Căng thẳng Washington-Ankara tăng cao: Dân Thổ Nhĩ Kỳ đốt tiền Mỹ để phản đối
Thứ hai, 13 Tháng 8 2018 09:16

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đốt đồng đô la Mỹ. Ảnh: Sputnik

Những đám đông đã tụ tập, cùng nhau hôn lên đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ và xé rách các đồng đô la
Mỹ.

Một hoạt động "bài đồng đô la Mỹ" đã thu hút sự chú ý ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đồng lira nội tệ
của nước này bị sụt giá do quyết định áp thuế nhập khẩu mạnh tay của Washington.

Các đoạn phim xuất hiện trên mạng internet cho thấy người dân Thổ Nhĩ Kỳ công khai đốt hoặc
xé nát các đồng bạc giấy của Mỹ. Trong đoạn phim này, một người đàn ông còn dùng bật lửa
để đốt đồng 100 USD.

Sputnik dẫn nguồn truyền thông địa phương cho hay, những đám đông đã tụ tập, cùng nhau
hôn lên đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ và xé rách các đồng đô la Mỹ.
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Hoạt động này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tăng thuế nhập khẩu
lên thép và nhôm của Thổ Nhĩ Kỳ, gây ra một cuộc khủng hoảng tiền tệ tại nước này. Hiện nay
đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ đã sụt giá, xuống tới mức thấp kỷ lục so với đồng đô la Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi người dân đổi đồng đô la Mỹ và vàng
sang đồng lira.

Sự việc diễn ra trong thời điểm quan hệ giữa Washington và Ankara có nhiều rạn nứt. Trong
những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ từ chối phóng thích mục sư người Mỹ Andrew Brunson, người
đã bị bắt vào năm 2016 sau âm mưu đảo chính bất thành và bị cáo buộc khủng bố, do thám.

Bên cạnh đó, Nhà Trắng cũng phản đối trước dự định tiếp nhận các hệ thống phòng không Nga
S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng trước, Mỹ đã tạm ngừng chuyển giao các tiêm kích F-35 cho
Ankara và quyết định dành 1 tháng rưỡi để đánh giá mức độ ảnh hưởng của động thái này.

theo SOHA/ Thời đại
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