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Về thời sự quốc tế, hồ sơ lớn của Le Monde dành để nói về một « liên minh kỳ khôi » : Nga, Mỹ 

và Iran cùng bảo vệ Irak trước đà tiến của lực lượng võ trang thánh chiến djihat. Tác giả giải 

thích : trên hồ sơ Syria thì một bên là Washington bên kia là Matxcơva và Teheran đang đọ sức 

với nhau. Thế nhưng cả ba quốc gia này lại cùng yểm trợ chính quyền Bagdad trước đe dọa của 

tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang hoành hành ở Irak và một vùng ở Syria. 

Hoa Kỳ tới nay đã gửi ba trăm cố vấn quân sự tới Bagdad. Máy bay không người lái của Mỹ có 

trang bị tên lửa đang bay lượn trên bầu trời Irak. Cuối tháng 6/2014 chiến đấu cơ Sukhoi và trực 

thăng của Nga được trao cho Irak. Các chuyên gia của Nga cũng đã có mặt tại hiện trường để 

huấn luyện cho không quân của Irak. 

Theo nhiều nguồn tin quân sự từ Washington được nhật báo New York Times trích dẫn, bên 

cạnh máy bay không người lái của Mỹ, còn có cả máy bay không người lái của Iran cũng đã 

nhập cuộc. Thêm vào đó, mỗi ngày, Iran chuyển hàng chục tấn trang thiết bị quân sự sang Irak. 

Theo phân tích của Le Monde xung đột tại Irak đang tạo cơ hội cho Iran mở rộng tầm ảnh hưởng 

với chính quyền Bagdad và nhất là tạo cơ hội cho nước Nga tăng cường hiện diện tại Irak. Dù 

sao đi chăng nữa, việc Iran và Nga can thiệp vào tại Irak đang khiến Hoa Kỳ khó chịu. Hỗ trợ 

của cả Teheran lẫn Matxcơva, làm giảm bớt áp lực của Hoa Kỳ đối với thủ tướng Irak, Nouri al 

Maliki. Bagdad sẽ không vội cải tổ chính trị, chia sẻ quyền lực với phe Hồi giáo thuộc hệ phái 

Su-ni. 

 


