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ngoại trưởng clinton yêu cầu ấn độ giảm nhập cảng dầu từ iran

Tin New Delhi - Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã gặp Thủ Tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại thủ
đô New Delhi vào ngày hôm nay. Bà kêu gọi Ấn Độ cắt giảm nhập cảng dầu của Iran. Bà nói rằng
Washington không thể đưa ra quyết định về việc có miễn các biện pháp chế tài tài chánh thêm 2
tháng nữa cho New Delhi hay không. Bà Clinton đang trong chuyến viếng thăm 3 ngày tới Ấn Độ
cho biết Hoa Kỳ đã được khuyến khích bởi các bước mà đồng minh của mình đã thực hiện cho đến
nay để giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Iran. Tuy nhiên bà nói rằng Ấn Độ cần phải có hành
động hơn nữa. Vấn đề dầu mỏ đang trở thành một nỗi khó chịu trong quan hệ giữa Ấn Độ và Hoa
Kỳ.
Ấn Độ không muốn phải chịu áp lực của Hoa Kỳ và đang miễn cưỡng để trở thành quá phụ
thuộc nhu cầu dầu lửa của mình vào Ả-rập Xê-út. Trong cuộc họp với Thủ Tướng Singh, Ngoại
Trưởng Clinton dự trù sẽ thúc đẩy chính phủ mở cửa ngành bán lẻ của Ấn Độ cho các siêu thị nước
ngoài như Walmart. Đây là một cải tổ kinh tế lớn đã bị đình trệ và trở thành biểu tượng của tình
trạng tê liệt chính sách của chính phủ Ấn Độ. Trước đó bà Clinton đã hội đàm với ông Mamata
Banerjee, tỉnh trưởng tỉnh Tây Bengal và là đồng minh quan trọng của ông Singh trong chính phủ.
Ông Banerjee là người đã ngân chặn cải tổ bán lẻ. Trước cuộc họp với ông Banerjee, bà Clinton cho
biết bà có kế hoạch nêu ra vấn đề này nhưng tỉnh trưởng sau đó cho biết họ đã không thảo luận về
việc này.
http://www.sbtn.net/D_1-2_2-71_3-71_4-60382/

