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Ngày thứ năm 13 tháng 6 vừa 
qua, hai chiếc tàu chở dầu đã bị 
tấn công trên vịnh Oman, sát 
với eo biển Hormuz. Hai chiếc 
tàu vĩ đại tanker chở dầu xuất 
cảng từ xứ United Arab 
Emirates, một chiếc của Nhật, 
chiếc kia của Na Uy, đã bị gắn 
những mìn nổ vào sườn tàu và 
bốc cháy.  
Vùng biển này chỉ cách xa bờ 
của Iran chừng 20 dặm và 
những hình chụp và video từ vệ 
tinh kiểm soát đã cho thấy tàu 
chiến loại nhỏ của Iran đã có 
mặt trước khi có vụ nổ của 
tanker. Ngoài ra còn có hình 
ảnh của lính hải quân Iran  leo 
lên gỡ mìn gắn không nổ ngay 
trên sườn tàu của tanker!  
Tuy Iran phủ nhận trách nhiệm, 
ngoại trưởng Mike Pompeo đã 
họp báo lên án Iran là thủ phạm 
và đe dọa sẽ có biện pháp 
trừng trị. Trump cũng tố cáo 
Iran là muốn đóng eo biển 
Hormuz và ngăn chặn con 
đường chở dầu xuất cảng. 
Nhưng Trump đáng ngạc nhiên 
là đã tỏ ra hòa hoãn hơn ngoại 
trưởng Pompeo và cố vấn an 
ninh John Bolton. Trump tuyên 
bố là sẵn sàng nói chuyện trực 
tiếp với chính quyền Iran khi 
Iran sẵn sàng để bàn thảo! 
Được biết Bolton và Pompeo là 
hai tay diều hâu hạng nặng về 
Iran, thúc đẩy Trump cứng rắn 
và gia tăng áp lực lên Iran tối 
đa. 
Điều khôi hài là chính Trump đã 
than phiền về cố vấn an ninh 
của mình là Bolton,  nói chính 

Trump phải ngăn chặn Bolton 
không được diều hâu quá đáng. 
Và Trump nói trước là không 
muốn có chiến tranh với Iran 
khi Bolton tuyên bố yêu cầu bộ 
Quốc Phòng cho hàng không 
mẫu hạm Abraham Lincoln 
cùng hải đoàn tháp tùng sang 
vùng biển Arabian Sea, cùng 
với các phi đoàn dội bom di 
chuyển sang Trung Đông để 
sẵn sàng trấn áp Iran. 
Tuy Bolton và Pompeo sửa 
soạn sẵn để gây chiến tranh với 
Iran, người ngăn chặn lại chính 
là Trump! Trump không hề 
muốn có một cuộc chiến tranh 
nào khác trên vùng đất Trung 
Đông. Ngay cả tại Syria, sau 
khi tuyên bố đã diệt được ISIS, 
Trump tuyên bố sẽ rút hết quân 
của Hoa Kỳ về, không dính líu 
gì nữa, để mặc cho đám quân 
Kurds là đồng minh của Hoa Kỳ 
chống với ISIS, không còn được 
bảo vệ một khi bị quân của 
chính quyền Assad tấn công. 
Việc muốn rút hết quân Hoa 
Kỳ, bỏ rơi đồng minh Kurds bị 
chống đối nhiều nên Trump 
phải để lại hơn một ngàn quân, 
không dám rút hết! 
Chính vì biết Trump tiền hậu 
bất nhất, hay tuyên bố sảng, 
lúc nói thế này, lúc thế khác,  
nên những đe dọa của Trump 
không còn chút giá trị nào.  
Ngoài ra chính quyền Iran biết 
được tẩy của Trump là không 
muốn có một cuộc chiến tranh 
nào khác tại Trung Đông, gọi 
Trump là Twitter tiger, không 
phải là cọp giấy như Mao Trạch 
Đông gọi Mỹ khi xưa, nhưng 
Trump cũng chỉ là cọp dọa 
xuông bằng Twitter, không 
dám làm gì! 

Chính vì thế nên Iran đã trả đũa 
Hoa Kỳ về vụ cấm vận và ngăn 
chặn Iran bán dầu hỏa, bằng 
cách cho tấn công các tàu 
tanker chở dầu đi ngang qua eo 
biển Hormuz là vùng biển thắt 
chặt như cái eo giữa Iran và 
Saudi Arabia và các quốc gia 
vùng Vịnh. Iran học được chính 
bài học của Trump là cái gì 
cũng chối hết, dù sự thật hiển 
nhiên vẫn chối! Nên dù cho 
Hoa Kỳ có trưng bằng chứng là 
có video và hình chụp là có tàu 
nhỏ của Iran chạy sát các 
tanker, gắn mìn vào hông tàu 
và cho nổ, Iran tiếp tục phủ 
nhận, cho rằng chính Hoa Kỳ 
bày ra để đổ tội cho Iran! 
Ngoài ra Iran còn trông vào các 
đồng minh của Hoa Kỳ như Tây 
Aâu, Nhật Bản, hiện giờ đã 
không còn chút tin tưởng nào 
vào những tuyên bố của chính 
quyền Trump, lúc nói thế này 
lúc thế khác! Các xứ đồng minh 
của Hoa Kỳ đều lên tiếng kêu 
gọi sự tự chế tối đa, không nên 
gia tăng hiềm khích hay gia 
tăng căng thẳng giữa Hoa Kỳ 
và Iran. Có nghĩa các xứ Tây 
Aâu đều không tin những tố cáo 
của Hoa Kỳ, dù có rành rành 
thế nào chăng nữa! Đức đòi 
phải điều tra thêm và có bằng 
chứng rõ ràng hơn nữa, cũng 
như phải tránh vòng xoáy gia 
tăng căng thẳng! Phát ngôn 
nhân của Liên Hiệp Aâu Châu 
Maja Kocijancic tuyên bố sẽ 
thảo luận về vụ Iran và tấn 
công tàu dầu này, nhưng 
khuyến cáo là cả vùng Trung 
Đông cần tránh leo thang căng 
thẳng. Có nghĩa Tâu Aâu 
không muốn kết tội Iran ngay 
lập tứcnhư Hoa Kỳ mong muốn. 



 

Lý do là vì các chính quyền Tây 
Aâu không còn chút tin tưởng 
nào về Trump. Cũng như không 
muốn bị lôi kéo vào thêm một 
cuộc phiêu lưu khác của Hoa 
Kỳ tại Trung Đông. Thực sự các 
quốc gia như Pháp, Đức, Anh 
đều hầm Trump về việc Trump 
rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa ước 
nguyên tử với Iran hồi tháng 5, 
2018.  Từ khi tranh cử, Trump 
đã gọi thỏa ước do chính quyền 
Obama cùng các xứ  Tây Aâu 
và Nga, Trung Hoa, ký kết với 
Iran nhằm ngăn chặn Iran 
không tiến tới trong việc chế 
bom nguyên tử, là thỏa ước tệ 
hại nhất lịch sử vả hứa hẹn sẽ 
bỏ thỏa ước này khi đắc cử.  
Ngày 8 tháng 5, 2018, Trump 
chính thức rút Hoa Kỳ ra khỏi 
thỏa ước với Iran. Nhưng các 
quốc gia khác ký kết với Iran 
như Nga, Tàu, Đức, Anh, Pháp, 
đều tiếp tục ở lại và Iran vẫn tôn 
trọng thỏa ước này, không tinh 
luyện thêm uranium. Nhưng 
những áp lực tiếp tục của chính 
quyền Trump đã gây ra khó xử 
cho các quốc gia trên. Là cấm 
các công ty không được làm ăn 
với Iran, nếu không sẽ vi phạm 
luật của Hoa Kỳ. Cũng như 
không cho hệ thống ngân hàng 
quốc tế được giao dịch với Iran, 
có nghĩa các công ty của Tây 
Au, Nga, Tàu đều không thể trả 
tiền cho Iran khi mua dầu hay 
được ngân hàng trả tiền khi đầu 
tư tại Iran. 
Những chế tài về kinh tế này đã 
làm kinh tế Iran kiệt quệ và trên 
đường phá sản. Nhưng đến 
tháng 5, 2019 chính quyền 
Trump ra lệnh cấm hoàn toàn 
các quốc gia khác không được 
mua dầu hỏa của Iran, nếu 
không chính những quốc gia 

này sẽ bị cấm vận với Hoa Kỳ. 
Những quốc gia này quan trọng 
nhất cho Iran là Trung Hoa, 
Nhật, Aán Độ, Đại Hàn,  trước 
giờ mua dầu từ Iran và giữ cho 
kinh tế Iran không hoàn toàn 
sụp. Với lệnh mới này, các quốc 
gia Á Châu mua dầu của Iran 
đều phải ngưng cả, chỉ trừ 
Trung Hoa là còn tiếp tục, 
nhưng lợi dụng bắt chẹt để mua 
dầu với giá thấp tối đa! 
Ngoài ra Trump cũng cho cấm 
luôn các quốc gia trên toàn cầu 
không được mua kim loại 
quặng mỏ của Iran, là nguồn lợi 
quan trọng chỉ sau dầu hỏa cho 
Iran. Với đòn này, Hoa Kỳ đã 
dồn Iran vào đường cùng. Và 
như các xứ Tây Aâu đã tiên 
đoán, Iran bắt đầu trả đũa lại 
bằng cách cho tấn công các tàu 
chở dầu. Tháng trước, 4 tàu chở 
dầu đã bị tấn công, hai chiếc 
của Saudi Arabia, một chiếc 
của United Arab Emirates,  
chiếc nữa của Na Uy. Tuy 
nhiên thiệt hại nhẹ. Iran cũng 
cho quân Houthi của Yemen là 
quân phiến loạn do Iran bảo trợ 
bắn hoả tiễn sang cơ sở dầu 
hoả của Saudi Arabia. Tuy 
nhiên lần tấn công vào hai 
chiếc tàu dầu tankers này thiệt 
hại nặng nề hơn, tuy không có 
ai chết. 
Mục đích của Iran là ra mặt tấn 
công đủ để ai cũng biết là do 
Iran nhưng không lộ liễu quá, 
cũng như không thiệt hại nhiều 
quá đến Hoa Kỳ hay các xứ 
đồng minh để Hoa Kỳ có cớ 
khởi sự chiến tranh.  Tuy nhiên 
các cuộc tấn công này nhằm 
cho giá dầu hỏa tăng cao để 
Iran có thêm nguồn lợi. Cũng 
như để chứng tỏ cho Hoa Kỳ 
biết là Iran vẫn có thể cho đóng 

cửa hoàn toàn con đường tiếp 
tế dầu tại eo biển Hormuz, 
nhằm áp lực trên các đồng 
minh của Hoa Kỳ cũng như áp 
lực trên Trung Hoa cần mua 
dầu từ Iran và các xứ của vùng 
Vịnh. 
Sự tính toán của Iran là Trump 
không muốn có một cuộc chiến 
tranh khác tại Trung Đông nên 
sẽ không bao giờ ra lệnh tấn 
cộng Iran trực tiếp. Iran cho tấn 
công các tàu chở dầu tankers 
và đe dọa đóng cửa eo biển 
Hormuz để Hoa Kỳ bãi bỏ chế 
tài cấm vận và cấm các quốc 
gia khác không mua dầu hỏa 
của Iran.  Nhưng Iran từ chối 
không thương thuyết với Hoa 
Kỳ khi Hoa Kỳ chưa bỏ cấm vận 
và không tôn trọng thỏa ước 
nguyên tử đã ký kết thời 
Obama. Iran cũng đe dọa sẽ 
cho tinh luyện lại uranium và sẽ 
hủy bỏ toàn bộ thỏa ước với các 
quốc gia còn lại của Tây Aâu, 
Nga và Trung Hoa nếu các xứ 
trên không tìm được cách để 
qua mặt Hoa Kỳ và giao thương 
và đầu tư lại với Iran. 
Thực sự ngay trong tuần qua, 
thủ tướng Abe của Nhật đã 
sang Iran để gặp tổng thống 
Rouhani và thủ lãnh Hồi Giáo 
tối cao của Iran là Khameni. 
Nhiều phần Abe đã mang 
thông điệp của Trump để mở 
cuộc thương thuyết, dù Abe 
không nói ra điều này. Nhưng 
cuộc tấn công vào chính chiếc 
tàu tanker chở dầu của Nhật 
Bản,  ngay trong khi thủ tướng 
Nhật Bản Abe đang công du tại 
Iran đã chứng tỏ phe cứng rắn 
Revolutionary Guards của Iran 
đã nắm thượng phong và chủ 
trương không thương thuyết với 
Hoa Kỳ. Ngay chính thủ lãnh 



 

Hồi Giáo Khameni cũng đã 
tuyên bố Trump không thể tin 
tưởng được và không thể 
thương thuyết với Trump! 
Điều này cho thấy điều đáng lo 
ngại hiện nay là những tính 
toán nhầm của cả hai phía Hoa 
Kỳ và Iran sẽ dễ dàng gây ra 
một cuộc chiến tranh rộng lớn. 
Dù Trump đã chính thức tuyên 
bố không muốn có chiến tranh 
với Iran, nhưng Trump bị dẫn 
dắt bởi cố vấn an ninh John 
Bolton và ngoại trưởng Mike 
Pompeo, dễ dàng đi vào thế 
chẳng đặng đừng và phải tuyên 
chiến với Iran. Việc này dễ xảy 
ra khi tình hình leo thang và một 
tấn công của Iran đi quá đà làm 
tổn thất nhân mạng cho Hoa Kỳ 
hay thiệt hại quá lớn cho Saudi 
Arabia hay United Arab 
Emirates. 
Đằng khác Do Thái, Saudi 
Arabia đều muốn dùng bàn tay 
của Hoa Kỳ để diệt hậu họa là 
Iran nên sẽ tìm đủ cách để thúc 
đẩy cho chiến tranh giữa Hoa 
Kỳ và Iran thành hình. Do Thái 
sợ Iran sẽ đạt được vũ khí 
nguyên tử và sẽ bắn sang Do 
Thái với hỏa tiễn tầm xa Iran đã 
có sẵn, đủ mức để tiêu diệt toàn 
thể xứ này với một hay hai quả 
bom! 
Saudi Arabia trong thế tranh 
dành quyền lực tại vùng Trung 
Đông, hiện đang gián tiếp đánh 
nhau tại Yemen. Với thái tử 
Mohamed của Saudi hung 
hăng hiếu chiến, muốn diệt Iran 
nhờ quân lực của Hoa Kỳ sẽ tìm 
đủ cách để thúc đẩy Trump ra 
lệnh dội bom và hủy diệt Iran 
hộ cho mình! 
Tóm lại, tình hình Trung Đông 
tiếp tục là điểm nóng đe dọa 
hòa bình. Những tính toán 

nhầm, quyết định sai lạc của 
hai phía Hoa Kỳ và Iran dễ 
dàng để đưa vùng nhiều biến 
loạn này vào biển lửa của chiến 
tranh và kinh hoàng. 
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