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Tướng James Mattis phát biểu tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Washington, ngày 

12/01/2017.    REUTERS/Jonathan Ernst 

Quan hệ Nga-Mỹ và thỏa thuận hạt nhân Iran : lãnh đạo tương lai bộ Quốc Phòng 

Hoa Kỳ và cơ quan tình báo CIA bất đồng sâu đậm với lập trường của Donald 

Trump. Đây là điểm chính trong cuộc điều trần ngày hôm qua 12/01/2017 của tướng 

James Mattis và ông Mike Pompeo trước Thượng Viện Hoa Kỳ. 

Thông tín viên đài RFI Anne –Marie Cappomacio từ thủ đô Washington cho biết 

thêm : 

« "Một khi đã hứa, nước Mỹ luôn tôn trọng lời nói của mình với đồng minh" . Tướng 

Mattis, người trên nguyên tắc sẽ trở thành bộ trưởng Quốc Phòng tương lai,  đã 

tuyên bố như trên trong cuộc điều trần tại Thượng Viện hôm qua khi đề cập đến thỏa 

thuận hạt nhân với Iran. Về phần mình, ông Mike Pompeo, người được Donald 

Trump đề cử lãnh đạo cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA, cũng đã đưa ra phân tích tương 

tự : tôn trọng thỏa thuận đồng thời đề cao cảnh giác. Bởi theo Mike Pompeo, "Người 

Iran là những tay lừa đảo chuyên nghiệp" do vậy ông cam kết là "sẽ làm tất cả để 

giảm thiểu rủi ro này". 

http://vi.rfi.fr/auteur/thanh-ha/


Liên quan đến nước Nga, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tương lai và người sắp đứng 

đầu cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng có cùng quan điểm, cho dù hai ông Mattis và 

Pompeo đã phát biểu trong hai cuộc điều trần khác nhau. Tướng Mattis nhấn mạnh 

đến kinh nghiệm trong quá khứ : "Nước Mỹ từng nhiều lần cố gắng thiết lập một mối 

liên hệ tích cực với nước Nga, nhưng rất ít khi thành công, bởi vì ông Putin đã tìm 

cách chia rẽ liên minh Đại Tây Dương". 

Hai nhân vật có triển vọng đứng đầu bộ Quốc Phòng và CIA có vẻ như ăn khớp với 

nhau, nhưng họ không thực sự theo đúng đường lối đã được Donald Trump vạch ra. 

Tổng thống Mỹ tương lai hứa hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân và bày tỏ nguyện vọng làm 

hòa với Vladimir Putin. 

Liên quan đến hành vi tra tấn, cả bộ trưởng Quốc Phòng tương lai lẫn lãnh đạo CIA 

sắp tới đều không chủ trương sử dụng lại các biện pháp này. 

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào hai nhân vật có cá tính mạnh này, tướng Mattis và ông 

Pompeo, sẽ làm việc chung với Donald Trump, một vị tổng thống mà không có vẻ 

chia sẻ cùng quan điểm với họ trên những hồ sơ thiết yếu đối với Hoa Kỳ ». 

Trump 'sẵn lòng làm việc với Nga và TQ' 

12 tháng 1 2017 
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Việc ông Trump chất vấn về chính sách Một Trung Quốc tháng trước khiến truyền 

thông nhà nước Trung Quốc phản ứng giận dữ 



Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho biết ông sẵn lòng làm việc với Nga và 

Trung Quốc. 

Ông Trump nói với tờ Wall Street Journal rằng các biện pháp trừng phạt mới đối với 

Nga sẽ vẫn còn "hiệu lực ít nhất một thời gian", nhưng sau đó có thể được dỡ bỏ. 

Ông cũng cho biết chính sách Một Trung Quốc mà theo đó Mỹ không thừa nhận Đài 

Loan có thể được đàm phán lại. 

Trong khi đó, một ủy ban của Thượng viện Mỹ sẽ điều tra cáo buộc Nga tìm cách can 

thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. 

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết các biện pháp trừng phạt Nga có thể được 

dỡ bỏ nếu Moscow giúp Washington trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan Hồi 

giáo và trong các vấn đề khác. 

"Nếu Nga thực sự giúp chúng ta thì tại sao lại trừng phạt nếu người ta đang làm 

những điều thật sự tuyệt vời?" 

Ông cho biết hy vọng một cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ được 

sắp xếp. 

Liên quan đến Bắc Kinh, ông Trump cho biết Trung Quốc đã cho phép các công ty 

Mỹ cạnh tranh bằng cách thả nổi đồng tiền của họ. 

Tiếng hót mùa đông của Đỗ Nam Trăm 

Tuy nhiên, ông nói rằng sẽ không cáo buộc Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ khi 

ông nhậm chức. 

Việc ông chất vấn về chính sách Một Trung Quốc tháng trước khiến truyền thông nhà 

nước Trung Quốc phản ứng giận dữ. 

Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa và Dân chủ thuộc Ủy ban Tình báo Thượng viện thề 

cam kết tiến hành cuộc điều tra "dù nó dẫn đến đâu". 

Họ sẽ thẩm tra các hoạt động mạng và tình báo của Nga. 

'Sự hiểu biết đầy đủ' 

Những người bị thẩm vấn gồm các nhân vật trong chính quyền Mỹ hiện tại và êkíp 

của Tổng thống đắc cử Donald Trump. 

Ủy ban phát đi thông cáo hôm 13/1 cho biết, "Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là 

có sự hiểu biết đầy đủ về quy mô hoạt động tình báo Nga gây tác động đến Hoa Kỳ." 

http://www.bbc.com/vietnamese/forum-38599275


Ủy ban này sẽ thẩm tra xem có bất kỳ liên lạc giữa Nga và những người liên quan đến 

các chiến dịch tranh cử Mỹ. 

Họ cho biết các trát hầu tòa sẽ được ban hành "nếu cần thiết". 

Phần lớn công việc này không được công khai, dù các thượng nghị sĩ nói rằng họ sẽ 

tổ chức buổi điều trần khi có thể. 

"Ủy ban sẽ lần theo dấu các thông tin tình báo đến bất cứ nơi nào. Chúng tôi sẽ tiến 

hành cuộc điều tra rốt ráo," thông cáo viết. 

Các thượng nghị sĩ nói rằng sẽ có báo cáo mật và báo cáo công khai dựa trên kết quả 

cuộc điều tra. 

 

 


