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Vụ Iran cho bắn phi đạn và 
dùng máy bay không người lái 
drones để tấn công Saudi 
Arabia thứ bảy 14 tháng 9 vừa 
qua đã cho thấy một điều rõ 
ràng. Là Iran đã bắt được tẩy 
của Trump,  chỉ mạnh miệng 
nhưng chết nhát, không dám 
tấn công lại Iran! 
Câu chuyện bắt đầu tuần lễ vừa 
qua khi  cơ sở tinh chế dầu hỏa 
Abqaiq và mỏ dầu Khurais của 
Saudi Arabia bị 18 chiếc máy 
bay không người lái drones và 
4  phi đạn cruise missile, bắn 
phá làm thiệt hại nặng cho cơ 
cấu sản xuất dầu quan trọng 
bậc nhất của Saudi Arabia.  
Việc bơm dầu xuất cảng của 
Saudi Arabia phải ngưng lại, 
ảnh hưởng trên 5% số lượng 
dầu của toàn cầu. Giá dầu hoả 
lập tức tăng vọt cả chục Mỹ 
Kim, tuy mấy ngày sau đã 
xuống lại khi Saudi Arabia 
tuyên bố sẽ sửa chữa xong vào 
cuối tháng. 
Phe Houthi tại Yemen nhận 
trách nhiệm là đã ra tay để trả 
thù cho việc Saudi Arabia đã 
dùng không lực để dội bom 
Yemen, giết chết nhiều thường 
dân. Houthi là nhóm Hồi Giáo 
Shiite của Yemen, được Iran 
yểm trợ từ nhiều năm nay.  
Nhưng nhóm này không đủ khả 
năng và có được các vũ khí như 
drones và cruise missiles để 
tấn công Saudi Arabia hôm thứ 
bảy 14 tháng 9. Điều khác nữa 
là các chứng cớ cho thấy các 
phi đạn và drones đã bay đến 

từ hướng Đông Bắc của Iran, 
không phải từ hướng Nam từ 
Yemen. Việc tấn công này đã 
được phối hợp rất kỹ lưỡng và 
trình độ kỹ thuật cao, nhóm 
phiến loạn Houthi không đủ 
khả năng để thi hành. 
Điều hiển nhiên là vụ tấn công 
này do Iran trực tiếp thực hiện. 
Nhưng Iran tuyên bố không 
dính líu gì, không phải là thủ 
phạm và đe dọa thêm là bất kỳ 
một trả đũa nào xảy ra, hoặc do 
Saudi Arabia, hoặc do Hoa Kỳ, 
sẽ là chiến tranh toàn diện cho 
cả vùng. 
Điều làm cho nhiều nhà quân 
sự Hoa Kỳ ngạc nhiên là khả 
năng cao độ của Iran trong 
cuộc tấn công này. Saudi 
Arabia đã mua của Hoa Kỳ 
những hệ thống phòng thủ tối 
tân nhất, kể cả các dàn chống 
phi đạn loại Patriot do hãng 
Raytheon của Hoa Kỳ cung 
cấp. Hệ thống Patriot là hoả 
tiễn phòng không bắn từ đất lên 
không trung để cho nổ tan các 
phi đạn bắn từ xa đến. Mức 
chính xác của Patriot đã được 
chứng minh trong các vụ 
Palestine bắn hoả tiễn sang Do 
Thái, hầu hết đều bị Patriot triệt 
hạ.  
Tuy nhiên Iran đã dùng drones 
bay từ xa đến ở cao độ rất thấp, 
radar không dò biết được. Cũng 
thế cruise missile Iran bắn đến 
bay thấp sà trên mặt đất, các 
hệ thống phòng thủ không 
khám phá ra được. Kết quả dù 
Saudi Arabia đã bỏ ra 150 tỷ 
Mỹ Kim mua các vũ khí và hoả 
tiễn phòng không tối tân nhất 
của Hoa Kỳ đã trở thành vô 
dụng trước cuộc tấn công của 
Iran. 

Thành công của Iran quan 
trọng nhất ở chỗ đã chứng minh 
cho Saudi Arabia và Hoa Kỳ 
thấy là với cuộc chiến tranh nổ  
bùng toàn diện và lan rộng, Iran 
có thể cho bắn hoả tiễn cruise 
missiles và dùng drones để tàn 
phá toàn bộ các cơ sở sản xuất 
dầu hỏa cũng như  cho cháy 
hết các mỏ dầu lớn nhất của 
Saudi Arabia. Có nghĩa Iran có 
khả năng triệt hạ Saudi Arabia 
với các vũ khí quy ước, không 
cần đến khi Iran có bom 
nguyên tử. Và cho Hoa Kỳ cũng 
như toàn cầu thấy là nguồn 
cung cấp dầu hỏa quan trọng 
nhất của thế giới từ Saudi 
Arabia sẽ bị cắt đứt nếu Hoa Kỳ 
tiếp tục bóp nghẹt Iran về kinh 
tế.  
Đây là lý do tại sao Iran cho tấn 
công Saudi Arabia chỉ hơn một 
tuần trước khi Liên Hiệp Quốc 
họp tại New York vào tuần lễ 
cuối của tháng 9 này. Trump 
tuyên bố có thể sẽ gặp tổng 
thống Iran là Rouhani trong dịp 
họp tại Liên Hiệp Quốc. Tuy 
nhiên vụ tấn công Saudi Arabia 
nhiều phần sẽ làm chuyện này 
phải hủy bỏ. Trump đã cố gắng 
để lôi kéo các đồng minh Tây 
Phương lên tiếng về vụ tấn 
công này, cũng như Saudi 
Arabia đòi Liên Hiệp Quốc điều 
tra. Nhưng Tây Âu với Đức, 
Pháp, Anh đều lên án Trump 
đã khơi mào cho những căng 
thẳng với Iran khi Trump đơn 
phương độc mã hủy bỏ thỏa 
ước nguyên tử Hoa Kỳ và các 
quốc gia khác gồm Tây Âu, 
Nga và Trung Hoa ký kết với 
Iran thời Obama. 
Ngoài ra Trump còn cho dùng 
các đòn về kinh tế để bóp chẹt 
kinh tế Iran như cấm mọi quốc 



 

gia không được mua dầu hỏa 
của Iran, nếu không cũng sẽ bị 
Hoa Kỳ chế tài. Các nước như 
Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải theo 
lệnh cấm này, trừ có Trung Hoa 
vẫn mua dầu của Iran nhưng 
kín đáo che dấu, cho các tàu 
chở dầu tắt tín hiệu khi cập bến 
và bơm dầu lên bến tại hải cảng 
của trung Hoa. 
Các đòn này đã làm kinh tế Iran 
kiệt quệ và hậu quả tất nhiên sẽ 
phải đến là Iran phải trả đũa, dù 
cho có thể dẫn dắt đến chiến 
tranh lan rộng. Tuy thế Iran 
trong vòng một năm nay, chỉ 
mới dùng những đòn chơi nhẹ 
như tấn công một số tàu chở 
dầu đi ngang eo biển Hormuz. 
Gần đây hơn là bắt giữ một tàu 
chở dầu mang cờ của Anh khi 
chính một chiếc tàu chở dầu 
của Iran đi ngang qua Gibraltar 
bị giữ lại vì Anh cho rằng Iran 
tiếp tế dầu cho Syria. Sau khi 
Iran chơi lại bằng cách bắt giữ 
tàu chở dầu của Anh, hai bên 
đã thỏa thuận để trao trả lại cho 
nhau, giảm căng thẳng! 
Nhưng đối với Hoa Kỳ, Iran bắt 
đầu cho leo thang phản ứng 
của mình. Tháng 6/2019, Iran 
cho bắn hạ một chiếc máy bay 
không người lái drone loại 
Global Hawk thám thính, nói 
rằng đã vi phạm không phận 
của Iran. Hoa Kỳ phủ nhận là 
chiếc drone đã bay vào đất của 
Iran và Trump cho sửa soạn để 
phản ứng lại việc Iran bắn hạ 
chiếc drone này. 
Cố vấn an ninh John Bolton 
ngày 20 tháng 6 cho triệu tập 
cuộc họp tại văn phòng của 
Bolton trong tòa Bạch Cung. 
Cuộc họp gồm ngoại trưởng 
Pompeo, tướng Joseph 
Dunford, chỉ huy quân lực Joint 

Chief of Staff, quyền bộ trưởng 
quốc phòng Patrick Shanahan, 
cũng sắp từ chức và người thay 
thế là Mark Esper. Bolton hung 
hăng nhất đòi chơi lại Iran xả 
láng nhưng tướng Dunford và 
Esper can ngăn, khuyên chỉ 
nên tấn công cảnh cáo. Sau đó 
nhóm này vào họp với Trump 
tại phòng Situation Room nơi 
các quyết định quan trọng nhất 
được bàn thảo và tổng thống ra 
lệnh để thi hành. Sau khi bàn 
thảo một tiếng đồng hồ, ba địa 
điểm bắn hoả tiễn và phòng thủ 
radar của Iran được chọn để 
tấn công và hàng không mẫu 
hạm Abraham Lincoln được 
lệnh để điều động sửa soạn 
cho tấn công.  
Buổi chiều hôm đó, mọi người 
đều tin chắc là sẽ có cuộc tấn 
công vào lúc 9PM tối đó. 
Nhưng Trump  lạnh cẳng và bắt 
đầu tìm cách rút lui lại quyết 
định của mình. Trump cho luật 
sư của Bạch Cung hỏi lại Ngũ 
Giác Đài ước tính sẽ có bao 
nhiêu nhân mạng của Iran sẽ bị 
chết với cuộc tấn công. Câu trả 
lời là 150 người. Trump bèn 
dùng ngay dữ kiện này để  bào 
chữa cho việc lạnh cẳng của 
mình! Và 10 phút trước khi hai 
chiếc chiến hạm của Hoa Kỳ 
bắn hoả tiễn Tomahawk vào 
Iran, Trump cho lệnh ngưng 
hết! Lấy cớ là Iran bắn drone 
không người lái nên không chết 
ai, Hoa Kỳ trả đũa làm chết 150 
người Iran là không tương xứng. 
Quyết định này của Trump  
không hỏi lại ý kiến ai. Cố vấn 
an ninh Bolton, phó tổng thống 
Mike Pence và ngoại trưởng 
Pompeo đều không có mặt tại 
tòa Bạch Cung lúc đó. Và chính 

Trump ra lệnh trực tiếp cho Ngũ 
Giác Đài để ngưng bắn! 
Để bào chữa cho việc lạnh 
cẳng của mình, Trump ra điều 
nhân đạo là không muốn 150 
lính Iran chết, khi không có lính 
nào của Hoa Kỳ thiệt mạng! 
Tuy nhiên, thúc đẩy quan trọng 
nhất cho Trump đổi ý định vào 
phút chót là do Tucker Carlson 
của đài Fox Trump thường theo 
dõi. Carlson khuyến cáo Trump 
là tấn công Iran và gây nên 
cuộc chiến lớn là coi như 
chuyện tái ứng cử chức vụ tổng 
thống sẽ đi đứt! 
Các cố vấn cho Trump, đặc biệt 
là John Bolton, tay diều hâu 
hạng nhất thường thúc đẩy 
Trump đánh Iran, đã giận điên 
lên vì mưu kế bất thành! Bolton 
chính là người đã thúc George 
Bush khi trước để đánh Iraq và 
không hề hối hận vì chuyện 
này! Bolton đòi dội bom Iran, 
cũng như dội bom cả Bắc Hàn. 
Có nghĩa diệt hết các kẻ thù 
của Hoa Kỳ bằng quân lực, cho 
dội bom hết! 
Sau vụ này, Trump mới ý thức 
được là chính Bolton đã lèo lái 
và thúc đẩy mình để chơi Iran, 
cũng như phá đám các chuyện 
thương thuyết với Bắc Hàn. 
Nên gần đây Trump cho đuổi 
Bolton, không cho tay này ở sát 
Trump trong tòa Bạch Cung 
làm loạn nữa! Thay thế Bolton 
sẽ là Robert O’Brien, một luật 
sư tại Los Angeles, cố vấn cho 
Trump. 
Nhưng chuyện thay đổi này của 
Trump đã làm cho Iran nhận 
thức rõ ràng là Trump chết 
nhát, chỉ nói miệng hung hăng, 
nhưng đến khi phải quyết định 
về quân sự, Trump đều co vòi, 
không dám tiến tới. Tay tướng 



 

chỉ huy lực lượng Revolutionary 
Guards của Iran, là lực lượng 
nòng cốt của phe diều hâu quá 
khích của Iran đã gọi Trump là 
nhát như thỏ, hơn nữa còn tặng 
Trump danh hiệu là tổ sư thỏ 
đế, mother of all rabbits! 
Đây chính là lý do tại sao Iran 
đã tỏ ra hung hăng hơn và 
quyết định để gia tăng căng 
thẳng bằng cách cho bắn hoả 
tiễn và tấn công bằng drones 
vào cơ sở dầu hỏa và mỏ dầu 
của Saudi Arabia, chắc chắn là 
Trump sẽ không trả đũa lại 
bằng quân sự vì sợ sẽ leo thang 
thành cuộc chiến rộng lớn. 
Trump sợ nhất là phải mang 
quân vào vùng Trung Đông trở 
lại để đánh Iran, điều mà trong 
cuộc tranh cử, Trump đã hứa 
hẹn là sẽ không bao giờ xảy ra. 
Đây chính là chuyện Trump đã 
tự trói tay mình và trói tay Ngũ 
Giác Đài về biện pháp quân sự 
cho các hiềm khích bây giờ và 
cho tương lai. 
Hiện nay rump chỉ mới dám cho 
trả đũa Iran bằng cách gia tăng 
chế tài kinh tế. Nhưng đây là 
chuyện khôi hài vì Hoa Kỳ đã 
đè ép Iran tới mức tối đa về kinh 
tế rồi, thêm một vài chế tài nữa 
cũng không nhằm nhò gì! 
Ngoài ra Trump cho dùng 
cyberattacks để phá chuyện 
computer của Iran nhưng 
chuyện này Hoa Kỳ đã làm từ 
bấy lâu nay, có làm thêm nữa 
cũng không đi đến đâu! 
Điều quan trọng là giờ đây các 
xứ như Saudi Arabia, United 
Arab Emirates, thấy rằng 
không thể tin tưởng vào Hoa Kỳ 
được nữa. Saudi Arabia đã câm 
như hến, chỉ dám kiện lên Liên 
Hiệp Quốc và nhờ điều tra hộ! 
United Arab Emirates đã cho 

rút quân ra khỏi Yemen, không 
theo Saudi Arabia nữa và cử 
phái đoàn cầu hòa sang thương 
thuyết với Iran! 
Tóm lại Iran với cuộc tấn công 
Saudi Arabia đã thành công 
trong việc trấn áp các xứ Ả Rập 
sản xuất dầu hỏa và đã làm lộ 
ra yếu điểm của Trump một 
cách rõ ràng nhất. Là trái ngược 
với những tuyên bố hung hăng 
đòi tiêu diệt Iran, hay đem “ lửa 
và giận dữ”, fire and fury, tàn 
phá Bắc Hàn. Đến khi đụng 
trận thật sự, Trump lại thành 
người chết nhát!  
Như vậy trong tương lai, các kẻ 
thù của Hoa Kỳ như Iran, Bắc 
Hàn, Nga và Trung Hoa sẽ nắm 
được cái tẩy lớn của Trump là 
Trump nhát đòn và sẽ qui hàng 
ngay, miễn là ít tổn hại đến cá 
nhân mình. Còn quyền lợi của 
quốc gia Hoa Kỳ thì muốn ra 
sao thì ra, không cần biết đến!!! 
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