Nghi ngờ Đại học Harvard và Yale che giấu

Một tòa nhà của Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts vào
ngày 30 tháng 8 năm 2018. (Scott Eisen / Getty Images)
Bộ Giáo dục Hoa Kỳ nghi ngờ Đại học Harvard và Yale che giấu các khoản tài trợ
nước ngoài
Bình luận Nguyễn Minh 15/02/20 00:09
Theo thông báo của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 2, Bộ đã điều tra 2
trường đại học Harvard và Yale vì nghi ngờ các trường đại học này nhận hàng trăm
triệu đô-la tài trợ từ nước ngoài mà không báo cáo.
Các cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh các cơ quan liên bang, bao gồm cơ quan
hành pháp, tiến hành rà soát kĩ lưỡng các nhà tài trợ, ví dụ như Viện Y tế Quốc gia,
về những vấn đề: ảnh hưởng của nước ngoài, tài trợ từ nước ngoài và gián điệp học
thuật tại các trường đại học hay các viện nghiên cứu. Đặc biệt, cuộc điều tra tập
trung vào sự can thiệp của Trung Quốc.
Bộ Giáo dục cho biết Yale có thể đã không báo cáo ít nhất 375 triệu đô-la tiền quà
tặng và hợp đồng từ nước ngoài, vì họ đã không báo cáo bất kỳ nguồn tài trợ nước
ngoài nào trong bốn năm qua. Harvard cũng bị nghi ngờ không báo cáo đầy đủ các
khoản tài trợ từ nước ngoài và thiếu sự giám sát nội bộ đối với dòng tiền nước ngoài.
Tháng trước, ông Charles Liebe, Chủ nhiệm Khoa Hóa và Sinh hóa Đại học Harvard
đã bị bắt, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc đây là trường hợp người Mỹ tham dự vào “Kế
hoạch ngàn nhân tài” của ĐCSTQ, nhưng lại báo cáo giả dối với Bộ Quốc phòng Mỹ
và Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia (NIH). Trường hợp này cho thấy Harvard có thể
thiếu “các biện pháp thể chế để giám sát và theo dõi hiệu quả các khoản quyên góp
lớn”, Bộ tuyên bố.
Theo luật liên bang, các trường đại học phải báo cáo tất cả quà tặng và hợp đồng
nước ngoài nào vượt quá 250.000 đô-la trong vòng một năm.

“Đây là vấn đề về sự minh bạch”, Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ, ông Betsy DeVos
phát biểu. “Nếu các trường cao đẳng và đại học chấp nhận tiền và quà tặng từ nước
ngoài, thì sinh viên, nhà tài trợ và người nộp thuế của họ xứng đáng được biết các
khoản tiền là bao nhiêu và đến từ ai. Đáng tiếc là, chúng ta càng tìm hiểu sâu thì
càng thấy rằng có quá nhiều khoản báo cáo không đúng hoặc không hề được báo
cáo”.
Bộ Giáo dục đã gửi thư riêng cho cả hai trường đại học vào ngày 11 tháng 2, yêu cầu
họ cung cấp hồ sơ liên quan về các khoản tài trợ từ nước ngoài. Cả hai trường đại
học cho biết họ đang chuẩn bị phản hồi.
Trong thư tín điện tử gửi tới thời báo The Epoch Times, người phát ngôn của Yale
thừa nhận rằng trường đại học này đã không báo cáo các khoản tài trợ từ nước ngoài
trong bốn năm, nhưng đã nộp các báo cáo vào tháng 11 năm 2019 sau khi nhận ra có
“sự giám sát”.
“Yale khẳng định báo cáo của mình đã đầy đủ ở thời điểm hiện tại”, phát ngôn viên
của trường Yale - bà Karen Peart viết.
Bộ Giáo dục cho biết, theo các hồ sơ thu thập được, kể từ khoảng năm 1990, các
trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ đã báo cáo hơn 6,6 tỷ đô la tiền quyên góp từ
Trung Quốc, Qatar, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Nhưng
số tiền này có thể “thấp hơn nhiều” so với thực tế.
Một cuộc điều tra vào tháng 2 năm 2019 do Tiểu ban Thường trực Thượng viện đã
phát hiện: Các khoản chi từ nước ngoài cho các trường học ở Hoa Kỳ là một “lỗ
đen” vì các trường này thường xuyên không tuân thủ nghĩa vụ báo cáo. Cuộc điều tra
cũng phát hiện ra rằng, gần 70% các trường đại học và cao đẳng không báo cáo
chính xác về số tiền Viện Khổng Tử tài trợ - một chương trình ngôn ngữ của chính
phủ Trung Quốc.
Trong một báo cáo hồi tháng 11 năm 2019 gửi đến tiểu ban Thượng viện, Bộ Giáo
dục cho biết, các nhà tài trợ nước ngoài có thể đang tìm cách tạo ra quyền lực mềm,
đánh cắp nghiên cứu nhạy cảm và tuyên truyền các chiến dịch tại các trường học ở
Hoa Kỳ.
Bộ này cũng nhận thấy: “Mặc dù dòng tiền từ nước ngoài thường chảy vào các
trường đại học, cao đẳng lớn nhất và giàu có nhất của Hoa Kỳ, nhưng số tiền đó
không đủ để giảm thiểu hoặc bù đắp học phí cho sinh viên Mỹ”.
Vào tháng 7 năm 2019, Bộ đã tiến hành hàng loạt các cuộc điều tra về số tiền quyên
tặng từ nước ngoài của các trường đại học. Kết quả, khoảng 6,5 tỷ đô-la chưa được
báo cáo.
Các cuộc điều tra về Harvard và Yale nằm trong số tám cuộc thăm dò của Bộ Giáo
dục đối với các trường cao đẳng và đại học, bao gồm Viện Công nghệ Massachusetts,
Đại học Cornell và Đại học Chicago.
Nguyễn Minh
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CEO của Apple, Tim Cook, mới đây đã trở thành chủ tịch hội đồng cố vấn tại trường
kinh doanh thuộc Đại học Thanh Hoa danh tiếng của Trung Quốc. Hiện gã khổng lồ
công nghệ đang phải đối mặt với những chỉ trích vì các quy định kiểm duyệt của mình
để duy trì lợi ích kinh doanh tại Trung Quốc.
Theo thông báo trên trang web của trường về cuộc họp hội đồng tư vấn được tổ chức
vào ngày 18 tháng 10, Tim Cook có trách nhiệm làm sao cho trường Kinh tế và Quản
lý Thanh Hoa trở thành một tổ chức đẳng cấp quốc tế trong ba năm nhiệm kỳ của
mình. Cook chủ trì cuộc họp hội đồng cố vấn với 35 thành viên tham dự.
Được thành lập vào năm 2000, hội đồng cố vấn bao gồm khoảng 70 nhà lãnh đạo
doanh nghiệp và học giả từ Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á, cũng như các quan chức
của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cũng là
một thành viên danh dự.
Thông báo trên trang web cho thấy Cook tham gia hội đồng cố vấn vào tháng 10 năm
2013. Phó Thủ tướng Trung Quốc, Lưu Hạc, giám đốc điều hành Tập đoàn công nghệ
Trung Quốc Tencent, Pony Ma, và Chủ tịch của Baidu, Robin Li, người vừa thôi chức
tại mảng điện toán đám mây của gã khổng lồ Internet Baidu, cũng từng là thành viên
hội đồng quản trị năm vừa qua.
Thanh Hoa nhận được tài trợ đáng kể từ chế độ Trung Quốc, họ cũng phải thực hiện
các nghiên cứu cho quân đội Trung Quốc. Theo tờ China Education Daily, trường đại
học này nhận được hơn 100 triệu nhân dân tệ (14,53 triệu USD) từ Ủy ban Khoa học
và Công nghệ thuộc Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc, một cơ quan của
Đảng, để tăng cường khả năng AI cho quân đội.
Bài báo cũng cho biết nhiệm vụ của “Phòng thí nghiệm quốc phòng cao cấp về trí tuệ
nhân tạo” của trường đại học Thanh Hoa là thực hiện và triển khai theo các nhu cầu
của quân đội, giúp biến Trung Quốc thành một quốc gia AI tiên tiến. Phòng thí
nghiệm về AI này được thành lập vào năm 2018. Apple đã không trả lời truyền thông
tại thời điểm họp báo.

Logo của Apple trên cửa sổ tại một cửa hàng Apple ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào
ngày 7 tháng 1, 2019. (Kevin Frayer / Getty Images)
Thượng nghị sĩ Josh Hawley (R-Mo.) trên Twitter vào ngày 21 tháng 10 đã chỉ trích
Cook vì quyết định làm chủ tịch hội đồng quản trị.
“Bạn sẽ dạy một khóa học về quyền tự do con người [và] Quảng trường Thiên An
Môn chứ? Bạn có thể cập nhật cho sinh viên về những gì đang xảy ra trong các cuộc
biểu tình ở Hồng Kông không?”
Cúi đầu trước Trung Quốc
Apple gần đây đã bị chỉ trích tại Hoa Kỳ vì đã nghe theo lời của Bắc Kinh nhằm duy
trì hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Cùng ngày với cuộc họp diễn ra tại đại học
Thanh Hoa, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đã viết thư cho Cook bày tỏ mối
quan ngại về quyết định rút một ứng dụng crowdsourcing có tên là HKmap trên cửa
hàng ứng dụng của Apple.
Ứng dụng này đã trở nên phổ biến trong cộng đồng người dân Hồng Kông vì cung
cấp thông tin cập nhật và kịp thời về các cuộc biểu tình đang diễn ra. Điều này có thể
giúp người biểu tình tránh hơi cay và các cuộc đụng độ trên đường phố. Apple đã loại
bỏ ứng dụng này chỉ một ngày sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc cáo buộc
công ty đã bảo vệ những kẻ bạo loạn và đe dọa công việc kinh doanh của Apple tại
Trung Quốc.

Các nhân viên của Apple xếp hàng trên cầu thang khi họ chào đón khách hàng trong
buổi khai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên của Apple tại Hồng Kông vào ngày 24
tháng 9 năm 2011 (Dale de la Rey / AFP / Getty Images)
Các nhà máy ở Trung Quốc lắp ráp phần lớn iPhone của Apple. Theo báo cáo thu
nhập tài chính của Apple, các nhà máy ở đây cũng đã tạo ra doanh thu 52 tỷ đô-la
trong năm 2018, chiếm khoảng một phần năm tổng doanh thu toàn cầu của công ty
trong năm 2018.
Các quan chức Hoa Kỳ cho biết quyết định của Apple “để dàn xếp với chính phủ
Trung Quốc” là “rất đáng lo ngại”. Họ viết trong thư như sau: “Chúng tôi thúc giục
Apple rút lại quyết định, để chứng minh rằng Apple đặt giá trị lên trên việc tiếp cận
thị trường, và để sát cánh với những người đàn ông và phụ nữ đã dũng cảm đấu tranh
cho các quyền cơ bản và nhân quyền ở Hồng Kông”.
Ngoài ra, theo một tuyên bố từ chính quyền Trung Quốc, vào ngày 17 tháng 10,
Cook đã gặp các nhà quản lý thị trường Trung Quốc tại Bắc Kinh để “thảo luận
nghiêm túc” về các vấn đề như trách nhiệm xã hội và mở rộng kinh doanh ở nước
này.
Để thể hiện mình tuân thủ luật pháp địa phương, vào đầu tháng 10, Apple đã loại bỏ
biểu tượng cảm xúc cờ Đài Loan khỏi phiên bản biểu tượng cảm xúc mới nhất cho
người dùng ở Hồng Kông và Ma Cao. Bắc Kinh coi hòn đảo tự trị Đài Loan là một
tỉnh ly khai và đã đe dọa sẽ thu hồi bằng vũ lực nếu cần thiết.
Theo như báo cáo trên các phương tiện truyền thông, Apple cũng đã gửi dữ liệu, như
địa chỉ IP, đến Tencent, một công ty truyền thông xã hội và trò chơi có quan hệ với
chính phủ Trung Quốc, như một phần của tính năng bảo mật iPhone và iPad.
Thiện Căn (biên dịch)
Theo Epochtimes
Tác giả: EVA FU
Một báo cáo của Viện Chính sách chiến lược Úc (ASPI) đã tiết lộ mối liên kết sâu sắc
giữa các công ty quốc phòng Trung Quốc và các trường đại học Anh. Báo cáo cho
thấy sự hợp tác bao gồm các lĩnh vực như tên lửa siêu thanh, robot, vật liệu thông
minh, etc.
Nguy hiểm cho Vương quốc Anh
Báo cáo đã xác định có tổng cộng 16 phòng thí nghiệm đại học trên toàn thế giới có
mối quan hệ với các công ty quốc phòng Trung Quốc hoặc nhận được đầu tư đáng kể
từ họ. Mười phòng thí nghiệm trong số đó là ở Vương quốc Anh. Đại học Hoàng gia
Luân Đôn và Đại học Manchester chiếm sáu phòng thí nghiệm. Các cơ sở khác được
đặt tại Đại học Nottingham và Đại học Strathclyde.
Alex Joske, tác giả báo cáo và là một nhà phân tích tại ASPI, nói với The Guardian:
“Điều thực sự khiến tôi lo sợ là mức độ hợp tác với các nhà khoa học tên lửa Trung
Quốc... Tôi đã chưa bao giờ thấy các nhà sản xuất tên lửa Trung Quốc thiết lập các
phòng thí nghiệm chung ở các quốc gia khác”.
UK academia's links to Chinese defence firms 'harmful for national secur...

Hannah Devlin
Report singles out Britain for ‘unprecedented levels of collaboration’ with China’s
military
Phòng thí nghiệm công nghệ sản xuất cấu trúc tiên tiến tại Đại học Hoàng gia Luân
Đôn và Phòng thí nghiệm tiên tiến Trung-Anh về Công nghệ hệ thống điều khiển tại
Đại học Manchester đều có quan hệ đối tác với Học viện Công nghệ tên lửa đẩy
Trung Quốc. Phòng thí nghiệm Strathclyde đang thực hiện các nghiên cứu về các hệ
thống điểm hẹn tự động cho các vệ tinh. Sao đó, các kết quả nghiên cứu này có thể
dùng cho các nhiệm vụ chống vệ tinh và hệ thống kết nối.

Hai trường đại học có quan hệ đối tác với Học viện Công nghệ tên lửa đẩy
Trung Quốc (Ảnh: Ảnh chụp màn hình / YouTube )
Các trường đại học Anh cũng đang hợp tác với các trung tâm giáo dục quân sự Trung
Quốc như Đại học Công nghệ Quốc phòng và Đại học Kỹ thuật Quân đội của Trung
Quốc. Các nghiên cứu hợp tác như vậy bao gồm các chủ đề như tối ưu hóa thiết kế,
mạng AI, mạng 5G, bầy xe robot, etc.
Một báo cáo gần đây của Ủy ban Lựa chọn Đối ngoại của Vương quốc Anh cũng
nhấn mạnh vấn đề ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các trường đại học Anh, cho
rằng cần phải thực hiện các bước khẩn cấp để bảo vệ quyền tự do học thuật của các
tổ chức đó. Theo The Guardian, ủy ban kết luận rằng: “Cuộc chiến về sinh viên đại
học hoặc thỏa thuận thương mại không nên vượt quá các tiêu chuẩn quốc tế đã mang
lại tự do và thịnh vượng cho Vương quốc Anh và thế giới rộng lớn hơn”.
Bảng xếp hạng trích dẫn
Theo danh sách công bố gần đây của Web of Science, các nhà nghiên cứu được trích
dẫn nhiều nhất thế giới đến từ Trung Quốc đang gia tăng số lượng một cách nhanh
chóng. Họ là nhóm 1 phần trăm các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất trong
lĩnh vực của họ trong vòng một năm.

Đã có sự gia tăng nhanh chóng số lượng các nhà nghiên cứu được trích dẫn
từ Trung Quốc. (Ảnh: Ảnh chụp màn hình / YouTube )
Theo tờ World World News: “Hoa Kỳ vẫn là nơi có số lượng đông đảo các nhà
nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất thế giới, với 2.737 tác giả, chiếm 44% các nhà
nghiên cứu trong danh sách, Trung Quốc đại lục đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể
với 636 nhà nghiên cứu so với 482 trong Năm 2018”.

