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Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua đã tái cơ cấu Hội đồng An ninh
Quốc gia và thay đổi đáng chú ý nhất là sự tham gia của Cố vấn chiến lược Steve
Bannon. Với sự thay đổi này, các quốc gia châu Á có thể phải "lo lắng" trước vai trò
mới của cựu sĩ quan hải quân Mỹ Steve Bannon, người từng có thời gian phục vụ
trong quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương.
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Trong tuần làm việc đầu tiên của ông Trump trên cương vị mới, ông Bannon đã nổi
lên như là một nhân vật trung tâm. Những thông tin rò rỉ mà báo chí thu được cho
thấy Tổng thống Donald Trump đang thực sự lắng nghe Cố vấn chiến lược Bannon
trong nhiều vấn đề mà lý do chính là bởi nhân vật này có quan điểm cực hữu, dân
túy, dân tộc chủ nghĩa cao độ. Kênh truyền hình CNN cho biết Tổng thống Trump
chỉ nghe tư vấn của Bannon và bỏ ngoài tai tư vấn của Bộ An ninh Nội địa khi ban
hành sắc lệnh cấm nhập cư đối với công dân của 7 nước Hồi giáo (Bộ An ninh Nội
địa cho rằng sắc lệnh này không áp dụng với những người mang thẻ Xanh).

Sự tham gia của ông Bannon vào Hội đồng An ninh Quốc gia và ảnh hưởng của ông
này đối với Tổng thống Donald Trump khiến các quốc gia trên thế giới có lý do phải
lo ngại. Ông Bannon đã công khai bày tỏ sự thù địch với toàn cầu hóa và tự do
thương mại, coi sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu châu Á là một thảm họa với nước
Mỹ, bác bỏ việc nhập cư của người có tay nghề cao, muốn phá hủy mọi thiết lập
của thế giới hiện tại, hướng tới một nền chính trị Mỹ cực hữu và phân biệt chủng
tộc.

Đối với vấn đề Biển Đông, quan điểm của ông Bannon cũng rất đáng lo ngại. Tháng
3/2016, vài tháng trước khi tham gia vào chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông
Bannon từng tuyên bố trong vòng 5 đến 10 năm tới Mỹ và Trung Quốc sẽ có chiến
tranh trên Biển Đông và khẳng định "chúng ta không cần phải nghi ngờ về điều
đó". Ông Bannon cho rằng Trung Quốc chiếm các đảo đá, xây dựng các cấu trúc
nhân tạo, biến chúng thành những tàu sân bay cố định và triển khai tên lửa trên
đó. Những hành động đó của Trung Quốc khiến Mỹ "mất mặt".

Mạng tin www.alternet.org dẫn lời ông Bannon, cựu Giám đốc điều hành trang tin
tức online nổi tiếng "Breitbart" theo đường lối cực hữu, cho rằng hai mối đe dọa lớn
nhất đối với Mỹ là Trung Quốc và Hồi giáo. Đúng ngày ông Trump tuyên thệ nhậm
chức tổng thống Mỹ, quân đội Trung Quốc đã cảnh báo rằng cuộc chiến giữa hai
nước là một nguy cơ có thật. Một quan chức viết trên trang mạng của Quân Giải
phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) rằng "một cuộc chiến tranh trong nhiệm kỳ của
tổng thống (Mỹ)" hoặc "một cuộc chiến bùng nổ vào đêm nay" không chỉ là những
khẩu hiệu suông, nó đang trở thành một nguy cơ thực sự.

Quan điểm và ảnh hưởng của ông Bannon cùng những phát biểu không rõ ràng gần
đây của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer về
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vấn đề Biển Đông thực sự đáng lo ngại. Ông Bannon có thể sẽ thúc đẩy Tổng thống
Donald Trump thực hiện những tuyên bố của Tillerson và Spicer, khiến Trung Quốc
"trả đũa". Nói cách khác, ông Bannon đang đẩy cao nguy cơ chiến tranh trên Biển
Đông.
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