
MỸ SẮP BỊ TRUNG QUỐC HẤT CẲNG KHỎI TRUNG ĐÔNG

Trung Quốc hiện đang tiến hành một thoả
thuận kinh tế 400 tỷ USD để rót vào Iran, để
giúp nước này phục hưng kinh tế. Như vậy
Trung Quốc đã thiết lập xong chỗ đứng chiến
lược, công khai tại Trung Đông chứ không phải
lén lút "đi đêm" như gần 4 thập kỷ qua, trong
một khu vực trước đây do ảnh hưởng của Hoa
Kỳ thống trị.
Thỏa thuận này có nghĩa là Trung Quốc sẽ rót

400 tỷ USD vào các lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng
của Iran trong 25 năm tới, bao gồm các khoản đầu tư khổng lồ vào năng lượng hạt nhân,
cảng và các ngành dầu khí...
Khoản đầu tư cho Iran có nghĩa là Trung Quốc đang ủng hộ chế độ này và đó có lẽ là lợi
ích quan trọng nhất đối với Tehran.
Đổi lại, Iran cung cấp cho Trung Quốc nguồn cung dầu ổn định để thúc đẩy nền kinh tế
đang mở rộng của nước này. Trung Quốc nhập khẩu hơn 300.000 thùng dầu Iran mỗi
ngày. Thỏa thuận này mang lại cho Trung Quốc nhiều dầu hơn nữa với mức giá rất rẻ
nhờ chiết khấu lớn.
Vừa qua mọi người đều đã rõ: bất chấp các thành công không thể chối cãi và không thể
rực rỡ hơn dưới thời cựu tổng thống Trump về vấn đề Iran và Trung Đông, chính quyền
mới của ông Biden đơn giản phá hủy thành tựu đó bằng cách đảo ngược chính sách:
quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran như tuyên bố của ông này ngày 8/2/2021, chỉ 20
ngày sau khi bước chân vào Nhà trắng. Và đến nay có Trung Quốc trợ giúp kinh tế thì
Iran cũng chả thèm quan tâm tới cái thoả thuận hạt nhân của Iran với Mỹ và đồng minh
nữa. Cái gốc của vấn đề là kiềm chế Trung Quốc thì Biden lại không dám đối đầu mạnh
mẽ như ông Trump mà chỉ đi giải quyết những việc râu ria thì cuối Mỹ cũng sẽ đi sau
Trung Quốc, đúng theo chính sách của Biden - nước Mỹ là sau cùng...
Nhiều chuyên gia cho rằng dưới thời ông Trump thoả thuận 400 tỷ USD nói trên chỉ là
tin đồn là sự đi đêm không rõ ràng thực, hư còn dưới thời Biden, Trung Quốc đang xúc
tiến nhanh chóng, công khai mà chẳng cần phải giấu giếm.
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