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Thanh Hà 

Nga liên tục bị tố cáo đã can thiệp vào bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cách nay 4 năm. Ngày 

25/09/2020, tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị một cuộc “trao đổi có qua có lại” với 

Washington : “Hiệp ước không can thiệp vào bầu cử”. Đề xuất này được đưa ra vài tuần 

trước ngày cử tri Mỹ bầu lại tổng thống. 

Thông tín viên Daniel Vallot từ Matxcơva cho biết thêm : 

« Thông báo được đăng tải trên trang mạng internet của điện Kremlin. Tổng thống Nga đề nghị một 

hiệp ước không can thiệp về mặt kỹ thuật số, kể cả trong lĩnh vực bầu cử. Đề xuất này được đưa ra 

với Mỹ nhưng cũng có thể áp dụng với phần còn lại của thế giới. Ông Putin giải thích : “Một trong 

những thách thức lớn trong thế giới đương đại là nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu ở quy mô lớn 

trong lĩnh vực công nghệ số”. Tránh để xảy ra kịch bản này, tổng thống Nga đề nghị một “thỏa 

thuận quốc tế” mà ở đó các quốc gia cam kết không mở màn tấn công trước. 

Có nhiều khả năng Mỹ và nhiều nước châu Âu đón nhận đề xuất này của Vladimir Putin với rất 

nhiều hoài nghi. Trong những năm gần đây, Nga đã nhiều lần bị cáo buộc can thiệp vào các cuộc 

bầu cử của nhiều nước trên thế giới. Thí dụ tiêu biểu nhất là kỳ bầu cử hồi năm 2016 với Donald 

Trump. Tây phương rất có thể sẽ thận trọng trước đề nghị của tổng thống Putin trong bối cảnh 

quan hệ với Matxcơva trong những tuần qua càng lúc càng căng thẳng từ sau vụ nhà đối lập Nga, 

Alexandre Navalny, bị đầu độc. » 

 

 


