Iran tung video “dằn mặt” tàu chiến Anh trong vụ bắt tàu chở dầu
Thứ hai, 29 Tháng 7 2019 12:18

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã công bố đoạn video ghi lại thời điểm phát
thông điệp cảnh báo tàu chiến Anh trong vụ bắt giữ tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.

Tàu Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran di chuyển cạnh tàu chở dầu
Stena Impero mang cờ Anh tại cảng Bandar Abbas hôm 21/7.
(Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Sputnik (Nga), đoạn video do hãng thông tấn Tasnim của Iran công bố trên mạng
xã hội Twitter hôm nay 29/7. Đoạn video cho thấy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran
(IRGC) đã phát cảnh báo tới một tàu chiến Anh đang tìm cách ngăn cản IRGC bắt giữ tàu chở
dầu mang cờ Anh Stena Impero tại eo biển Hormuz.

“Đây là tàu tuần tra hải quân IRGC, đừng để tính mạng của các bạn gặp nguy hiểm. Tàu chở
dầu đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Các bạn được ra lệnh đừng can thiệp vào hoạt
động của chúng tôi”, IRGC phát cảnh báo tới tàu chiến Anh.
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Sau đó, một người nói giọng Anh đã đáp lại: “Đây là tàu chiến F236 của Anh” và tàu chiến này
“đang ở vùng eo biển quốc tế cùng với một tàu thương mại đi qua eo biển”.

Đoạn video trên được ghi lại sau khi IRGC bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero hôm 19/7. Iran cáo
buộc tàu chở dầu Anh vi phạm luật hàng hải sau khi phớt lờ cảnh báo từ phía Iran, tắt thiết bị
định vị và va chạm với một tàu cá Iran.

IRGC cho biết một tàu chiến Anh đã tìm cách ngăn cản lực lượng Iran bắt giữ tàu Stena Impero.
Phát ngôn viên của IRGC, Tướng Ramezan Sharif, nói rằng bất chấp sự chống cự và can thiệp
của tàu chiến Anh, lực lượng Iran vẫn vây bắt thành công và đưa tàu chở dầu Stena Impero vào
bờ biển Iran.

Ngoài vây bắt tàu chở dầu Stena Impero, IRGC ngày 19/7 cũng chặn tàu chở dầu Mesdar mang
cờ Liberia, thuộc sở hữu của công ty vận tải Anh, tại eo biển Hormuz. IRGC xác nhận không bắt
tàu Mesdar mà chỉ chặn lại để cảnh báo về các vấn đề liên quan tới an toàn và môi trường rồi
cho tàu đi tiếp.

Trước đó, Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh đã bắt giữ siêu tàu Grace 1 mang cờ Panama và
chở dầu của Iran ở ngoài khơi vùng lãnh thổ Gibraltar, sau khi cáo buộc tàu này vận chuyển dầu
bất hợp pháp tới Syria, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu. Iran chỉ trích hành
động bắt giữ này là “cướp biển” và tuyên bố sẽ đáp trả.

Theo Dân Trí.
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