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TS. Alexander L. Vuving là giáo sư tại Trung tâm Daniel K. Inouye châu Á – Thái                 
Bình Dương về Nghiên cứu An ninh (DKI APCSS). Bài viết là một chương trong ấn                
phẩm “Ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc: nhận xét và khuyến nghị” do Scott D.                
McDonald và Michael C. Burgoyne biên tập từ kỷ yếu Hội thảo “Tầm với toàn cầu                
của Trung Quốc” được tổ chức bởi DKI APCSS đầu năm 2019.  

TS. Nguyễn Trịnh Đôn hiện đang làm việc trong lãnh vực Khoa học Tự nhiên tại                
Canada và là cộng sự của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Nguyễn Trịnh Đôn đã có                  
nhiều năm chuyển ngữ Việt – Anh các bài viết về chủ quyền của Việt Nam ở Biển                  
Đông, trong đó có ấn phẩm của Uỷ ban Biên giới về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa.                  
Ấn phẩm chuyển ngữ này, sau khi được đăng trên South China Sea - Facts and Legal                 
Aspects, đã trở thành tài liệu tham khảo trong báo cáo quan trọng của Trung tâm Phân                 
tích Hải quân Hoa Kỳ phân tích về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông – The South China Sea Chronicle Initiative (SCSCI)               
là một dự án phi lợi nhuận, phi chính trị với sứ mệnh xây dựng các biên niên sự kiện,                    
tổng hợp và hệ thống hoá tư liệu, thông tin về các chủ đề quan trọng của tranh chấp                   
Biển Đông theo tiêu chuẩn khoa học, đa chiều. Mục đích của Dự án nhằm góp phần                 
cung cấp tư liệu và một bức tranh tổng thể và hệ thống về diễn tiến tranh chấp Biển                   
Đông, giúp các nhà phân tích và hoạch định chính sách có thể hiểu được thực sự bản                 
chất tranh chấp và có những đánh giá, giải pháp đúng đắn, đem lại công bằng và hoà                  
bình, hướng tới an ninh và hợp tác bền vững trong khu vực. 

Website: https://daisukybiendong.wordpress.com 

Facebook: https://www.facebook.com/daisukybiendong/ 

Email: sukybiendong@gmail.com 

Bản dịch được hỗ trợ kinh phí từ quỹ tài chính chung của Dự án Sự Ký Biển Đông,                   
được tài trợ bởi những nhà tài trợ. Xem thông tin các nhà tài trợ tại                
https://daisukybiendong.wordpress.com/nha-tai-tro/. 

Các ấn phẩm của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông không nhất thiết thể hiện quan điểm                  
của tất cả thành viên và cộng tác viên, hay các nhà tài trợ Dự án Đại Sự Ký Biển                    
Đông. Bản quyền các ấn phẩm thuộc về các tác giả, dịch giả và Dự án Đại Sự Ký                   
Biển Đông. Mọi sự sử dụng lại hay trích dẫn phải ghi rõ nguồn và dẫn link tới bài gốc                    
trên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Sử dụng cho mục đích thương mại phải được sự                  
đồng ý bằng văn bản của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 

Tài khoản tài trợ cho Dự án Đại Sự Ký Biển Đông: Paypal:             
sukybiendong@gmail.com; Chuyển khoản: Hoàng Việt. Số tài khoản: 207503269.         
Ngân hàng ACB (Asia Commercial Bank). 
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TRUYỀN THÔNG ĐIỆP CẤP CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC: ĐỊNH NGHĨA, 
PHƯƠNG THỨC, VÀ CÁCH ĐÁP TRẢ  1

 

Truyền thông (communication) là một công cụ phổ quát dùng để thay đổi hành vi, thậm chí                 
cả tư tưởng và những ưu tiên của người khác. Do đó, truyền thông điệp (messaging) là một                  
phương tiện chủ chốt của sức mạnh và quản trị nhà nước. Bằng cách này hay cách khác, các                   
nhà nước thường đưa ra thông điệp nhằm gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư của chính                  
mình và thế giới bên ngoài. Nhưng chỉ có một số ít có nhận thức và đầu tư cho quyền lực của                      
truyền thông điêp cấp chiến lược (strategic messaging) nhiều như nước Cộng hoà nhân dân               
(CHND) Trung Hoa. Lối đưa thông điệp chiến lược của Bắc Kinh đã giúp định hình cách bên                  
ngoài nhận thức về Trung Quốc, phổ biến những quan điểm có tác dụng hỗ trợ cho chính                  
sách của Trung Quốc, và tạo ra một sân chơi bất bình đẳng có lợi cho Trung Quốc. Được                   
trang bị một năng lực truyền thông điệp khổng lồ, CHND Trung Hoa có những lợi thế không                  
thể phủ nhận được khi cạnh tranh chiến lược với Hoa Kỳ. Vậy truyền thông điệp cấp chiến                  
lược của Trung Quốc là gì? Nó hoạt động như thế nào? Hoa Kỳ nên đáp lại bằng cách nào?                    
Chương này sẽ trả lời những câu hỏi nêu trên. 

 

HIỂU RÕ VỀ TRUYỀN THÔNG ĐIỆP CẤP CHIẾN LƯỢC 

Một cách tìm hiểu về truyền thông điệp cấp chiến lược là bàn về sự khác biệt của chính nó                    
với những khái niệm gắn liền với nó. Truyền thông điệp cấp chiến lược đôi khi được xem như                   
tương đương với tuyên truyền hay ảnh hưởng cấp chiến lược. Trong những trường hợp khác,                
nó lại được xem như chiến tranh chính trị, chiến tranh thông tin, các chiến dịch thông tin, hay                   
quyền lực bén. Cũng có những khi nó được coi như tương tự với ngoại giao công chúng hay                   
quyền lực mềm. Một số khái niệm trên có thể liên quan gần gũi thân cận với nhau, nhưng mỗi                    
cái lại mang hàm ý cho một hiện tượng khác biệt. 

Ảnh hưởng cấp chiến lược (strategic influence) mang tính bao trùm nhất trong các thuật ngữ                
kể trên. Nó nói tới bất kỳ thứ gì gây ảnh hưởng đến một hoặc nhiều bên khác ở tầm chiến                     
lược. Nó có thể dùng bất kỳ phương tiện khả dĩ nào, từ quân sự, kinh tế, và ngoại giao cho                     
đến xã hội, văn hoá, quy ước, và thông tin. Nó hoạt động theo nhiều cách khác nhau: hung                   
hãn và hoà bình, cưỡng ép và xui khiến, lôi kéo và thuyết phục, tạo sân chơi và trao đổi xã                     
hội. 

1 Chú thích của BTV: Bài viết của tác giả nhắm tới độc giả Hoa Kỳ, bởi vậy các kiến nghị của tác giả                        
là dành cho chính phủ Hoa Kỳ. Dù vậy, đây cũng có thể là một tài liệu tham khảo cần thiết và là mối                        
quan tâm của các độc giả Việt Nam. Đó là lý do chúng tôi tổ chức dịch và giới thiệu tới độc giả Việt                        
Nam. 
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Chiến tranh chính trị (political warfare) là ảnh hưởng cấp chiến lược chưa đến mức chiến                
tranh nhưng được tiến hành theo tinh thần tranh đấu – nhằm vượt qua một hoặc nhiều đối thủ                   
để đạt các mục tiêu chính trị quốc gia. George Kennan, người đưa ra thuật ngữ này vào buổi                   
đầu của Chiến tranh lạnh, định nghĩa chiến tranh chính trị là “việc sử dụng tất cả mọi phương                   
tiện trong tầm tay của một quốc gia nhưng chưa đến mức chiến tranh để đạt các mục tiêu                   
quốc gia của nó”.2 Trong bối cảnh những năm đầu Chiến tranh lạnh, Kennan làm rõ thêm                 
rằng: 

Những chiến dịch như thế có cả công khai lẫn bí mật. Chúng bao gồm những hành                 
động công khai như liên minh chính trị, biện pháp kinh tế (như Kế hoạch phục hưng                 
Châu Âu – ERP), và tuyên truyền “trắng” cho đến những chiến dịch bí mật như ủng hộ                  
ngầm các thành tử nước ngoài “thân thiện”, tâm lý chiến “đen”, và thậm chí là khuyến                 
khích những cuộc kháng cự bí mật ở các quốc gia thù địch. 2 

Như định nghĩa của Kennan chỉ ra, chiến tranh chính trị có thể có nhiều dạng gồm cả chiến                   
tranh thông tin, chiến tranh tâm lý, liên minh chính trị, biện pháp kinh tế, và các dạng khác. 

Chiến tranh thông tin (information warfare) là chiến tranh chính trị được tiến hành bằng các                
phương tiện thông tin. Chiến tranh thông tin là một loại chiến tranh tâm lý vì nó tác động vào                    
cảm nhận, tri thức, và tâm lý của đối tượng tiếp nhận. Chiến tranh tâm lý (psychological                 
warfare) rộng lớn hơn chiến tranh thông tin vì nó thao túng môi trường và điều kiện xã hội                   
chứ không phải chỉ có bản thân lĩnh vực thông tin để đạt được mục tiêu. Chiến tranh tâm lý                    
có thể sử dụng tuyên truyền, nhưng còn có các biện pháp chính trị, kinh tế, và quân sự nữa.                    
Chiến dịch thông tin và chiến dịch tâm lý là để chỉ mức độ thực hiện chứ không phải mức độ                     
chiến lược hay chiến thuật của những loại chiến tranh này. Các thuật ngữ “chiến tranh chính                 
trị”, “chiến tranh thông tin”, và “chiến tranh tâm lý” thường được dùng với nghĩa như nhau vì                  
quan điểm phổ biến cho rằng những loại “chiến tranh” này chủ yếu dựa vào sử dụng câu chữ,                   
hình ảnh, tư tưởng, và thông tin. Nhưng sự lẫn lộn này là không có ích như đã giải thích ở                     
trên. 

Hai thuật ngữ khác gắn liền với sức mạnh của tư tưởng và việc sử dụng thông tin là quyền lực                     
mềm và quyền lực bén. Joseph Nye, người đưa ra thuật ngữ quyền lực mềm (soft power) vào                  
cuối Chiến tranh lạnh, định nghĩa nó là “khả năng đạt được điều mong muốn nhờ vào sức thu                   
hút chứ không phải cưỡng ép hay mua chuộc”, trong đó vế đầu là “khiến người khác thích cái                   
mình thích” còn vế sau là “khiến người khác làm cái mình thích”.3,4 Phát triển thêm từ ý                  
tưởng ban đầu của Nye, ý nghĩa phổ biến hiện nay là quyền lực mềm là một dạng quyền lực                    
phi cưỡng ép hay phi vật thể. Nhưng coi nó tương đương với phi cưỡng ép hay gắn liền nó                    
với những nguồn lực phi vật thể đều làm giảm năng lực phân tích của thuật ngữ này.5 Chính                   
là sự liên quan bị hiểu sai giữa quyền lực mềm với việc gây ảnh hưởng trong các lĩnh vực tư                     
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tưởng, thông tin, truyền thông, và văn hóa đã khiến Christopher Walker và cộng sự của mình                 
đặt ra một thuật ngữ mới, quyền lực bén (sharp power). Họ lập luận rằng “những gì mà ta                   
hiểu là ‘quyền lực mềm’ chuyên quyền (authoritarian “soft power”) từ trước đến nay phải               
được phân loại đúng hơn là ‘quyền lực bén’, nó chọc thủng, thâm nhập, và đục khoét môi                  
trường chính trị và thông tin ở các nước mục tiêu”.6 Theo nghĩa này thì quyền lực bén không                   
khác gì chiến tranh thông tin. Tuy nhiên, khi dùng thuật ngữ “quyền lực bén”, người ta muốn                  
nhấn mạnh đến cách thức chứ không phải phương tiện của việc thực thi. Thuật ngữ “chiến                 
tranh thông tin” nhấn mạnh vào phương tiện thông tin. Quyền lực bén và quyền lực mềm                 
khác nhau ở chỗ quyền lực bén “tập trung vào việc gây nhiễu và thao túng” còn quyền lực                   
mềm “chủ yếu là thu hút và thuyết phục”. 6 

Truyền thông điệp cấp chiến lược (strategic messaging) có nhiều điểm chung với những hiện               
tượng mà những thuật ngữ bên trên mô tả, nhưng vẫn có những khác biệt đáng kể. Theo                  
nghĩa rộng, truyền thông điệp cấp chiến lược là ảnh hưởng cấp chiến lược qua những thông                 
điệp. Ảnh hưởng cấp chiến lược và chiến tranh chính trị dùng đe dọa, lợi ích, và những thứ                   
khác để gây ảnh hưởng đến con người; còn truyền thông điệp cấp chiến lược hoạt động thông                  
qua những thông điệp mà những đe dọa, lợi ích, và những thứ khác này gửi đi chứ không                   
phải qua bản thân những thứ đó. Do vậy, truyền thông điệp cấp chiến lược thường dựa vào                  
một số hiệu ứng thứ cấp của hành động. 

Ngoại giao công chúng và chiến tranh thông tin là những lĩnh vực công tác của chính quyền                  
chuyên dành để thực hiện truyền thông điệp cấp chiến lược. Nhưng truyền thông điệp cấp                
chiến lược không chỉ giới hạn trong những lĩnh vực này; nó còn liên quan đến rất nhiều loại                   
hành động khác mà thông thường không thuộc phạm vi của ngoại giao công chúng hay chiến                 
tranh thông tin. Ví dụ như khi Quân giải phóng nhân dân (QGPND) Trung Quốc tiến hành                 
thử một tên lửa chống vệ tinh vào tháng 1 năm 2007, họ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về                     
năng lực quân sự của Trung Quốc. Hành động này có thể được xem như một phần trong ảnh                   
hưởng cấp chiến lược và chiến tranh chính trị của Bắc Kinh, nhưng không phải là chiến dịch                  
thông tin hay ngoại giao công chúng. Một tháng sau khi thử tên lửa này, khi Trung Quốc kêu                   
gọi đàm thoại về một hiệp ước vũ khí không gian, nước này đã tiến hành một hành động                   
ngoại giao công chúng. Việc này gửi đi một thông điệp nữa – lần này là về ý định của Trung                     
Quốc. Cả hai sự kiện đều có liên quan đến truyền thông điệp cấp chiến lược nhưng theo các                   
cách khác nhau. 

Truyền thông điệp cấp chiến lược có thể thực hiện công việc của bất cứ loại quyền lực nào,                   
được định nghĩa theo cơ chế mà thông qua đó kết quả được thu nhận. Vì quyền lực mềm và                    
quyền lực bén được dùng để chỉ các cơ chế khác nhau trong việc gây ảnh hưởng đến đối                   
tượng tiếp nhận, mỗi loại quyền lực là một tập hợp khác biệt các cách thức mà truyền thông                   
điệp cấp chiến lược có thể hoạt động. Do đó, truyền thông điệp cấp chiến lược vượt quá                  
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khuôn khổ của ngoại giao công chúng, quyền lực mềm, quyền lực bén, và chiến tranh thông                 
tin, và có thể bắt nguồn từ ảnh hưởng cấp chiến lược, chiến tranh chính trị, và nhiều lĩnh vực                    
hành động khác của chính quyền. 

Như cái tên của nó, truyền thông điệp cấp chiến lược hoạt động thông qua phương tiện thông                  
điệp. Thông điệp có thể được gửi đi theo nhiều cách – thông qua những phương tiện truyền                  
thông chuyên biệt hay đơn giản là hành xử theo một cách cụ thể. Tuyên bố, sách, hình ảnh,                   
phim, và âm nhạc là một vài phương tiện truyền thông đã được các chính quyền dùng cho                  
mục đích truyền thông điệp cấp chiến lược. Nhưng bất kỳ hành động hay sự án binh bất động                   
nào của một chính quyền cũng có thể gửi đi một thông điệp. Khi Trung Quốc xây những đảo                   
nhân tạo ở biển Đông, họ gửi đi thông điệp về khả năng, ý định, tính cam kết, và quyết tâm                     
của mình. Khi Hoa Kỳ tiến hành các chiến dịch tự do hàng hải ở biển Đông, họ gửi đi thông                     
điệp về sự cam kết của mình đối với tự do hàng hải ở khu vực này. Nhưng sự thiếu vắng các                      
hành động mạnh bạo hơn của Hoa Kỳ cũng gửi đi một thông điệp về ý định, và vô tình cũng                     
là sự cam kết và quyết tâm của Washington. Việc các thông điệp có gây chú ý và được hiểu                    
đúng hay không tùy thuộc không chỉ vào cách thức truyền thông điệp mà còn là cảm quan                  
của những đối tượng tiếp nhận cụ thể.  

Điều quan trọng cần lưu ý là truyền thông điệp cấp chiến lược là một tiến trình có thể sử dụng                     
bất cứ phương tiện truyền thông nào, và linh hoạt trong việc sử dụng các loại công cụ. Tiến                   
trình này bao gồm việc tạo ra và gửi thông điệp để gây ra cảm nhận và cuối cùng là thay đổi                      
trong ứng xử, tư duy, hay ưu tiên của đối tượng tiếp nhận. Do đó, phương pháp luận phù hợp                    
để phân tích việc truyền thông điệp cấp chiến lược phải hướng vào tiến trình chứ không phải                  
phương tiện. Cụ thể hơn, việc nghiên cứu truyền thông điệp cấp chiến lược phải bao trùm                 
toàn bộ tiến trình giao thiệp mà Harold Lasswell đã mô tả là “ai, nói cái gì, bằng kênh nào,                    
nói với ai, và có tác động gì” trong đó mỗi thành phần đều đáng được chú ý đúng mức. 7                    
Truyền thông điệp cấp chiến lược như một tiến trình bao gồm 5 thành phần: bên truyền thông,                  
nội dung thông điệp, đối tượng của thông điệp, phương tiện truyền thông điệp, và tác động                 
lên đối tượng của thông điệp. 

Các tác động ảnh hưởng của việc truyền thông điệp cấp chiến lược có thể được phân thành 4                   
nhóm chính: đe dọa (intimidation), đoàn kết (solidarity), gây bối rối nghi ngờ (confusion), và               
tin tưởng chắc chắn (conviction), với nhiều dạng trung gian giữa các nhóm này. Truyền               
thông điệp về khả năng vượt trội và sự quyết tâm có thể đe dọa đối tượng nhận thông điệp,                    
ngăn cản đối tượng thực hiện hành động nào đó, và khiến đối tượng làm theo ý của bên đe                    
dọa. Những hiệu ứng đoàn kết như thái độ hữu nghị, liên kết chính sách, tôn trọng, và cam                   
kết cho một giá trị chung, bản sắc, chính nghĩa, hay đức tin chung có thể đạt được thông qua                    
đưa ra những tín hiệu thân thiết, năng lực, và cam kết cho giá trị chung, bản sắc, chính nghĩa,                    
hay đức tin chung. Vì thông điệp chứa đựng thông tin, quan điểm, hiểu biết, và lập luận,                  
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chúng có thể khiến đối tượng tiếp nhận tin tưởng, tức là củng cố lòng tin, hay nghi ngờ sự                    
thật của việc gì đó, tức là gieo mầm bối rối . Tóm lại, truyền thông điệp cấp chiến lược có thể                     
định hình tâm trí của một đối tượng tiếp nhận và giúp bên gửi thông điệp đạt được ý đồ mà                     
không cần cưỡng ép bằng sức mạnh hay cho tặng lợi ích vật chất. 

 

TRUYỀN THÔNG ĐIỆP CẤP CHIẾN LƯỢC CỦA CHND TRUNG HOA 

Khái niệm rộng lớn này về truyền thông điệp cấp chiến lược cho phép ta thấy việc truyền                  
thông điệp của Trung Quốc và hiệu ứng của nó vượt xa khỏi những hành động cụ thể từ các                    
các chiến dịch tuyên truyền, ngoại giao công chúng, và thông tin của Bắc Kinh. Bất kỳ hành                  
động nào mà CHND Trung Hoa làm hay không làm đều gửi đi một thông điệp và đều có thể                    
là một phần trong việc truyền thông điệp cấp chiến lược của Trung Quốc. Tuy không thể nào                  
kể hết mọi công cụ mà CHND Trung Hoa dùng cho mục đích truyền thông điệp cấp chiến                  
lược, nhưng ta cần phải mô tả những lối tiếp cận chủ yếu của CHND Trung Hoa cho việc                   
truyền thông điệp cấp chiến lược và những hiệu ứng chính của nó. 

Hai truyền thống lịch sử – Soviet và Trung Hoa cổ đại – hòa quyện với nhau định hình lối                    
truyền thông điệp cấp chiến lược của CHND Trung Hoa. Là một nhà nước Leninist, chế độ                 
chính quyền của CHND Trung Hoa phụ thuộc rất lớn vào sự kiểm soát và điều khiển của nhà                   
nước đối với môi trường thông tin. Truyền thông, kiểm duyệt, cũng như các biện pháp cưỡng                 
ép và phi cưỡng ép để đảm bảo tự kiểm duyệt không chỉ là những phần không thể thiếu trong                    
công tác hàng ngày mà còn trong bộ công cụ quý giá nhất của CHND Trung Hoa. Ở các nước                    
khác, bên ngoài cương vực kiểm soát trực tiếp của Bắc Kinh, CHND Trung Hoa dựa vào                 
công tác mặt trận thống nhất như một vũ khí chủ chốt trong chiến tranh chính trị của mình và                    
là một công cụ chủ chốt để tuyên truyền, thực thi kiểm duyệt, và đảm bảo tự kiểm duyệt. 8–11                   
Lấy cảm hứng từ học thuyết Leninist về thống nhất với các bên ít thù địch hơn để chống lại                    
những kẻ thù lớn hơn, tư tưởng của mặt trận thống nhất là để tạo ra các liên minh thuận tiện,                     
kết nạp những người có ảnh hưởng (như chính khách, doanh nhân, ký giả, và trí thức trong                  
lẫn ngoài cộng đồng người Hoa hải ngoại) và vô hiệu hóa những chống đối tiềm tàng với                  
chính sách của Bắc Kinh. 

CHND Trung Hoa cũng thừa hưởng một truyền thống lâu dài trong việc truyền thông điệp                
cấp chiến lược để ảnh hưởng người khác từ các nhà tư tưởng Trung Hoa cổ đại, đáng chú ý                    
nhất là Tôn Tử. Binh pháp Tôn Tử, chiến lược sách Trung Hoa có ảnh hưởng nhất, ghi rằng:                   
“Dụng binh là dụng mưu dối gạt”. 12 Truyền thông điệp cấp chiến lược theo nghĩa rộng chính                 
là gian trá. Một nguyên tắc lớn khác trong truyền thống này là tư tưởng không đánh mà                  
thắng. Binh pháp ghi: “Thượng sách trong chiến tranh là đánh vào mưu lược của địch. …                 
Trăm trận trăm thắng chưa phải là cảnh giới cao nhất. Không đánh mà thắng mới là cảnh giới                   
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cao nhất.” 13 Nhìn tổng thể thì những châm ngôn này cổ xúy cho một con đường gián tiếp đi                   
đến thắng lợi mà chủ yếu dựa vào truyền thông điệp cấp chiến lược để thao túng cảm quan,                   
phá tan ý chí và liên minh, thay đổi cách tính toán và làm hỏng chiến lược của đối phương. 

Châm ngôn “phạt mưu” (đánh vào mưu lược) và “bất chiến nhi khuất” (không đánh mà                
thắng) của Tôn Tử là những nguyên tắc chỉ đạo trong tuyên truyền, chiến tranh thông tin, và                  
truyền thông điệp cấp chiến lược của Trung Quốc đối với thế giới bên ngoài. Tư duy nền tảng                   
của họ là bên yếu thế có thể đánh bại kẻ địch mạnh hơn bằng mưu trí. Thao túng môi trường                     
thông tin là trung tâm của việc mưu trí hơn địch. Theo tư tưởng này, QGPND đã phát triển                   
khái niệm “siêu hạn chiến” (chiến tranh không giới hạn) và nhấn mạnh “tam chiến” – pháp                 
luật chiến, dư luận chiến, tâm lý chiến – cho phép CHND Trung Hoa thắng một cuộc chiến                  
chống lại Hoa Kỳ mà không tốn một viên đạn. 14–17 

Truyền thông điệp cấp chiến lược của Bắc Kinh có một mục tiêu cao hơn là tạo điều kiện                   
thuận lợi trên thế giới để Đảng cộng sản Trung Quốc theo đuổi “Trung Quốc mộng” của                 
mình. Việc truyền thông điệp cấp chiến lược của Trung Quốc đi theo 3 con đường chính để                  
theo đuổi mục tiêu này. Theo con đường thứ nhất, việc truyền thông điệp bắt nguồn trực tiếp                  
từ các hành động và giao thiệp của Trung Quốc: viện trợ cho nước ngoài, hành xử của                  
QGPND, chấp pháp và dân quân trên biển, tuyên bố của quan chức CHND Trung Hoa, và                 
những bản tin của hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã.  

Con đường thứ hai là mượn tay người khác, như lời những tuyên truyền viên Trung Quốc nói                  
là “tá thuyền xuất hải” (mượn thuyền ra biển). 9 “Thuyền” được mượn ở đây có thể là một                  
chính phủ nước ngoài, một đơn vị truyền thông tư nhân, một nhà làm phim nước ngoài, một                  
đài phát thanh hay truyền hình ở nước ngoài, một viện nghiên cứu chính sách nước ngoài,                 
một trường đại học nước ngoài, và những cơ sở viện trường tương tự ở quốc gia mục                  
tiêu.9,18–20 CHND Trung Hoa có nhiều cách để “tá thuyền” ở phương Tây nhằm gây sức ảnh                 
hưởng, phổ biến quan điểm góc nhìn của mình, và giới hạn môi trường thông tin. Những nỗ                  
lực của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng lên Hollywood thông qua đầu tư hay dùng vai trò                  
trung tâm ngày càng lớn của thị trường Trung Quốc đối với ngành công nghiệp điện ảnh để                  
làm đòn bẩy đã “gây nhiều quan ngại về việc tự kiểm duyệt, việc dùng ngành công nghiệp                  
điện ảnh Mỹ để thúc đẩy quan điểm góc nhìn của Trung Quốc, và cuối cùng là nguy cơ đánh                    
mất tính độc lập của ngành công nghiệp này”.18 Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của                  
CHND Trung Hoa, thường có những bài đăng trên những tờ báo phương Tây hàng đầu như                 
tờ Bưu chính Washington (Washington Post) và Thời báo New York (New York Times). Mặc               
dù những phụ trương kèm thêm của Nhân Dân Nhật Báo này là quảng cáo có trả tiền, nhưng                   
cách sắp xếp của chúng có hiệu ứng khiến nhiều độc giả nghĩ là bài của bình luận viên độc                    
lập (op-ed) hay tin tức do chính toà soạn báo cho đăng. Theo những cách gián tiếp hơn thì                   
“thuyền” có thể được “tá” thông qua quan hệ sở hữu, tài trợ, hay hợp tác với các tổ chức hoặc                     
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cá nhân liên kết với CHND Trung Hoa. Biểu đồ trong hình 1 được vẽ theo kết quả nghiên                   
cứu của Anders Corr, mô tả mối quan hệ phức tạp giữa các báo đài truyền thông phương Tây                   
với các tổ chức của CHND Trung Hoa. Cách tiếp cận “tá thuyền” ngày càng phức tạp lại                  
thường hoạt động gián tiếp và kín đáo này gây ra những mối quan ngại về việc tự kiểm duyệt                    
và đánh mất tính độc lập của nhiều tổ chức truyền thông nổi tiếng ở phương Tây. 21  

 

Hình 1: Ảnh hưởng truyền thông của Trung Quốc. Biểu đồ này khái quát vấn đề chung và không nhất thiết phản 
ánh quan điểm của tác giả. Viết tắt: GCGG: Tổng thương hội Trung Quốc; NCUSCR: Uỷ ban toàn quốc về quan 
hệ Mỹ–Trung. Ghi chú các mối liên hệ (thứ tự từ trên xuống): xuất bản, thúc đẩy, chuyển thông tin, khách hàng, 

thuê mướn nhân lực, tài trợ, sở hữu, ảnh hưởng, lãnh đạo, kiểm soát quyền tiếp cận, hợp tác. 

 

Ở con đường thứ ba, việc truyền thông điệp của Trung Quốc lợi dụng các quyền tự do mà                   
nhân dân được hưởng ở các xã hội mở. Các cá nhân, công ty, và tổ chức được CHND Trung                    
Hoa tài trợ hoặc ủng hộ có thể hoạt động trong một xã hội tự do như bất cứ cá nhân nào khác.                       
Nhưng với sự ủng hộ tài chính và mạng lưới liên hệ của CHND Trung Hoa, những tổ chức cá                    
nhân này có đủ mọi lợi thế cạnh tranh lại và đánh bật những tiếng nói khác. Điều này đã diễn                     
ra ở các cơ quan truyền thông tiếng Hoa tại nhiều nước trong đó có Australia, Kampuchea,                 
New Zealand, và Hoa Kỳ – những nơi mà hầu hết các cơ quan truyền thông tiếng Hoa do                   
công ty liên hệ với CHND Trung Hoa kiểm soát.9,19 Sự hiện diện của truyền thông, các hãng                  
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thông tấn, các chương trình giáo dục và nghiên cứu của Trung Quốc cũng đem theo chế độ                  
tuyên truyền, kiểm duyệt, và tự kiểm duyệt của Trung Quốc như là cánh tay nối dài của chế                   
độ kiểm soát thông tin đối nội của nước này.  

Truyền thông điệp cấp chiến lược của Trung Quốc nhắm vào không chỉ việc định hình dư                 
luận mà còn xây dựng thanh thế và tạo ra những quy chuẩn. Cụ thể hơn, mục tiêu của nó là                     
thúc đẩy thanh thế tích cực của Trung Quốc, đối phó lại với những ý kiến tiêu cực về Trung                    
Quốc, phổ biến những quan điểm tiêu cực về đối phương, và cài nuôi dưỡng những quy                 
chuẩn ưu tiên Trung Quốc trong quan hệ với những nước khác.  

Cái mà hệ thống truyền thông điệp cấp chiến lược của Trung Quốc muốn xây dựng là một                  
danh tiếng tử tế, hào hiệp, giàu năng lực, và có quyết tâm. Khi Đài truyền hình trung ương                   
Trung Quốc thiết lập chi nhánh ở châu Phi, đài này nói với các nhà báo địa phương là kênh                    
châu Phi này sẽ cho họ cơ hội “kể về châu Phi” từ quan điểm của châu Phi. Tuy nhiên, như                     
Louisa Lim và Julia Bergin đã lưu ý, “mục tiêu cao hơn có vẻ là để nhấn mạnh sức mạnh,                    
lòng hào hiệp, và vị trí trung tâm của Trung Quốc đối với những vấn đề toàn cầu”. 22  

Những chương trình viện trợ của Trung Quốc đóng một vai trò lớn trong việc thúc đẩy cảm                  
nhận của bên nhận về Trung Quốc như một người bạn tốt. Những món quà dường như được                  
chọn lựa một cách chiến lược để làm tăng tối đa hiệu ứng sức mạnh mềm – thường thì chúng                    
là những món đồ có giá trị sử dụng cá nhân lớn hoặc công chúng dễ nhận diện. Ví dụ cho quà                      
của Trung Quốc tặng quan chức và chính phủ nước ngoài có máy tính xách tay, học bổng, các                   
toà nhà chính quyền quan trọng, sân vận động và những cây cầu lớn. 23 

Những hành động táo bạo của Trung Quốc giúp nước này giành vị trí mạnh và xây dựng một                   
thanh thế là nước có năng lực và quyết tâm. Hành xử của Bắc Kinh ở Biển Đông đầy rẫy ví                     
dụ cho những việc như thế. Một phần chủ chốt trong chiến lược của Trung Quốc ở Biển                  
Đông là lan truyền quan điểm cho rằng Trung Quốc chỉ phản ứng lại và không sợ hãi trước sự                    
kích động của các bên khác. Những hành vi “thiếu chuyên nghiệp” và “nguy hiểm” của tàu                 
bè, máy bay Trung Quốc khi giáp mặt với các đợt tuần tra của Hoa Kỳ ở Biển Đông là để gửi                      
đi thông điệp này.  

Việc xây dựng các đảo nhân tạo không chỉ làm thay đổi tình hình thực địa mà còn chứng tỏ                    
khả năng và quyết tâm của Bắc Kinh. Nếu các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng giữa                   
Biển Đông là cực kỳ dễ bị tổn thương vào thời chiến, thì chúng lại vô cùng hữu ích vào thời                     
bình. Nếu Tôn Tử còn sống, chắc ông sẽ nói chúng được xây để “không đánh mà thắng”, chứ                   
không phải để sẵn sàng cho một cuộc chiến với Hoa Kỳ. Hiệu ứng của chúng là làm thay đổi                    
về mặt tâm lý các tính toán chiến lược của các nước trong khu vực, “tạo ra một tình huống                    
khiến người ta nhìn vào xu hướng của sự vật hiện tượng và nghĩ rằng Trung Quốc cuối cùng                   
rồi sẽ thắng cuộc chơi”. 24 
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Việc truyền thông điệp cấp chiến lược của Trung Quốc không chỉ có tô vẽ thực tế bằng màu                   
sắc Trung Quốc mà còn giới hạn tự do tư tưởng và ngôn luận của các bên khác. Chuyện báo                    
đài, quan chức Trung Quốc trách mắng người khác mang cái tư tưởng mà họ gọi là “thuyết                  
nguy cơ Trung Quốc” hay “đầu óc Chiến tranh lạnh” là không phải hiếm. Như Toshi                
Yoshihara quan sát, Trung Quốc đã tạo ra những tác động hết sức to lớn trong cách người ta                   
bàn về nước này, trong cả dư luận lẫn ở các mức độ cao nhất trong chính quyền Hoa Kỳ: 

Chúng ta bị thay đổi cách ứng xử xã hội và bình thường hoá chuyện chấp nhận một số                   
đường lối của đảng, ví dụ như cái tư tưởng rằng nếu làm gì có hại cho việc kết nối thì                     
chắc chắn ta đang mang đầu óc Chiến tranh lạnh hay đang tìm cách cương toả Trung                 
Quốc, và do đó khi trao đổi lịch thiệp, khi đối thoại với khách quý, chúng ta không đề                   
cập đến những chuyện này. 25 

Bằng cách kiên trì lặp đi lặp lại một số tư tưởng và hành vi trong thời gian dài, chế độ truyền                      
thông điệp của Trung Quốc giúp dựng nên những tiêu chuẩn liên quan ở đối tượng tiếp nhận.                  
Tuyên bố nổi tiếng của nguyên Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc, Dương Khiết Trì, rằng                
“Trung Quốc là nước lớn còn những nước khác là nước nhỏ, đó là sự thật” đã được lặp lại                    
dưới nhiều dạng khác nhau để gửi đi cùng một thông điệp, và rồi qua thời gian đã in đậm quy                     
chuẩn thứ bậc vào các quan chức Đông Nam Á khi làm việc với Trung Quốc. 26 

Chiến lược này đã được sử dụng trong quan hệ giữa Trung Quốc với cả nước nhỏ lẫn siêu                   
cường. Nói đến Hoa Kỳ, Peter Mattis đã thấy rằng “họ giam chúng ta vào lối tư duy về quan                    
hệ Mỹ – Trung theo kiểu dành ưu tiên cho mối quan hệ hơn những phản ứng mà chúng ta có                     
thể đưa ra để bảo vệ lợi ích của mình”. Như Devin Stewart phát biểu, điều này “tạo ra một                    
khuôn mẫu tư duy cho phép người Trung Quốc được đi hai nước cờ còn ta đi có một”. 27 

 

MỘT CHIẾN LƯỢC ĐÁP TRẢ CỦA MỸ 

Truyền thông điệp cấp chiến lược của Trung Quốc đưa ra một thách thức hết sức to lớn đối                   
với Mỹ. Đó là một đòn mạnh trong chiến tranh chính trị và chiến tranh không giới hạn của                   
Bắc Kinh chống lại Hoa Kỳ. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng ảnh hưởng của                   
CHND Trung Hoa và làm xói mòn vai trò và ảnh hưởng của Mỹ. Chế độ kiểm duyệt và tự                    
kiểm duyệt nó đòi hỏi, cũng như chế độ kiểm soát cả tinh vi lẫn không tinh vi của CHND                    
Trung Hoa đối với môi trường thông tin có thể làm giảm các quyền tự do dân chủ của ta                    
trong và ngoài nước. 

Mỹ phải đáp trả mạnh mẽ với những thách thức của truyền thông điệp cấp chiến lược của                  
CHND Trung Hoa. Mỹ phải đề ra một chiến lược truyền thông điệp hiệu quả của chính mình,                  
một chiến lược khai thác sức mạnh của việc truyền thông điệp để bảo vệ và thúc đẩy quyền                   

9 

https://daisukybiendong.wordpress.com/



lợi quốc gia của Mỹ và những giá trị mà nhân dân ta trân trọng. Một chiến lược như thế phải                     
dựa trên khái niệm rộng về truyền thông điệp cấp chiến lược như khái quát ở phần đầu                  
chương này. Mục tiêu của chiến lược truyền thông điệp của Mỹ phải là đảm bảo môi trường                  
thông tin trung thực, trong đó những vấn đề tranh luận chiếm ưu thế phải làm nổi bật vai trò                    
quan trọng của Hoa Kỳ trong việc đảm bảo môi trường khu vực tự do, cởi mở, đem lại thịnh                    
vượng cho tất cả mọi người. Mục tiêu này sẽ được thực hiện thông qua ba việc song song: 

- Nỗ lực toàn xã hội nhằm bảo vệ sự tự do và liêm chính của môi trường thông tin; 

- Nỗ lực toàn xã hội nhằm giám sát và vạch trần sự thao túng và kiểm soát thông tin liên quan                      
đến truyền thông điệp cấp chiến lược của Trung Quốc; 

- Nỗ lực toàn hệ thống chính quyền nhằm liên tục cải thiện truyền thông điệp cấp chiến lược                   
của Hoa Kỳ, một chiến lược có xem xét đến cảm nhận của đối tượng tiếp nhận quốc tế đa                    
dạng. 

Tuy chưa phải đã liệt kê hết các lựa chọn, nhưng tôi xin đề nghị những hành động cụ thể sau                     
đây nhằm bước đầu phát triển một chiến lược toàn diện hơn: 

- Thiết lập chức danh cố vấn truyền thông điệp cấp chiến lược (strategic messaging advisor)                
và cục truyền thông điệp cấp chiến lược (office of strategic messaging) ở các bộ ngoại giao,                 
quốc phòng, an ninh nội địa, và thương mại. Cố vấn truyền thông điệp cấp chiến lược sẽ cố                   
vấn cho bộ trưởng về tất cả những vấn đề liên quan đến truyền thông điệp cấp chiến lược.                   
Dưới sự lãnh đạo của cố vấn, cục truyền thông cấp chiến lược sẽ: 

+ phụ tá cho cố vấn truyền thông điệp cấp chiến lược; 

+ đánh giá mọi hành động trong phạm vi quản lý của bộ ngành từ góc độ truyền thông                   
điệp cấp chiến lược; 

+ phân tích mọi hiệu ứng truyền thông điệp có thể xảy ra từ các phương án hành động                   
khác nhau lên các đối tượng tiếp nhận thông điệp quốc tế chủ chốt; 

+ điều phối các hoạt động truyền thông điệp và phản truyền thông điệp cấp chiến lược                 
của bộ ngành;  

+ giúp bộ ngành đề ra những thông điệp khôn khéo có tác dụng nâng cao ảnh hưởng                  
của Hoa Kỳ và đề kháng lại ảnh hưởng của CHND Trung Hoa. 

- Thành lập một nhóm truyền thông điệp cấp chiến lược liên tịch (interagency strategic               
messaging group) tại Nhà Trắng nhằm điều phối công tác truyền thông điệp cấp chiến lược                
và phản ứng cấp chiến lược của chính quyền liên bang đối với các chiến dịch truyền thông                  
điệp chống Mỹ và gây ảnh hưởng của các chế độ độc tài. Cơ quan này có thể được lập theo                     
mô hình Nhóm công tác đối phó chủ động liên tịch (Interagency Active Measures Working               
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Group) do chính quyền Reagan lập ra nhằm đáp trả các biện pháp nhiễu loạn thông tin và                  
hành động của Liên Xô. 

- Thành lập một cơ quan giám sát và cố vấn độc lập do Quốc hội bổ nhiệm nhằm giám sát các                      
hoạt động vi phạm quyền tự do và tính liêm chính của môi trường thông tin. Sứ mệnh của cơ                    
quan này là nâng cao sự cảnh giác có tính xây dựng mà không can thiệp chủ động vào môi                    
trường tự do trao đổi tư tưởng. 

- Đưa các chiến dịch thông tin và chính trị của CHND Trung Hoa ở Hoa Kỳ vào diện quản lý                     
đặc biệt, không cho phép Bắc Kinh lợi dụng sự bất cân xứng do họ hạn chế quyền tự do của                     
người nước ngoài ở Trung Quốc. Trên nguyên tắc, hành động này sẽ không giới hạn những                 
quyền tự do chính đáng của công dân Trung Quốc ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nó sẽ phân biệt                   
những công dân Trung Quốc vô can và những người làm việc cho CHND Trung Hoa và                 
Đảng cộng sản Trung Quốc – đây là những người cần được quản lý đặc biệt cho dù họ mang                    
quốc tịch gì đi nữa. 

- Yêu cầu công dân Hoa Kỳ phải được quyền thị thực và đi lại ở Trung Quốc tương đương                    
như công dân Trung Quốc ở Hoa Kỳ. 

- Xét duyệt lại những chính sách và khuôn khổ pháp lý hiện thời để xoá những kẽ hở đang bị                     
các chiến dịch gây ảnh hưởng và chính sách “tam chiến” của CHND Trung Hoa lợi dụng.                 
Những sửa đổi này phải không được làm thay đổi bản chất tự do của xã hội ta. Thay vào đó,                     
chúng phải tạo sân chơi bình đẳng, bảo vệ thị trường tự do tư tưởng khỏi những thiên vị và                    
thao túng của các chiến dịch gây ảnh hưởng và chính sách “tam chiến” của CHND Trung                 
Hoa. Đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài (Foreign Agents Registration Act) phải được thực                
thi đầy đủ hơn và các kẽ hở của luật phải bị loại bỏ. Ví dụ, những phụ trương do Nhân Dân                      
Nhật Báo trả tiền đăng trên báo chí Mỹ và các chương trình của Đài truyền hình trung ương                   
Trung Quốc ở Hoa Kỳ phải thể hiện rõ liên hệ giữa những chúng với CHND Trung Hoa. 

- Nâng cao việc phản truyền thông điệp để bác bỏ những luận điệu tuyên truyền của CHND                  
Trung Hoa và làm xói mòn những quan điểm mà CHND Trung Hoa ủng hộ trong chính sách                  
“tam chiến” chống lại Hoa Kỳ. 

- Củng cố về mặt hành chính, quản trị, và tài chính những cơ quan phát thanh truyền hình và                    
truyền thông sử dụng ngân sách để biến chúng thành kiểu mẫu cho tự do báo chí, đặc biệt là                    
Đài tiếng nói Hoa Kỳ (Voice of America) và Đài Á châu tự do (Radio Free Asia). Cụ thể,                   
những cơ quan này phải đưa ra sự thật ở mức đầy đủ nhất có thể, phải độc lập khỏi những ảnh                      
hưởng tinh vi lẫn không tinh vi của CHND Trung Hoa, và phải cung cấp một diễn đàn tự do,                    
công bằng, và cởi mở để thảo luận những quan điểm ảnh hưởng đến đối tượng độc giả. Trong                   
điều kiện ngày càng có nhiều quan ngại về sự thiếu khách quan trong môi trường thông tin                  
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của ta hiện nay thì việc dùng ngân sách để thúc đẩy vai trò kiểu mẫu của nền báo chí tự do là                       
cần thiết. 

- Tiến hành tập huấn thường xuyên về các chủ đề truyền thông điệp cấp chiến lược và ngoại                   
giao công chúng cho các quan chức Hoa Kỳ ở tất cả các bộ ngành có làm việc với các vấn đề                      
liên quan đến Trung Quốc.  

 

Ghi chú của tác giả: Scott McDonald, Mike Burgoyne, và Anders Corr đã góp ý phê bình rất                  
mang tính xây dựng cùng những đề nghị sâu sắc. Tác giả xin được cám ơn những người có                   
tên ở trên và những người tham gia hội thảo “Tầm với toàn cầu của Trung Quốc” vì các ý                    
kiến đóng góp. 

-- 
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6. “Quyền lực bén: sức ảnh hưởng chuyên quyền đang lên” (Sharp power: rising              
authoritarian influence). Diễn đàn dân chủ học quốc tế (International Forum for Democratic             
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