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William Evanina, Giám đốc Trung tâm An ninh và Phản gián Quốc gia Mỹ (NCSC), cảnh báo về 

sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử Mỹ 2020 

Trung Quốc, Nga và Iran nằm trong số các quốc gia đang tìm cách tác động lên cuộc bầu 

cử Tổng thống Mỹ năm nay, một giám đốc tình báo hàng đầu của Mỹ cảnh báo. 

Một tuyên bố do giám đốc tình báo Mỹ đưa ra cho biết các nước này đang sử dụng "các biện 

pháp ảnh hưởng bí mật và công khai" để gây ảnh hưởng tới cuộc bỏ phiếu. 

Nhược điểm của Trump làm đối thủ yếu Biden trông mạnh 

Đảng Cộng hòa của Trump: Không thể trì hoãn bầu cử 2020 

Mỹ: Báo giới không được tham dự Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng hòa 

Các quốc gia này "có ưu tiên ai là người thắng cử", báo cáo cho hay. 

Các lãnh đạo tình báo Mỹ nói rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 để giúp chiến dịch 

tranh cử của Tổng thống Donald Trump. 

Nga đã bác bỏ các cáo buộc này. 

Khi được hỏi trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng ông dự định làm gì về báo cáo can thiệp bầu 

cử, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông sẽ xem xét "rất kỹ". 

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh ông Trump tuyên bố về sự nguy hiểm của các lá phiếu 

gửi qua thư hoặc qua bưu điện. Ông đã gợi ý rằng cuộc bầu cử năm nay nên được trì hoãn để 

ngăn chặn "sự không chính xác và gian lận nhất trong lịch sử", gây ra phản ứng dữ dội ngay cả 

trong các thành viên trong đảng của ông. 

Báo cáo nói trên cũng được công bố sau khiếu nại của các nhà lập pháp đảng Dân chủ rằng các 

cơ quan tình báo Hoa Kỳ không tiết lộ thông tin cho công chúng về sự can thiệp của nước ngoài 

vào cuộc bỏ phiếu năm nay. 

Tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Trump đang tìm cách chiến thắng nhiệm kỳ tổng thống thứ 

hai. Đối thủ của ông là thành viên đảng Dân chủ, cựu phó tổng thống Joe Biden. 

Tuyên bố nói gì? 

William Evanina, người đứng đầu Trung tâm An ninh và Phản gián Quốc gia Mỹ (NCSC), đưa 

ra tuyên bố hôm thứ Sáu. 
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Ông Evanina nói, các nước nói trên đang cố gắng làm lung lay lựa chọn của cử tri, thay đổi 

chính sách của Hoa Kỳ, "gia tăng sự bất hòa" và làm xói mòn niềm tin của người dân Mỹ vào 

tiến trình dân chủ của chúng ta ". 

Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan phản gián nói thêm rằng "đối thủ của chúng ta sẽ rất khó để 

can thiệp hoặc thao túng kết quả bỏ phiếu trên quy mô lớn". 

Ông nói, nhiều nước có "ưu tiên ai là người thắng cử", nhưng giám đốc phản gián cho biết "chủ 

yếu quan ngại" về Trung Quốc, Nga và Iran: 

 Tuyên bố cho biết Trung Quốc "muốn Tổng thống Trump - người mà Bắc Kinh coi là 

không thể đoán trước - không tái đắc cử", và đã "mở rộng nỗ lực ảnh hưởng của nước 

này" trước cuộc bỏ phiếu 

 Nga đang tìm cách "bôi nhọ" chiến dịch tranh cử của ông Biden và các thành viên khác 

của một nơi được coi là "tổ chức bài Nga". Ông Evanina nói thêm rằng một số nhân vật 

có quan hệ với Nga "cũng đang tìm cách thúc đẩy việc ứng cử của Tổng thống Trump 

trên mạng xã hội và truyền hình Nga" 

 Iran đang cố gắng "phá hoại các thể chế dân chủ của Mỹ", ông Trump, và "chia rẽ đất 

nước" trước cuộc bỏ phiếu bằng cách phát tán thông tin sai lệch và "nội dung chống Mỹ" 

trên mạng. Những nỗ lực của họ được thúc đẩy một phần bởi niềm tin rằng nhiệm kỳ thứ 

hai của tổng thống Trump "sẽ dẫn đến việc Mỹ tiếp tục gây áp lực lên Iran trong nỗ lực 

thúc đẩy thay đổi chế độ". 

Tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu, ông Trump nói rằng Nga "có thể" can thiệp vào cuộc bầu cử năm 

nay, nhưng bác bỏ ý kiến rằng nước này có thể đang cố gắng giúp ông đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. 

"Tôi nghĩ người cuối cùng mà Nga muốn gặp tại nhiệm sở là Donald Trump", ông nói thêm rằng 

"không ai cứng rắn với Nga hơn tôi". 

Tuyên bố được đưa ra sau khi các thành viên đảng Dân chủ bày tỏ lo ngại về những nỗ lực của 

các quốc gia nước ngoài nhằm tác động đến cuộc bỏ phiếu. 

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi hôm thứ Tư cho biết thông tin tình báo về những nỗ lực 

hiện tại nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu "nên được cung cấp cho người dân Hoa Kỳ". 

Trong tuyên bố của mình, ông Evanina cho biết cơ quan của ông "đã và sẽ tiếp tục cung cấp các 

báo cáo bí mật về mối đe dọa bầu cử" cho các ứng cử viên và chính trị gia. 

"Các bước chúng tôi đã thực hiện cho đến nay để thông báo cho công chúng và các bên liên 

quan khác về các mối đe dọa bầu cử là chưa từng có đối với IC [cộng đồng Tình báo]." 

Điều gì đã xảy ra trong năm 2016? 

Một số cơ quan tình báo và quan chức Mỹ kết luận rằng Nga đã giúp tác động đến cuộc bầu cử 

tổng thống năm 2016. 

Cựu giám đốc FBI Robert Mueller - được chỉ định làm cố vấn đặc biệt để điều tra cuộc bỏ phiếu 

đó - không cho rằng ông Trump thông đồng với nỗ lực đó, nhưng nói rằng tổng thống không 

được miễn trừ qua báo cáo của ông. 

Một số người trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bị bỏ tù do nhiều cáo buộc liên quan 

đến cuộc điều tra của ông Mueller. 

Các cáo buộc chống lại cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn - bị kết tội nói dối về các 

liên hệ với các quan chức chính phủ Nga - đã được bãi bỏ vào tháng Bảy. Tòa phúc thẩm nghe 

lại các tranh luận vào cuối tháng này. 

Và Roger Stone, một đồng minh lâu năm của ông Trump, đã phải nhận án tù vì mua chuộc nhân 

chứng và nói dối trước Quốc hội. 

 


