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Việc Trump quyết định hủy bỏ
thỏa ước nguyên tử với Iran
tuần qua đã tạo nên nhiều đe
dọa cho chiến tranh nổ bùng tại
vùng Trung Đông trong tương
lai.
Thỏa ước nguyên tử này do
chính quyền Obama cùng với
các xứ Tây Aâu, Pháp, Đức,
Anh và Nga, Trung Hoa sau
nhiều năm thương thảo đã ký
kết với Iran năm 2015. Theo
thỏa ước này, Iran từ bỏ chương
trình tinh luyện uranium để tạo
bom nguyên tử, đưa 95% số
lượng uranium đã tinh chế ra
khỏi nước, sang Nga. Đồng thời
chấp nhận sự kiểm soát của
quốc tế đi thanh sát các cơ sở
nguyên tử của Iran. Đổi lại Iran
thoát ra khỏi chế tài về kinh tế
và được tăng gia đầu tư để phát
triển kinh tế.
Do Thái cũng như Saudi
Arabia, vốn là kẻ thù của Iran
đã chống lại thỏa ước này, cho
rằng chỉ đem lợi cho Iran để
Iran có tiền gia tăng các hoạt
động khủng bố và phá hoại tại
vùng Trung Đông. Đặc biệt thủ
tướng Netanyahu của Do Thái
tìm cách phá hoại việc ký kết
thỏa ước này vì cho rằng thỏa
ước này chỉ có hiệu lực 15 năm,
sau đó Iran toàn quyền trở lại
chương trình nguyên tử như
trước và vẫn tiếp tục đe dọa
dùng bom nguyên tử để tiêu
hủy Do Thái như vẫn thường
kêu gọi trước đây.
Dưới
thời
của
Obama,
Netanyahu thất bại không ngăn

Obama và Netanyahu xung
khắc. Và Obama nhất quyết
không muốn dính vào một cuộc
chiến tranh với Iran, vốn là điều
mong mỏi của Netanyahu. Do
Thái chủ trương phải dội bom
Iran để diệt trừ hậu họa về bom
nguyên tử của Iran, suốt từ thời
của George W Bush. Nhưng
Hoa Kỳ dưới Bush và sau này
Obama, không muốn bị Do
Thái khích động và lôi cuốn vào
chiến tranh với Iran.
Do Thái muốn diệt Iran bằng
cách dội bom phá hủy hết các
cơ sở nguyên tử của Iran như
Do Thái đã thực hiện trước đây
khi Saddam Hussein của Iraq
muốn tạo bom nguyên tử, Do
Thái cho phi cơ dội bom phá
hủy ngay. Rồi đến Syria cả
chục năm trước muốn tạo bom
nguyên tử, cũng bị Do Thái cho
dội bom diệt từ trong trứng
nước.
Đây là lẽ sống còn của Do Thái.
Vì với kẻ thù là các xứ Hồi Giáo
bao quanh, bất kỳ xứ nào muốn
có khả năng chế bom nguyên
tử là Do Thái phải diệt ngay
không để lâu được! Tuy Do
Thái cũng đã có bom nguyên tử
đặt tại sa mạc Negev, nhưng
không bao giờ xác nhận là mình
đã có khả năng chế bom
nguyên tử.
Vì các xứ Ả Rập một khi có
trong tay bom nguyên tử, sẽ
cho nổ ngay trên phần đất Do
Thái, dù Do Thái có khả năng
trả đũa lại. Nhưng xứ Do Thái
quá nhỏ, dân ít, chỉ cần một
quả bom nguyên tử cũng đủ để
tiêu diệt cả quốc gia. Rong khi
đó các xứ Ả Rập hay Iran sẵn
sàng hy sinh một vài thành phố

Do Thái, sẽ không ngần ngại
để chơi ngay, một khi có bom
nguyên tử trong tay!
Chính vì thế sống còn của Do
Thái, thủ tướng Netanyahu đã
cực lực chống thoả ước nguyên
tử với Iran. Vì cho rằng Do Thái
sẽ không còn cơ hội để diệt
tiềm năng nguyên tử của Iran
bằng cách dội bom phá hủy.
Với việc Trump lên làm tổng
thống Hoa Kỳ, thế cờ đã đổi
khác cho Netanyahu. Trump
ủng hộ Do Thái hết mình, khi
tranh cử đã hứa hẹn sẽ xé bỏ
thoả ước với Iran, sẽ đưa tòa
đại sứ của Hoa Kỳ về
Jerusalem thay vì tại Tel Aviv,
các chuyện lấn đất lập khu Do
Thái tại West Bank, Trump ủng
hộ không như Obama chống
trước kia. Có nghĩa Netanyahu
muốn gì được nấy, Trump theo
hết, không cần biết đến lợi hại
cho Hoa Kỳ như thế nào! Một
phần cũng vì con rể của Trump
là Jared Kushner là dân gốc Do
Thái, hiện được Trump cử làm
sứ thần để giải quyết vấn đề
Trung Đông cho Trump!
Việc xé bỏ thoả ước nguyên tử
với Iran của Trump đã bị những
đồng minh Tây Aâu với Pháp,
Đức, Anh chống triệt để. Trước
ngày trump tuyên bố hủy bỏ,
tổng thống Pháp là Macron đã
sang gặp Trump tại tòa Bạch
Cung để vận động giữ thỏa
ước. Macron và Trump ôm
nhau thắm thiết, Trump coi
Macron như con mình, phủi hộ
gầu trên tóc Macron rơi xuống
vai áo. Nhưng chuyện Macron
van nài để Trump giữ thỏa ườc
đã bị gạt đi! Macron nhục nhã
đi về và bị dân Pháp chửi rủa

không tiếc lời vì làm mất thể
diện quốc gia!
Bà thủ tướng Merkel của Đức
cũng sang Hoa Kỳ để hy vọng
thuyết phục Trump cũng vô ích.
Ngoại trưởng Boris của Anh
bay sang hy vọng gặp Trump
cũng bị nói thẳng vào mặt là
quá trễ, Trump đã quyết định
rồi! Lý do để Tây Aâu phản đối
chuyện Trump xé bỏ thỏa ước
là vì trong 3 năm qua, các xứ
này đã đầu tư nhiều vào Iran.
Như công ty Total về dầu hỏa
của Pháp đã ký những giao kèo
để khai thác các mỏ dầu của
Iran và giúp xứ này xuất cảng
dầu. Công ty Airbus đã ký kết
để bán máy bay cho Iran
Airlines. Nhiều công ty khác
của Đức đã nhận đầu tư vào
các hạ tầng cơ sở của Iran. Nay
với thỏa ước nguyên tử với Iran
bị Trump xé bỏ, thiệt hại cho
các công ty Tây Aâu rất đáng
kể. Mặc dù thủ tướng Merkel,
tổng thống Macron và các xứ
khác muốn Iran tiếp tục tôn
trọng thỏa ước nguyên tử và
Tây Aâu hứa hẹn sẽ tiếp tục
đầu tư vào Iran như thường,
việc này sẽ rất khó khăn.
Lý do là Trump không những xé
bỏ thỏa ước với Iran, lại còn đưa
ra chế tài về kinh tế nặng hơn
trước. Hơn thế nữa, Hoa Kỳ sẽ
ngăn chặn để các công ty Tây
Aâu không thể giúp Iran hay
tiếp tục đầu tư vào Iran được.
Lý do là một khi Hoa Kỳ chế tài
về kinh tế Iran trở lại, công ty
ngoại quốc nào vi phạm
chuyện chế tài của Hoa Kỳ sẽ
bị cấm không cho hoạt động
trên phần đất Hoa Kỳ. Thí dụ
như công ty sản xuất máy bay
Airbus muốn bán phản lực cho
Iran, sẽ phải bỏ tất cả những

phần tử máy móc, vi tính do
công ty Hoa Kỳ chế tạo, không
được dùng trong máy bay bán
cho Iran. Điều này Airbus sẽ
không làm được vì quá nhiều
phần tử trong máy bay do công
ty Hoa Kỳ chế tạo. Kết quả là
Airnus phải tuyên bố hủy bỏ
hợp đồng với Iran! Công ty dầu
Total của Pháp cũng đã phải
ngưng hoạt động với Iran. Vì
không muốn bị Hoa Kỳ trừng
phạt, cấm không cho giao dịch
với Hoa Kỳ nếu tiếp tục làm ăn
với Iran.
Tệ hại hơn cả là chuyện tân đại
sứ Hoa Kỳ tại Đức do Trump
mới bổ nhiệm là Richard
Grenell. Tay này đã hống hách
ra lệnh khi mới sang Berlin
nhận nhiệm sở, tuyên bố là các
công ty Đức đang làm ăn với
Iran phải ngưng hoạt động
ngay tức khắc! Dân Đức giận
điên lên, chửi rủa ầm ĩ. Nhưng
điều này chứng tỏ Trump bây
giờ đã không coi trọng việc
đồng minh với Tây Aâu nữa, coi
các xứ Pháp, Đức, Anh như chư
hầu, muốn làm gì thì làm, mặc
kệ có ảnh hưởng đến đồng
minh hay không!
Như thế, dù cho Tây Aâu có
muốn giữ thỏa ước với Iran,
cũng sẽ không làm được. Vì
Iran thấy không còn lợi lộc gì
nữa khi không còn đầu tư cuủa
ngoại quốc. Kết quả là phe quá
khích tại Iran sẽ mạnh thế hơn
và sẽ đòi hỏi để Iran tái lập lại
chương trình chế bom nguyên
tử. Ngoài ra Iran sẽ trả đũa
bằng cách cho các phe khủng
bố đang hoạt động tại Trung
Đông do Iran yểm trợ, gia tăng
phá hoại và tấn công vào Do
Thái hay ngay chính lực lượng
của Hoa Kỳ tại Iraq, Syria.

Những tổ chức này do Iran
hoặc sáng lập hay trực tiếp yểm
trợ và điều động, quan ttrọng
nhất là Hezbollah tại Lebanon.
Nhóm này trước kia đã đánh
nhau với Do Thái và hiện có cả
100,000 hoả tiễn, phi đạn đặt
tại miền Nam Lebanon, sẵn
sàng bắn sang Do Thái. Tại
Syria, nhóm quân Iran thuộc
đạo quân Revolutonary Guards
đã sang tham chiến giúp Assad
mấy năm nay, sẽ có thể được
lệnh để tấn công mạnh hơn các
nhóm quân phiến loạn chống
Assad do Hoa Kỳ yểm trợ. Tại
Yemen, nhóm quân Houthis do
Iran tài trợ và chiếm cứ thủ đô
Sana, thường xuyên bắn hhỏa
tiễn sang Saudi Arabia, với
thỏa ước tan vỡ, nhiều phần sẽ
gia tăng phá hoại và tấn công
vào Saudi Arabia mạnh hơn
trước.
Iran có thể chưa trả đũa ngay vì
hiện nay hai phe ôn hòa của
tổng thống Rouhani và phe quá
khích của lãnh tụ Hồi Giáo
Khameni còn đang tranh chấp.
Nhưng nhiều phần phe quá
khích sẽ thắng và lúc đó Iran sẽ
ra lệnh cho các đạo quân
hezbollah, quân tại Syria, quân
Houthis sẽ tấn công khắp nơi
tại Do Thái, Syria và Saudi
Arabia.
Do Thái dĩ nhiên sẽ không bao
giờ ngồi yên và một khi Iran bắt
đầu cho thiết lập lại chương
trình chế tạo bom nguyên tử,
thủ tướng Netanyahu sẽ ra lệnh
để dội bom Iran. Lần này
Netanyahu sẽ được Trump ra
lệnh cho bộ Quốc Phòng Hoa
Kỳ tiếp tay tối đa!
Do Thái ở xa Iran nên các phản
lực Do Thái dội bom sẽ phải
cần tiếp tế nhiên liệu trên

không. Chỉ Hoa Kỳ mới có đủ
phương tiện để giúp Do Thái
việc này. Hơn nữa các cơ sở
nguyên tử của Iran đặt sâu
trong lòng núi. Do Thái muốn
thành công sẽ cần đến bom
cắm sâu trong lòng núi, gọi là
bunker-busting, chỉ Hoa Kỳ mới
giúp được. Ngoài ra gần đây
Hoa Kỳ đã cho nổ thử một loại
bom gọi là MOAB, mother of all
bombs, to và nặng đến mức
cần thả bằng dù. Khi nổ, sức
tàn phá như asteroid rơi vào trái
đất, để lại lòng chảo cực lớn,
núi cũng phải tan. Mấy năm
trước đây đã cho nổ thử tại
Afghanistan một lần, kết quả
kinh hoàng. Do Thái muốn diệt
tận gốc cơ sở nguyên tử của
Iran đào sâu trong núi sẽ phải
xin Hoa Kỳ cho các bom MOAB
này để phá hủy tan tành vùng
núi này của Iran. Và Trump sẽ
hoan hỉ để giúp Do Thái, không
thắc mắc!
Chiến tranh tại Trung Đông sẽ
nổ lớn khi Iran cho các đạo
quân Hezbollah tại Lebanon
bắn hoả tieên sang Do Thái.
Hỏa tiễn của Iran cũng đã đủ
mạnh và tầm xa đến tới Do Thái
nên sẽ bắn thẳng từ Iran sang
Do Thái tiếp ứng với Hezbollah.
Quan trọng nhất là Iran sẽ cho
bắn hỏa tiễn từ Yemen hay trực
tiếp từ Iran sang các cơ sở sản
xuất dầu hỏa của Saudi Arabia.
Đồng thời cho hải quân Iran
phong tỏa eo biển Hormuz,
ngăn chặn đường tiếp tế dầu
hỏa của Persian Gulf. Hiện nay
Hoa Kỳ đã sẩn xuất đủ dầu hoả
cho nội địa không cần nhập
cảng từ vùng Vịnh. Nhưng các
xứ như rung Hoa, Aán Độ và
Aâu Châu sẽ lâm vào tình trạng

khan hiếm dầu hỏa ngay một
khi chiến tranh với Iran xảy ra.
Tóm lại, đe dọa chiến tranh tại
vùng Trung Đông đã gia tăng
nhiều với việc xé bỏ thỏa ước
nguyên tử với Iran của Trump.
Với cả hai người Netanyahu,
hiện đang bị truy tố về làm bậy
tại Do Thái và Trump tiếp tục bị
áp lực do việc điều tra của
Mueller, sẽ dễ dàng có những
quyết định để tạo ra chiến tranh
với Iran, để đánh lạc hướng
nhằm giúp cho những khó khăn
cuả cá nhân mình, bất kể đến
quyền lợi của quốc gia và an
ninh của toàn cầu. Chúng tta
chỉ còn cách để chờ xem những
diễn biến này!
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