Nhà nước, các bạn thường thấy có một tiêu chí là “ý thức chính
trị cao”, “bản lĩnh chính trị vững vàng”, theo nghĩa là “hiểu rõ và hướng
tới bảo vệ lợi ích của Đảng, trung thành với Đảng – lực lượng lãnh đạo
Nhà nước và xã hội”.
Trên thực tế, khái niệm “ý thức/ bản lĩnh chính trị” có lẽ đơn giản hơn.
Người có ý thức chính trị là người hiểu rằng “chính trị là quá trình ra
quyết định và thực thi quyết định đó trong một nhóm, một cộng đồng,
một xã hội, một quốc gia”, nó có ảnh hưởng tới tất cả mọi người và đấy
là lý do để tất cả nên có sự quan tâm, tìm hiểu ở mức cần thiết đến
chính trị, đến các vấn đề chung của nhóm, cộng đồng, xã hội hay quốc
gia đó.
Bất cứ khi nào bạn đặt ra và/hoặc tìm cách trả lời chỉ một trong các câu
hỏi sau đây, là khi đó bạn đã có ý thức chính trị:
Tại sao một số người bạn yêu quý, bạn nể phục, lại không ở vị trí
lãnh đạo “cho thiên hạ nhờ”? (trong công ty, trong tổ chức của bạn, cũng
như trong một ngành nghề nào đấy – ví dụ bạn có ông chú là một vị bác
sĩ rất có tâm, có tài, chẳng nhẽ không thể để chú làm Bộ trưởng Y tế
thay Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?)


Nếu bạn muốn đưa những người đó lên vị trí lãnh đạo thì bạn cần
làm gì?


Bạn không muốn học môn kinh tế chính trị Marx-Lenin, hoặc
ngược lại, muốn học kỹ hơn, đầy đủ hơn, thì phải làm thế nào?


Các ý kiến, đề xuất của bạn ở lớp, ở trường, cơ quan, công ty,
NGO của bạn… có kết quả gì không?


v.v.
Chỉ cần đặt ra một trong số câu hỏi như thế, là bạn đã có ý thức chính trị
rồi. Ý thức chính trị sẽ là cao nhất khi bạn tự hỏi: Mình muốn sống trong
một tập thể/ cộng đồng/ xã hội/ đất nước như thế nào, và mình sẽ làm gì
để đạt được điều đó?
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Sự vô cảm đến từ đâu?
Paulo Freire (1921-1997) – nhà giáo dục nổi tiếng người Brasil, tác giả
của cuốn sách sư phạm rất có ảnh hưởng ở thế giới thứ ba “Pedagogy
of the Oppressed” (tạm dịch: Giáo dục dành cho người bị áp bức, xuất
bản lần đầu năm 1970) – cho rằng con người có những nhu cầu căn
bản về vật chất và tâm lý-xã hội: Phàm là người thì ai cũng có nhu cầu
ăn ngủ, có chỗ ở, được chăm sóc sức khoẻ và chữa bệnh, được an
toàn, được bảo vệ bởi pháp luật và lực lượng công quyền đáng tin cậy,
được sống với người mình yêu, được thuộc về một cộng đồng, được
mang bản sắc của một dân tộc, được làm việc và chăm lo cho gia đình,
được tôn trọng, được giáo dục và được có các cơ hội để phát triển năng
lực của mình. Paulo Freire tin rằng, nếu các nhu cầu căn bản đó không
được đáp ứng, thì kết cục tất yếu là những căn bệnh tập thể, bệnh của
cộng đồng sẽ xuất hiện, mà phổ biến nhất là bạo lực, sự vô cảm, ma tuý
và rượu.
Ông viết: “Không ai có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của mình. Chỉ khi nào
ở trong một cộng đồng, được sự hỗ trợ của những người khác, chúng ta
mới có thể thoả mãn các nhu cầu của chúng ta. Những tôn giáo tốt đẹp,
những chính quyền tốt đẹp, thì đều chú tâm đến việc xây dựng một xã
hội như thế”.
Ông khẳng định: “Vô cảm không phải là trạng thái tự nhiên của con
người. Trạng thái tự nhiên luôn là hướng tới đáp ứng các nhu cầu của
mọi người khác. Chỉ khi các nỗ lực đó liên tục bị ngăn trở, người ta mới
rơi vào trạng thái vô cảm”.
Sự vô cảm được hình thành như vậy. Và Paulo Freire bảo rằng, nếu
chính quyền thất bại trong việc tạo điều kiện cho người dân - ở bất kỳ bộ
phận nào trong xã hội - thoả mãn được nhu cầu căn bản, thì điều đó sẽ
tác động ngược trở lại cả xã hội, và gây thiệt hại về dài hạn. “Một xu chi
ngày hôm nay vào nhu cầu của người dân, sẽ tiết kiệm được 10 USD
phải chi ngày mai vào công an, cảnh sát, nhà tù, các chương trình phục
hồi nhân phẩm”.
Vô cảm là hệ quả tất yếu của một nền chính trị xấu, một nền chính trị đã
bị mất đi vẻ đẹp của nó.
Và cùng với sự vô cảm là…
Khi người dân của một quốc gia phải sống nhiều năm trong tình trạng bị
một thiểu số kiểm soát, chi phối lâu dài về chính trị, kinh tế, xã hội, văn
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hoá, v.v., suy nghĩ của họ dần dần bị định hình, khiến họ tin tưởng vào
sự ưu việt của thiểu số đó. Họ có xu hướng nghĩ rằng thiểu số ấy luôn
đúng đắn, sáng suốt, ngoài ra thì không còn gương mặt nào sáng giá để
lãnh đạo xã hội cả; các lực lượng khác đều dở tệ, không có khả năng
thay thế đội ngũ lãnh đạo hiện nay. Nói chung, họ không được khuyến
khích tư duy, trong khi lại luôn được khuyến khích (và bản thân họ cũng
khuyên lẫn nhau) là nên sống đơn giản, vui vẻ, còn những vấn đề “vĩ
mô” thì đã có một thiểu số lo – nhóm thiểu số này thay mặt toàn dân
điều hành đất nước, ra các chính sách có ảnh hưởng đến cả nước,
trong đó có cả phần lợi ích của chính những người đang sống đơn giản,
vui vẻ.
Cùng trong quá trình ấy, bản thân nhóm thiểu số lãnh đạo cũng được
định hình tư duy để tin rằng họ là giới tinh hoa, họ cao hơn các nhóm
khác, họ cao hơn “dân” một bậc, và tóm lại, họ là lãnh đạo. Những việc
mỗi cá nhân gọi là “dân” ấy làm chỉ ảnh hưởng tới cá nhân đó, nhiều
hơn thì đến nồi cơm gia đình của ông/bà ta, cùng lắm là đến cơ quan,
công sở của ông/bà thôi. Chứ còn những việc lớn, trọng đại, có ảnh
hưởng tới toàn xã hội, đòi hỏi tầm vóc chiến lược, trí tuệ sáng suốt, phải
là việc lãnh đạo đang làm đây này. Mà vì làm việc lớn, quan trọng, cho
nên họ nghiễm nhiên cho rằng họ phải được “tạo điều kiện” hơn “dân”:
Cái này trong tiếng Việt gọi là “có tiêu chuẩn”, ví dụ có tiêu chuẩn nhà
riêng, xe riêng, thậm chí chuyên cơ.
Và như vậy, cùng với trạng thái vô cảm của dân, là sự tự kiêu ngày
càng lớn của chính quyền.

Ảnh chụp tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Đây cũng là nơi tổ chức một số kỳ
họp Quốc hội và nhiều cuộc họp quan trọng khác của Đảng, Nhà nước.
Hãy xem bức ảnh và tự hỏi, vì lý do gì mà bạn nghĩ "lãnh đạo" là phải ở "một
tầm khác", cao hơn hẳn bạn và những người dân thường? (Ảnh: Trịnh Hữu
Long)
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Chữa bệnh vô cảm
Như Paulo Freire đã nói, thực chất vô cảm là một dạng bệnh của cộng
đồng (cùng với bạo lực, ma tuý và rượu chè). Nhưng ông cũng nhấn
mạnh với chúng ta rằng bệnh ấy có ở nhiều xã hội, và chúng ta không
nên tiếp tục công kích những cá nhân vô cảm – vốn cũng chỉ là “nạn
nhân của áp chế và bóc lột” – vì những biểu hiện đó của họ.
Ông khuyên những người có tinh thần cộng đồng, muốn đấu tranh với
bệnh vô cảm thì phải tạo đủ sức mạnh và niềm tin để đi xuyên qua sự
vô cảm và khuyến khích các động lực trong cộng đồng. “Hãy giúp mọi
người tìm ra những niềm hy vọng mới, hãy tạo ra nguồn năng lượng
mới, để cùng nhau vượt qua bệnh vô cảm”.
Còn bạn, nếu bạn vẫn quyết tâm “không quan tâm đến chính trị”, thì chỉ
xin bạn nhớ: Bạn có quyền như thế, nhưng điều đó không tốt cho cả
bạn lẫn cộng đồng.
Kỳ 3
“THAM GIA CHÍNH TRỊ” LÀ LÀM GÌ?
Chúng ta thường hay nghe, trong xã hội, có những người hay nói: “Tôi
không làm chính trị”, “Tôi biết thế thôi chứ tôi không tham gia”… Nếu ta
hỏi lại: “Làm chính trị là làm gì cơ?”, câu trả lời của họ sẽ là: “Thì tức là
tham gia chính trường, đấu đá, leo cao, tranh giành quyền lực…”.
Đó có lẽ cũng là cách hiểu của đại đa số người dân Việt Nam về hành
động “làm chính trị”. Cách hiểu ấy cho thấy rằng, chúng ta gần như
không biết gì về chính trị, và quan niệm của chúng ta về lĩnh vực bao
trùm xã hội này đã bị bóp méo quá nhiều bởi một chính quyền, một nền
giáo dục, một nền văn hóa chính trị hoàn toàn không khuyến khích
người dân tư duy để “nâng cao nhận thức chính trị”.
Trên thực tế, nếu chúng ta hiểu chính trị là “quá trình ra quyết định và
thực thi quyết định đó trong một nhóm, một cộng đồng, một xã hội, một
quốc gia”, thì hoạt động chính trị hẳn phải rộng hơn rất nhiều so với việc
“đấu đá, leo cao”, và nó càng không phải chỉ giới hạn trong một giới gọi
là “lãnh đạo”. Hoạt động chính trị, theo nghĩa rộng, là tất cả những gì
bạn làm để tạo áp lực lên một cá nhân, một cơ quan, một tổ chức, nhằm
thuyết phục họ hành động như ý bạn muốn.
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Phong trào “trên 25 độ C”
Ta hãy lấy một ví dụ vui vui và đơn giản (dĩ nhiên là bịa) để cùng hiểu
thế nào là “hoạt động chính trị” theo nghĩa rộng. Giả sử bạn làm việc ở
TP.HCM, và bạn nhận thấy là các cơ quan, công sở nơi bạn đến đều để
điều hòa nhiệt độ ở mức rất lạnh, có khi chỉ 17-18 độ C, vừa tốn năng
lượng (điện), vừa hại môi trường, vừa hại sức khỏe - lần nào vào phòng
họp, bạn cũng rét run cầm cập.
Bạn nghĩ là sẽ phải làm thế nào đó để tổ chức của bạn, hoặc các cơ
quan, công sở mà bạn biết, hoặc nhiều hơn nữa, mọi cơ quan, công sở
trên địa bàn thành phố đều đặt máy điều hoà nhiệt độ ở mức cao hơn,
chẳng hạn trên 25 độ C. (Như vậy là bạn đã có ý thức chính trị).
Sau đấy thì bạn sẽ hành động. Đầu tiên là ngay trong tổ chức của bạn.
Có nhiều cách để bạn thuyết phục cơ quan làm điều bạn đang muốn:
Bạn có thể gặp riêng sếp, “bỏ nhỏ”, rỉ tai, nhờ sếp ra quy định yêu cầu
toàn thể nhân viên “chỉ để điều hòa nhiệt độ từ 25 độ C trở lên”. Bạn có
thể gửi thư chung cho cả cơ quan, kêu gọi, vận động “anh chị em tăng
điều hòa nhiệt độ lên đê!”, rồi thủ thỉ “trên 25 độ C, vừa tiết kiệm điện,
vừa đảm bảo chênh lệnh nhiệt độ hợp lý so với bên ngoài, đỡ hại sức
khỏe”. Để thuyết phục hơn, bạn thậm chí còn nghĩ ra một phong trào,
mang cái tên chung, chẳng hạn, là “Trên 25 độ C”.
Nếu bạn muốn đi xa hơn, làm sao để tất cả các cơ quan, công sở, đều
thực hiện “trên 25 độ C”, thì bạn sẽ phải tính toán thêm một chút, để
người ta không bảo bạn là điên, dở hơi, rỗi việc. Trong những trường
hợp như vậy, thường thì bạn nên “có tổ chức”.
Bạn phải huy động thêm một số người cùng nghĩ như bạn vào
việc thuyết phục;


Hoặc bạn phải lôi kéo được một tổ chức nào đó có liên quan, ví dụ
một NGO, một cơ quan báo chí, một kênh truyền hình về môi trường,
cùng tham gia ủng hộ, đứng sau lưng bạn


Hoặc bạn thành lập một tổ chức của riêng bạn. Việc này thì không
đơn giản, bởi vì bạn sẽ phải tính đến các yếu tố như: thủ tục thành lập,
nhân sự, vốn, mục đích (cái này các NGO thường hay gọi là “sứ mệnh”,
còn ngôn ngữ hành chính nước ta hay gọi là “chức năng, nhiệm vụ”).
Không lẽ lập một tổ chức chỉ để vận động các cơ quan, công sở tăng
điều hoà nhiệt độ lên trên 25 độ C?
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Hoặc, trong kỷ nguyên Web 2.0 hiện nay, cách đơn giản là bạn
phát động một phong trào “25 độ C” trên mạng xã hội và được đông đảo
người dùng Internet hưởng ứng.




v.v.

Nào, ta thử bảo vệ môi trường!
Nếu mối quan tâm của bạn vượt khỏi chuyện “để điều hòa nhiệt độ trên
25 độ C”, mà là bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng nói chung, thì
bạn có thể thực hiện nhiều hành động chính trị hơn nữa, ví dụ:
- Bỏ phiếu cho đại biểu quốc hội nào thể hiện sự quan tâm đến vấn
đề môi trường, đưa việc cải thiện môi trường vào chương trình hành
động… Đến đây, bạn sẽ thấy thực tế chính trị ở Việt Nam không cho
phép bạn chọn được người mà bạn ủng hộ vào cương vị bạn cho là
thích hợp.
- Tiếp xúc với các đại biểu quốc hội để nhờ vả, thuyết phục họ lưu tâm
đến các vấn đề môi trường và đưa ra các đạo luật hay chính sách mà
bạn cho là thích hợp. Cái này gọi là “vận động lập pháp”, “vận động
chính sách”. Đến đây, bạn sẽ thấy thực tế chính trị ở Việt Nam không
cho phép bạn vận động một cách đàng hoàng, minh bạch, mà nó chỉ có
nghĩa là “đi đêm”, “hối lộ”.
- Tổ chức và tham dự các hội nghị, hội thảo, thảo luận bàn tròn v.v.
về các chủ đề môi trường. Đến đây, bạn sẽ thấy thực tế chính trị ở Việt
Nam không cho phép bạn dễ dàng tổ chức hội nghị, hội thảo, thảo luận
bàn tròn v.v.
- Viết bài đăng báo. Đến đây, bạn sẽ thấy thực tế chính trị ở Việt Nam
là rất khó có diễn đàn nào để bạn lên tiếng. Cứ cho là bạn có khả năng
và kỹ thuật viết, bạn viết một bài báo rất chuyên nghiệp, cũng không
chắc là bài của bạn sẽ được đăng tải trên báo chí chính thống, có khi chỉ
đơn giản vì ban biên tập không quan tâm đến vấn đề môi trường. Bạn
muốn tìm một tờ báo về môi trường, thì lại không có, mà giả sử có thì
cũng không được tới 1000 người đọc. Nếu bạn tự quay phóng sự truyền
hình để gửi tới đài truyền hình (trung ương hoặc địa phương) thì lại
càng khó khăn hơn nữa, gần như không có cơ may nào để tác phẩm
của bạn được phát sóng.
- Thành lập một tổ chức về môi trường. Đến đây bạn sẽ thấy thực tế
chính trị ở Việt Nam không cho phép bạn dễ dàng lập hội.
9

- Tham gia một tổ chức về môi trường. Đến đây bạn sẽ thấy thực tế
chính trị ở Việt Nam không cho phép các tổ chức dân sự dễ dàng hoạt
động. Họ vấp phải đủ vấn đề: thủ tục, nền tảng luật pháp, nhân sự, tài
chính, v.v.
- Làm đơn khiếu nại, tố cáo, khởi kiện. Đến đây bạn sẽ thấy thực tế
chính trị ở Việt Nam không cho phép các vụ việc của một cá nhân được
giải quyết nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. Đơn thư khiếu nại, tố cáo,
kiện tụng của bạn sẽ bị chìm lấp trong hàng nghìn đơn thư khác, vụ việc
của bạn rất có nguy cơ bị lãng quên.
- v.v.
Có thể còn nhiều hành động chính trị khác nữa, gồm cả những hành
động mà bạn chắc hẳn chưa từng nghĩ tới và không biết đó chính là
“làm chính trị”.
Nếu bạn quan tâm, chúng ta sẽ tìm hiểu về chúng trong bài sau, tức là
phần tiếp theo của bài này, để trả lời một cách cụ thể: Tham gia chính trị
là làm gì (lý thuyết và thực tế trên thế giới)? Chúng ta sẽ biết được rằng,
những cuộc “đấu đá, tranh giành quyền lực nội bộ” chỉ là một trong
những hình thức hoạt động chính trị mà thôi; khái niệm làm chính trị
rộng hơn và có thể đẹp đẽ hơn thế rất nhiều.
Kỳ 4
VẬN ĐỘNG HÀNH LANG, THÀNH LẬP ĐẢNG...
Với cách hiểu chính trị là “quá trình ra quyết định và thực thi quyết định
đó trong một nhóm, một cộng đồng, một xã hội, một quốc gia”, hoạt
động chính trị, theo nghĩa rộng, là tất cả những gì bạn làm để tạo áp lực
lên một cá nhân, một cơ quan, một tổ chức, nhằm thuyết phục họ hành
động như ý bạn muốn. Còn theo nghĩa hẹp, hoạt động chính trị là công
việc của những người làm chính trị như một nghề để sống; tuy nhiên,
chúng ta sẽ bàn đến các chính trị gia chuyên nghiệp trong một kỳ khác
của loạt bài này.
Trở lại với cách hiểu hoạt động chính trị là tất cả những gì bạn làm để
thuyết phục cá nhân, cơ quan, tổ chức, bạn thấy ngay là nó quá rộng:
Từ việc nhỏ như vận động cả công ty đặt điều hòa nhiệt độ ở mức trên
25 độ C, cho đến việc lớn hơn như làm thế nào để GS-TS. Nguyễn Minh
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Thuyết tiếp tục làm đại biểu quốc hội thêm một khóa thứ ba, trong khóa
này dứt khoát phải làm sao để bác ấy thúc đẩy vấn đề bảo vệ môi
trường và xử lý dứt điểm chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm… cái gì
cũng là hoạt động chính trị cả.
Quá rộng, quá nhiều và bao trùm, nhưng bạn đừng “ngộp thở” vội, vì
chúng ta sẽ phân loại các hoạt động chính trị ngay bây giờ (1). Về cơ
bản, có các hình thức hoạt động chính trị như sau: vận động; hoạt
động đảng phái; làm truyền thông; khiếu kiện; biểu tình; đình công;
tẩy chay; bất tuân dân sự; bạo động, ám sát. (Bạn có thể thấy hình
thức cuối cùng, “bạo động, ám sát”, là đầy màu sắc bạo lực, vô luật, vô
chính phủ. Đúng vậy, nhưng chúng vẫn cứ là hoạt động chính trị và vì
thế vẫn sẽ được liệt kê ở đây.)
Vận động
Vài năm gần đây, trong ngôn ngữ chính trị của Việt Nam xuất hiện một
số từ mới như “vận động hành lang”, “vận động chính sách”, dịch từ
tiếng Anh “lobby” và “policy advocacy”, gọi chung là “vận động”. Đó là
việc một cá nhân, hoặc một nhóm lợi ích có tổ chức, tác động lên quá
trình hoạch định chính sách để chính sách được ban hành theo ý họ,
bằng cách gặp gỡ trao đổi, thuyết phục, hối lộ, đe dọa người làm chính
sách. Ví dụ bạn mời sếp đi nhậu, hoặc đến nhà sếp biếu vợ sếp mảnh
khăn kết hợp với cái phong bì, để nhờ sếp hạ thấp tiêu chuẩn cho chức
vụ trưởng/phó phòng… đều là vận động cả.
Trên bình diện quốc gia, người làm chính sách có thể là quan chức
chính phủ, dân biểu (nghị sĩ, ở ta gọi là “đại biểu quốc hội”), và cả tòa
án. Riêng ở Việt Nam, “đối tượng” làm chính sách bao gồm một lực
lượng tối quan trọng là lãnh đạo các cơ quan Đảng, từ Trung ương đến
địa phương.
Vận động, theo nghĩa nguyên thủy của nó, là một hoạt động chính đáng,
hợp pháp và cần thiết. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để nó chính đáng,
hợp pháp, là vận động phải đảm bảo công khai, minh bạch – mà công
khai, minh bạch những gì, hình thức vận động cụ thể như thế nào, thì do
luật pháp quy định. Ví dụ, công chúng có quyền biết là nhóm lợi ích nào
đang ủng hộ và tác động để dự án Đường sắt cao tốc Bắc-Nam được
thông qua, nhóm lợi ích nào đứng sau chủ trương khai thác bauxite Tây
Nguyên… Thậm chí luật còn phải quy định rõ: Đưa bao nhiêu tiền thì là
hợp lý và chấp nhận được?
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Nếu không có luật, không có sự công khai minh bạch, thì vận động sẽ
trở thành “đi đêm”, “hối lộ”, “móc ngoặc”, “tham nhũng chính sách” như
ở Việt Nam.
Về phần mình, nếu bạn (hoặc nhóm lợi ích của bạn, nếu có) muốn vận
động thành công thì điều kiện tiên quyết là bạn phải có khả năng “tiếp
cận đối tượng hoạch định chính sách” hoặc phải biết sử dụng người có
khả năng làm việc đó. Tóm lại là biết “đi đúng cửa” – chuyện này thì ở
nước nào cũng vậy.
Hoạt động đảng phái
Vận động là hình thức hoạt động chính trị mà một cá nhân – như bạn –
cũng có thể làm. Nhưng tất nhiên, nó sẽ hiệu quả hơn nếu bạn có tổ
chức. Giống như khi bạn muốn tất cả các cơ quan, công sở, đều thực
hiện phong trào “trên 25 độ C”, thì bạn nên huy động thêm một số người
cùng nghĩ như bạn vào việc thuyết phục, hoặc bạn phải lôi kéo được
một tổ chức nào đó có liên quan, ví dụ một NGO (2), một cơ quan báo
chí, một kênh truyền hình về môi trường, cùng tham gia ủng hộ/ bảo trợ/
tài trợ cho bạn. Một tiếng nói đơn lẻ khó mà có sức mạnh như nhiều
tiếng nói cùng kết hợp một cách có tổ chức.
Cho nên hoạt động chính trị gắn với tổ chức, đảng phái là vì thế. Để
hiệu quả, bạn sẽ phải hoặc là thành lập một tổ chức/ chính đảng mới;
hoặc gia nhập một tổ chức/ chính đảng có sẵn; hoặc bố trí, chỉ định
nhân sự vào một tổ chức/ chính đảng nào đó có ảnh hưởng quyết định
chính sách (hiểu nôm na là “cài cắm người”).
Việc đoàn kết, tập hợp lại là điều đương nhiên để có thể thực hiện một
mục đích chung, chẳng hạn để tiếng nói của mình được lắng nghe; vậy
nên nó đã trở thành một trong các quyền con người căn bản, ngôn ngữ
chính trị gọi là “quyền lập hội” (bao gồm cả thành lập đảng phái). Định
nghĩa một cách đầy đủ hơn: Quyền lập hội (freedom of association) là
quyền của mỗi cá nhân được hợp tác cùng các cá nhân khác trong việc
lên tiếng, thúc đẩy, theo đuổi và bảo vệ một/những lợi ích chung của họ.
Quyền này đôi khi cũng được gọi là quyền tụ tập (freedom of assembly,
freedom to assemble).
Như vậy, bạn có thể thấy khiếu kiện tập thể, biểu tình, thành lập đảng
mới, đều là thực hiện quyền tự do tụ tập/ quyền tự do lập hội của mình.
Và chắc rằng đến đây thì bạn cũng đã hiểu vì sao luật về hội của Việt
Nam mãi vẫn chưa được thông qua, sau ít nhất 16 lần dự thảo (tính đến
năm 2010); vì sao Nhà nước lại ra Nghị định 38 xử phạt hành chính các
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hành vi tụ tập đông người; vì sao nước ta bao lâu nay chẳng có đảng
nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền...
Bạn cũng có thể tự hỏi: Vậy nếu là người dân thấp cổ bé họng, không có
khả năng tiếp cận nhà làm chính sách để mà lobby, cũng không được
kết hợp với những người khác, không được “có tổ chức” đứng sau lưng,
thì còn biết làm cách nào để lên tiếng, để nguyện vọng của mình được
lắng nghe và thực hiện đây?
Trong thời đại Internet, công nghệ Web 2.0 (chứ không phải Đảng và
Nhà nước ta) đã đem đến một cách mới cho người dân lên tiếng. Cách
đó đã được sử dụng và mang lại hiệu quả nhất định trong nhiều sự kiện
chính trị vài năm trở lại đây, và các blogger, Facebooker gọi nó là “làm
truyền thông”. Và bạn biết không, đó cũng chính là một hình thức hoạt
động chính trị.
(1) Cách phân loại này dựa trên một số lý thuyết về khoa học chính
trị, đặc biệt là của nhà chính trị học người Mỹ Austin Ranney, cùng
với nhìn nhận của tôi về thực tế ở Việt Nam.
(2) NGO, viết tắt của cụm từ tiếng Anh non-governmental
organization, nghĩa là tổ chức phi chính phủ.
Kỳ 5
LÀM TRUYỀN THÔNG HAY LÀ “TUYÊN TRUYỀN PHẢN TUYÊN
TRUYỀN”
Chúng ta đã biết, qua các bài trước, rằng trong xã hội Việt Nam, tồn tại
một thực tế là người dân thấp cổ bé họng không có khả năng tiếp cận
nhà làm chính sách để mà lobby. Nếu không tin, đố bạn hẹn gặp được
Đại biểu Quốc hội của địa phương bạn để phản ánh chuyện bạn bức
xúc về giá thực phẩm quá cao mà vệ sinh an toàn thực phẩm thì không
đảm bảo đấy.
Chúng ta cũng biết một thực tế là người dân thấp cổ bé họng rất khó có
khả năng kết hợp lại với nhau, ví dụ trong một cuộc biểu tình/ đình công,
trong một tổ chức, hoặc có được một tổ chức đứng sau tài trợ, bảo trợ,
để giúp họ lên tiếng với nhà làm chính sách. Nếu không tin, đố bạn giúp
công nhân ở một khu công nghiệp có vốn đầu tư từ Trung Quốc, ở gần
nhà bạn nhất, tiến hành đình công đòi giới chủ phải tăng lương cho họ
từ 1/5 tới đấy.
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Vậy người dân còn cách nào để lên tiếng, để nguyện vọng của mình
được lắng nghe và thực hiện? Ở Việt Nam, câu hỏi này chưa có lời đáp,
nhưng trong một xã hội tự do, vận hành bình thường, thì có một lực
lượng chuyên giúp họ làm việc ấy, đó là báo chí hay nói rộng hơn,
truyền thông. (*)
“Hệ thần kinh” của xã hội
Có thể bạn sẽ nghĩ: Báo chí như ở Việt Nam thì quan trọng gì, bao
nhiêu lâu nay tôi không đọc báo, không xem thời sự truyền hình, cũng
chẳng chết, vẫn sống khoẻ.
Nhưng đó là bạn đang nói trong bối cảnh Việt Nam, với một nền báo chí
không chuyên nghiệp, không hề được tự do “phản ánh hiện thực khách
quan”, nhất là nếu việc phản ánh ấy “chưa có lợi trong tình hình hiện
nay” như cách nói của Ban Tuyên giáo.
Chứ còn trên lý thuyết và trên thực tế, báo chí, truyền thông đại chúng
vô cùng quan trọng trong xã hội. Đơn giản là nó cung cấp thông tin để
giúp người ta ra quyết định. Một ví dụ được nhà khoa học chính trị
người Mỹ Austin Ranney viện dẫn: Tháng 11/1996, có khoảng 96 triệu
dân Mỹ đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống để chọn ra 1 trong 3 ứng viên là
Bill Clinton, Bob Dole và Ross Perot. Câu hỏi mà ông Ranney đặt ra là:
Liệu có bao nhiêu người trong số họ quen biết Clinton, Dole và Perot?
Bao nhiêu người trong số 96 triệu từng trò chuyện, làm việc với các ứng
viên, đánh giá được năng lực cá nhân, cách ứng viên cư xử trong tình
huống khủng hoảng v.v.? Ông Ranney bảo, tỷ lệ có lẽ chỉ tới 1 phần
nghìn. Vậy thì người dân Mỹ lấy thông tin từ đâu để biết được năng lực,
kinh nghiệm sống, tính cách, nhân cách, suy nghĩ của mỗi ứng viên?
Câu trả lời là: Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng – báo,
đài, tivi và giờ là mạng Internet. Và bạn hãy chú ý rằng đó phải là một
lượng thông tin khổng lồ, tràn ngập, được đăng tải trong một thời gian
dài trước kỳ bầu cử, chứ không phải chỉ là vài dòng thông tin tiểu sử mà
bạn đọc được loáng thoáng ở điểm bầu cử Quốc hội gần nhà bạn, nhân
mấy phút ngẩng đầu lên trước khi bỏ phiếu vào hòm.
Truyền thông giúp người dân trong xã hội có thông tin, và nhờ đó có sự
hiểu biết, kiến thức, nhận thức. Đồng thời nó cũng giúp giới làm chính
sách hiểu được tình hình thực tế, nguyện vọng, nhu cầu của mọi người;
và xin bạn nhớ là chính quyền dân chủ hay độc tài đều cần biết những
thông tin đó cả. Có điều cách phản ứng của họ khác nhau.
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Chính quyền dân chủ thì để cho một nền báo chí tự do làm “tấm
gương phản ánh xã hội”, trước, trong và sau khi ban hành mỗi chính
sách, đạo luật. Họ cho phép tồn tại cả “thăm dò dư luận” (một cách khoa
học, khách quan), trưng cầu dân ý, và nhiều cách khác để hiểu người
dân muốn gì.

Chính quyền phi dân chủ thì sử dụng báo chí làm công cụ tuyên
truyền, giải thích chính sách, định hướng dư luận, vận động dư luận ủng
hộ chính sách, chủ trương, đường lối của mình. Và để biết người dân
nghĩ gì, họ… dùng tới lực lượng an ninh, chỉ điểm và thiết bị nghe lén.
Bởi vì nói sao thì nói, suy nghĩ của dân chúng luôn là điều mà các chính
trị gia thèm khát được biết, có điều thay vì để báo chí làm việc đó một
cách chuyên nghiệp thì nhà cầm quyền tin dùng công an, cảnh sát, an
ninh mà thôi. Càng phi dân chủ, họ càng huy động công an vào công tác
“tìm hiểu dư luận” nhiều hơn – thực tế này đã và đang xảy ra ở Liên Xô,
Đông Đức, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam…
“Không quản thì nguy to”


Có thể bạn nghĩ, sẽ ra sao nếu mặt bằng dân trí thấp, trình độ nhà báo
thì yếu kém, nôm na là dốt? Một nền báo chí như thế mà không “quản
lý” thì nguy, nguy lắm.
Nhưng nếu chuyện đó là có thực, nhà báo kém cỏi thực, đưa tin sai, vu
khống, bôi nhọ hết người này đến người kia, thì luật pháp ở đâu mà
không có công cụ để xử lý nhà báo? Chỉ luật pháp là đã đủ rồi, không
cần đến “chủ trương chính sách của Đảng” và định hướng của Ban
Tuyên giáo cùng các cơ quan liên quan. Đó là chưa kể, bên cạnh luật
pháp, còn có các công cụ khác như văn hoá xã hội, đạo đức nghề
nghiệp. Một nhà báo dối trá hoàn toàn có thể bị hội của anh/cô ta tẩy
chay (nếu đó là hội nghề nghiệp đúng nghĩa như kiểu hội “25 độ C” mà
chúng ta từng nhắc tới).
Và, có một thực tế là, thời trước, ở nơi nào mà báo chí càng kém phát
triển thì thông tin vỉa hè, “phi chính thống” càng lên ngôi. Thập niên
1980, ở Việt Nam, báo chí bị kiểm soát chặt chẽ, không có vai trò nổi bật
nào trong đời sống xã hội ngoài làm giấy gói xôi. Người dân khi ấy
chẳng thể biết “khủng hoảng kinh tế”, “khủng hoảng tài chính toàn cầu”
là thế nào, “mở cửa”, “hội nhập” là cái gì. Càng không có chuyện báo chí
đưa tin và bài phân tích, bình luận về “gói kích cầu”, “cắt giảm đầu tư
công”, “tăng giá điện”, “giảm giá xăng”, chuyên gia kinh tế A nói thế này,
Bộ trưởng X bảo thế kia v.v.
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Còn trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, nhờ thông tin dồi dào hơn
(và phần rất lớn không phải đến từ báo chí mà lại là từ blog, mạng xã
hội), chúng ta có một cảm giác rằng, dù có thể gây hoang mang, nhưng
thông tin luôn mang lại sự hiểu biết và ở một mức độ nào đó, cả sự an
ủi và chia sẻ. Cảm giác này thật khác với thời 1986, khi mỗi cơ quan,
mỗi gia đình, thậm chí mỗi cá nhân, đều như những ốc đảo, một mình
chiến đấu với lạm phát phi mã, đời sống khó khăn, trong tình trạng
không biết “ở trên” đang làm gì, ở ngoài đang làm gì và như thế nào…
Cô độc và đáng sợ.
Cần chú ý là, khi nền báo chí kém phát triển thì không chỉ thông tin vỉa
hè lên ngôi, mà ngay cả thông tin báo chí cũng thành ra “vỉa hè hoá”, “tin
vịt hoá”. Người nào từng sống qua thời bao cấp ở Việt Nam hẳn vẫn còn
nhớ, thỉnh thoảng, đâu đó lại rộ lên chuyện “con cua hình mặt người”
hay “chuột nhiễm xạ ở Chernobyl, to như con chó”, v.v. Tất cả đều là
chuyện nhảm nhí, và bạn biết không, phần lớn tin bài ấy được sản xuất
bởi các báo của ngành… công an. Có thể nói, “quản thì mới nguy to”.
Đó là chuyện ngày trước, còn thời nay, nếu báo chí chính thống không
chứng tỏ được uy tín, sức nặng của nó, thì đến lượt truyền thông
Internet (blog, mạng xã hội, diễn đàn v.v.) trỗi dậy. Bây giờ, nhà báo
không thực hiện chức năng nghề nghiệp của mình, thì giới blogger và
Facebooker sẽ “làm truyền thông”.

Lực lượng cưỡng chế đất ở Văn Giang, buổi sáng ngày 24/4/2012.
Ảnh: một blogger vô danh
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“Làm truyền thông” là hoạt động chính trị
Với cách hiểu theo nghĩa rộng – “ hoạt động chính trị, theo nghĩa rộng,
là tất cả những gì bạn làm để tạo áp lực lên một cá nhân, một cơ quan,
một tổ chức, nhằm thuyết phục họ hành động như ý bạn muốn” – bạn có
thể thấy là “làm truyền thông” đương nhiên cũng là một hình thức hoạt
động chính trị. Các tổ chức, nhóm, hội (như hội “25 độ C” chẳng hạn),
các đảng phái, đều có thể hoặc lập đội ngũ truyền thông riêng của mình
(ví dụ báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt
Nam); có thể gây tác động lên giới truyền thông, thông qua truyền thông
để thuyết phục dư luận theo ý mình muốn. Dư luận ở đây bao gồm tất
cả: người dân, quan chức, nhà hoạch định chính sách, v.v.
Khi các blogger, Facebooker đến những “điểm nóng” về đất đai như
Tiên Lãng, Văn Giang, để viết bài, phỏng vấn, chụp ảnh tung lên mạng,
họ gọi hành động đó đơn giản là “làm truyền thông” – có gì đâu, đơn
giản là truyền tải thông tin thôi mà. Nhưng chính là họ đang tác động để
dư luận hiểu các khía cạnh khác của sự việc – nhất là những phần mà
hệ thống báo chí của Đảng và Nhà nước ta không/chưa/ngại đề cập.
Việc ấy của họ thực chất là “làm chính trị”, với ý nghĩa thật đẹp đẽ của
khái niệm “chính trị” này.
---* Truyền thông hiểu đơn giản là “truyền thông tin”, nghĩa là việc một cá
nhân/tổ chức truyền tải thông tin (dưới các hình thức ngôn ngữ, hình
ảnh, âm thanh, tín hiệu) cho một/các cá nhân/tổ chức khác biết. Nó cũng
có thể được phân loại thành truyền thông cá nhân – thông qua tiếp xúc
trực tiếp giữa người với người như trò chuyện hoặc sử dụng thư tín, điện
thoại; và truyền thông đại chúng – truyền tải thông tin đến một lượng lớn
khán/thính/độc giả nhưng không tiếp xúc trực tiếp với họ. Báo chí, truyền
hình-phát thanh, điện ảnh, Internet đều là các phương tiện truyền thông
đại chúng.
Kỳ 6:
KIỆN, TẠI SAO KHÔNG?
Năm 2012, UBND TP. Hà Nội có một báo cáo, theo đó, trong 9 tháng
đầu năm đã có “178 đoàn đông người đi khiếu kiện”, nổi bật như “vụ
việc của 100 công dân phường Dương Nội, 70 người phường Kiến
Hưng, 40 người phường Yên Nghĩa (Hà Đông), 150 tiểu thương chợ
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Nghĩa Tân (Cầu Giấy), đoàn 200 người dân xã Tiên Dương (Đông Anh),
bệnh binh 5 xã ở huyện Quốc Oai, 160 người dân phố Tân Mai (thị xã
Xuân Mai)...”. (nguồn: VnExpress, 27/9/2012)
VnExpress dẫn lời Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị kể, buổi
sáng ông mở cửa là đã thấy dân đứng chờ đưa đơn, 19h trở về nhà
cũng có người chờ đưa đơn, chưa kể ở cơ quan cũng thường nhận đơn
khiếu nại.
Nếu hiện tại, bạn đang là người không có gì liên quan đến “cửa quan”,
thì nghe nói vậy, chắc bạn cũng thấy… sốt ruột. Cho nên, có thể bạn sẽ
đồng tình với ý kiến của Chủ tịch TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo.
Ông Thảo bảo, việc bà con đi kiện, “mặc áo màu Quốc kỳ, mang theo
khẩu hiệu đòi đất đã làm xấu hình ảnh thủ đô, ảnh hưởng đến ngoại
giao”. Tất nhiên, ông cũng thừa nhận, khiếu kiện là “bày tỏ nguyện vọng
cá nhân”.
Dù sao cũng may cho ông Thảo là ông phát biểu như vậy ở Việt Nam.
Chứ nếu ông phát ngôn tương tự tại một quốc gia dân chủ, nơi có nền
truyền thông phát triển và (phần nào vì thế) nhận thức chính trị của
người dân cao hơn, ông có thể phải lãnh nhiều hậu quả nghiêm trọng
sau đó: bị báo chí phê phán, bị công chúng khiển trách, thậm chí bị mất
chức. Có lẽ bạn cũng thấy: Ở các quốc gia dân chủ, quan chức rất hạn
chế việc chê dân – kể cả khi dân sai đi nữa. Huống chi, kiện tụng lại còn
là một hình thức sinh hoạt chính trị của người dân.
“Đáo tụng đình”, có gì mà vô phúc
Khiếu kiện (khiếu nại + khởi kiện) là việc một cá nhân/ tổ chức yêu cầu
cơ quan hành chính (trong trường hợp khiếu nại) hoặc toà án (trong
trường hợp khởi kiện) buộc một cá nhân/ tổ chức khác phải làm, hoặc
ngừng làm, điều gì đó. Đối chiếu với cách hiểu “hoạt động chính trị, theo
nghĩa rộng, là tất cả những gì bạn làm để tạo áp lực lên một cá nhân,
một cơ quan, một tổ chức, nhằm thuyết phục họ hành động như ý bạn
muốn”, thì bạn sẽ thấy khiếu kiện cũng là hành động chính trị.
Quốc gia vô địch về việc người dân tham gia chính trị bằng cách kiện có
lẽ là Mỹ. Tại đây, chuyện một công dân đâm đơn kiện quan chức chính
quyền hoặc công dân khác xâm hại quyền lợi của mình là “chuyện
thường ngày ở huyện”. Hàng xóm không chăm sóc vườn, để cây leo
mọc tràn lan sang vườn nhà mình: kiện. Đi xin việc, công ty tuyển dụng
ưu tiên người ngoại hình đẹp: kiện. Uống café nóng bị bỏng: kiện. Để
tăng khả năng thắng kiện thì phải thuê luật sư, kết quả là nước Mỹ có
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mật độ luật sư trên đầu người cao nhất thế giới. Nhà khoa học chính trị
Austin Ranney đưa ra con số, cứ 440 người Mỹ thì có một luật sư, trong
khi ở Nhật Bản tỷ lệ này là 10.000:1.
Quá nhiều luật sư, điều này đã khơi nguồn cho nhiều chuyện cười ở Mỹ
và về Mỹ, như là quốc gia đầy một bọn ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi sinh
ra đâm bị thóc chọc bị gạo v.v. Nhưng nhìn từ góc độ chính trị, quản lý
xã hội, thì sẽ thấy đó là biểu hiện của việc người Mỹ tin vào luật pháp,
luôn có ý thức sử dụng luật pháp làm công cụ giải quyết các rắc rối và
bảo vệ quyền lợi của mình. Trong văn hoá chính trị Mỹ, không có khái
niệm “vô phúc đáo tụng đình” – nghĩa là vô phúc thì mới phải đến chỗ
xử kiện, ra toà, tóm lại là “đến cửa quan” – như ở Trung Quốc hay Việt
Nam ta.
Chắc chắn rằng, không một quan chức nào trong bộ máy chính quyền
Mỹ dám nói dân chúng “đi kiện làm xấu hình ảnh đất nước”; và nói
chung là hệ thống tư pháp Mỹ không đợi đến khi dân chúng kéo nhau đi
khiếu kiện tập thể thì mới “xin chủ trương giải quyết”.
Thực tế nào đáng lo ngại?
Xu hướng gần đây của quan chức Việt Nam và những người ủng hộ
chính quyền là vin vào chuyện người dân khiếu kiện sai để tìm cách
“xiết” hoạt động này lại. Ví dụ, UBND TP. Hà Nội cho rằng: “Năm 2012,
trong 23.629 đơn thư khiếu nại-tố cáo có nội dung chủ yếu liên quan đến
các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý trật
tự xây dựng, giao đất nông nghiệp, chỉ có 12% khiếu nại đúng, 14%
khiếu nại có đúng, có sai, còn lại có tới 70% khiếu nại sai”. Quan chức
coi đây như một “thực tế đáng lo ngại”, và từ đó, có ý kiến là phải tìm
kiếm chế tài cụ thể để xử lý các trường hợp khiếu nại-tố cáo sai sự thật.
(nguồn: Hà Nội Mới, 13/4/2013)
Ở đây, xin các bạn chú ý: Nếu tố cáo sai sự thật (tức là bịa đặt người
khác phạm tội), theo luật pháp Việt Nam hiện hành, người tố cáo có thể
phải chịu hình phạt cho tội vu khống. Nhưng với khiếu nại, kiện tụng,
không nền luật pháp tiến bộ nào lại quan niệm đó là “thực tế đáng lo
ngại” do người dân gây ra và cần chế tài xử lý. Nếu có vấn đề gì nghiêm
trọng với việc khiếu nại xảy ra nhiều quá, thì vấn đề đó nằm ở chỗ chính
quyền: Họ đã làm gì, đã ra quyết định hay chính sách gì sai lầm để
khiếu nại tràn lan? (Theo định nghĩa của Luật Khiếu nại-Tố cáo 2011,
khiếu nại hiểu nôm na là công dân đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có
thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của
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cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan
hành chính nhà nước).
Thực tế đáng lo ngại ở đây là: 1. Pháp luật chưa được sử dụng như một
công cụ hiệu quả để bảo vệ người dân; 2. Nhận thức chính trị yếu kém
của quan chức Nhà nước.
Hãy biết bảo vệ mình!
Còn bạn, những lúc bạn hoặc người thân của bạn dính líu vào tranh
chấp, mâu thuẫn, hay cảm thấy quyền lợi chính đáng của mình bị thiệt
thòi, đã bao giờ bạn thử nghĩ tới chuyện đi kiện chưa? Bạn hãy quan
niệm đó là một việc bình thường để tự bảo vệ mình và bảo vệ người
có liên quan. Có khi chỉ đơn giản như là trường hợp ba sinh viên Đại
học Luật TP.HCM mới đây đã gửi thư yêu cầu Đoàn trường xin lỗi họ vì
hành vi xâm phạm bí mật đời tư (tự tiện công bố kết quả học tập của hai
sinh viên lên mạng), và nếu Đoàn không chịu xin lỗi, họ sẽ kiện.
Đây là một câu chuyện có thật, để các bạn tham khảo: Một nữ nhân viên
văn phòng 29 tuổi ở Hà Nội cho biết, chị nhớ như in nỗi xấu hổ của
mình vào năm thứ ba đại học, khi chị là sinh viên duy nhất trong lớp thi
trượt một môn chuyên ngành. Điều này được giáo viên bộ môn thông
báo công khai trước hơn 100 sinh viên của lớp và những tràng cười
nhanh chóng lan đi khắp cả khoa, vì môn đó được cho là rất dễ, tưởng
như ai thi cũng đỗ.
Đặt sang một bên những chuyện như “sự tế nhị”, “phép lịch sự”, “tâm lý
sư phạm” v.v. thì cái đáng nói ở đây là ý thức về quyền riêng tư: Người
dân Việt Nam gần như không có khái niệm về nó, nên nhiều khi vô tư vi
phạm quyền riêng tư của người khác và cũng không có ý thức bảo vệ
sự riêng tư của bản thân mình. Và chúng ta lại càng chưa biết, chưa
nghĩ đến việc dùng đến công cụ luật pháp để “đòi lại công bằng cho bản
thân”, khi quyền ấy cũng như nhiều quyền khác bị xâm phạm. Nhưng lỗi
không hoàn toàn thuộc về chúng ta, bởi thực tế là chính quyền đâu có
thích chúng ta đi kiện, “làm xấu hình ảnh đất nước”.
Kỳ 7
BIỂU TÌNH, ĐÌNH CÔNG VÀ TẨY CHAY
Sau những cuộc biểu tình (có thể chỉ vài chục, cũng có lần tới vài trăm
người tham gia) ở Hà Nội và TP. HCM để chống chính sách đối ngoại
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hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, đến giờ, số đông chúng ta
hẳn là đã hình thành một khái niệm nào đó về biểu tình – cho dù là tán
đồng hay phản đối hành động đó.
Trên lý thuyết, biểu tình được định nghĩa là một hành động chính trị,
trong đó nhiều người tham gia tuần hành cùng nhau nhằm thể hiện một
chính kiến, ví dụ bày tỏ sự ủng hộ hoặc phản đối một cá nhân/ tổ chức/
sự việc nào đó. Việc tuần hành có thể được thực hiện bằng đi bộ, đạp
xe hoặc sử dụng phương tiện khác. Việc tuần hành có thể kết hợp với
gây tiếng động – gọi loa, gõ trống, khua chiêng, thổi kèn, hô khẩu hiệu,
hát. Trong nhiều cuộc biểu tình ở nước ngoài, người ta còn đốt cả ảnh,
hình nộm của quan chức. Tuần hành thường bắt đầu và/ hoặc kết thúc
bằng một cuộc tụ tập tại một địa điểm nhất định, tại đây người ta cùng
đọc và nghe diễn văn, tuyên cáo, tuyên bố, v.v. Phong toả đường đi lối
lại, và ngồi bệt (tọa kháng) cũng được coi là biểu tình – trường hợp sau
được gọi là “biểu tình ngồi”.
Chẳng hạn, để phản đối chính quyền Trung Quốc tham lam, ưa gây hấn
và bắt nạt các quốc gia nhỏ yếu, hoặc để phản đối chính sách đối ngoại
thiếu minh bạch và thiếu nhất quán của Nhà nước Việt Nam trong vấn
đề Biển Đông, một nhóm công dân ở Hà Nội có thể tuần hành đến Đại
sứ quán Trung Quốc hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam, tụ tập trước cổng
các cơ quan này, tổ chức mít-tinh, ra thông cáo, đọc diễn văn, v.v.
Biểu tình có thể là phi bạo lực hoặc bạo lực, hoặc lúc đầu thì ôn hoà
nhưng về sau lại nảy sinh bạo lực – giữa công an, cảnh sát với những
người tuần hành, hoặc giữa chính những người tham gia với nhau, ví dụ
nhóm ủng hộ mâu thuẫn, đánh lộn với nhóm phản đối. Cho nên, luật
pháp ở các quốc gia đa phần đều loại bỏ bạo lực, chỉ chấp nhận biểu
tình ôn hoà; và sự hiện diện của lực lượng công an, cảnh sát chỉ là để
ngăn chặn bạo lực xảy ra.

Một cuộc biểu tình ở Hà Nội, sáng 9/12/2012. Ảnh: AFP.
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Với những hành động được chấp nhận (tuần hành, hô khẩu hiệu, hát,
v.v.), các bạn có thể thấy ngay là không cuộc biểu tình nào lại không
mang tính chất “gây rối trật tự công cộng” ở một mức độ nào đó. Nói
cách khác, đã là biểu tình thì phải tạo chú ý, mà đã tạo chú ý thì những
người biểu tình không thể không làm ồn; chưa nói đã là một cuộc tụ tập
nơi công cộng thì đương nhiên phải có tổ chức. Lấy lý do “gây rối trật tự
công cộng” để giải tán biểu tình chỉ là một chiêu bài để đàn áp quyền tự
do tụ tập (freedom of assembly) và tự do thể hiện chính kiến (freedom of
expression, còn được dịch là “tự do biểu đạt”) của người dân.
(Chúng ta sẽ bàn về những mặt hạn chế của biểu tình trong kỳ sau của
bài viết này.)
Đình công – quyền của người lao động
Theo nghĩa nguyên thuỷ, đình công chỉ giới hạn trong lĩnh vực sản xuất
và dịch vụ, khi những người làm công tổ chức ngừng làm việc trên quy
mô tập thể để phản đối hoặc ra yêu sách nào đó với giới chủ: tăng
lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện vệ sinh, an toàn lao động, v.v.
Tuy nhiên, trên thực tế, cũng có khi đình công vươn ra ngoài quan hệ
giữa người lao động và giới chủ và dẫn đến thay đổi trong chính sách
của nhà nước, thậm chí thay đổi chính thể. Ví dụ đáng nhớ nhất là
những cuộc đình công của phong trào Công đoàn Đoàn kết ở Ba Lan
những năm 1980.
Ở Việt Nam, theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động, từ khi Luật
Lao động có hiệu lực (năm 1995) cho đến năm 2012, cả nước xảy ra
4.922 cuộc đình công (nguồn: Dân Trí ngày 6/4/2013). Bài báo của Dân
Trí cũng cho biết, hầu hết đình công đều tự phát, “100% không do công
đoàn cơ sở tổ chức và lãnh đạo”, “không theo đúng trình tự pháp luật
quy định, có xu hướng lây lan từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp
khác”.
Nếu điều này là có thật, nhà hoạch định chính sách có trách nhiệm sẽ
phải nhận thấy ít nhất hai câu hỏi đặt ra: 1. Trình tự pháp luật quy định
có vấn đề gì không? 2. Công đoàn cơ sở đã thật sự đại diện cho người
lao động chưa? Trong một xã hội dân chủ, nếu nhà hoạch định chính
sách không nhận ra vấn đề thì sẽ có những cá nhân, tổ chức dân sự
vận động để ông/bà ta phải “làm gì đó cho công nhân đi”, bằng không sẽ
mất chức. Ở Việt Nam thì chưa được như vậy, thậm chí, ngay cả
chuyện bạn đến gặp Chủ tịch Công đoàn đề nghị tổ chức đình công
cũng đã là việc không nên làm – vì… bạn có chắc là Công đoàn đứng
về phía bạn không?
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“Tẩy chay các chú”
Tẩy chay là việc một số người/ nhóm (tức là cá nhân hoặc tổ chức) từ
chối giao thiệp, giao dịch mua bán với một đối tượng nào đó, ví dụ một
doanh nghiệp bóc lột lao động, hoặc toàn bộ hàng hoá của các doanh
nghiệp bán hàng giả hàng rởm, gây ô nhiễm môi trường, đối xử thô lỗ
và từng lăng mạ khách hàng v.v.
Chuyện tẩy chay không còn là mới mẻ, nhất là trong nền kinh tế toàn
cầu hoá. Ví dụ, ở Hàn Quốc từng có phong trào tẩy chay thịt bò Mỹ
(năm 2008), còn tại Trung Quốc, khi tranh chấp biển đảo với Nhật Bản
leo thang, nhiều hiệu sách Bắc Kinh đã ngừng bán các ấn phẩm của
Nhật. Tương tự, doanh nghiệp xuất khẩu chuối Philippines khốn đốn khi
đối tác Trung Quốc đồng loạt từ chối nhập khẩu để trả đũa Philippines
trong tranh chấp chủ quyền. Ngay sau sự cố này, cơ quan xúc tiến
thương mại của Philippines đã phải tính đến khả năng tìm kiếm, mở
rộng thị trường hoa quả ở các nước khác, như châu Âu.
Tại Việt Nam, vào năm 1919, cũng từng có phong trào “tẩy chay các
chú”, tức là tẩy chay các chú khách (doanh nhân Hoa kiều). Tinh thần
chung là “người Việt Nam buôn bán với nhau, không mua hàng của Hoa
kiều”. Có tài liệu nói rằng phong trào được sự hưởng ứng của cả giới
doanh thương lẫn sinh viên, viên chức tại Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng,
Nam Định… 89 năm sau, vào năm 2008, với sự cố Vedan xả nước
“giết” sông Thị Vải, một chiến dịch tẩy chay đã nổi lên, khởi đầu từ
những lời kêu gọi trên mạng Internet. Nhiều siêu thị lớn tại Hà Nội và
TP.HCM đồng loạt ngừng phân phối sản phẩm bột ngọt Vedan. Không
rõ chiến dịch này kéo dài bao lâu.
Tuy nhiên, về căn bản, tẩy chay rất hiếm xảy ra ở Việt Nam, ngay cả
trong những chuyện không liên quan gì đến chính quyền, nghĩa là chẳng
có gì nhạy cảm: Như các hàng “phở quát, cháo chửi” khét tiếng ở thủ đô
Hà Nội chẳng hạn, chưa bao giờ họ nghĩ đến khả năng bị tẩy chay.
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Poster của một phong trào kêu gọi tẩy chay hàng hoá sản xuất tại Trung Quốc.

Một nhân viên kiểm toán xã hội ở tập đoàn Bureau Veritas từng cho
người viết bài này biết: “Người tiêu dùng có ý thức cao là người không
chỉ quan tâm tới chất lượng và giá cả, mà còn rất quan tâm tới một điểm
thứ ba, là sản phẩm được làm ra như thế nào. Ở các nước phát triển,
người ta sẵn sàng tẩy chay một sản phẩm nếu họ biết rằng nhà sản xuất
ra nó sử dụng lao động trẻ em, hay gây ảnh hưởng độc hại đến môi
trường. Chỉ cần một lần vi phạm bị phát hiện, cả một thương hiệu nổi
tiếng có thể đi tong”. Đối chiếu với đó, các bạn có thể thấy là người tiêu
dùng Việt Nam còn chưa có ý thức bảo vệ chính mình, nói gì đến ý thức
bảo vệ môi trường hay quan tâm đến quyền lợi của những người lao
động khác.
Bên cạnh việc người dân thiếu hiểu biết về quyền lợi của mình, sự thiếu
vắng các tổ chức dân sự đúng nghĩa cũng là nguyên nhân dẫn đến
chuyện tẩy chay – với ý nghĩa là một hành động chính trị – hầu như
không được sử dụng để gây áp lực. Kêu gọi tẩy chay trên mạng (như
với vụ Vedan) có lẽ vẫn quá yếu, không đủ tạo hiệu quả đáng kể nào.
Đình công, biểu tình trong văn hoá chính trị Việt Nam
Trở lại với chuyện biểu tình, có thể bạn cũng đã nhận thấy đó là một
hình thức hoạt động chính trị có hiệu quả đối với những người tham gia,
ở chỗ nó tác động mạnh tới cộng đồng, nó gây chú ý và khiến người
biểu tình có thể tạo sức ép chính trị. Nhưng đối với những người khác,
nó không thể không gây thiệt hại dù ít dù nhiều: Chẳng hạn, nó cản trở
quyền tự do đi lại của một số công dân, có khi là rất nhiều công dân. Với
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đình công cũng vậy. Trên thế giới, từng có những cuộc biểu tình và đình
công của ngành hàng không, đường sắt, taxi, làm trì trệ, thậm chí gây tê
liệt giao thông của cả một thành phố.
Do vậy, để nhìn nhận sự việc một cách khách quan, đến đây, chúng ta
sẽ đi sâu vào các khía cạnh có thể gây tranh cãi của biểu tình trong bối
cảnh văn hoá chính trị Việt Nam, nơi số đông dân chúng vẫn giữ tâm lý
sợ nhà nước, chưa suy nghĩ nhiều về nhân quyền và chưa biết cách
“thực hành dân chủ”.
Tuy nhiên, đó là câu chuyện của kỳ sau.
Kỳ 8
BIỂU TÌNH, ĐÌNH CÔNG TRONG VĂN HOÁ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM
Mùa đông năm 2008, nhà báo Nguyễn Hoàng Linh (Tổng Biên tập tờ
Nhịp Cầu Thế Giới của cộng đồng người Việt ở Hungary) chuẩn bị rời
Budapest về Hà Nội nghỉ Giáng sinh. Vé máy bay đã mua, đồ đạc đã
đóng gói, đã hẹn hò đầy đủ với người thân, bạn bè ở Việt Nam, nhưng
sát ngày khởi hành, ông Linh sững sờ trước nguy cơ không đi được:
Toàn bộ nhân viên Sân bay Quốc tế Budapest, giới tài xế xe buýt của
Công ty Giao thông Công cộng Budapest BKV, phối hợp cùng ngành
đường sắt, đang tổng đình công đòi tăng lương. Giao thông cả nước bị
đình trệ. Hành khách và hành lý đều vạ vật, ngổn ngang trên sân bay.
Ông Linh gọi điện về Việt Nam báo rằng chuyến bay có thể bị hoãn vô
thời hạn. Người thân, bạn bè của ông nghe tin, ai cũng bực bội “cái bọn
đình công”: Ích kỷ, nhỏ nhen, lợi dụng đúng thời điểm mùa Giáng sinh,
nhu cầu đi lại của nhân dân đang cao, để đình công, thật hãm tài.
Điều kỳ lạ là chính những người trong cuộc – dân Hungary và du khách
ngoại quốc, “nạn nhân” trực tiếp của cuộc đình công – thì lại rất chịu
đựng và không có ý kiến gì đặc biệt. Nhà báo Nguyễn Hoàng Linh tìm
hiểu và thấy tuyệt nhiên không thấy ai có thái độ cáu kỉnh, trách móc.
Thậm chí mọi người còn tỏ ra thông cảm với giới nhân viên đình công
và ai cũng nhất trí là phải có sự phối hợp giữa sân bay, xe buýt với
đường sắt, sao cho… thiệt hại lên đến mức cao nhất, bởi có vậy mới
mong Chính phủ Hungary lùi bước trước các nghiệp đoàn.
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Hành khách bị kẹt trên Sân bay Quốc tế Budapest, tháng 12/2008. (Ảnh:
Nguyễn Hoàng Linh)

Vì sao khác biệt?
Điều gì làm nên sự khác biệt giữa thái độ của người Việt Nam và người
Hungary trước biểu tình và/hoặc đình công? Có thể đến lúc này bạn đã
nhìn ra nguyên nhân rồi: Đó là sự khác biệt trong văn hoá chính trị của
hai nước.
Các nhà khoa học định nghĩa văn hoá chính trị là “tập hợp các thái độ,
giá trị, tình cảm, thông tin và kỹ năng về / liên quan đến chính trị của
người dân trong một xã hội”, văn hoá chính trị “tạo nên môi trường tâm
lý - xã hội, nơi diễn ra các xung đột chính trị, nơi người ta ban hành
chính sách”.
Để dễ hiểu, bạn có thể hình dung văn hoá chính trị gồm hai thành tố căn
bản: nhận thức chính trị (hiểu biết của người dân về chính trị) và tình
cảm chính trị (cảm xúc, sở thích, yêu/ghét liên quan đến chính trị).
Đương nhiên là nhận thức chính trị và tình cảm chính trị của người dân
mỗi nước mỗi khác. Nói về nhận thức chính trị, nếu bạn hỏi một người
Mỹ xem Tổng thống Mỹ sống và làm việc ở đâu, nhiều khả năng ông/bà
ta sẽ trả lời đúng, là Nhà Trắng. Còn nếu bạn hỏi ông bác và bà dì của
bạn xem Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam sống và làm việc ở đâu, có
khi bác và dì bạn mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, và ta
chẳng biết câu nào đúng.
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Nói như vậy, không có nghĩa là tác giả bài viết này cho rằng dân Mỹ
nhận thức chính trị cao hơn dân Việt Nam, bởi vì một câu hỏi và câu trả
lời khó nói lên được gì. Ngoài ra, giả sử có nghĩ thế thật, tác giả cũng
không dám nói, vì… sợ cái thành tố thứ hai trong văn hoá chính trị, là
tình cảm chính trị.
Về tình cảm chính trị cũng vậy, nó rất đa dạng. Ngay trong cùng một
nước Mỹ, tại cùng một thời điểm, có người xem việc Mỹ phát động chiến
tranh chống khủng bố, bắt đầu từ Afghanistan (năm 2001), là cần thiết,
nên làm, đáng ủng hộ; ngược lại, có người thì căm ghét, phản đối. Tuy
nhiên, cũng có những tình cảm chung của cả một cộng đồng, trên cơ sở
những giá trị chung, hay là những quan niệm chung về cái tốt, cái xấu.
Ví dụ ta có thể tin rằng đại đa số người Mỹ thích sự độc lập, thích quan
niệm rằng dân chủ thì lành mạnh hơn là độc tài. Tình cảm ấy của họ
dựa trên một giá trị chung mà họ đề cao, là tự do.
Tương tự, đại đa số người Việt Nam, nếu được khảo sát, sẽ nói rằng họ
có thiện cảm với nước Lào hơn với Trung Quốc, mặc dù trên thực tế có
thể họ chẳng biết nhiều về Lào, hoặc biết về Lào ít hơn về Trung Quốc.
Vì một trong các giá trị chung của dân Việt Nam hiện nay có lẽ là tinh
thần dân tộc chủ nghĩa (nationalism). Chúng ta tin rằng nationalism là
một phẩm chất tốt đẹp, ngược với ở châu Âu, nơi nó lại đang bị coi là
xấu, tiêu cực.
Và, tình cảm chính trị có thể khiến cho nhiều bạn đọc Việt Nam “ném
đá” một tác giả nào đó ngay tắp lự nếu hắn dám nói rằng dân Mỹ nhận
thức chính trị cao hơn dân Việt Nam.
Vì chúng ta thuộc về văn hoá chính trị Việt Nam…
Văn hoá chính trị - gồm nhận thức chính trị và tình cảm chính trị - là cái
tạo nên sự khác biệt trong thái độ của một xã hội, một cộng đồng nào đó
đối với biểu tình, đình công, và các hoạt động chính trị khác như thành
lập đảng phái, vận động, kiện tụng, làm truyền thông, v.v.
Văn hoá chính trị là cái khiến cho, sau khi ba sinh viên Đại học Luật
TP.HCM ra tuyên bố kêu gọi “công lý cho Đoàn Văn Vươn”, những
người ra mặt phản đối họ nhất lại chính là… Đoàn trường. Và khi họ đòi
Đoàn trường xin lỗi, nếu không sẽ kiện, một số “luật gia, luật sư tương
lai”, bạn của họ, đã mở một chiến dịch công kích họ, thành lập cả “Hội
những người bảo vệ hình ảnh của sinh viên Luật”. Nếu ở một nền văn
hoá chính trị khác, với nhận thức chính trị khác, có lẽ các “luật gia, luật
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sư tương lai” đó phải phấn khởi khi có một vụ kiện như thế, và hơn ai
hết, phải ủng hộ việc đồng nghiệp, đồng môn của mình làm.
Văn hoá chính trị là cái khiến cho một số người dân, khi ra công viên
Nghĩa Đô ở Hà Nội sáng chủ nhật 5/5/2013 để tham gia “dã ngoại nhân
quyền”, phải đối diện với ánh nhìn thiếu thiện cảm của những người
khác. Và đây là một comment thể hiện tình cảm chính trị của nhiều
người Việt Nam với “đám biểu tình”: “Họ đứng nói chán họ đi một vòng
hồ, họ nói chán chẳng có ai nghe nên họ chuyển sang nói bằng loa
nhưng cũng chẳng có ai quan tâm, nên họ về. Cả công viên bao nhiêu
người qua lại chơi đùa, có ai để ý họ đâu? Người ta vẫn cứ chơi, hai
quả đồi vẫn đông tấp nập mà”.
Đến đây câu hỏi đặt ra là: Vậy, có văn hoá chính trị tốt, văn hoá chính trị
xấu không? Trả lời: Điều chắc chắn là văn hoá chính trị mỗi nơi mỗi
khác, và thật khó tuyên bố cụ thể văn hoá chính trị nước này thì tốt,
nước kia thì xấu. Thế nhưng, cũng có những giá trị chung, những giá trị
phổ quát, mà nếu đã coi mình thuộc về nhân loại tiến bộ thì chúng ta sẽ
tự nhiên thừa nhận, ví dụ những quyền căn bản của con người. Chúng
ta khó có thể chấp nhận một xã hội nơi phụ nữ ngoại tình bị ném đá đến
chết, người đồng tính bị xử tử, rồi ta bảo rằng “vì luật pháp, vì văn hoá
chính trị của họ là như thế, tốt xấu kệ họ, nói chung đều đáng tôn trọng
cả”.
Người viết xin để bạn đọc tuỳ ý đánh giá xem văn hoá chính trị Việt Nam
hay dở thế nào. Còn về phong trào đình công ở Hungary tháng 12/2008,
sau nhiều ngày giao thông bị tê liệt, Chính phủ Hungary và các nghiệp
đoàn của bên đình công đã đạt được thỏa thuận vào phút cuối với sự
nhượng bộ của chính quyền. Và nhà báo Nguyễn Hoàng Linh về Việt
Nam, mang theo một trải nghiệm hồi hộp và thú vị về "bất tuân dân sự".

Kỳ 9
MẶT TRÁI CỦA BIỂU TÌNH
Một trong những mặt trái của biểu tình – và nó càng trở nên nghiêm
trọng trong văn hoá chính trị “phản biểu tình” của Việt Nam – là sự cản
trở tự do đi lại. Vì “phố phường chật chội, người đông đúc”, biểu tình có
nguy cơ gây ảnh hưởng đến giao thông, mà đấy là người biểu tình ở
nước ta còn chưa sử dụng biện pháp phong toả đường đi lối lại, cắm
trại, dựng rào v.v. đấy nhé.
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Ở một quốc gia dân chủ, với văn hoá chính trị thừa nhận và ủng hộ biểu
tình, thì để vừa đảm bảo quyền tự do biểu đạt của nhóm người biểu
tình, vừa đảm bảo quyền tự do đi lại của những người khác, chính
quyền sẽ phải có các biện pháp như bố trí lực lượng hỗ trợ người biểu
tình (dẹp đường, hướng dẫn giao thông...), đảm bảo những không gian
công cộng thích hợp cho việc biểu tình. Ở Việt Nam thì khác: Chính
quyền gộp tất cả những người đi biểu tình vào một rọ, gồm các “đối
tượng” hoặc là phản động nhân danh yêu nước, hoặc là bị bọn phản
động lợi dụng, lôi kéo. Từ quan niệm đó đến hành động cụ thể như thế
nào thì chúng ta đều đã biết, nên người viết sẽ không “kể lể” thêm, mà
sẽ bàn về các trường hợp có mâu thuẫn, xung đột thật sự liên quan đến
biểu tình, ở phần tiếp sau.
“Ông Nguyễn Sinh Hùng và thế lưỡng nan”
Biểu tình hoàn toàn có thể cản trở nghiêm trọng quyền tự do đi lại của
một cá nhân cụ thể. Ví dụ, đó là khi những người biểu tình chặn cổng
Văn phòng Quốc hội, không cho ông Nguyễn Sinh Hùng ra đường khi
đã hết giờ làm. (Xin các bạn lưu ý, đây chỉ là một ví dụ giả tưởng, trên
thực tế bản thân người viết cũng không biết chính xác ông Nguyễn Sinh
Hùng làm việc ở đâu). Trong trường hợp này, chúng ta đối diện với một
thứ mà các nhà khoa học ưa gọi là “thế lưỡng nan”:
Vì ông Nguyễn Sinh Hùng là Chủ tịch Quốc hội, là quan chức, cho
nên ông có nghĩa vụ phải lắng nghe ý kiến của người dân, tôn trọng
quyền tự do biểu đạt và biểu tình của công dân;

Vì ông Nguyễn Sinh Hùng là một công dân Việt Nam, nên ông có
quyền riêng tư, quyền tự do đi lại, tự do về thân thể, và ông phải được
đi đâu tuỳ ý sau khi đã hết giờ làm việc. Do đó, khi bị cản trở tự do đi lại,
ông có quyền khởi kiện.


Trên giác độ luật pháp thuần tuý, công dân Nguyễn Sinh Hùng quả thật
có thể kiện những kẻ đã xâm phạm quyền của ông. Tuy nhiên, trong văn
hoá chính trị ở nhiều nước, người ta thường quan niệm lãnh đạo, quan
chức là luôn phải ở một thế chịu thiệt thòi trước công luận hơn người
dân, và sẽ rất nực cười nếu lãnh đạo, quan chức muốn “ăn thua đủ” với
dân – cái này trong tiếng Việt gọi là “tiểu nhân”. Đương nhiên là ông
Hùng có quyền kiện và có thể kiện, nhưng nếu ông làm thế thì sẽ rất
buồn cười trong mắt các chính trị gia đồng nhiệm, đồng nghiệp của ông
ở nước ngoài.
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Tương tự, chúng ta sẽ không thể thấy Tổng thống Clinton hay đảng Dân
chủ tìm cách can thiệp, đóng cửa tờ báo nào dám bôi nhọ ông và
chuyện tình ái, bồ bịch của ông. Tổng thống Bush cũng không thể truy
tìm và khởi kiện kẻ nào dám vẽ bẩn vào ảnh ông rồi vác đi biểu tình, rồi
đốt… Bởi vì văn hoá chính trị của người Mỹ, về căn bản, ủng hộ quyền
tự do biểu đạt, ngôn luận của công dân và buộc lãnh đạo phải chấp
nhận “chịu thiệt”, “tỏ ra quân tử” trong mắt dư luận.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng đừng quên rằng, trong các chế độ dân chủ,
ghế của quan chức phụ thuộc vào lá phiếu của người dân, nên quan
chức có xu hướng nhượng bộ trước những phản ứng của người dân và
tìm cách thuyết phục họ, chứ không dám đối đầu.
Nếu chúng tôi thích “biểu tình chống biểu tình”, thì sao?
Trường hợp nói trên là khi biểu tình cản trở quyền tự do đi lại của một
cá nhân cụ thể - một quan chức. Còn trường hợp sau đây hơi khác.
Giả sử sau khi Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt cá trên vùng biển
Hoàng Sa và Trường Sa, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam
chỉ nói vài câu phản đối như thường lệ. Giả sử khoảng 300 người ở
quận Nhất, TP.HCM nổi giận – trong đó một nửa phẫn nộ với Trung
Quốc, một nửa bất mãn về chính sách ngoại giao của Chính phủ Việt
Nam – và họ xuống đường biểu tình. Giả sử cùng lúc, có khoảng 300
người dân ở quận Hai, TP.HCM lại suy nghĩ ngược lại hoàn toàn – một
nửa trong số họ cho rằng Trung Quốc cấm đánh bắt cá là đúng (cần
phải bảo vệ và khai thác tiết kiệm tài nguyên thuỷ hải sản chứ, bất luận
tài nguyên ấy của quốc gia nào), một nửa ủng hộ chính sách ngoại giao
của Việt Nam (phản ứng ở mức độ như người phát ngôn đã phản ứng
thôi chứ còn làm gì hơn được nữa).
Câu hỏi đặt ra là: 300 người ở quận Hai có thể đi biểu tình phản đối 300
người ở quận Nhất không?
Câu trả lời: Có, nếu như đúng là tất cả công dân Việt Nam đều được
hưởng quyền tự do ngôn luận và tự do tụ tập.
Vậy sẽ ra sao nếu trên đường phố, các nhóm cư dân bất đồng quan
điểm cứ biểu tình qua lại như thế?
Chẳng sao cả, chuyện đó là… bình thường trong một xã hội dân chủ, có
nền văn hoá chính trị thiên về các giá trị dân chủ, tự do, nhân quyền. Có
điều, trong mọi trường hợp, bạo lực phải bị lên án và loại bỏ; xúc phạm
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danh dự, nhân phẩm người khác là một tội có thể bị kiện và bị xử lý theo
pháp luật. Khi ấy, vai trò của luật pháp và của Nhà nước càng trở nên
quan trọng hơn trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tụ tập của
các bên, quyền tự do đi lại của những người khác, giữ gìn trật tự trị an
và điều hoà các lợi ích mâu thuẫn. Việc này, tất nhiên, chưa bao giờ dễ
dàng.

Vai trò của lực lượng công an là bảo vệ người biểu tình chứ không phải là vật người
biểu tình như thế này.
Ảnh: Một dân phòng (hoặc công an mặc thường phục) đánh biểu tình viên Phan
Nguyên, ngày 12/6/2011.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một điểm quan trọng: Sẽ là một nhà nước lưu
manh, phản động, nếu chính nhà nước bí mật tổ chức cho một nhóm
trong xã hội chuyên đi “biểu tình chống biểu tình”. Nói cách khác, nếu
chính quyền dùng tiền ngân sách, dùng quyền lực của lãnh đạo, để huy
động lực lượng “phản biểu tình”, “đấu tranh với các luận điểm sai trái,
thù địch” của một số công dân, mà thực chất là tấn công vào quyền tự
do ngôn luận của những công dân ấy, thì đó là biểu hiện của một nhà
nước độc tài đáng ghê tởm.
Khi văn hoá chính trị khó chấp nhận biểu tình
Ở đâu cũng vậy, biểu tình có những hành động đặc thù như gây tiếng
ồn, phong toả đường đi lối lại, thậm chí có khi còn kéo theo bạo lực –
giữa công an, cảnh sát với những người tuần hành, hoặc giữa chính
những người dân với nhau, nhóm phản đối gây lộn với nhóm ủng hộ
như trong ví dụ giả tưởng nêu trên. Đó chính là các mặt trái của biểu
tình, và trong văn hoá chính trị của Việt Nam thì những hạn chế đó càng
bị khuếch đại: Bạn hãy hình dung một nơi đường phố chật hẹp, bụi bặm,
vỉa hè là không gian kinh doanh (mà đoàn người đi biểu tình có thể gây
ảnh hưởng đến việc kinh doanh đó), và đa số dân chúng thì tới gần 70
năm nay không có ý niệm nào về việc “tự nhiên ra ngoài đường hò hét”.
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Liệu văn hoá chính trị như thế có tạo ra một môi trường tâm lý-xã hội
ủng hộ biểu tình và các hoạt động chính trị khác không? Chúng ta thấy
ngay là không.
Vậy khi văn hoá chính trị về cơ bản là chống lại việc biểu tình, thì một số
ít người muốn thể hiện chính kiến thông qua hành động biểu tình có thể
và nên làm gì? Có nên hò hét, chửi bới kể tội “phe kia”, đốt cờ/ảnh,
phong toả đường xá v.v.? Chúng ta sẽ tiếp tục vấn đề gây tranh cãi này
ở kỳ sau, với câu chuyện về một hình thức hoạt động chính trị khác,
xuất phát từ một phương pháp đấu tranh của vị anh hùng dân tộc Ấn Độ
Mahatma Gandhi: bất tuân dân sự.
Kỳ 10
BẤT TUÂN DÂN SỰ HAY LÀ “PHẢN ĐỘNG”
Bối cảnh của bài viết này: Ở Long An vừa diễn ra một phiên toà thu hút
sự chú ý của công luận, tại đó, hai em Uyên và Kha bị kết án tù vì tội
tuyên truyền chống phá Nhà nước. Trong cáo trạng, hành vi cấu thành
tội của các em bao gồm việc dán một lá cờ vàng ba sọc đỏ kèm khẩu
hiệu kêu gọi chống cộng.
Dưới góc độ luật pháp, hành vi dán cờ vàng của Uyên và Kha không vi
phạm bất cứ điều khoản nào của Bộ luật Hình sự. Dưới góc độ nhân
quyền, việc hai em làm hoàn toàn thuộc phạm vi của quyền tự do biểu
đạt. Dưới góc độ công lý, việc áp đặt một án tù rất dài lên hai thanh niên
còn rất trẻ, lại chỉ vì những hành vi hoàn toàn không gây hại cho cộng
đồng – so với việc kết án nhẹ hoặc bao che cho nhiều kẻ lạm quyền,
tham nhũng, giết người v.v. – thể hiện sự tăm tối, tệ hại của công lý ở
Việt Nam.
Nhưng, đặt luật pháp, nhân quyền và công lý sang một bên, xét trong
bối cảnh văn hoá chính trị Việt Nam, hành động dán cờ vàng của Uyên
và Kha có thể gây phản cảm cho “một bộ phận dư luận”, bất chấp động
cơ yêu nước của hai em.
Ở bài trước, các bạn đã biết rằng văn hoá chính trị hiểu đơn giản là môi
trường tâm lý-xã hội mà trên đó nền chính trị vận hành. Khó mà mô tả
văn hoá chính trị ở Việt Nam chỉ trong vài dòng viết, nhưng có thể thấy
một trong các đặc điểm của nó là tâm lý nể sợ chính quyền, quan niệm
rằng chính quyền luôn đúng, và mọi hành vi phản kháng, chống đối thì
đều là “phản động”, “phản cảm”, “gây rối”, “có dụng ý xấu”, “phá hoại”.
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Mặc dù pháp luật không quy định cấm sử dụng cờ của chế độ cũ,
nhưng dường như ai cũng nghĩ rằng dán cờ vàng ba sọc đỏ là hành
động chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống Đảng thì tức là chống
chính quyền, chống chính quyền thì… đi tù!
Nếu Mahatma Gandhi ở Việt Nam…
Vào những năm đấu tranh giành độc lập cho Ấn Độ, nhà hoạt động nổi
tiếng, người mà toàn dân Ấn Độ tôn xưng là “Thánh” – Mahatma Gandhi
(1869-1948) – đã phát triển một phương pháp đấu tranh mà ông gọi là
“bất tuân dân sự phi bạo lực”, “bất bạo động” (tiếng Anh: nonviolent civil
disobedience, tiếng Ấn: satyagraha). Đây là một hình thức hoạt động
chính trị theo đó, người dân từ chối tuân thủ luật pháp của nhà cầm
quyền để tỏ thái độ phản kháng và buộc chính quyền phải thay đổi chính
sách hay một đạo luật cụ thể nào đó; sự bất tuân này hoàn toàn ôn hoà,
không sử dụng vũ lực.
Các biểu hiện của bất tuân dân sự khá đa dạng, tuỳ sự sáng tạo của
người tiến hành. Như các bạn có thể đã thấy, nó bao gồm cả đình công,
tẩy chay, biểu tình. Còn có việc bất hợp tác với cơ quan chính quyền,
chẳng hạn, bằng cách nhất định không tuân theo đạo luật hoặc chính
sách mà mình phản đối. Rosa Parks (1913-2005), người phụ nữ nổi
tiếng của phong trào đòi quyền cho người da đen ở Mỹ, đã thể hiện sự
bất tuân của mình đối với chính sách phân biệt chủng tộc bằng cách từ
chối đứng dậy nhường ghế cho một người da trắng trên xe buýt – dù
theo luật pháp Mỹ lúc đó thì xe buýt có quy định chỗ ngồi riêng cho dân
da đen và dân da trắng.
Bạn thấy đấy: Bản chất của bất tuân dân sự là chống lại những đạo luật,
chính sách mà ta cho là bất hợp lý, bất công. Nói cách khác, đã thực
hiện bất tuân dân sự, nghĩa là phải có hành vi vi phạm pháp luật. Như ở
Việt Nam, gần như chắc chắn nó sẽ đi ngược với đường lối-chủ trương
của Đảng, Nhà nước, và sẽ được gọi là “phản động”.
Tại Ấn Độ trong những năm tháng giành độc lập, phong trào đấu tranh
bất bạo động do Gandhi khởi xướng được hưởng ứng nhiệt liệt: Hàng
nghìn người tuần hành, biểu tình ngồi, từ chối đóng thuế (để phản đối
luật muối của chính quyền thực dân)... Khi bị cảnh sát đàn áp, họ vẫn
nhất quyết giữ tinh thần phi bạo lực: Không chống cự, chấp nhận vào tù
càng đông càng tốt. Mục đích của họ là thu hút chú ý và giành sự ủng
hộ của cộng đồng. Cảnh sát càng hành xử tàn bạo thì sự ủng hộ dành
cho phong trào bất bạo động càng có khả năng cao hơn.
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Tương tự, sự đàn áp của cảnh sát đối với những người phụ nữ đòi
quyền bỏ phiếu đầu thế kỷ 20, với những người da đen chống phân biệt
chủng tộc thập niên 1960, đã khiến cho ngày càng có thêm dư luận cảm
thông và ủng hộ sự nghiệp của những nhà đấu tranh nhân quyền. Tác
giả bài viết này cũng tin rằng, làn sóng phản đối chiến tranh Việt Nam
hẳn là đã dâng cao ở Mỹ, khi các kênh truyền hình phát đi hình ảnh
cảnh sát Mỹ cầm roi vụt toé máu một người biểu tình.
Thế nhưng, nếu so với Việt Nam, thì ở đây có hai vấn đề: Thứ nhất là
vai trò của hệ thống truyền thông (báo chí – truyền hình có được tuỳ ý
lựa chọn thông tin, hình ảnh mà họ muốn sử dụng không?); thứ hai là…
văn hoá chính trị (tâm lý xã hội có ủng hộ hoặc ít nhất là tôn trọng
những người quan tâm đến chính trị không?).
Bạn hãy thử nghĩ về một ví dụ giả tưởng: Nếu Mahatma Gandhi ở Việt
Nam thời nay và tham gia biểu tình ngồi trước cổng Quốc hội hay Toà
án Nhân dân Tối cao, liệu hình ảnh ông có được phản ánh một cách
đẹp đẽ trên truyền hình? Và liệu ông có được đông đảo người dân ủng
hộ?

"Xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện này. Chúng tôi đang cố gắng thay đổi thế giới".
(Ảnh không rõ nguồn trên Internet)

Bất tuân dân sự ở Việt Nam
Những năm gần đây, ở Việt Nam, có nhiều chính sách và đạo luật bất
hợp lý hoặc gây tranh cãi, mà nếu ở trong một không gian văn hoá
chính trị khác, rất có thể bất tuân dân sự đã xảy ra. Ví dụ như chính
sách “toàn dân đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy”,
được cụ thể hoá bằng Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 19/6/2007 của
Chính phủ.
Không bàn đến tính đúng đắn hay bất hợp lý của Nghị quyết này, ta có
thể thấy đây là một chính sách gây tranh cãi. Ở trong một nền văn hoá
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chính trị khác, bất tuân dân sự hoàn toàn có thể xảy ra khi một nhóm
người (ví dụ: những người kinh doanh mũ lưỡi trai, nón lá…) nhất định
không đội mũ bảo hiểm khi ra đường, nếu bị công an bắt thì nhất định
không nộp phạt, và viết bài, xuất hiện trên báo chí-truyền hình để tỏ thái
độ phản đối.
Gần đây hơn, vào năm 2012, Bộ Công an ra Thông tư 27/2012 quy định
áp dụng mẫu chứng minh thư nhân dân mới trong đó công dân phải
khai báo cả tên cha mẹ. Đây là một chính sách không chỉ bất hợp lý mà
còn thiếu nhân văn và đe doạ xâm phạm quyền riêng tư. Nếu ở trong
một nền văn hoá chính trị lành mạnh, bất tuân dân sự hoàn toàn có thể
xảy ra khi các công dân (ví dụ những người là con nuôi, con ngoài giá
thú, con của bố/mẹ đơn thân) nhất định không làm chứng minh thư mới,
hoặc nếu làm thì dán kín phần tên cha mẹ lại. Đó cũng là một hành
động thể hiện sự phản kháng đối với một chính sách mà họ thấy không
thể chấp nhận.
Thật may là cuối cùng, Bộ Công an đã dừng “sáng kiến” này lại, nhưng
đó không phải là vì kết quả của một phong trào bất tuân dân sự nào.
Một ví dụ rõ hơn và đã xảy ra trên thực tế, là câu chuyện của “sinh viên
tự thú” Nguyễn Anh Tuấn. Ngày 26/4/2011, ba tuần sau phiên sơ thẩm
xét xử Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ vì tội “tuyên truyền chống phá Nhà
nước”, anh Tuấn, lúc đó là sinh viên năm thứ ba Học viện Hành chính
Quốc gia, đã gửi đơn cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khẳng định
anh có “tàng trữ” tài liệu mang nội dung chống đối Nhà nước và do đó
cũng cần phải bị truy tố với cùng tội danh như ông Vũ. Trong trường
hợp này, anh Tuấn thể hiện sự phản kháng đối với một điều luật xâm
phạm tự do ngôn luận: Điều 88 Bộ luật Hình sự.
Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, anh Tuấn cũng nhận được một làn sóng
lăng mạ trên mạng, cho rằng anh “thần kinh”, “hoang tưởng”, “thích chơi
trội, đánh bóng tên tuổi” v.v.
Văn hoá chính trị có thay đổi được không?
Đến đây thì hẳn các bạn đã thấy là bất tuân dân sự chỉ có thể đạt kết
quả nếu những người tham gia thu hút được sự chú ý và ủng hộ từ dư
luận, mà muốn như thế thì lại cần hai điều kiện: 1. Hệ thống truyền
thông độc lập (tương đối); 2. Nền văn hoá chính trị chấp nhận sự phản
biện, phản kháng đối với chính quyền.
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Và từ đó đi đến kết luận mà bài viết này hướng tới: Những nhà hoạt
động ở Việt Nam, trong mọi lĩnh vực như tổ chức công đoàn, bảo vệ môi
trường, bảo vệ nhân quyền, chống tham nhũng v.v. đều phải cân nhắc
đến yếu tố “văn hoá chính trị” trước khi tiến hành bất cứ công việc nào
có liên quan đến cộng đồng. Dù đó là biểu tình, khiếu kiện, đình công,
tẩy chay. Dù đó là đi bộ diễu hành, đạp xe phản đối tăng giá xăng, tẩy
chay công cụ tìm kiếm Cốc Cốc, hay dã ngoại nhân quyền, chặn cổng
Quốc hội và Toà án Nhân dân để gửi đơn kiện. Suy cho cùng, làm chính
trị là thực hành khả năng thuyết phục và vận động người khác, khả
năng thu phục số đông.
Nhưng giả sử văn hoá chính trị hủ lậu đến cùng cực thì sao, không lẽ
vẫn phải “điều chỉnh” theo nó? Cá nhân tác giả tin rằng văn hoá chính trị
là cái có thể thay đổi, và “cân nhắc đến yếu tố văn hoá chính trị” không
hề đồng nghĩa với chấp nhận thoả hiệp, né tránh.
Khi tiến hành đấu tranh bất bạo động, Gandhi có bao giờ bị “một bộ
phận dư luận” phản ứng miệt thị không? Chắc là có chứ, nhưng bạn hãy
nhớ câu này của ông: “Đầu tiên họ phớt lờ bạn, sau đó họ cười nhạo
bạn, sau nữa họ đánh bạn, và rồi bạn chiến thắng”.
Kỳ 11
TA ĐI BẦU CỬ TỰ DO…
“Ta đi bầu cử tự do
Tìm người xứng đáng mà cho vào hòm”
Câu thơ bút tre này tuy đùa cợt nhưng về mặt chính trị thì nó đúng: Bầu
cử tự do nghĩa là người đi bầu (cử tri) có quyền, bằng lá phiếu của
mình, đưa người mà họ cho là xứng đáng vào cương vị phù hợp để đại
diện cho họ làm một việc gì đấy. Đồng thời, điều đó cũng hàm nghĩa là
họ có quyền sử dụng lá phiếu của mình để tống cổ người mà họ cho là
không xứng đáng, hoặc không còn xứng đáng, khỏi cương vị nọ.
Bất kỳ nền chính trị nào trong đó người dân có quyền bầu cử tự do –
bầu và cách chức lãnh đạo – thì tức là đã đạt một trong các tiêu chí của
dân chủ. Xin bạn lưu ý cụm từ “một trong các”: Chỉ bầu cử tự do mà
thôi, không đảm bảo dân chủ. Nhưng chắc chắn một nền chính trị không
có bầu cử tự do thì không phải là dân chủ. Nói cách khác, bầu cử tự do
là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ, của dân chủ.
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Mở rộng ra, bạn cũng có thể thấy điều tương tự: Đa đảng không đảm
bảo dân chủ. Nhưng một đảng thì chắc chắn là độc tài, là không có tự
do.
Tuy nhiên, chúng ta sẽ bàn về chuyện đảng phái trong một kỳ khác của
loạt bài này. Còn bây giờ trở lại với câu hỏi: Thế nào là bầu cử tự do?
Bạn biết không, về cơ bản, có vài tiêu chí sau đây để đánh giá chế độ
bầu cử nói chung ở một quốc gia, hoặc một cuộc bầu cử cụ thể nào đó,
có tự do hay không. (*)
Bầu cử phải thường xuyên
Các cuộc bầu cử phải diễn ra thường xuyên, định kỳ (và có thể có cả
bầu cử bất thường), trong một khoảng thời gian nhất định – khoảng thời
gian này dĩ nhiên không được kéo dài, chẳng hạn, nhất định là không
thể tới “10 năm, 20 năm, hoặc lâu hơn nữa” và càng không thể là vô
thời hạn như ở Bắc Triều Tiên.
Cử tri phải có sự lựa chọn
Với mỗi cương vị cần nhân sự, cử tri phải có ít nhất hai lựa chọn khác
biệt. Bạn hãy chú ý cụm từ “ít nhất hai”, “khác biệt”. Bởi vì sẽ là vô nghĩa
nếu cử tri chỉ có một lựa chọn duy nhất, hoặc hai lựa chọn na ná nhau.
Nhà khoa học chính trị Austin Ranney đưa ra một ví dụ về sự vi phạm
tiêu chí thứ hai này: Suốt 72 năm (1917-1989), Liên Xô thường xuyên tổ
chức bầu cử nhân sự vào rất nhiều cơ quan chính quyền, và thường là
có tới hơn 90% dân số trưởng thành đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, cử tri không
có sự lựa chọn. Trong mỗi cuộc bầu cử vào mỗi cơ quan chính quyền,
danh sách đều chỉ có một ứng viên, và cử tri chỉ có thể hoặc là chọn
ứng viên đó hoặc là không bỏ phiếu.
Sau khi Liên Xô sụp đổ (năm 1991) thì nước Nga đã tổ chức được bầu
cử “hai ứng viên trở lên”. Ông Ranney cũng viết thêm rằng, hiện “chỉ còn
một vài nước vẫn còn bám lấy chủ nghĩa cộng sản kiểu Xô Viết, đáng
chú ý nhất là Cuba, Bắc Triều Tiên, và Việt Nam, là vẫn còn tổ chức bầu
cử một-ứng-viên-một-ghế”.
Mở rộng ra, bạn sẽ thấy cái nguyên tắc “hai ứng viên khác nhau trở lên”
này hiển nhiên áp dụng cho tất cả các quyết định liên quan tới việc lựa
chọn chứ không chỉ trong chuyện bầu cử. Đã gọi là tự do lựa chọn,
đương nhiên phải có từ hai phương án trở lên, nếu không thì còn gì là
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tự do. Thi hoa hậu gia đình giữa bố, mẹ và hai con trai thì còn ai đoạt
vương miện vào đây nữa.
Một ví dụ gần đây về sự vi phạm nguyên tắc “hai ứng viên khác nhau trở
lên”, là bản “Phiếu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp”
mà Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đưa ra. Nó chỉ có một dự
thảo duy nhất, trong khi lẽ ra người dân phải có quyền lựa chọn từ ít
nhất hai dự thảo hiến pháp trở lên, do ít nhất hai lực lượng khác nhau
trong xã hội đưa ra.

Mặt khác, cứ chấp nhận rằng đây là phiếu lấy ý kiến nhân dân về chỉ
một bản dự thảo mà thôi, do Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
(với các thành viên toàn là đảng viên ĐCSVN) lập ra, thì phiếu này cũng
vẫn vi phạm nguyên tắc “hai ứng viên khác nhau trở lên”. Bởi vì nó chỉ
đưa ra hai phương án na ná nhau: 1. Đồng ý (hoàn toàn) với nội dung
Dự thảo. 2. Đồng ý với những nội dung khác trong Dự thảo (đề nghị ghi
rõ…) và có ý kiến góp ý (đề nghị ghi rõ).
Cuối cùng, áp dụng nguyên tắc này vào nền chính trị của chúng ta, bạn
có thể thấy ngay: Đa đảng không đảm bảo dân chủ. Nhưng một đảng thì
chắc chắn là độc tài, là không có tự do.
Người dân phải được tự do tiến cử ứng viên
Đây là một tiêu chí quan trọng của bầu cử tự do, và nó đòi hỏi một điều
kiện bắt buộc đi trước: Mọi công dân đều phải có quyền thành lập và/
hoặc tham gia đảng phái, để từ đó, có quyền được người khác tiến cử,
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quyền tiến cử người khác, hoặc quyền tự mình ứng cử mà không cần
thông qua đảng phái nào.
Nhìn vào Việt Nam, bạn thấy điều này là bất khả thi. Cho dù bạn có quý
và tin tưởng ông hàng xóm của bạn đến mấy đi chăng nữa, cho dù ông
ấy có tài đức và ham hoạt động xã hội đến mấy, bạn cũng chẳng biết
làm cách nào để đưa ông ấy vào chính trường, làm lãnh đạo, hoặc thấp
nhất là vào Quốc hội, “cho thiên hạ nhờ”.
Và cả bạn nữa, giả sử bạn muốn tham gia chính trường Việt Nam, bạn
có thể làm gì? Tranh cử đại biểu Quốc hội chăng? Xin bạn vui lòng lưu
ý: Ngay cả khi luật pháp cho phép bạn tự ứng cử đại biểu quốc hội,
cũng có vô vàn rào cản vô hình khiến bạn không thể đứng ra “chường
mặt” với thiên hạ. Bạn có nguy cơ bị gắn nhãn “hoang tưởng”, “háo
danh”, “tham vọng hão huyền”…
Các bên phải được tự do cạnh tranh
Có nghĩa là: Các ứng viên phải được tự do vận động tranh cử, còn các
cử tri phải được tự do tìm hiểu về ứng viên và tự do thể hiện quan điểm.
Tiêu chí này đòi hỏi một điều kiện bắt buộc đi trước: tự do báo chí, tự do
ngôn luận.
Nếu có bầu cử giữa đảng Cộng sản Việt Nam, đảng Dân chủ Xã hội của
ông Lê Hiếu Đằng, đảng Bia của ông Từ Anh Tú (đạt tiêu chí “hai ứng
viên trở lên”), nhưng 700 tờ báo, đặc biệt các cơ quan truyền thông
quan trọng như VTV, VOV, hay các báo mà trong tên có từ “nhân dân”,
đều chỉ đăng bài ca ngợi “Đảng ta” và/hoặc cương lĩnh của ứng viên
“Đảng ta”, thì bầu cử không còn là tự do nữa.

Bush và Al Gore trong cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên, ngày 3/10/2000.
Ảnh: Don Emmert, AFP.
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Tương tự, cử tri phải được cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ, về
các ứng viên, chẳng hạn họ có quyền biết ông Nguyễn Phú Trọng – ứng
viên của đảng Cộng sản Việt Nam – có những năng lực gì, chương trình
hành động thế nào, gia cảnh ra sao, thu nhập bao nhiêu, v.v.
Bên cạnh tất cả những cái đó, nếu lực lượng công an cứ sốt sắng nhằm
người nào có xu hướng ủng hộ đảng Bia, đảng Dân chủ Xã hội mà đến
“thăm hỏi”, “trao đổi”, “vận động”, thì bầu cử cũng không còn ý nghĩa.
Phổ thông đầu phiếu
Mọi công dân đều có quyền bỏ phiếu, bất kể giới tính, khuynh hướng
tình dục (đồng/dị tính luyến ái), sắc tộc, tôn giáo/ tín ngưỡng, thành
phần xã hội, v.v. Và, bạn hãy lưu ý là công dân cũng có quyền không bỏ
phiếu, không đi bầu. Tuy nhiên, điều này dẫn đến tình trạng người dân
lười đi bỏ phiếu đến mức ở một số nước, ví dụ như Úc, chính phủ đã
phải áp luật phạt tiền người không chịu tham gia bầu cử.
Việc bỏ phiếu cũng phải xuất phát từ sự lựa chọn sáng suốt và tự
nguyện của cử tri, không phải là kết quả của việc họ bị đe dọa, ép buộc
hay lừa đảo. Ở ta lâu nay có câu đùa, nhưng cũng đúng sự thật, là: “Việt
Nam bảo đảm quyền tự do ngôn luận nhưng không bảo đảm quyền tự
do sau ngôn luận”.
“Rút kinh nghiệm” từ đó, bầu cử tự do nghĩa là công dân phải có quyền
tự do bỏ phiếu và cả quyền tự do sau khi bỏ phiếu. Giả sử đảng Bia của
ông Từ Anh Tú được bình đẳng với đảng Cộng sản Việt Nam trong việc
đi vận động, nhưng cử tri nào ủng hộ đảng Bia cũng nơm nớp lo bị “xử
lý” sau bầu cử và do đó họ không dám bầu cho người của đảng Bia, thì
bầu cử mất ý nghĩa.
Mọi lá phiếu đều quan trọng như nhau
Điều đó tức là lá phiếu của công dân Từ Anh Tú cũng quan trọng và có
ý nghĩa hệt như lá phiếu của công dân Nguyễn Phú Trọng hay công dân
Lê Hiếu Đằng. Lá phiếu của ông Trọng không thể được tính ngang giá
với hai, ba hoặc nhiều hơn lá phiếu khác.
Chính xác, trung thực, độc lập, minh bạch…
Một điều kiện quan trọng nữa để đảm bảo bầu cử tự do là toàn bộ quá
trình hiệp thương (tức là chốt danh sách ứng viên, bố trí ứng viên nào
về đơn vị bầu cử nào), kiểm phiếu, công bố kết quả, phải diễn ra chính
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xác, trung thực. Muốn vậy, hội đồng bầu cử phải độc lập, các thủ tục
phân bổ ứng viên, tổ chức bầu cử, kiểm phiếu phải công khai, minh
bạch.
Như ở ta, Mặt trận Tổ quốc – cánh tay nối dài của đảng Cộng sản Việt
Nam – đứng ra đảm nhận công tác hiệp thương. Và kết quả là một nhà
sử học sinh sống ở Hà Nội lại trở thành đại biểu của tỉnh Đồng Nai, hay
ông giáo trường Tổng hợp lại làm đại diện của Lạng Sơn…
---(*) Cách xác định tiêu chí này dựa theo cuốn Governing (xuất bản lần
đầu năm 1958, lần thứ 8 năm 2000, NXB Prentice Hall, Mỹ) của Austin
Ranney (1920-2006)
Kỳ 12
TẠI SAO PHẢI CÓ ĐẢNG PHÁI?
Hẳn là tất cả chúng ta – những người dân Việt Nam – đều từng nghe
lập luận này ít nhất một lần trong đời: “Đảng nào thì cũng chỉ vì quyền
lợi của đảng ấy thôi chứ lo gì cho dân, cho nên đa đảng thì chỉ tổ các
đảng đấu đá, tranh giành quyền lực, làm loạn xã hội. Thà một đảng (ý
nói là Đảng Cộng sản Việt Nam) mà chăm lo cho dân còn hơn”.
Không cần thông minh lắm thì chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi vặn lại:
“Đa đảng, có cơ chế cạnh tranh, mà đảng nào cũng chỉ lo quyền lợi của
mình. Thế thì làm thế nào mà một đảng, lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối,
không phải cạnh tranh với ai, lại chăm lo cho dân được? Làm cách
nào?”.
Tuy nhiên, bỏ qua cách lập luận phi logic của những người ủng hộ “độc
đảng”, thì cũng có thể thấy rằng những người đưa ra lý lẽ như vậy
không hiểu đảng nghĩa là gì.
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Đảng là gì?

Đố bạn biết đây là cờ của đảng nào?
(Xem chú thích ở dưới)
Một đảng chính trị được định nghĩa là một tổ chức bao gồm những cá
nhân cùng nhất trí, chia sẻ với nhau những nguyên tắc, đường lối chính
trị nào đó (có người gọi là “cương lĩnh”, “ý thức hệ”…) và họ cùng nhau
hoạt động chính trị (xem Kỳ 3, “Tham gia chính trị là làm gì”) với mục
đích nắm chính quyền và cai quản xã hội theo đường lối đó của họ.
Xin nhấn mạnh là mục đích của đảng phái là “hoạt động chính trị để tiến
tới nắm chính quyền và cai quản xã hội theo đường lối của họ”. Đây
chính là điểm làm nên sự khác biệt giữa đảng phái và tổ chức xã hội
dân sự – lực lượng mà chính quyền, an ninh và dư luận viên ở Việt Nam
hiện nay đang rất ghét vì cho là “phản động đội lốt”. Từ định nghĩa này,
các bạn có thể thấy: Tổ chức dân sự có thể tham gia chính trị, tiến hành
các phong trào xã hội (như Occupy Central chẳng hạn), các chiến dịch
vận động (như vận động cho nhân quyền Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc),
v.v. nhưng chừng nào họ không có mục đích nắm chính quyền, chừng
đó họ vẫn không phải là đảng phái.
Chỉ khi nào một tổ chức, ví dụ như Hội Anh Em Dân Chủ, Phong trào
Liên đới Dân Oan… theo đuổi việc giành chỗ đứng trong chính quyền,
kiểm soát chính quyền, họ mới trở thành đảng phái chính trị.
Bởi vậy cho nên, nếu một đảng, ví dụ Việt Tân, nói với bạn rằng họ
không có mục đích giành ngôi vị lãnh đạo đất nước, thì bạn đừng tin, vì
nếu như thế họ không còn là đảng nữa. Đã là đảng, phải tham gia chính
trị nhằm kiểm soát cương vị lãnh đạo, điều hành nhà nước. Họ có thể
chấp nhận chia sẻ hoặc không chia sẻ quyền lãnh đạo đó với đảng
khác, nhưng việc giành quyền lực chính trị luôn phải là mục đích tối hậu
của mọi đảng phái.
Cũng bởi vậy, nên khi Điều 4 Hiến pháp Việt Nam quy định “Đảng Cộng
sản Việt Nam (…) là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”, thì mặc dù
không nói trắng ra là cấm đa đảng, nhưng Điều 4 này đã nhẹ nhàng và
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nghiêm khắc loại bỏ sự tồn tại của tất cả các đảng khác rồi. Bởi vì chẳng
có đảng nào lại không hoạt động để giành quyền lãnh đạo cả.
Thế nếu như đảng nào cũng được thành lập và vận hành nhằm theo
đuổi quyền kiểm soát đất nước, thì có đúng là họ chỉ vì quyền lợi của họ
mà không vì quyền lợi của dân không? SAI. Các đảng phái chính trị vốn
đã ra đời từ hàng trăm năm về trước trong các xã hội tương đối tiến bộ
so với thế giới lúc đó, và chúng vẫn tồn tại đến bây giờ ở đại đa số các
nước trên thế giới (kể cả Trung Quốc – nước này cũng theo chế độ đa
đảng dù chỉ là hình thức); điều đó ắt hẳn phải có lý do của nó.

Bà Janet Q. Nguyễn (SN 1976 tại Sài Gòn), người Mỹ gốc Việt, đảng Cộng hòa,
đang tranh cử làm thượng nghị sĩ của bang California.

Đảng làm được gì?
Các nhà nghiên cứu khoa học chính trị trên thế giới cho rằng đảng phái
có nhiều chức năng:
Chức năng đầu tiên là cung cấp nhân sự lãnh đạo cho bộ máy chính
quyền (thông qua cơ chế bầu cử và/hoặc chỉ định). Nói cách khác, đảng
là tổ chức sản sinh ra các chính trị gia. Một trong các chức năng của
một đảng chính trị là tuyển lựa/ chiêu mộ và đề cử người cho vị trí lãnh
đạo các cơ quan cấp cao của nhà nước.
Bạn sẽ hỏi: Vậy các cá nhân có thể tự ứng cử vào vị trí lãnh đạo mà
không cần thông qua đảng phái nào, ví dụ một bác sĩ giỏi có thể tự ứng
cử vào ghế Bộ trưởng Y tế không? Câu trả lời: Tất nhiên là có, nhưng –
như trong bài “Tham gia chính trị là làm gì” đã nói, thường thì bạn nên
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có tổ chức. Vì lý do đơn giản là bạn không thể tự mình làm hết mọi việc
được; chuyện này lại liên quan đến một khái niệm của ngành kinh tế
học, là “chi phí cơ hội”.
Nếu bạn vừa phải làm chuyên môn (y tế), vừa lo vận động tài chính, gây
quỹ để làm truyền thông, quảng bá mình, vừa tiếp xúc cử tri để lấy lòng
họ, lại vừa phải lo cả khoản hình ảnh (trang điểm, phục sức khi xuất
hiện trước công chúng v.v.), thì cứ cho là bạn giỏi tất cả mọi việc, bạn
cũng sẽ mất rất nhiều chi phí, trong đó có chi phí cơ hội. Chính vì vậy,
bạn cần có tổ chức, với các nhân sự chuyên vào các công việc khác
nhau, cụ thể là vào công việc mà chi phí cơ hội của họ là thấp nhất: Bạn
sẽ có người của đảng lo hộ bạn khâu gây quỹ, người khác lo việc xây
dựng hình ảnh cho bạn, người khác nữa làm cố vấn về chuyên môn và
chính sách, v.v.
(Cũng cần nói rõ là ở Việt Nam, theo luật pháp Việt Nam, công dân
không có quyền ứng cử vào cơ quan hành pháp. Nghĩa là dù bạn có là
một bác sĩ vừa giỏi chuyên môn, vừa có năng lực tổ chức và quản lý,
bạn cũng không thể tự ứng cử vào chức Bộ trưởng Y tế. Bạn phải được
Thủ tướng (là đảng viên Cộng sản) đề cử và được Quốc hội (với 95%
thành viên là đảng viên Cộng sản, 5% là đội ngũ dự bị của Đảng Cộng
sản) phê chuẩn).
Chức năng thứ hai của đảng phái là cung cấp các giải pháp chính
sách. Như đã nói ở trên, các đảng đều có đường lối, cương lĩnh chính
trị riêng, và đó là nền tảng để họ ban hành chính sách công. Về điểm
này, có thể ví chính trị như một thị trường, mà mỗi đảng phái là một
công ty cung ứng sản phẩm, sản phẩm đó là các giải pháp để đáp ứng
nhu cầu của người tiêu dùng vậy.
Bên cạnh việc đưa các giải pháp chính sách ra “chào mời”, các đảng
phái cũng có chức năng phản biện chính sách, nhất là đảng đối lập. Và,
bạn thấy đấy, đó cũng là lý do tại sao phải đa đảng: Thị trường mà chỉ
có một nhà cung cấp thì chắc chắn chất lượng sản phẩm và dịch vụ của
nhà cung cấp ấy chẳng ra gì, không sớm thì muộn.
Xin nhấn mạnh chức năng phản biện chính sách này của các đảng phái:
Đặt trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, đây là điều bắt buộc phải có.
Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách đảng cầm quyền duy nhất, đã và
đang sở hữu quá thừa đội ngũ cố vấn chuyên về minh họa chính sách,
giải thích đường lối, chủ trương của đảng và nhà nước cho người dân,
mà không có được lực lượng phản biện chính sách chuyên nghiệp - các
đảng đối lập.
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Chức năng thứ ba của đảng phái là làm cầu nối giữa chính quyền và
người dân, mà nói đúng hơn là các nhóm dân khác nhau. Diễn đạt
cách khác, đảng phái chính là một cơ chế để thông qua đó, người dân
lên tiếng. Trong chế độ đa đảng, tồn tại nhiều đảng đối lập, công chúng
dễ dàng có tiếng nói hơn nhiều. Ít nhất, ta cũng có thể thể hiện nhu cầu
và nguyện vọng bằng cách bầu cho một đảng có đường lối, chính sách
đúng ý mình, và không bầu cho đảng có đường lối, chính sách trái ý
mình.
Vân vân. Đảng phái chính trị còn nhiều chức năng nữa, mà chúng ta –
những người chưa bao giờ sống trong chế độ dân chủ đa đảng – chưa
biết và sẽ cần tìm hiểu thêm, nếu quan tâm. Nhưng từ định nghĩa và
một số chức năng nói trên của một đảng phái, chúng ta có thể chắc
chắn một điều, rằng:
Đa đảng không đảm bảo dân chủ. Nhưng một đảng thì chắc chắn là độc
tài.

Poster của Chó Hai Đuôi (MKKP) - một tổ chức chính trị ở Hungary
hiện chưa được đăng ký chính thức làm đảng,
vì lý do tên gọi không nghiêm túc.

Khi nào đa đảng không đảm bảo dân chủ?
Những nhà nghiên cứu khoa học chính trị trên thế giới cũng cho rằng,
tồn tại những thể chế đa đảng mà phi dân chủ hoặc kém dân chủ, như:
Hệ thống đa đảng, song tất cả các đảng đều phải chịu sự lãnh
đạo, quản lý của đảng cầm quyền, như trường hợp Trung Quốc: Một
chế độ đa đảng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và
các đảng phái nhỏ trong một mặt trận thống nhất.

Hệ thống đa đảng, song đảng cầm quyền liên tục thắng cử, giành
hết mọi lợi thế để tiếp tục tạo đà… thắng cử tiếp, đẩy các đảng khác vào
thế đã yếu ngày càng yếu hơn. Những tiếng nói đối lập bị o ép nhiều bề,
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bị trấn áp thông qua nhiều hình thức tinh vi. Đó là trường hợp của
Singapore với Đảng Nhân dân Hành động (PAP).
Lại có một loại thể chế, loại chế độ mà bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn
Thị Doan bảo là “dân chủ gấp vạn lần tư bản”, nhưng vì nó chỉ có một
đảng mà suốt hàng chục năm qua không phải chịu sự cạnh tranh hay
chí ít là phản biện nào, nên người viết bài này không biết làm cách nào
mà nó dân chủ được. Nếu không tin, đố bạn – không phải là đảng viên
cộng sản – tham gia vào chính trường trong cái thể chế đó đấy! Chưa
kể, trong hệ thống chính trị ấy, nếu bạn thành lập và/hoặc tham gia một
đảng nào khác ngoài Đảng Cộng sản, bạn đối mặt với nguy cơ tù tội rất
cao (vi phạm Điều 79 Bộ luật Hình sự, “hoạt động nhằm lật đổ chính
quyền nhân dân”, hoặc tội khủng bố, thậm chí phản quốc, v.v.).
Ở Việt Nam, hoạt động đảng phái dẫn đến tù tội. Đó là một thực tế. Dù
vậy, trên lý thuyết, vẫn phải khẳng định sự cần thiết của các đảng phái
chính trị trong mọi xã hội.
----Chú thích:
Lá cờ vàng có ngôi sao đỏ ở trên là cờ của đảng Dân chủ thời Việt Nam
Cộng hòa. Đảng này do ông Nguyễn Văn Thiệu thành lập tại Sài Gòn
năm 1967 và giải tán năm 1969.
[Còn tiếp]

Nguồn: http://www.phamdoantrang.com/2013/09/noi-voi-minh-va-cac-banta-i-bau-cu-tu.html
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