
Iran và Trung Quốc – Một liên minh chống Mỹ 

Sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Trung Đông ngày càng mạnh mẽ. Trung Đông cũng trở nên quan 

trọng hơn đối với Bắc Kinh trong những năm gần đây, không chỉ vì nhu cầu năng lượng của Trung 

Quốc, mà còn vì tầm quan trọng của khu vực này trong “Con Đường Tơ Lụa Mới” (Sáng Kiến Một 

Vành Đai Một Con Đường). 

Chuyên gia Didier Chaudet trên trang Asialyst ngày 01/10/2020 nhận định Bắc Kinh vẫn chưa đủ 

khả năng quân sự để nuôi dưỡng ảnh hưởng ở Trung Đông, nhưng Trung Quốc lại có một sức mạnh 

kinh tế đáng kể và một chính sách đối ngoại thực dụng, từ chối lập liên minh để tránh bị lôi kéo vào 

những xung đột không có lợi cho mình.  (RFI, 12/10/2020) 

Liên Hiệp Quốc: Thiên tai khắc nghiệt gia tăng trong 20 năm qua 

Thời tiết khắc nghiệt đã gia tăng nhanh chóng trong vòng 20 năm qua, gây thiệt hại nặng về nhân 

mạng và kinh tế, Reuters cho biết, dẫn thông tin từ Liên Hiệp Quốc (LHQ). 

Theo các chuyên gia LHQ, tình trạng nắng nóng và hạn hán sẽ gây ra mối đe dọa lớn nhất trong 

thập kỷ tới, trong khi nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng. (VOA, 12/10/2020) 

Mưa lũ ở miền trung Việt Nam, ít nhất 18 người thiệt mạng 

Ít nhất 18 người thiệt mạng và 14 người mất tích trong đợt mưa lũ lớn do ảnh hưởng của áp thấp 

nhiệt đới và bão ở miền trung Việt Nam những ngày qua. 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng phống thiên tai, cơn bão số 

sáu với tên quốc tế là Linfa hôm 11/10 đổ bộ vào tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, mang theo gió 

lớn và mưa to. (VOA, 12/10/2020) 

 iệt Nam: Hai khu tr c h m và một tàu ng m Nh t   n gh  c ng  am Ranh 

Theo thông báo của bộ Quốc Phòng Nhật Bản, được đài truyền hình Nhật Bản NHK trích dẫn, 

ngày 10/10/2020, một hạm đội Nhật Bản bao g m 1 tàu ngầm và 2 khu trục hạm ghé một cảng ở 

Vịnh Cam Ranh tại Việt Nam, để được tiếp liệu. Tuy nhiên, NHK xem việc ghé cảng Việt Nam 

của hạm đội Nhật Bản là một động thái “phô trương lực lượng” chống lại các hoạt động trên 

biển của Trung Quốc. (RFI, 12/10/2020) 

Tên lửa đời mới  ắc Triều Tiên nhắc nhở Hoa Kỳ về tiềm lực quân sự của 

 ình Nhưỡng 

Biden và Trump trong tầm ngắm của Bắc Triều Tiên khi Bình Nhưỡng chọn đúng thời điểm ba 

tuần trước bầu cử tổng thống Hoa Kỳ để phô trương hỏa lực. Hình ảnh 4 quả tên lửa đạn đạo liên 

lục địa (ICBM) lừng lững xuất hiện trong đêm tối trên quảng trường Kim Nhật Thành hôm 

10/10/2020 trực tiếp thách thức hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ và ngầm nhắc nhở chính quyền 

Mỹ trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới về tiềm lực quân sự của chế độ Kim Jong Un.                     

(RFI, 12/10/2020) 

Malaysia câu lưu 60 người, 6 tàu từ Trung Quốc vì xâm ph m vùng biển 

Nhà chức trách hàng hải của Malaysia ngày thứ Bảy cho biết họ đã câu lưu 60 công dân Trung 

Quốc và sáu tàu cá đăng kí là tàu Trung Quốc mà họ nói là xâm phạm vùng biển của họ, Reuters 

đưa tin. 

Malaysia đã báo cáo 89 vụ xâm nhập của tàu hải cảnh và hải quân Trung Quốc từ năm 2016 đến 

năm 2019, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang về các tuyên bố chủ quyền 

của Bắc Kinh đối với hầu hết Biển Đông giàu tài nguyên, cũng là một tuyến đường thương mại 

chính. (VOA, 11/10/2020) 



Mỹ hy vọng năm nay có hơn triệu liều kháng thể chữa trị  O ID 

Chính phủ Mỹ hy vọng có thể cung cấp miễn phí hơn một triệu liều điều trị kháng thể chống 

COVID-19 tương tự như loại Tổng thống Donald Trump đã dùng trị bệnh, một giới chức y tế hàng 

đầu Mỹ cho biết ngày 9/10. 

Chương trình Operation Warp Speed của chính phủ hiện có “vài trăm ngàn liều” chữa trị kháng thể 

do công ty dược Regeneron và Eli Lilly bào chế, ông Paul Mango, một giới chức Bộ Y tế và Dịch 

vụ Nhân sinh Mỹ cho báo giới biết. Ông nói thêm con số này sẽ lên đến một triệu liều vào cuối năm 

nay.  (VOA, 10/10/2020) 

Trump hay  iden :  hâu Âu vẫn vỡ mộng đồng minh với Mỹ 

Trong bốn năm, “cơn cu ng phong” Trump đã xóa sổ mọi di sản đối ngoại của người tiền nhiệm 

Barack Obama. Những đ ng minh châu Âu của Washington không còn dám tin vào “giấc mơ Mỹ” 

dù Trump hay Biden thắng cử. Một mặt do châu Âu đã có cách nhìn khác về Hoa Kỳ, mặt khác do 

xã hội Mỹ cũng thay đổi sâu sắc trong nhiệm kỳ Trump (2017-2021). 

Chính sách co cụm “Nước Mỹ trước tiên” của tổng thống Trump đã làm giảm uy tín của Mỹ trên 

trường quốc tế, đặc biệt là các đ ng minh châu Âu giờ phải dè chừng. (RFI, 09/10/2020)    

Từ Hoa  i đ n  i i Phóng Quân Nhân Dân: Luân   n c nh báo đe dọa đ n 

từ  ắc Kinh 

Quan hệ Anh-Trung phải chăng đang trải qua giai đoạn tức nước vỡ bờ  Câu hỏi này đang được 

đặt ra sau hàng loạt động thái cứng rắn của Luân Đôn nhắm vào Bắc Kinh, trên mọi h  sơ từ 

H ng Kông, Duy Ngô Nh , cho đến Biển Đông, Hoa Vi. Nổi bật hơn cả, nhưng ít được nói đến, 

là sự kiện tư lệnh lực lượng v  trang Anh ngày 30/09/2020 đã công khai xác định r ng Trung 

Quốc – cùng với Nga – là những mối đe dọa hàng đầu.  (RFI, 09/10/2020)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


