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PHÓ TỔNG THỐNG : Cám ơn Ken (Kenneth R. Weinstein, chủ tịch Viện Hudson – người dịch) 

vì lời giới thiệu hào phóng đó. Xin chào các thành viên ban trị sự, Tiến sĩ Michael Pillsbury, các 

vị khách quý, và toàn thể mọi người, những người, đúng với sứ mệnh của mình, “nghĩ về tương 

lai theo những cách không bình thường” – thật vinh dự khi được quay trở lại Viện Hudson. 

Trong hơn một nửa thế kỷ, viện này đã tận tụy “thúc đẩy an ninh, thịnh thượng, và tự do toàn 

cầu. Và tuy Hudson đã thay đổi bản quán trong nhiều năm qua, có một điều vẫn nhất quán: Các 

vị vẫn luôn quảng bá sự thật quan trọng rằng sự lãnh đạo của Mỹ luôn soi đuốc mở đường.  

 

Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence: Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lấy lưỡi cày rèn gươm 

trên một quy mô lớn… 

Hôm nay, tôi gửi lời chúc mừng từ một nhà tiên phong cho sự lãnh đạo của nước Mỹ trong cũng 

như ngoài nước – vị tổng thống thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump. 

Ngay từ thời kỳ đầu của chính quyền này, Tổng thống Trump đã xem mối quan hệ của chúng ta 

với Trung Quốc và với Chủ tịch Tập là một ưu tiên. Ngày 6 tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Trump 

chào đón Chủ tịch Tập đến Mar-A-Lago. Ngày 8 tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Trump thăm 

Bắc Kinh, nơi nhà lãnh đạo Trung Quốc đón tiếp ông nồng hậu. 

Hơn 2 năm qua, tổng thống của chúng ta đã gầy dựng mối quan hệ cá nhân bền chặt với vị chủ 

tịch của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và họ hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề quan tâm 

chung, quan trọng nhất là phi phạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. 

Nhưng hôm nay tôi xuất hiện trước các bạn vì người dân Mỹ xứng đáng được biết… ngay khoảnh 

khắc này, Bắc Kinh đang triển khai một cách tiếp cận của toàn bộ chính quyền, sử dụng các công 

cụ chính trị, kinh tế và quân sự, cũng như tuyên truyền, để thúc đẩy sự ảnh hưởng và gặt hái lợi  
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ích ở Hoa Kỳ. 

Trung Quốc cũng áp dụng sức mạnh này theo những cách chủ tâm hơn bao giờ hết, để áp đặt 

sự ảnh hưởng và can thiệp vào chính sách và chính trị nội bộ của đất nước chúng ta. 

 Dưới thời chính quyền của chúng tôi, chúng tôi đã tiến hành những hành động quyết liệt để đáp 

trả Trung Quốc bằng sự lãnh đạo của Mỹ, áp dụng những nguyên tắc và chính sách mà những 

người trong khán phòng này chủ trương từ lâu. 

Trong “Chiến lược An ninh quốc gia” được Tổng thống Trump công bố tháng 12 năm ngoái, ông 

mô tả một thời kỳ mới của “sự cạnh tranh nước lớn”. Các quốc gia nước ngoài đã bắt đầu “tái áp 

đặt sự ảnh hưởng của họ ở khu vực và toàn cầu”, và họ đang “thách thức lợi thế địa chính trị 

(của nước Mỹ) và cố gắng thay đổi trật tự quốc tế theo hướng có lợi cho họ”. 

Trong chiến lược này, Tổng thống Trump đã nêu rõ rằng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã thông qua 

một chiến lược mới với Trung Quốc. Chúng ta tìm kiếm mối quan hệ trên cơ sở công bằng, có đi 

có lại và tôn trọng chủ quyền, và chúng ta thực hiện hành động dứt khoát để đạt mục tiêu đó. 

Như Tổng thống đã nói năm ngoái trong chuyến thăm của ông đến Trung Quốc, “chúng ta có cơ 

hội tăng cường mối quan hệ giữa hai đất nước chúng ta và cải thiện cuộc sống của công dân hai 

nước chúng ta”. Tầm nhìn tương lai của chúng ta được vun bồi trên những thời kỳ tốt đẹp nhất 

giữa hai nước trong quá khứ, khi Mỹ và Trung Quốc liên lạc với nhau trên tinh thần cởi mở và 

hữu nghị… 

Khi đất nước non trẻ của chúng ta tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới sau thời kỳ chiến tranh 

Cách mạng, người Trung Quốc chào đón những tàu buôn Mỹ chất đầy nhân sâm và lông thú… 

Khi Trung Quốc chịu đựng những sự sỉ nhục và bóc lột trong thời kỳ được gọi là “Thế kỷ Ô nhục” 

của họ, nước Mỹ từ chối tham gia, và chủ trương chính sách “Mở cửa”, để chúng ta có thể giao 

thương công bằng hơn với Trung Quốc và duy trì chủ quyền của họ… 

Khi những nhà truyền giáo Mỹ rao giảng tin mừng đến những vùng đất Trung Quốc, họ sửng sờ 

trước nền văn hóa sâu đậm của những người cổ xưa nhưng đầy sức sống, và không chỉ truyền 

bá đức tin, họ còn thành lập một trong số những ngôi trường đại học đầu tiên và ưu tú nhất của 

Trung Quốc… 

Khi Đệ nhị Thế chiến nổ ra, chúng ta sát cánh như những đồng minh trong cuộc chiến chống lại 

chủ nghĩa đế quốc… Và sau cuộc chiến đó, Mỹ bảo đảm Trung Quốc trở thành thành viên Hiến 

chương Liên Hiệp Quốc, và là một nước tham gia định hình vĩ đại của thế giới thời hậu chiến. 

Nhưng không lâu sau khi lên nắm quyền vào năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu 

theo đuổi chủ nghĩa bành trướng chuyên chế. Chỉ 5 năm sau khi hai quốc gia là chiến hữu, chúng 

ta đã chiến đấu lại với nhau, trên những ngọn núi và thung lũng ở bán đảo Triều Tiên. Thân phụ 

của tôi đã chứng kiến chiến sự trên những tiền tuyến tự do. 

Ngay cả cuộc chiến tranh Triều Tiên bạo tàn cũng không thể làm giảm đi mong muốn của đôi bên 

nhằm khôi phục các mối quan hệ gắn bó lâu đời. Bất hòa của Hoa Kỳ với Trung Quốc chấm dứt 

năm 1972, và ngay sau đó, chúng ta thiết lập lại quan hệ ngoại giao, bắt đầu mở cửa nền kinh tế 

cho nhau, và các trường đại học Mỹ bắt đầu đào tạo một thế hệ kỹ sư, lãnh đạo doanh nghiệp, 

học giả và cán bộ Trung Quốc mới. 

Sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ, chúng ta cho rằng một Trung Quốc tự do là không thể tránh 

khỏi. Ngập trong sự lạc quan, vào đầu thế kỷ 21, Mỹ đã đồng ý cho Bắc Kinh tiếp cận với nền 

kinh tế của chúng ta, và đưa Trung Quốc vào Tổ chức Thương mại Thế giới. 



Các chính quyền trước đây đưa ra lựa chọn này với hy vọng tự do ở Trung Quốc sẽ mở rộng 

dưới mọi hình thức - không chỉ về mặt kinh tế, mà cả mặt chính trị, với sự tôn trọng mới dành 

cho các nguyên tắc tự do cổ điển, tài sản tư nhân, tự do tôn giáo và toàn thảy vấn đề nhân 

quyền… nhưng hy vọng này đã không được thành toàn. 

Giấc mơ tự do vẫn còn xa vời đối với người dân Trung Quốc. Và trong khi Bắc Kinh vẫn chỉ chót 

lưỡi đầu môi về “cải cách và mở cửa”, chính sách nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình giờ đây tỏ ra 

thiếu thành thật. 

Trong 17 năm qua, GDP của Trung Quốc đã tăng gấp 9 lần; trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên 

thế giới. Phần lớn thành công này được thúc đẩy bởi đầu tư của Mỹ tại Trung Quốc. Và Đảng 

Cộng sản Trung Quốc cũng đã sử dụng một kho chính sách không phù hợp với thương mại tự 

do và công bằng, trong đó thuế quan, hạn ngạch, thao túng tiền tệ, cưỡng bức chuyển giao công 

nghệ, trộm cắp tài sản trí tuệ và trợ cấp công nghiệp được ban phát vô tội vạ chỉ là một vài trong 

số đó. Những chính sách này đã xây dựng cơ sở sản xuất của Bắc Kinh, với hậu quả là tổn thất 

của các đối thủ cạnh tranh - đặc biệt là Mỹ. 

Hành động của Trung Quốc góp phần vào thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ mà năm ngoái đã 

lên đến 375 tỷ USD - gần một nửa thâm hụt thương mại toàn cầu của chúng ta. Như Tổng thống 

Trump vừa nói tuần này, "chúng ta đã tái thiết Trung Quốc" trong 25 năm qua. 

Bây giờ, thông qua kế hoạch “Made in China 2025”, Đảng Cộng sản đã đặt mục tiêu kiểm soát 

90% các ngành công nghiệp tiên tiến nhất thế giới, bao gồm robot, công nghệ sinh học và trí tuệ 

nhân tạo. Để giành được những đỉnh cao chỉ huy của nền kinh tế thế kỷ 21, Bắc Kinh đã chỉ đạo 

các quan chức và doanh nghiệp của mình thâu tóm tài sản trí tuệ Mỹ - nền tảng cho sự lãnh đạo 

kinh tế của chúng ta - bằng mọi phương tiện cần thiết. 

Bắc Kinh hiện yêu cầu nhiều doanh nghiệp Mỹ chuyển giao bí mật thương mại của họ để đổi lại 

hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Họ cũng phối hợp và tài trợ cho việc mua lại các công ty 

Mỹ để giành quyền sở hữu sáng tạo của những công ty này. Tệ hại nhất là các cơ quan an ninh 

Trung Quốc đã chủ mưu đánh cắp trọn gói công nghệ Mỹ - bao gồm các bản thiết kế quân sự tối 

tân. 

Và bằng cách sử dụng công nghệ bị đánh cắp đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lấy lưỡi cày 

rèn gươm trên một quy mô lớn… 

Chi tiêu quân sự của Trung Quốc hiện bằng toàn thể phần còn lại của châu Á gộp lại, và Bắc 

Kinh đã ưu tiên khả năng làm xói mòn lợi thế quân sự của Mỹ - trên đất liền, trên biển, trên không, 

và trong không gian. Trung Quốc khăng khăng đẩy Hoa Kỳ ra khỏi Tây Thái Bình Dương và cố 

gắng ngăn cản chúng ta hỗ trợ các đồng minh của mình. 

Bắc Kinh cũng sử dụng sức mạnh của mình nhiều hơn bao giờ hết. Tàu Trung Quốc thường 

xuyên tuần tra quanh quần đảo Senkaku, được quản lý bởi Nhật Bản. Và trong khi nhà lãnh đạo 

Trung Quốc đứng trong Vườn Hồng của Nhà Trắng năm 2015 và nói rằng đất nước của ông 

"không có ý định quân sự hóa Biển Đông", ngày nay, Bắc Kinh đã triển khai tên lửa chống hạm 

và phòng không trên một chuỗi căn cứ quân sự được xây dựng trên các đảo nhân tạo. 

Sự hung hăng của Trung Quốc được dịp phô bày trong tuần này, khi một tàu hải quân Trung 

Quốc áp sát tàu USS Decatur ở khoảng cách 41 mét khi nó tiến hành các hoạt động tự do hàng 

hải trên Biển Đông, buộc tàu của chúng ta phải nhanh chóng cơ động để tránh va chạm. Bất chấp 

sự quấy rối liều lĩnh như vậy, Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay, đi tàu và hoạt động ở bất cứ nơi 

nào luật pháp quốc tế cho phép và theo nhu cầu lợi ích quốc gia của chúng ta. Chúng ta sẽ không 

bị đe dọa; chúng tôi sẽ không rút lui. 



Mỹ từng hy vọng tự do hóa kinh tế sẽ thúc đẩy Trung Quốc đi đến quan hệ đối tác lớn hơn với 

chúng ta và với thế giới. Thay vào đó, Trung Quốc đã chọn cách xâm lăng kinh tế, điều này đến 

lượt nó lại thúc đẩy quân đội của họ ngày càng phát triển. 

Bắc Kinh cũng không hướng tới quyền tự do lớn hơn cho người dân của họ như chúng ta kỳ 

vọng. Có lúc, Bắc Kinh xích gần đến quyền tự do và tôn trọng nhân quyền nhiều hơn, nhưng 

trong những năm gần đây, họ đã quay ngoắt về phía sự kiểm soát và áp bức. 

Ngày nay, Trung Quốc đã xây dựng một nhà nước giám sát độc nhất vô nhị, và nó càng ngày 

càng mở rộng và bừa bãi - thường với sự giúp đỡ của công nghệ Mỹ. Tương tự, "Vạn lý hỏa 

thành của Trung Quốc" cũng ngày càng cao hơn, hạn chế đáng kể dòng chảy tự do thông tin đến 

với người dân Trung Quốc. Và đến năm 2020, các nhà cai trị của Trung Quốc nhắm đến việc 

thực thi một hệ thống Orwell dựa trên việc kiểm soát hầu hết khía cạnh của đời sống con người 

– với cái gọi là “điểm tín nhiệm xã hội”. Theo ngôn ngữ trong bản thiết kế chính thức của chương 

trình, nó sẽ "cho phép người được tín nhiệm rong chơi cùng trời cuối đất, trong khi khiến người 

mất uy tín không nhấc nổi một bước". 

Và khi nói đến tự do tôn giáo, một làn sóng truy bức mới đang ập xuống với các Kitô hữu, Phật 

tử và người Hồi giáo Trung Quốc… 

Tháng trước, Bắc Kinh đóng cửa một trong những nhà thờ ngầm lớn nhất Trung Quốc. Trên khắp 

đất nước, nhà chức trách đang giật đổ thánh giá, đốt kinh thánh và cầm tù các tín hữu. Và Bắc 

Kinh giờ đây đã đạt được thỏa thuận với Vatican, mang lại cho Đảng Cộng sản vốn tuyên xưng 

vô thần một vai trò trực tiếp trong việc bổ nhiệm các giám mục Công giáo. Đối với các Kitô hữu 

Trung Quốc, đó là những thời kỳ tuyệt vọng. 

Bắc Kinh cũng đang trấn áp Phật giáo. Trong thập niên qua, hơn 150 tu sĩ Phật giáo Tây Tạng 

đã tự thiêu để phản đối sự đàn áp của Trung Quốc đối với niềm tin và văn hóa của họ. 

Và ở Tân Cương, Đảng Cộng sản đã giam giữ cả triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong các 

trại của chính phủ nơi họ phải chịu đựng sự tẩy não suốt ngày đêm. Những người sống sót trong 

các trại đã mô tả trải nghiệm của họ như một nỗ lực cố ý của Bắc Kinh để bóp nghẹt văn hóa 

Duy Ngô Nhĩ và dập tắt đức tin Hồi giáo. 

Nhưng như lịch sử chứng minh, một đất nước đàn áp những người dân của chính nó hiếm khi 

dừng lại ở đó. Bắc Kinh cũng đặt mục tiêu mở rộng tầm với của mình trên toàn thế giới. Như Tiến 

sĩ Michael Pillsbury của chính Viện Hudson đã nói, “Trung Quốc đã phản đối các hành động và 

mục tiêu của chính phủ Hoa Kỳ. Thật vậy, Trung Quốc đang xây dựng mối quan hệ riêng của 

mình với các đồng minh và kẻ thù của Hoa Kỳ, đi ngược lại với bất kỳ ý định hòa bình hay hảo ý 

nào của Bắc Kinh”. 

Trung Quốc sử dụng cái gọi là "ngoại giao bẫy nợ" để mở rộng ảnh hưởng của họ. Hôm nay, 

quốc gia đó đang cung cấp hàng trăm tỷ đô la các khoản vay cơ sở hạ tầng cho các chính phủ 

từ châu Á đến châu Phi đến châu Âu đến cả Mỹ Latinh. Tuy nhiên, các điều khoản của các khoản 

vay đó dù có hay ho đến chừng nào thì cũng luôn mơ hồ và lợi ích luôn tuôn đổ về Bắc Kinh. 

Chỉ cần hỏi Sri Lanka, nước vay một khoản nợ khổng lồ để các công ty nhà nước Trung Quốc 

xây dựng một cảng biển với giá trị thương mại đáng ngờ. Hai năm trước, quốc gia đó không còn 

đủ khả năng thanh toán món nợ của mình nữa - vì vậy Bắc Kinh đã gây áp lực để Sri Lanka 

chuyển giao cảng mới trực tiếp vào tay Trung Quốc. Nó có thể sớm trở thành căn cứ quân sự 

tiền phương cho lực lượng hải quân biển xanh đang ngày càng phát triển của Trung Quốc. 

Trong chính bán cầu của chúng ta, Bắc Kinh đã giang tay cứu vớt chế độ Maduro tham nhũng 

và bất tài ở Venezuela, cam kết 5 tỉ đô la trong các khoản vay đáng ngờ có thể được hoàn trả 



bằng dầu. Trung Quốc cũng là chủ nợ lớn nhất của quốc gia này, tạo gánh nặng cho người dân 

Venezuela với hơn 50 tỷ đô la nợ nần. Bắc Kinh cũng đang làm suy đồi nền chính trị của một số 

quốc gia bằng cách cung cấp sự hậu thuẫn trực tiếp cho các đảng phái và ứng viên hứa hẹn sẽ 

đáp ứng các mục tiêu chiến lược của Trung Quốc… 

Và kể từ năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thuyết phục 3 quốc gia Mỹ Latinh cắt đứt 

quan hệ với Đài Bắc và công nhận Bắc Kinh. Những hành động này đe dọa sự ổn định của Eo 

biển Đài Loan - và Hoa Kỳ lên án những hành động này. Và trong khi chính quyền của chúng ta 

sẽ tiếp tục tôn trọng Chính sách Một Trung Quốc của chúng ta, như được phản ánh trong ba 

thông cáo chung và Đạo luật Quan hệ Đài Loan, Mỹ sẽ luôn tin rằng sự đón nhận dân chủ của 

Đài Loan chỉ ra một con đường tốt hơn cho tất cả người dân Trung Quốc. 

Đây chỉ là một vài trong số những cách mà Trung Quốc đã tìm cách thúc đẩy lợi ích chiến lược 

của mình trên khắp thế giới, với cường độ và sự tinh vi ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các chính 

quyền trước đây gần như bỏ qua các hành động của Trung Quốc - và trong nhiều trường hợp, 

họ đã xúi giục Trung Quốc. 

Nhưng thời đó đã qua. 

Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ đã bảo vệ lợi ích của chúng ta với sức mạnh 

được phục hồi của Mỹ… 

Chúng ta đã làm cho quân đội hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới hùng mạnh hơn nữa. Đầu 

năm nay, Tổng thống đã ký thành luật việc gia tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất kể từ thời Ronald 

Reagan - 716 tỷ đô la để mở rộng sự thống trị quân sự của chúng ta trong mọi chiến trường. 

Chúng ta đang hiện đại hoá kho vũ khí hạt nhân, chúng ta đang triển khai và phát triển những 

chiến đấu cơ và máy bay ném bom tối tân, chúng ta đang xây dựng một thế hệ tàu sân bay và 

tàu chiến mới, và chúng ta đang đầu tư vào các lực lượng vũ trang của chúng ta ở mức chưa 

từng có. Điều này bao gồm việc xúc tiến thành lập Lực lượng Không gian Hoa Kỳ để đảm bảo 

sự thống trị liên tục của chúng ta trong không gian, và cho phép tăng cường năng lực trong thế 

giới mạng để xây dựng sự răn đe với các đối thủ của chúng ta. 

Và theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, chúng ta cũng đang áp đặt thuế quan lên 250 tỷ đô la 

hàng hóa Trung Quốc, với mức thuế cao nhất nhắm vào các ngành công nghiệp tiên tiến mà Bắc 

Kinh đang cố gắng nắm bắt và kiểm soát. Và Tổng thống cũng đã nói rõ rằng chúng ta sẽ áp 

thêm nhiều loại thuế nữa, với khả năng tăng hơn gấp đôi con số đó, trừ khi đạt được một thỏa 

thuận công bằng và có đi có lại. 

Hành động của chúng ta đã có tác động lớn. Thị trường chứng khoán lớn nhất Trung Quốc giảm 

25% trong 9 tháng đầu năm nay, phần lớn bởi vì chính quyền của chúng ta đã chống lại những 

hành vi thương mại của Bắc Kinh. 

Như Tổng thống Trump đã nêu rõ, chúng ta không muốn thị trường của Trung Quốc phải khốn 

đốn. Trong thực tế, chúng ta muốn họ phát triển mạnh. Nhưng Hoa Kỳ muốn Bắc Kinh theo đuổi 

các chính sách thương mại tự do, công bằng và có đi có lại. 

Đáng buồn thay, các nhà cai trị của Trung Quốc đã từ chối đi theo con đường đó - cho đến nay. 

Người dân Mỹ xứng đáng biết điều đó, để đáp trả lập trường mạnh mẽ của Tổng thống Trump, 

Bắc Kinh đang theo đuổi một chiến dịch toàn diện và phối hợp để làm suy yếu sự ủng hộ dành 

cho Tổng thống, chương trình nghị sự của chúng ta, và những lý tưởng được trân quý nhất của 

quốc gia chúng ta. 

Hôm nay tôi muốn nói với bạn những gì chúng tôi biết về hành động của Trung Quốc - một số  



trong đó chúng tôi thu thập từ những đánh giá tình báo, một số trong đó đã được công chúng biết 

đến. Nhưng tất cả đều là sự thật. 

Như tôi đã nói trước đây, Bắc Kinh đang triển khai một cách tiếp cận của toàn thể chính quyền 

để thúc đẩy ảnh hưởng của họ và gặt hái lợi ích cho họ. Họ sử dụng sức mạnh này theo cách 

chủ tâm và đe dọa hơn để can thiệp vào các chính sách và chính trị nội bộ của Hoa Kỳ. 

Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tưởng thưởng hoặc hăm dọa các doanh nghiệp Mỹ, các hãng 

phim, trường đại học, viện nghiên cứu, các học giả, nhà báo, và các quan chức địa phương, tiểu 

bang và liên bang. 

Tệ hại nhất, Trung Quốc đã khởi xướng một nỗ lực chưa từng có để tác động đến ý kiến công 

chúng Mỹ, cuộc bầu cử năm 2018, và môi trường dẫn đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020… 

Nói thẳng ra, sự lãnh đạo của Tổng thống Trump đang có hiệu quả; và Trung Quốc muốn một 

Tổng thống Mỹ khác. 

Trung Quốc đang can thiệp vào nền dân chủ của Mỹ. Như Tổng thống Trump vừa nói tuần trước, 

chúng tôi “phát hiện Trung Quốc đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử [giữa kỳ] năm 2018 sắp 

diễn ra của chúng ta”. 

Cộng đồng tình báo của chúng tôi nói rằng “Trung Quốc đang nhắm đến các chính quyền và 

quan chức cấp tiểu bang và địa phương của Mỹ để khai thác bất kỳ sự chia rẽ nào về chính sách 

giữa chính quyền liên bang và các cấp địa phương. Họ sử dụng các vấn đề xung khắc, như thuế 

quan thương mại, để thúc đẩy ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh”. 

Vào tháng Sáu, Bắc Kinh đã lưu hành một tài liệu bí mật, có tiêu đề “Chỉ thị Tuyên truyền và Kiểm 

duyệt”, vạch ra chiến lược của mình. Nó nói rằng Trung Quốc phải "tấn công chính xác và cẩn 

thận, chia tách các nhóm trong nước khác nhau" tại Hoa Kỳ. 

Để phục vụ mục đích đó, Bắc Kinh đã huy động các nhân tố bí mật, các nhóm bình phong, và tổ 

chức tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người Mỹ về các chính sách của Trung Quốc. Như 

một thành viên cấp cao trong cộng đồng tình báo của chúng ta gần đây đã nói với tôi, những gì 

người Nga làm chẳng là gì cả so với những gì Trung Quốc đang làm trên khắp đất nước này. 

Các quan chức cấp cao Trung Quốc cũng đã cố gắng tác động đến để các nhà lãnh đạo kinh 

doanh lên án hành động thương mại của chúng ta, tận dụng mong muốn duy trì hoạt động của 

họ ở Trung Quốc. Trong một ví dụ gần đây, họ đe dọa sẽ khước từ cấp giấy phép kinh doanh 

cho một tập đoàn lớn của Mỹ nếu từ chối phát biểu chống lại chính sách của chính quyền chúng 

ta. 

Và khi nói đến việc tác động đến cuộc bầu cử giữa kỳ, bạn chỉ cần nhìn vào thuế quan mà Bắc 

Kinh đáp trả chúng ta. Họ nhắm mục tiêu cụ thể vào các ngành công nghiệp và tiểu bang sẽ đóng 

một vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2018. Theo một ước tính, hơn 80% các hạt của 

Hoa Kỳ bị Trung Quốc nhắm đến đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump vào năm 2016; bây giờ 

Trung Quốc muốn biến các cử tri này chống lại chính quyền của chúng ta. 

Và Trung Quốc cũng đang trực tiếp chiêu dụ cử tri Mỹ. Tuần trước, chính phủ Trung Quốc trả 

tiền để đăng nhiều phụ trang trên tờ Des Moines Register – tờ báo có lượng phát hành lớn ở 

bang nhà của Đại sứ của chúng ta tại Trung Quốc, và là một tiểu bang quan trọng trong (cuộc 

bầu cử - người dịch) năm 2018. Phần phụ trang, được thiết kế trông giống như các bài báo, phê 

phán các chính sách thương mại của chúng ta là liều lĩnh và có hại cho người dân bang Iowa. 

May mắn thay, người Mỹ không bị thuyết phục. Chẳng hạn: nông dân Mỹ đang đứng về phía vị 

Tổng thống này và đang nhìn thấy kết quả thực sự từ những lập trường mạnh mẽ mà ông đã 



chọn, bao gồm Thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada tuần này, nơi chúng tôi đã mở rộng đáng kể thị 

trường Bắc Mỹ cho các sản phẩm của Hoa Kỳ - một chiến thắng lớn cho nông dân và nhà sản 

xuất Mỹ. 

Nhưng hành động của Trung Quốc không chỉ tập trung vào việc ảnh hưởng đến chính sách và 

chính trị của chúng ta. Bắc Kinh cũng đang thực hiện các bước để khai thác đòn bẩy kinh tế, và 

sức hấp dẫn từ thị trường nội địa lớn của Trung Quốc, để tăng cường ảnh hưởng của họ lên các 

tập đoàn Mỹ. 

Bắc Kinh hiện yêu cầu các liên doanh của Mỹ hoạt động tại Trung Quốc thành lập “các tổ chức 

đảng” trong công ty của họ, mang lại cho Đảng Cộng sản một tiếng nói - và có thể là quyền phủ 

quyết - trong các quyết định tuyển dụng và đầu tư. 

Chính quyền Trung Quốc cũng đe dọa các công ty Hoa Kỳ mô tả Đài Loan như một thực thể địa 

lý riêng biệt, hoặc đi lệch khỏi chính sách của Trung Quốc về Tây Tạng. Bắc Kinh buộc Delta 

Airlines phải công khai xin lỗi vì không gọi Đài Loan là một "tỉnh của Trung Quốc" trên website 

của mình. Họ cũng gây áp lực cho Marriott để sa thải một nhân viên người Mỹ bấm thích một 

tweet về Tây Tạng. 

Bắc Kinh thường xuyên yêu cầu Hollywood mô tả Trung Quốc theo một góc nhìn tích cực ngặt 

nghèo, và họ trừng phạt các hãng phim và nhà sản xuất không làm thế. Những nhà kiểm duyệt 

của Bắc Kinh nhanh chóng chỉnh sửa hoặc cấm chiếu những bộ phim phê phán Trung Quốc, 

thậm chí theo những cách nhỏ nhặt. Phim "World War Z" đã phải cắt bỏ khỏi kịch bản phần đề 

cập đến một loại virus có nguồn gốc từ Trung Quốc. "Red Dawn" đã được chỉnh sửa kỹ thuật số 

để biến những nhân vật phản diện thành người Bắc Triều Tiên, chứ không phải là người Trung 

Quốc. 

Ngoài lĩnh vực kinh doanh, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chi hàng tỷ đô la cho các tổ chức 

tuyên truyền ở Hoa Kỳ, cũng như các quốc gia khác. 

Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc hiện phát sóng chương trình thân thiện với Bắc Kinh trên 

hơn 30 tổ chức truyền thông ở Hoa Kỳ, phần nhiều tập trung ở các thành phố lớn của Mỹ. Mạng 

lưới Truyền hình Toàn cầu của Trung Quốc tiếp cận hơn 75 triệu người Mỹ - và nó nhận được 

lệnh điều động trực tiếp từ những lãnh đạo Đảng Cộng sản của mình. Như nhà lãnh đạo hàng 

đầu của Trung Quốc phát biểu trong một chuyến thăm trụ sở của mạng lưới, "Các phương tiện 

truyền thông do Đảng và chính phủ điều hành là mặt trận tuyên truyền và phải có Đảng tính". 

Đó là lý do tại sao, tháng trước, Bộ Tư pháp đã ra lệnh cho mạng lưới đó đăng ký là tổ chức 

nước ngoài. 

Đảng Cộng sản cũng đã đe dọa và giam giữ các thành viên gia đình người Trung Quốc của các 

nhà báo người Mỹ, những người tìm tòi quá sâu. Và họ đã chặn các website của các tổ chức 

truyền thông Hoa Kỳ và khiến các nhà báo của chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn để có được 

visa. Điều này xảy ra sau khi tờ The New York Times công bố các bài báo điều tra về sự giàu có 

của một số nhà lãnh đạo Trung Quốc. 

Nhưng phương tiện truyền thông không phải là nơi duy nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm 

cách nuôi dưỡng một nền văn hóa kiểm duyệt. Điều này cũng đúng với các học viện. 

Chỉ cần nhìn vào Hội sinh viên và học giả Trung Quốc, vốn có hơn 150 chi nhánh trên khắp các 

cơ sở đại học của Mỹ. Các nhóm này giúp tổ chức các sự kiện xã hội cho một số trong hơn 

430.000 công dân Trung Quốc đang theo học tại Hoa Kỳ; họ cũng cảnh báo các lãnh sự quán và 

đại sứ quán Trung Quốc khi các sinh viên Trung Quốc, và các trường học của Mỹ, đi chệch khỏi  



đường lối của Đảng Cộng sản. 

Tại Đại học Maryland, một sinh viên Trung Quốc gần đây đã phát biểu tại lễ tốt nghiệp của mình 

về những gì cô gọi là "không khí trong lành của tự do ngôn luận" ở Mỹ. Tờ báo chính thức của 

Đảng Cộng sản đã nhanh chóng trừng phạt cô, cô trở thành nạn nhân của một cơn bão chỉ trích 

gay gắt trên mạng truyền thông xã hội được kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc, và gia đình cô 

trở ở trong nước đã bị quấy nhiễu. Đối với bản thân trường đại học, chương trình trao đổi của nó 

với Trung Quốc - một trong những chương trình sâu rộng nhất của nước này - đột nhiên bị tắc tị. 

Trung Quốc cũng gây áp lực học thuật theo những cách khác. Bắc Kinh cung cấp tài trợ hào 

phóng cho các trường đại học, viện nghiên cứu và các học giả, với thỏa thuận rằng họ sẽ tránh 

những ý tưởng mà Đảng Cộng sản thấy nguy hiểm hoặc xúc phạm. Các chuyên gia về Trung 

Quốc biết rõ rằng thị thực của họ sẽ bị trì hoãn hoặc bị từ chối nếu nghiên cứu của họ mâu thuẫn 

với các luận điểm của Bắc Kinh. 

Và ngay cả các học giả và tổ chức tránh nhận tài trợ của Trung Quốc cũng bị quốc gia đó nhắm 

đến, như Viện Hudson trực tiếp trải nghiệm. Sau khi bạn đề nghị tiếp đón một diễn giả mà Bắc 

Kinh không thích, website của bạn hứng chịu một cuộc tấn công mạng lớn, có nguồn gốc từ 

Thượng Hải. Bạn biết rõ hơn đa số rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng làm suy yếu 

tự do học thuật và tự do ngôn luận ở Mỹ ngày nay. 

Những hành động này và những hành động khác, nhìn chung, cấu thành một nỗ lực đang được 

tăng cường để chuyển dịch ý kiến công chúng và chính sách công của Hoa Kỳ ra xa khỏi phong 

cách lãnh đạo Nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump. Nhưng thông điệp của chúng ta 

đối với các nhà cầm quyền của Trung Quốc là: Tổng thống này sẽ không lùi bước - và người dân 

Mỹ sẽ không bị lung lạc. Chúng ta sẽ tiếp tục đứng vững vì an ninh và nền kinh tế của chúng ta, 

ngay cả khi chúng ta hy vọng cải thiện mối quan hệ với Bắc Kinh. 

Chính quyền của chúng ta sẽ tiếp tục hành động dứt khoát để bảo vệ lợi ích, công việc và an 

ninh của người Mỹ. 

Khi chúng ta xây dựng lại quân đội của mình, chúng ta sẽ tiếp tục khẳng định lợi ích của Mỹ trên 

khắp Ấn Độ-Thái Bình Dương. 

Khi chúng ta đáp trả các hành vi thương mại của Trung Quốc, chúng ta sẽ tiếp tục đòi hỏi một 

mối quan hệ kinh tế tự do và công bằng và có đi có lại với Trung Quốc, đòi hỏi Bắc Kinh tháo dỡ 

rào cản thương mại, thực hiện nghĩa vụ thương mại, và mở hoàn toàn nền kinh tế như chúng ta 

đã mở cửa nền kinh tế của chúng ta. 

Chúng ta sẽ tiếp tục hành động cho đến khi Bắc Kinh chấm dứt hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ 

của Mỹ, và chấm dứt hành vi bóc lột là cưỡng bức chuyển giao công nghệ… 

Và để thúc đẩy tầm nhìn của chúng ta về một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở, chúng ta 

đang xây dựng các liên kết mới và mạnh mẽ hơn với các quốc gia chia sẻ giá trị của chúng ta 

trên khắp khu vực - từ Ấn Độ đến Samoa. Các mối quan hệ của chúng ta sẽ tuôn chảy từ tinh 

thần tôn trọng, được xây dựng trên quan hệ đối tác, chứ không phải sự thống trị. 

Chúng ta đang thiết lập các thỏa thuận thương mại mới, trên cơ sở song phương, giống như tuần 

trước, Tổng thống Trump đã ký một thỏa thuận thương mại cải tiến với Hàn Quốc và chúng ta sẽ 

sớm bắt đầu đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do song phương lịch sử với Nhật Bản. 

Và chúng ta đang sắp xếp lại các chương trình tài chính và phát triển quốc tế, mang lại cho các 

quốc gia nước ngoài một lựa chọn thay thế minh bạch và công bằng thay vì chính sách ngoại 

giao bẫy nợ của Trung Quốc. Để đạt được mục đích đó, Tổng thống Trump sẽ ký thành luật Đạo  



luật BUILD trong những ngày tới. 

Và vào tháng tới, tôi sẽ có đặc ân đại diện cho Hoa Kỳ tại Singapore và Papua New Guinea, tại 

ASEAN và APEC. Ở đó, chúng ta sẽ công bố các biện pháp và chương trình mới để hỗ trợ một 

Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở - và thay mặt Tổng thống, tôi sẽ phát đi thông điệp rằng 

cam kết của Mỹ đối với Ấn Độ-Thái Bình Dương chưa bao giờ mạnh mẽ hơn. 

Để bảo vệ quyền lợi của chúng ta ở trong nước, chúng tôi đã tăng cường CFIUS - Ủy ban Đầu 

tư nước ngoài ở Hoa Kỳ - nâng cao sự giám sát đầu tư của Trung Quốc ở Mỹ, để bảo vệ an ninh 

quốc gia của chúng ta trước các hành động bóc lột của Bắc Kinh. 

Và khi nói đến ảnh hưởng và sự can thiệp thâm độc của Bắc Kinh vào nền chính trị và chính sách 

của Mỹ, chúng tôi sẽ tiếp tục phơi bày nó, bất kể hình thức của nó là gì. Và chúng ta sẽ làm việc 

với các nhà lãnh đạo ở mọi cấp xã hội để bảo vệ lợi ích quốc gia và những lý tưởng được trân 

quý nhất. Người dân Mỹ sẽ đóng vai trò quyết định - và trên thực tế, họ đã như thế… 

Khi chúng ta tề tựu nơi đây, một sự đồng thuận mới đang dấy lên trên khắp nước Mỹ… 

Có thêm nhiều nhà lãnh đạo kinh doanh đang suy nghĩ vượt ra ngoài quý tiếp theo, và suy nghĩ 

hai lần trước khi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc nếu nó đồng nghĩa với việc chuyển giao 

tài sản trí tuệ của họ hoặc khuyến khích sự đàn áp của Bắc Kinh. Nhưng còn nhiều thứ phải nối 

bước. Ví dụ: Google phải ngay lập tức chấm dứt việc phát triển ứng dụng “Dragonfly” vốn sẽ tăng 

cường sự kiểm duyệt của Đảng Cộng sản và xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng Trung 

Quốc… 

Có thêm nhiều nhà báo đang tường thuật sự thật mà không sợ hãi hoặc thiên vị và đào sâu để 

vạch ra nơi Trung Quốc đang can thiệp vào xã hội của chúng ta, và tại sao - và chúng tôi hy vọng 

rằng sẽ có nhiều hơn những người Mỹ, và những tổ chức toàn cầu, những tổ chức tin tức sẽ 

tham gia vào nỗ lực này. 

Có thêm nhiều học giả đang phát biểu mạnh mẽ và bảo vệ tự do học thuật, và có thêm nhiều 

trường đại học và viện nghiên cứu đang tập trung nhuệ khí để khước từ món tiền dễ kiếm của 

Bắc Kinh, nhận ra rằng mỗi đồng đô la đều đi kèm những đòi hỏi tương ứng. Chúng tôi tự tin có 

thêm nhiều người sẽ tham gia vào hàng ngũ của họ. 

Và trên toàn quốc, người dân Mỹ đang ngày càng cảnh giác, với một sự đánh giá cao mới dành 

cho các hành động của chính quyền của chúng ta nhằm thiết lập lại mối quan hệ kinh tế và chiến 

lược của Mỹ với Trung Quốc, để cuối cùng đưa Nước Mỹ lên trên hết. 

Và dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Mỹ sẽ đi đúng hướng. Trung Quốc nên biết rằng 

người dân Mỹ và đại diện được bầu của họ ở cả hai đảng đều quyết tâm. 

Như Chiến lược An ninh Quốc gia của chúng ta tuyên bố: "Cạnh tranh không luôn đồng nghĩa 

với thù địch". 

Như Tổng thống Trump đã nói rõ, chúng ta muốn có một mối quan hệ xây dựng với Bắc Kinh, 

nơi mà sự thịnh vượng và an ninh của chúng ta cùng phát triển, chứ không tách rời. Trong khi 

Bắc Kinh đã rời xa tầm nhìn này, các nhà cầm quyền của Trung Quốc vẫn có thể thay đổi hướng 

đi, và quay trở lại với tinh thần “cải cách và mở cửa” và sự tự do lớn hơn. Người Mỹ không muốn 

nhiều hơn; người dân Trung Quốc xứng đáng không ít hơn. 

Nhà văn vĩ đại người Trung Quốc Lỗ Tấn thường than trách rằng đất nước của ông "chỉ có một 

là khinh khi người nước ngoài như cầm thú, hoặc hai là tôn xưng họ như thánh thượng, chứ 

chưa bao giờ xem là đồng đẳng". Hôm nay, nước Mỹ đang vươn tay ra với Trung Quốc; chúng 



tôi hy vọng Bắc Kinh sẽ sớm vươn tay lại – bằng hành động chứ không phải lời nói, và với sự 

tôn trọng mới đối với nước Mỹ. Nhưng chúng ta sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi mối quan hệ 

của chúng ta với Trung Quốc đặt cơ sở trên sự công bằng, có đi có lại, và tôn trọng chủ quyền. 

Có một câu ngạn ngữ cổ của Trung Quốc nói rằng “con người chỉ nhìn thấy hiện tại, nhưng trời 

nhìn thấy tương lai”. (Nhân kiến mục tiền, thiên kiến cửu viễn – người dịch). Khi chúng ta tiến 

lên, chúng ta hãy theo đuổi một tương lai hòa bình và thịnh vượng với quyết tâm và niềm tin… 

Niềm tin vào sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, và mối quan hệ mà ông đã thiết lập với chủ tịch 

Trung Quốc... 

Niềm tin vào tình hữu nghị bền vững giữa người Mỹ và người Trung Quốc… 

Niềm tin rằng trời nhìn thấy tương lai - và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, Mỹ và Trung Quốc sẽ 

cùng đi tới tương lai đó. 

Cảm ơn các bạn. Chúa phù hộ các bạn. Và Chúa phù hộ nước Mỹ! 

(Chuyển ngữ: Duan Dang) 
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THE VICE PRESIDENT: Thank you, Ken, for that kind introduction. To the Members of the Board 

of Trustees, to Dr. Michael Pillsbury, to our distinguished guests, and to all of you who, true to 

your mission in this place, “think about the future in unconventional ways” –- it is an honor to be 

back at the Hudson Institute. 

For more than a half a century, this Institute has dedicated itself to “advancing global security, 

prosperity, and freedom.” And while Hudson’s hometowns have changed over the years, one 

thing has been constant: You have always advanced that vital truth, that American leadership 

lights the way. 

And today, speaking of leadership, allow me to begin by bringing greetings from a great champion 

of American leadership at home and abroad –- I bring greetings from the 45th President of the 

United States of America, President Donald Trump. (Applause.) 

From early in this administration, President Trump has made our relationship with China and 

President Xi a priority. On April 6th of last year, President Trump welcomed President Xi to Mar-

a-Lago. On November 8th of last year, President Trump traveled to Beijing, where China’s leader 

welcomed him warmly. 

Over the course of the past two years, our President has forged a strong personal relationship 

with the President of the People’s Republic of China, and they’ve worked closely on issues of 

common interest, most importantly the denuclearization of the Korean Peninsula. 

https://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy/


But I come before you today because the American people deserve to know that, as we speak, 

Beijing is employing a whole-of-government approach, using political, economic, and military 

tools, as well as propaganda, to advance its influence and benefit its interests in the United States. 

China is also applying this power in more proactive ways than ever before, to exert influence and 

interfere in the domestic policy and politics of this country. 

Under President Trump’s leadership, the United States has taken decisive action to respond to 

China with American action, applying the principles and the policies long advocated in these halls. 

In our National Security Strategy that the President Trump released last December, he described 

a new era of “great power competition.” Foreign nations have begun to, as we wrote, “reassert 

their influence regionally and globally,” and they are “contesting [America’s] geopolitical 

advantages and trying [in essence] to change the international order in their favor.” 

In this strategy, President Trump made clear that the United States of America has adopted a 

new approach to China. We seek a relationship grounded in fairness, reciprocity, and respect for 

sovereignty, and we have taken strong and swift action to achieve that goal. 

As the President said last year on his visit to China, in his words, “we have an opportunity to 

strengthen the relationship between our two countries and improve the lives of our citizens.” Our 

vision of the future is built on the best parts of our past, when America and China reached out to 

one another in a spirit of openness and friendship. 

When our young nation went searching in the wake of the Revolutionary War for new markets for 

our exports, the Chinese people welcomed American traders laden with ginseng and fur. 

When China suffered through indignities and exploitations during her so-called “Century of 

Humiliation,” America refused to join in, and advocated the “Open Door” policy, so that we could 

have freer trade with China, and preserve their sovereignty. 

When American missionaries brought the good news to China’s shores, they were moved by the 

rich culture of an ancient and vibrant people. And not only did they spread their faith, but those 

same missionaries founded some of China’s first and finest universities. 

When the Second World War arose, we stood together as allies in the fight against imperialism. 

And in that war’s aftermath, America ensured that China became a charter member of the United 

Nations, and a great shaper of the post-war world. 

But soon after it took power in 1949, the Chinese Communist Party began to pursue authoritarian 

expansionism. It is remarkable to think that only five years after our nations had fought together, 

we fought each other in the mountains and valleys of the Korean Peninsula. My own father saw 

combat on that frontier of freedom. 

But not even the brutal Korean War could diminish our mutual desire to restore the ties that for 

so long had bound our peoples together. China’s estrangement from the United States ended in 

1972, and, soon after, we re-established diplomatic relations and began to open our economies 

to one another, and American universities began training a new generation of Chinese engineers, 

business leaders, scholars, and officials. 

After the fall of the Soviet Union, we assumed that a free China was inevitable. Heady with 

optimism at the turn of the 21st Century, America agreed to give Beijing open access to our 

economy, and we brought China into the World Trade Organization. 

Previous administrations made this choice in the hope that freedom in China would expand in all  



of its forms -– not just economically, but politically, with a newfound respect for classical liberal 

principles, private property, personal liberty, religious freedom — the entire family of human rights. 

But that hope has gone unfulfilled. 

The dream of freedom remains distant for the Chinese people. And while Beijing still pays lip 

service to “reform and opening,” Deng Xiaoping’s famous policy now rings hollow. 

Over the past 17 years, China’s GDP has grown nine-fold; it’s become the second-largest 

economy in the world. Much of this success was driven by American investment in China. And 

the Chinese Communist Party has also used an arsenal of policies inconsistent with free and fair 

trade, including tariffs, quotas, currency manipulation, forced technology transfer, intellectual 

property theft, and industrial subsidies that are handed out like candy to foreign investment. These 

policies have built Beijing’s manufacturing base, at the expense of its competitors -– especially 

the United States of America. 

China’s actions have contributed to a trade deficit with the United States that last year ran to $375 

billion –- nearly half of our global trade deficit. As President Trump said just this week, in his 

words, “We rebuilt China” over the last 25 years. 

Now, through the “Made in China 2025” plan, the Communist Party has set its sights on controlling 

90 percent of the world’s most advanced industries, including robotics, biotechnology, and 

artificial intelligence. To win the commanding heights of the 21st century economy, Beijing has 

directed its bureaucrats and businesses to obtain American intellectual property –- the foundation 

of our economic leadership -– by any means necessary. 

Beijing now requires many American businesses to hand over their trade secrets as the cost of 

doing business in China. It also coordinates and sponsors the acquisition of American firms to 

gain ownership of their creations. Worst of all, Chinese security agencies have masterminded the 

wholesale theft of American technology –- including cutting-edge military blueprints. And using 

that stolen technology, the Chinese Communist Party is turning plowshares into swords on a 

massive scale. 

China now spends as much on its military as the rest of Asia combined, and Beijing has prioritized 

capabilities to erode America’s military advantages on land, at sea, in the air, and in space. China 

wants nothing less than to push the United States of America from the Western Pacific and 

attempt to prevent us from coming to the aid of our allies. But they will fail. 

Beijing is also using its power like never before. Chinese ships routinely patrol around the 

Senkaku Islands, which are administered by Japan. And while China’s leader stood in the Rose 

Garden at the White House in 2015 and said that his country had, and I quote, “no intention to 

militarize” the South China Sea, today, Beijing has deployed advanced anti-ship and anti-air 

missiles atop an archipelago of military bases constructed on artificial islands. 

China’s aggression was on display this week, when a Chinese naval vessel came within 45 yards 

of the USS Decatur as it conducted freedom-of-navigation operations in the South China Sea, 

forcing our ship to quickly maneuver to avoid collision. Despite such reckless harassment, the 

United States Navy will continue to fly, sail, and operate wherever international law allows and 

our national interests demand. We will not be intimidated and we will not stand down. (Applause.) 

America had hoped that economic liberalization would bring China into a greater partnership with 

us and with the world. Instead, China has chosen economic aggression, which has in turn 

emboldened its growing military. 



Nor, as we had hoped, has Beijing moved toward greater freedom for its own people. For a time, 

Beijing inched toward greater liberty and respect for human rights. But in recent years, China has 

taken a sharp U-turn toward control and oppression of its own people. 

Today, China has built an unparalleled surveillance state, and it’s growing more expansive and 

intrusive – often with the help of U.S. technology. What they call the “Great Firewall of China” 

likewise grows higher, drastically restricting the free flow of information to the Chinese people. 

And by 2020, China’s rulers aim to implement an Orwellian system premised on controlling 

virtually every facet of human life — the so-called “Social Credit Score.” In the words of that 

program’s official blueprint, it will “allow the trustworthy to roam everywhere under heaven, while 

making it hard for the discredited to take a single step.” 

And when it comes to religious freedom, a new wave of persecution is crashing down on Chinese 

Christians, Buddhists, and Muslims. 

Last month, Beijing shut down one of China’s largest underground churches. Across the country, 

authorities are tearing down crosses, burning bibles, and imprisoning believers. And Beijing has 

now reached a deal with the Vatican that gives the avowedly atheist Communist Party a direct 

role in appointing Catholic bishops. For China’s Christians, these are desperate times. 

Beijing is also cracking down on Buddhism. Over the past decade, more than 150 Tibetan 

Buddhist monks have lit themselves on fire to protest China’s repression of their beliefs and their 

culture. And in Xinjiang, the Communist Party has imprisoned as many as one million Muslim 

Uyghurs in government camps where they endure around-the-clock brainwashing. Survivors of 

the camps have described their experiences as a deliberate attempt by Beijing to strangle Uyghur 

culture and stamp out the Muslim faith. 

As history attests though, a country that oppresses its own people rarely stops there. And Beijing 

also aims to extend its reach across the wider world. As Hudson’s own Dr. Michael Pillsbury has 

written, “China has opposed the actions and goals of the U.S. government. Indeed, China is 

building its own relationships with America’s allies and enemies that contradict any peaceful or 

productive intentions of Beijing.” 

In fact, China uses so-called “debt diplomacy” to expand its influence. Today, that country is 

offering hundreds of billions of dollars in infrastructure loans to governments from Asia to Africa 

to Europe and even Latin America. Yet the terms of those loans are opaque at best, and the 

benefits invariably flow overwhelmingly to Beijing. 

Just ask Sri Lanka, which took on massive debt to let Chinese state companies build a port of 

questionable commercial value. Two years ago, that country could no longer afford its payments, 

so Beijing pressured Sri Lanka to deliver the new port directly into Chinese hands. It may soon 

become a forward military base for China’s growing blue-water navy. 

Within our own hemisphere, Beijing has extended a lifeline to the corrupt and incompetent Maduro 

regime in Venezuela that’s been oppressing its own people. They pledged $5 billion in 

questionable loans to be repaid with oil. China is also that country’s single largest creditor, 

saddling the Venezuelan people with more than $50 billion in debt, even as their democracy 

vanishes. Beijing is also impacting some nations’ politics by providing direct support to parties 

and candidates who promise to accommodate China’s strategic objectives. 

And since last year alone, the Chinese Communist Party has convinced three Latin American 

nations to sever ties with Taipei and recognize Beijing. These actions threaten the stability of the 



Taiwan Strait, and the United States of America condemns these actions. And while our 

administration will continue to respect our One China Policy, as reflected in the three joint 

communiqués and the Taiwan Relations Act, America will always believe that Taiwan’s embrace 

of democracy shows a better path for all the Chinese people. (Applause.) 

Now these are only a few of the ways that China has sought to advance its strategic interests 

across the world, with growing intensity and sophistication. Yet previous administrations all but 

ignored China’s actions. And in many cases, they abetted them. But those days are over. 

Under President Trump’s leadership, the United States of America has been defending our 

interests with renewed American strength. 

We’ve been making the strongest military in the history of the world stronger still. Earlier this year, 

President Trump signed into law the largest increase in our national defense since the days of 

Ronald Reagan -– $716 billion to extend the strength of the American military to every domain. 

We’re modernizing our nuclear arsenal. We’re fielding and developing new cutting-edge fighters 

and bombers. We’re building a new generation of aircraft carriers and warships. We’re investing 

as never before in our armed forces. And this includes initiating the process to establish the United 

States Space Force to ensure our continued dominance in space, and we’ve taken action to 

authorize increased capability in the cyber world to build deterrence against our adversaries. 

At President Trump’s direction, we’re also implementing tariffs on $250 billion in Chinese goods, 

with the highest tariffs specifically targeting the advanced industries that Beijing is trying to capture 

and control. And as the President has also made clear, we will levy even more tariffs, with the 

possibility of substantially more than doubling that number, unless a fair and reciprocal deal is 

made. (Applause.) 

These actions — exercises in American strength — have had a major impact. China’s largest 

stock exchange fell by 25 percent in the first nine months of this year, in large part because our 

administration has been standing strong against Beijing’s trade practices. 

As President Trump has made clear, we don’t want China’s markets to suffer. In fact, we want 

them to thrive. But the United States wants Beijing to pursue trade policies that are free, fair, and 

reciprocal. And we will continue to stand and demand that they do. (Applause.) 

Sadly, China’s rulers, thus far, have refused to take that path. The American people deserve to 

know: In response to the strong stand that President Trump has taken, Beijing is pursuing a 

comprehensive and coordinated campaign to undermine support for the President, our agenda, 

and our nation’s most cherished ideals. 

I want to tell you today what we know about China’s actions here at home — some of which we’ve 

gleaned from intelligence assessments, some of which are publicly available. But all of which are 

fact. 

As I said before, as we speak, Beijing is employing a whole-of-government approach to advance 

its influence and benefit its interests. It’s employing this power in more proactive and coercive 

ways to interfere in the domestic policies of this country and to interfere in the politics of the United 

States. 

The Chinese Communist Party is rewarding or coercing American businesses, movie studios, 

universities, think tanks, scholars, journalists, and local, state, and federal officials. 

And worst of all, China has initiated an unprecedented effort to influence American public opinion,  



the 2018 elections, and the environment leading into the 2020 presidential elections. To put it 

bluntly, President Trump’s leadership is working; and China wants a different American President. 

There can be no doubt: China is meddling in America’s democracy. As President Trump said just 

last week, we have, in his words, “found that China has been attempting to interfere in our 

upcoming [midterm] election[s].” 

Our intelligence community says that “China is targeting U.S. state and local governments and 

officials to exploit any divisions between federal and local levels on policy. It’s using wedge issues, 

like trade tariffs, to advance Beijing’s political influence.” 

In June, Beijing itself circulated a sensitive document, entitled “Propaganda and Censorship 

Notice.” It laid out its strategy. It stated that China must, in their words, “strike accurately and 

carefully, splitting apart different domestic groups” in the United States of America. 

To that end, Beijing has mobilized covert actors, front groups, and propaganda outlets to shift 

Americans’ perception of Chinese policy. As a senior career member of our intelligence 

community told me just this week, what the Russians are doing pales in comparison to what China 

is doing across this country. And the American people deserve to know it. 

Senior Chinese officials have also tried to influence business leaders to encourage them to 

condemn our trade actions, leveraging their desire to maintain their operations in China. In one 

recent example, China threatened to deny a business license for a major U.S. corporation if they 

refused to speak out against our administration’s policies. 

And when it comes to influencing the midterms, you need only look at Beijing’s tariffs in response 

to ours. The tariffs imposed by China to date specifically targeted industries and states that would 

play an important role in the 2018 election. By one estimate, more than 80 percent of U.S. counties 

targeted by China voted for President Trump and I in 2016; now China wants to turn these voters 

against our administration. 

And China is also directly appealing to the American voters. Last week, the Chinese government 

paid to have a multipage supplement inserted into the Des Moines Register –- the paper of record 

of the home state of our Ambassador to China, and a pivotal state in 2018 and 2020. The 

supplement, designed to look like the news articles, cast our trade policies as reckless and 

harmful to Iowans. 

Fortunately, Americans aren’t buying it. For example, American farmers are standing with this 

President and are seeing real results from the strong stands that he’s taken, including this week’s 

U.S.-Mexico-Canada Agreement, where we’ve substantially opened North American markets to 

U.S. products. The USMCA is a great win for American farmers and American manufacturers. 

(Applause.) 

But China’s actions aren’t focused solely on influencing our policies and politics. Beijing is also 

taking steps to exploit its economic leverage, and the allure of their large marketplace, to advance 

its influence over American businesses. 

Beijing now requires American joint ventures that operate in China to establish what they call 

“party organizations” within their company, giving the Communist Party a voice –- and perhaps a 

veto -– in hiring and investment decisions. 

Chinese authorities have also threatened U.S. companies that depict Taiwan as a distinct 

geographic entity, or that stray from Chinese policy on Tibet. Beijing compelled Delta Airlines to 

publicly apologize for not calling Taiwan a “province of China” on its website. And it pressured  



Marriott to fire a U.S. employee who merely liked a tweet about Tibet. 

And Beijing routinely demands that Hollywood portray China in a strictly positive light. It punishes 

studios and producers that don’t. Beijing’s censors are quick to edit or outlaw movies that criticize 

China, even in minor ways. For the movie, “World War Z,” they had to cut the script’s mention of 

a virus because it originated in China. The movie, “Red Dawn” was digitally edited to make the 

villains North Korean, not Chinese. 

But beyond business and entertainment, the Chinese Communist Party is also spending billions 

of dollars on propaganda outlets in the United States and, frankly, around the world. 

China Radio International now broadcasts Beijing-friendly programs on over 30 U.S. outlets, many 

in major American cities. The China Global Television Network reaches more than 75 million 

Americans, and it gets its marching orders directly from its Communist Party masters. As China’s 

top leader put it during a visit to the network’s headquarters, and I quote, “The media run by the 

Party and the government are propaganda fronts and must have the Party as their surname.” 

It’s for those reasons and that reality that, last month, the Department of Justice ordered that 

network to register as a foreign agent. 

The Communist Party has also threatened and detained the Chinese family members of American 

journalists who pry too deep. And it’s blocked the websites of U.S. media organizations and made 

it harder for our journalists to get visas. This happened after the New York Times published 

investigative reports about the wealth of some of China’s leaders. 

But the media isn’t the only place where the Chinese Communist Party seeks to foster a culture 

of censorship. The same is true across academia. 

I mean, look no further than the Chinese Students and Scholars Association, of which there are 

more than 150 branches across America’s campuses. These groups help organize social events 

for some of the more than 430,000 Chinese nationals studying in the United States. They also 

alert Chinese consulates and embassies when Chinese students, and American schools, stray 

from the Communist Party line. 

At the University of Maryland, a Chinese student recently spoke at her graduation of what she 

called, and I quote, the “fresh air of free speech” in America. The Communist Party’s official 

newspaper swiftly chastised her. She became the victim of a firestorm of criticism on China’s 

tightly-controlled social media, and her family back home was harassed. As for the university 

itself, its exchange program with China — one of the nation’s most extensive — suddenly turned 

from a flood to a trickle. 

China exerts academic pressure in other ways, as well. Beijing provides generous funding to 

universities, think tanks, and scholars, with the understanding that they will avoid ideas that the 

Communist Party finds dangerous or offensive. China experts in particular know that their visas 

will be delayed or denied if their research contradicts Beijing’s talking points. 

And even scholars and groups who avoid Chinese funding are targeted by that country, as the 

Hudson Institute found out firsthand. After you offered to host a speaker Beijing didn’t like, your 

website suffered a major cyberattack, originating from Shanghai. The Hudson Institute knows 

better than most that the Chinese Communist Party is trying to undermine academic freedom and 

the freedom of speech in America today. 

These and other actions, taken as a whole, constitute an intensifying effort to shift American public 

opinion and policy away from the “America First” leadership of President Donald Trump. 



But our message to China’s rulers is this: This President will not back down. (Applause.) The 

American people will not be swayed. And we will continue to stand strong for our security and our 

economy, even as we hope for improved relations with Beijing. 

Our administration is going to continue to act decisively to protect America’s interests, American 

jobs, and American security. 

As we rebuild our military, we will continue to assert American interests across the Indo-Pacific. 

As we respond to China’s trade practices, we will continue to demand an economic relationship 

with China that is free, fair, and reciprocal. We will demand that Beijing break down its trade 

barriers, fulfill its obligations, fully open its economy — just as we have opened ours. 

We’ll continue to take action against Beijing until the theft of American intellectual property ends 

once and for all. And we will continue to stand strong until Beijing stops the predatory practice of 

forced technology transfer. We will protect the private property interests of American enterprise. 

(Applause.) 

And to advance our vision of a free and open Indo-Pacific, we’re building new and stronger bonds 

with nations that share our values across the region, from India to Samoa. Our relationships will 

flow from a spirit of respect built on partnership, not domination. 

We’re forging new trade deals on a bilateral basis, just as last week President Trump signed an 

improved trade deal with South Korea. And we will soon begin historic negotiations for a bilateral 

free-trade deal with Japan. (Applause.) 

I’m also pleased to report that we’re streamlining international development and finance 

programs. We’ll be giving foreign nations a just and transparent alternative to China’s debt-trap 

diplomacy. In fact, this week, President Trump will sign the BUILD Act into law. 

Next month, it will be my privilege to represent the United States in Singapore and Papua New 

Guinea, at ASEAN and APEC. There, we will unveil new measures and programs to support a 

free and open Indo-Pacific. And on behalf of the President, I will deliver the message that 

America’s commitment to the Indo-Pacific has never been stronger. (Applause.) 

Closer to home, to protect our interests, we’ve recently strengthened CFIUS — the Committee on 

Foreign Investment — heightening our scrutiny of Chinese investment in America to protect our 

national security from Beijing’s predatory actions. 

And when it comes to Beijing’s malign influence and interference in American politics and policy, 

we will continue to expose it, no matter the form it takes. We will work with leaders at every level 

of society to defend our national interests and most cherished ideals. The American people will 

play the decisive role — and, in fact, they already are. 

As we gather here, a new consensus is rising across America. More business leaders are thinking 

beyond the next quarter, and thinking twice before diving into the Chinese market if it means 

turning over their intellectual property or abetting Beijing’s oppression. But more must follow suit. 

For example, Google should immediately end development of the “Dragonfly” app that will 

strengthen Communist Party censorship and compromise the privacy of Chinese customers. 

(Applause.) 

It’s also great to see more journalists reporting the truth without fear or favor, digging deep to find 

where China is interfering in our society, and why. And we hope that American and global news 

organizations will continue to join this effort on an increasing basis. 



More scholars are also speaking out forcefully and defending academic freedom, and more 

universities and think tanks are mustering the courage to turn away Beijing’s easy money, 

recognizing that every dollar comes with a corresponding demand. And we’re confident that their 

ranks will grow. 

And across the nation, the American people are growing in vigilance, with a newfound 

appreciation for our administration’s actions and the President’s leadership to reset America’s 

economic and strategic relationship with China. Americans stand strong behind a President that’s 

putting America first. 

And under President Trump’s leadership, I can assure you, America will stay the course. China 

should know that the American people and their elected officials in both parties are resolved. 

As our National Security Strategy states: We should remember that “Competition does not always 

mean hostility,” nor does it have to. The President has made clear, we want a constructive 

relationship with Beijing where our prosperity and security grow together, not apart. While Beijing 

has been moving further away from this vision, China’s rulers can still change course and return 

to the spirit of reform and opening that characterize the beginning of this relationship decades 

ago. The American people want nothing more; and the Chinese people deserve nothing less. 

The great Chinese storyteller Lu Xun often lamented that his country, and he wrote, “has either 

looked down at foreigners as brutes, or up to them as saints,” but never “as equals.” Today, 

America is reaching out our hand to China. And we hope that soon, Beijing will reach back with 

deeds, not words, and with renewed respect for America. But be assured: we will not relent until 

our relationship with China is grounded in fairness, reciprocity, and respect for our sovereignty. 

(Applause.) 

There is an ancient Chinese proverb that reads, “Men see only the present, but heaven sees the 

future.” As we go forward, let us pursue a future of peace and prosperity with resolve and faith. 

Faith in President Trump’s leadership and vision, and the relationship that he has forged with 

China’s president. Faith in the enduring friendship between the American people and the Chinese 

people. And Faith that heaven sees the future — and by God’s grace, America and China will 

meet that future together. 

Thank you. God bless you. And God bless the United States of America. (Applause.) 
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