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Iran thông báo làm giàu uranium đến mức 60% 
Hai ngày sau vụ « phá hoại »tại trung tâm hạt nhân ở thành phố miền trung Natanz, hôm qua 

13/04/2021 Iran đã phản ứng mạnh mẽ. Trong một bức thư gửi giám đốc Cơ Quan Năng Lượng 

Nguyên Tử Quốc Tế AIEA, chính quyền Teheran thông báo bắt đầu làm giàu uranium đến mức 

60%. (RFI, 14/04/2021) 

Chuyên gia thú nhận kém hiệu quả, ‘ngoại giao vac-xin’ TQ choáng váng 

Hồ sơ chính của Le Monde hôm nay được dành cho chủ đề « ngoại giao vac-xin » Trung 

Quốc  đang khốn đốn vì bị tiết lộ kém hiệu quả. Từ cuối năm 2020, Bắc Kinh cung cấp vac-xin 

cho nhiều nước để gây ảnh hưởng, tuy sản phẩm Trung Quốc chưa hề được công nhận. Tại các 

nước dựa vào vac-xin Trung Quốc để chống Covid, con virus tiếp tục hoành hành.                

(RFI, 14/04/2021) 

Kỷ lục mới : 25 chiến đấu cơ Trung Quốc sách nhiễu Đài Loan 

Hôm qua 12/04/2021 có đến 25 chiến đấu cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng 

không (ADIZ) của Đài Loan, một con số kỷ lục, một ngày sau khi Mỹ lên tiếng cảnh cáo Bắc 

Kinh. AFP dẫn nguồn từ chính quyền Đài Bắc cho biết như trên. (RFI, 13/04/2021) 

Ấn Độ, Pháp, Úc : Đối thoại ba bên về an ninh hàng hải ở Ấn Độ-Thái Bình Dương 

Ngoại trưởng Pháp đến Ấn Độ ngày 13/04/2021. Trong chuyến công du ba ngày, ông Jean-Yves 

Le Drian sẽ họp với hai đồng nhiệm Ấn Độ và Úc. Cuộc họp ba bên này diễn ra bên lề Đối 

Thoại Raisina 2021, do tổ chức Observer Research Foundation (ORF) kết hợp với bộ Ngoại 

Giao Ấn Độ, diễn ra từ ngày 13-16/04. Theo trang Hindustan Times, Đối Thoại Raisina hàng 

năm mang ý nghĩa quan trọng đối với New Delhi về địa-chính trị và địa-kinh tế.                   

(RFI, 13/04/2021) 

Nội chiến trong ngành ngoại giao Trung Quốc 
Ngành ngoại giao Trung Quốc là “cơn ác mộng” đối với ông Tập Cận Bình? Ganh đua giữa 

Vương Nghị và Dương Khiết Trì làm suy yếu chính sách đối ngoại của đảng Cộng Sản Trung 

Quốc ? 

Trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung, Washignton tìm cách liên kết các đồng minh Âu cũng như Á đề 

hình thành một mặt trận chung đối phó với những tham vọng cả về địa chính trị lẫn kinh tế của 

Trung Quốc. Ngược lại, Bắc Kinh tỏ ra đơn độc hơn bao giờ hết. Lỗi là do bộ ngoại Giao nước 

này. (RFI, 13/04/2021) 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ trở lại Brussels để thảo luận về Ukraine, Afghanistan 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuần này sẽ trở lại Brussels để thảo luận về Iran, Afghanistan 

và các hoạt động của Nga nhắm vào Ukraine, một quan chức Mỹ cho biết. (VOA, 12/04/2021) 

Biển Đông: Lãnh đạo Quốc Phòng Mỹ và Philippines hội ý về tàu dân quân TQ 

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ và đồng nhiệm Philippines vào hôm qua, 10/04/2021 đã thảo luận với 

nhau qua điện thoại về tình hình Biển Đông và các hoạt động gần đây của tàu “dân quân 

biển” Trung Quốc đã tràn ngập vùng Đá Ba Đầu ở khu vực Trường Sa. (RFI, 11/04/2021) 

Philippines tập trận cùng Hoa Kỳ 

Lính Philippines và lính Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung kéo dài hai tuần bắt đầu từ thứ 

Hai, tái tục sự kiện huấn luyện thường niên sau khi bị hủy năm ngoái do đại dịch Covid-19, người 

đứng đầu quân đội Philippines cho biết hôm Chủ nhật. (BBC, 11/04/2021) 



Miến Điện: Lực lượng an ninh bị tố bắn lựu đạn tàn sát hơn 80 người biểu 

tình 

Đã có ít nhất 82 người thiệt mạng trong vỏn vẹn một ngày ở Miến Điện với vụ lực lượng an ninh 

bị cáo buộc là đã dùng súng phóng lựu bắn vào những người biểu tình ở một thị trấn gần 

Rangoon hôm 09/04/2021. Đây là thông tin do Hiệp Hội Hỗ Trợ Tù Nhân Chính Trị tại Miến 

Điện (AAPP) và một trang tin địa phương tiết lộ. 

Tổ chức AAPP, lo việc thống kê hàng ngày số người biểu tình bị lực lượng an ninh hạ sát và bắt 

giữ, trước đó cho biết là đã có 618 người thiệt mạng kể từ ngày phong trào chống đảo chính 

bùng lên. (RFI, 11/04/2021) 

Trung Quốc thừa nhận vac-xin bào chế trong nước kém hiệu quả hơn vac-xin 

công nghệ ARN 

Một quan chức Y Tế cấp cao của Trung Quốc thừa nhận các loại vac-xin ngừa virus corona do 

nước này bào chế đạt hiệu quả không cao như vac-xin thế hệ mới theo công nghệ ARN thông 

tin. Tại một hội thảo ngày 10/04/2021 ở Thành Đô (phía tây Trung Quốc), giám đốc Trung tâm 

Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc đã đề cập đến một số giải pháp nhằm tăng 

cường hiệu quả của vac-xin Trung Quốc. (RFI, 11/04/2021) 

TQ: Hãng Alibaba bị khoản tiền phạt khổng lồ 

Nền tảng bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới - hãng Alibaba của Trung Quốc - vừa bị một 

khoản phạt cao kỷ lục, tương đương với 2,75 tỷ đô la Mỹ. 

Các cơ quan quản lý tại Trung Quốc nói rằng hãng bán lẻ khổng lồ này đã lạm dụng vị thế thống trị 

thị trường trong vài năm qua. (BBC, 11/04/2021) 

Hạt nhân Iran: Mỹ đặt điều kiện phải « có đi có lại » 

Teheran ngày 10/042020 thông báo nâng cấp máy ly tâm cho phép « làm giàu chất uranium » trong 

thời gian ngắn hơn. Đây chính là hoạt động mà Iran bị cấm chiểu theo hiệp định hạt nhân được ký 

kết tại Vienna hồi 2015. Thông báo được đưa ra vào lúc Teheran và quốc tế nối lại đàm phán và Mỹ 

đặt điều kiện phải « có đi có lại » trên hồ sơ này. 

Trong ngày 09/04/2021 một quan chức Hoa Kỳ xin được giấu tên cho biết Washington đã « gián 

tiếp đề nghị với Teheran một số điều khoản quan trọng » có thể cho phép thúc đẩy trở lại đàm phán. 

Vẫn theo nguồn tin này, Washington chờ đợi Iran phúc đáp một cách « tương xứng » theo hướng 

« có đi có lại ». (RFI, 10/04/2021) 

Vac-xin ngừa Covid: Châu Âu thất bại về mọi mặt 

Vì sao châu Âu đã quá chậm trễ trong chiến dịch chích ngừa Covid-19 ? Tuần báo Pháp L’Express 

tuần này điểm lại một năm mà khối 27 nước Liên Hiệp Châu Âu đã thất bại ở mọi mặt trên mặt 

trong cuộc chiến chống đại dịch. (RFI, 10/04/2021) 

Mỹ điều hai tàu chiến đến Biển Đen, Nga lên tiếng quan ngại 

Theo tiết lộ của Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua, 09/04/2021, Hoa Kỳ sẽ cử hai chiến hạm đến vùng 

Biển Đen (còn gọi là Hắc Hải) vào tuần tới. Động thái của Mỹ đã lập tức bị Nga, nước đã tăng 

cường lực lượng quân sự gần Ukraina, lên tiếng tố cáo. (RFI, 10/04/2021) 

Hoa Kỳ đưa thêm 7 công ty siêu máy tính Trung Quốc vào sổ đen 

Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Năm 8/4 cho biết đã ghi thêm bảy công ty siêu máy tính của Trung 

Quốc vào sổ đen kinh tế vì đã hỗ trợ các nỗ lực quân sự Trung Quốc. (VOA, 09/04/2021) 


