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امارات پس از تکذیب و تأیید دوباره اعالم کرد؛

 عملیات خرابکارانه 
در بندر فجیره

خدیجه عالمه زاده

پــس از تکذیــب گزارش هایــی کــه در 
خبرگزاری هــای لبنانی و ایرانی در مــورد رخ داد 
انفجارهایی در شــهر بندری امارات متحده عربی 
منتشر شــده بود، مقامات این کشور شیخ نشین 
اعالم کردند که چهارکشتی تجاری این کشور هدف 

عملیات های خرابکارانه قرار گرفتند.
به گزارش الجزیره، مقامات اماراتی از ابراز ماهیت 
این عملیات های خرابکارانه که روز یکشنبه )22 
اردیبهشــت ماه( اتفاق افتاده بود، امتناع کردند و 
مســئولیت این حمالت را بر عهده شخص یا گروه 

خاصی عنوان نکردند.
وزارت امــور خارجه امارات متحــده عربی در 
بیانیه ای که از خبرگزاری دولت WAM منتشر 
شد، اعالم کرد: چهار کشــتی تجاری غیر نظامی 
با ملیت هــای مختلف صبح امروز )یکشــنبه 22 
اردیبهشت( در ساحل شرقی کشور، مورد خرابکاری 

قرار گرفتند.
در ادامه بیانیه آمده است: قراردادن کشتی های 
تجاری در معرض عملیات های خرابکارانه و تهدید 

زندگی خدمه یک اقدام خطرناک به شمار می رود.
این بیانیه افزود: کشتی ها در نزدیکی آب های 
منطقه ای کشور در خلیج عمان در شرق بندر فجیره 

واقع بودند.
بیانیه عنوان می کند که این حادثه در حال بررسی 
با همکاری سازمان های محلی و بین المللی است. 
همچنین در بیانیه آمده که آسیب و مرگ و میری به 
افراد عرشه وارد نشده و هیچ نشت نفت یا مواد نفتی 

و یا سوختی صورت نگرفته است.
روز دوشــنبه )23 اردیبهشــت ماه( نیز خالد 
الفلیح، وزیر انرژی عربستان ســعودی اعالم کرد 
کــه دو نفتکش ســعودی روز پیــش از آن هدف 
حمله خرابکارانه در ســاحل فجیره قرار گرفتند و 

آسیب های جدی را متحمل شدند.
در بیانیه برای خبرگزاری دولتی SPA عربستان 
فلیح مدعی شد: یکی از دو  کشتی در مسیر بارگیری 
نفت خام از بندر رأس التنوره عربســتان به منظور 
ارسال نفت شرکت نفت دولتی سعودی آرامکو به 

مشتریان خود در ایاالت متحده آمریکا بوده است.
وی افزود: این حمله منجر به مرگ و میر یا نشت 
نفت نشد اما ساختار دو نفتکش را دچار آسیب کرد.

تنش های خلیج فارس
ایــن حادثــه در حالــی صــورت گرفت که 
ایاالت متحده عربی به کشتی های عبوری در منطقه 
نسبت به تهدید حمله ایران یا نیروهای نیابتی این 
کشور  هشدار داده بود. همچنین ایاالت متحده یک 
ناو هواپیمابر خود را به همراه بمب افکن های بی – 52 
به خلیج فارس به منظور تقابل با تهدیدات تهران 

ارسال کرده است.
ناوگان پنجم نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا 
حاضر در بحرین از گزارش این حمله مطع بوده است 
اما هرگونه ســوال در این مورد را به مقامات امارات 

متحده عربی ارجاع می داد.
فرمانــداری فجیره پیش تــر در توئیتی اخبار 
رسانه ها مبنی بر انفجار در بندر را تکذیب و عنوان 
کرده بود که تأسیســات به صورت عادی در حال 

فعالیت است.
بندر فجیره در 140 کیلومتری تنگه هرمز قرار 
دارد؛ تنگه ای که یک سوم از کل تجارت نفتی دریایی 

دنیا از آن جا صورت می گیرد.
این بندرگاه، نفت مورد نیــاز برای بانکرینگ و 
خدمات دریایی و نیز عرضــه بارهای نفتی را انجام 
می دهد. این بندر در نقطه بسیار استراتژیکی قرار 
دارد و به کشــتی های مســیرهای خلیج فارس، 

شبه قاره هند و آفریقا خدمات می دهد.
در همین حال منابع خبری ســعودی از ورود 
تیم های تحقیقاتی بین المللی به بندر فجیره در روز 
دوشنبه خبر دادند. پیش تر وزارت خارجه امارات 
متحده عربی از بررســی این حادثه از سوی منابع 

محلی و بین المللی خبر داده بود.
شبکه المیادین اولین رســانه ای بود که ظهر 
یک شنبه از چند انفجار در بندر فجیره امارات خبر 
داده بود و  نوشت که این انفجارها صبح روز یکشنبه 
صورت گرفته بودند. اگرچه خبر المیادین از سوی 
امارات تکذیب شــده بود اما این خبرگزاری تعداد 
نفتکش های آسیب دیده را بین هفت تا 10 نفتکش 

شمرده بود.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

همچنان که نیروهــای آمریکایی 
به سمت خاورمیانه رهسپار هستند، 
سخنان خصمانه طرفین شدت گرفته 
و یک فرمانده ارشد ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی گفته است که حضور 
نظامی ایاالت متحده در خلیج فارس 
پیش تر بــرای ما تهدید بــود اما حاال 

فرصت و سیبل است.
در همیــن حال یک مقام ســابق 
وزارت دفاع ایاالت متحده روز یکشنبه 
)22 اردیبهشت ماه( همزمان با افزایش 
جنگ لفظــی بین دو طرف، نســبت 
به ریسک واقعی اشــتباه محاسباتی 

طرفین هشدار داد.
خبرگزاری الجزیره نوشت: ارتش 
ایاالت متحده نیروهایش شــامل یک 
ناو هواپیمابر و بمب افکن های بی – 52 
را به خاورمیانه فرستاده است، اقدامی 
که به گفته مقامــات آمریکایی برای 
تقابل با نشانه های آشکار تهدیدات از 
سوی ایران برای نیروهایش در منطقه 

صورت گرفت.
ناوهواپیمابــر آبرهــام لینکلــن 
جایگزین یک ناوهواپیمابر دیگر شده 
که ماه پیش خلیج فارس را ترک کرد. 

سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده 

نیروی هوافضای ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی، گفت: ناوی که حداقل 
40 تا 50 هواپیما و شــش هزار نیرو را 
روی خود جای داده است، زمانی برای 
ما تهدید به شــمار می رفــت. اما حاال 
سیبل است و آن تهدید به فرصت بدل 

شده است.
وی افزود اگــر آمریکایی ها تکان 

بخورند، ما بر سرشان می زنیم.
مایــک پمپئــو در مصاحبــه با 
خبرگزاری سی ان بی سی گفت: اعزام 
نیروهای ارتش واکنشی به اطالعاتی 
بود که نشان می داد حمالت بالقوه ای 
از ســوی ایران در حال شــکل گیری 
اســت و در واقع این نیروها به منظور 
بازدارندگی و نیز توانایی برای واکنش 
در صورت نیاز به این منطقه رهســپار 

شدند.
پمپئو گفت: ما ایــن گزارش ها را 
دیدیم. این تهدید واقعی است. به نظر 
می رسد که شــرایط برای زمان حال 
است و ما امروز نگران آن هستیم. وی 
ادامه داد: در صورتی که ایران تصمیم 
بگیرد به دنبال منافع آمریکا باشد، چه 
این منافع در عراق، افغانستان و یمن 
و چه در جای دیگــری در خاورمیانه 
باشد، ما آماده پاسخی درخور هستیم؛ 

اما هدف ما جنگ نیست.

جنگ روانی
ویلیام فالون، فرمانده اسبق ستاد 
فرماندهــی مرکــزی ایاالت متحده 
آمریکا به الجزیره گفت کــه با وجود 
تمام هجمه های رسانه ای، وی انتظار 
ندارد شرایط بین ایران و ایاالت متحده 

حاد شود.
فالون گفــت تنش بیــن تهران و 
واشنگتن  چندین دهه است که ادامه 
دارد و من با وجود افزایش لفاظی های 
کنونی از ســوی دو طرف، انتظار هیچ 

نتیجه جدی ندارم.
وی ابراز کرد با وجود آنکه در عالم 
واقع سناریوی نظامی مشابهی  سال ها 
بین طرفین در جریان اســت، اخبار 
مضحک به شــرایط تنــش در خلیج 

)فارس( دامن زده است.
فالون گفت: ایاالت متحده چندین 
دهه است که به خلیج )فارس( رفت و 
آمد می کند و به بازنگه داشتن، ایمن و 
آزاد نگه داشتن کشتی ها در این منطقه 

متعهد است.
مجلــس ایران روز یکشــنبه )22 
اردیبهشــت ماه( جلسه ای غیر علنی 
برای بررسی مســائل جدید در خلیج 

فارس برگزار کرد.
حشمت اهلل فالحت پیشه، رئیس 
کمیسیون مهم امنیت ملی و سیاست 

خارجی به خبرگزاری رســمی دولت 
ایران، ایرنــا، گفت که ایــران انتظار 

عمیق تر شدن این بحران را ندارد.
وی گفت که جایگاه آمریکا در طول 
زمان تضعیف می شود و اکنون بستری 

برای مذاکره با واشنگتن وجود ندارد.
سرلشگر حسین ســالمی، که ماه 
گذشته از سوی مقام معظم رهبری به 
عنوان فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی انتخاب شد در مجلس گفت 
که ایاالت متحده جنــگ روانی را آغاز 

کرده است.
وی گفت جنگ آمریکا علیه ایران 
غیر ممکن اســت چراکه واشــنگتن 
قدرت نظامی الزم بــرای این اقدام را 

ندارد.
بهروز نعمتی، ســخنگوی هیأت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی  ایران 

نیز گفت: سرلشگر سالمی با توجه به 
وضعیت منطقه با تحلیلی که ارائه کرد، 
نشــان داد که آمریکایی ها یک جنگ 
روانی را آغاز کرده انــد، چراکه رفت و 
آمد نظامی آن هــا در وضعیت عادی 

قرار دارد.
محمد جــواد ظریف، وزیــر امور 
خارجه ایــران نیز روز یکشــنبه )22 
اردیبهشــت ماه( در توئیتی گفت که 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا 
پیش از آمدن به ســمت فعلی خود، 
برنامه خروج آمریکا از توافق هسته ای 
را چیده بود تا موضعی خصمانه تر علیه 

جمهوری اسالمی اتخاذ کند.
ظریف به این توئیت مقاله ای از سال 
2017 را ضمیمه کرد که بولتون آن را 
نوشــته بود و تیتر آن: چگونه از توافق 

هسته ای با ایران خارج شویم بود.
برآمد اظهارات طرفین نشان دهنده 
لفاظی های جنگ طلبانه بین واشنگتن 

و تهران است. 
عواقب پیش بینی نشده 

رابــرت گیتس، وزیر ســابق دفاع 
ایاالت متحده، به خبرگزاری سی بی اس 
گفت که یک اشــتباه محاسباتی در 
خلیج )فــارس( می تواند در شــرایط 

کنونی بسیار مخاطره آمیز باشد.
گیتس گفت که یــک منازعه بین 
ایاالت متحده و ایران عواقب پیش بینی 
نشده گسترده ای در خاورمیانه دارد که 

بسیار بسیار خطرناک است.
امارات متحده عربی اعالم کرد که 
چهار کشــتی تجاری هدف حمالت 
خرابکارانه روز یکشنبه قرار گرفتند، 
اما ماهیت مســئوالن این مشــکل را 

فاش نکرد.
حادثــه در خلیج عمــان در حالی 
صــورت گرفت کــه ایاالت متحده به 
کشــتی ها هشــدار داد کــه ایــران 
یــا نیروهــای نیابتیــش می توانند 
کشتی های عبوری را در منطقه هدف 

قرار دهند.
یووال استینیتز، وزیر انرژی رژیم 
صهیونیســتی نیز گفت: مســائل در 

خلیج )فارس( در حال تشدید است.
استینیتز، عضو کابینه امنیت رژیم 
صهیونیســتی به تلویزیون یانت این 
کشــور گفت: اگر چنیــن منازعه ای 
بین ایران و ایاالت متحــده درگیرد، 

ایــران و همســایه هایش، حزب اهلل و 
نیروهای اســالمی جهادگرای غزه را 
فعال می کنند یا حتی ممکن اســت 
از ایران به ســمت ســرزمین اشغالی 

موشک شلیک می کند.
رویترز نوشت:  ایاالت متحده آمریکا 
فشــار اقتصادی و نظامــی را بر ایران 
افزایش داده است و دونالد ترامپ روز 
سه شنبه هفته گذشته به رهبران ایران 
هشــدار داد که با وی تماس بگیرند و 
برنامه هســته ای خود را کنار بگذارند 
و در عین حال گفت که وی نمی تواند 

مقابله نظامی را رد کند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی که حامی سیاست های 
سخت ترامپ علیه ایران است، کامال 
در مورد تنش های رو به فزونی در مورد 

ایران سکوت اختیار کرده است.
گفتــه می شــود کــه نیروهای 
حــزب اهلل و جهادگرایان اســالمی 
گروه های مسلحی هستند که در مرز 
با سرزمین های اشغالی اسکان دارند، 
حزب اهلل گروه فعال در سوریه و لبنان 
است و جهادگرایان اسالمی در داخل 

منطقه فلسطین حضور دارند.
ارتش رژیم صهیونیستی از پاسخ 
بــه اینکه آیــا آمادگی بــرای تقابل 
بــا تهدید های مرتبط بــه رویارویی 
ایران و ایاالت متحده را دارد یا خیر، 

سر باز زد.
رژیــم صهیونیســتی پیش تــر 
بــا نیروهای ایــران در ســوریه و نیز 
نیروهای حزب اهلل در لبنان و همچنین 
شبه نظامیان فلسطینی به تبادل آتش 
پرداخته اســت، امــا هیچ وقت اعالم 
جنگ مستقیم با ایران که در آن سوی 

خاورمیانه واقع شده، نکرده است.

ناظران: هدف نیروهای نظامی آمریکا درخلیج فارس برپایی جنگ روانی است

بدون هیچ نتیجه جدی!
سردار امیرعلی حاجی زاده، 

فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی: ناوی که حداقل 40 
تا 50 هواپیما و شش هزار نیرو 
را روی خود جای داده است، 
زمانی برای ما تهدید به شمار 

می رفت اما حاال فرصت و 
سیبل است

فالون: تنش بین تهران 
و واشنگتن  چندین دهه 

است که ادامه دارد و من با 
وجود افزایش لفاظی های 

کنونی از سوی دو طرف، 
انتظار هیچ نتیجه جدی 

ندارم
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رئیس جمهــور آمریکا در ادامه اتخــاذ مواضع ضد 
چینی و حمالت لفظــی علیه نامزدهــای دموکرات 
انتخابات ریاســت جمهوری 2020 آمریکا ادعا کرد، 
پکن آرزو می کند که جو بایدن یا دیگر دموکرات ها در 

این انتخابات پیروز شوند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند روز بعد از 
تشدید جنگ تجاری و تعرفه ای علیه چین، در پیامی 
توییتری ضمن هدف قرار دادن دوباره این کشور مدعی 
شده که پکن در آرزوی پیروزی رقبای دموکرات او در 

انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا است.
رئیس جمهور آمریکا جمعه )20 اردیبهشــت ماه( 
دستور اجرایی شــدن تعرفه های جدید گمرکی علیه 
کاالها و خدمات وارداتی چین را صادر و جنگ تجاری 

بین واشنگتن و پکن را تشدید کرد.
او بامداد دوشنبه )23 اردیبهشــت ماه( در توییتر 
نوشــت: ما در برابر چیــن، همانجایی هســتیم که 
می خواهیم باشیم. یادتان باشد که آنها توافق را نقض 
و برای مذاکره مجدد سعی کردند. ما از طریق تعرفه ها 
از چین ده ها میلیــارد دالر خواهیم گرفت. خریداران 
محصــوالت، خودشــان می توانند آنهــا را در ایاالت 
متحده آمریکا بســازند )که این ایده آل است( یا آنکه 

از کشورهایی که بر آنها تعرفه نگذاشتیم، خرید کنند.
رئیس جمهور آمریکا ســپس در یک توییت دیگر 
رقبای دموکرات خود در انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا را مخاطب قــرار داده و صراحتا علیه جو بایدن 
معاون رئیس جمهور سابق این کشــور موضع گیری 
کرده است. او نوشت: چین آرزو می کند که جو بایدن 
خوابالو یا هر فرد دیگری )از دموکرات ها( در )انتخابات( 

2020 پیروز شود. آنها عاشق این هستند که از آمریکا 
کالهبرداری کنند.

ترامپ از زمــان آغاز رســمی کارزار انتخاباتی جو 
بایدن بــرای انتخابات 2020، بارها در ســخنرانی ها 
و همچنین اظهارنظرهای توییتــری مختلف علیه او 

موضع گیری کرده است.
رئیس جمهور آمریکا که پیش تــر اعالم کرده بود 
رقابت اصلی در بین حزب دموکــرات برای انتخابات 
2020 بین  بایدن و برنی سندرز است، در روزهای اخیر 
چند بار گفته که بایدن در اردوگاه دموکرات ها بر رقبای 

خود پیروز خواهد شد.
ترامــپ در حالی مواضع خود علیــه دموکرات ها و 
بایدن را به تنش های تجاری با چین گره زده که او 20 
اردیبهشت تعرفه 200 میلیارد دالر از کاالهای وارداتی 
از چین را به 25 درصد افزایــش داد و همچنین گفت 
تشریفات اداری برای اعمال 25 درصد تعرفه بر 325 
میلیارد دالر دیگر از کاالهای چینی را آغاز خواهد کرد.

دولت چین در واکنش به ایــن موضوع، ضمن ابراز 
تأســف عمیق از تصمیم آمریکا اعالم کــرد که پکن 

اقدامات تالفی جویانه الزم را اتخاذ خواهد کرد.

سینا سبزیان

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، روز دوشنبه )23 اردیبهشــت ماه( گفت: اتحادیه 
اروپا کاماًل از توافق هســته با ایران حمایت می کند و از 
قدرت های رغیب می خواهد از تنش های بیشــتر بر سر 

این مسئله اجتناب کنند.
موگرینی پیش از دیدار با وزرای امور خارجه بریتانیا، 
فرانسه و آلمان که امضا کنندگان اروپایی توافق هسته ای 
هســتند به خبرنگاران گفت: ما تا جایی کــه بتوانیم به 
واســطه تمامی ابزارها و توان سیاســی  به حمایت خود 
از توافق هســته ای ادامه می دهیم. انتظار می رود مایک 
پمپئو، وزیرامور خارجه آمریکا نیز با مقامات بروکسل برای 
مذاکره در مورد ایران دیدار داشته باشد. موگرینی گفت 
شب هنگام از رسیدن پمپئو به بروکسل جایی که وزرای 
امور خارجه برای دیدار عادی ماهانه گردهم آمدند، مطلع 
شده است. موگرینی گفت: ما تمام روز اینجا خواهیم بود و 
کار سختی در پیش داریم. بنابرین باید ببینیم در طول روز 
چگونه می شود و آیا موفق به دیداری )با پمپئو( می شویم. 
ما همیشه از حضور وی اســتقبال می کنیم، اما اکنون 

تصمیم واضحی برای دیدار نیست.
پمپئو روز دوشنبه در مسیر خود به شهر بندری سوچی 
در ساحل دریای سیاه با برنامه دیدار با والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه و نیز ســرگی الئوروف، وزیر امور 
خارجه این کشور در روز سه شــنبه به منظور مذاکره در 
مورد ایران بود. کشورهای اروپایی هفته گذشته عنوان 
کردند که قصد دارند توافق هســته ای بــا ایران را حفظ 
کنند اما هرگونه اولتیماتوم از ســوی تهران را رد کردند. 

این اقــدام اتحادیه اروپــا پس از آن صــورت گرفت که 
ایران اعالم کرد برخی محدودیت ها بر برنامه هســته ای 
خود در اثر توافق هســته ای را کنار می گــذارد و تهدید 
کرد دست به اقداماتی می زند که ممکن است تخطی از 
توافق بین المللی هسته ای سال 2015 باشد. اقدام ایران 
واکنشی به تحریم های اعمال شده آمریکا پس از تصمیم 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشــور، برای خروج از 
توافق هسته ای با ایران در سال گذشــته بود. در همین 
حال جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز دوشنبه 
هشدار داد که افزایش تنش ها بین ایران و ایاالت متحده 
می تواند به یک تقابل اتفاقی در شــرایط ناپایدار خلیج 
)فارس( منجر شود. وی خواســتار تنش زدایی در زمان 
مذاکرات بین اعضای اتحادیــه اروپا و مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجه آمریکا شد. هانت که قرار است با پمپئو در کنار 
دیگر وزرای خارجه فرانسه، آلمان و رئیس دیپلماتیک 
اتحادیه دیدار داشته باشد، همچنین در مورد مخاطرات 
یک تقابل تسلیحات هســته ای در خاورمیانه در صورت 
دستیابی ایران به سالح هســته ای ابراز نگرانی کرد. وی 
گفت: ما بایــد تضمین کنیم که ایران دوباره در مســیر 

هسته ای شدن قرار نمی گیرد.

اتحادیه از توافق هسته ای حمایت می کند؛

مذاکره با پمپئو؛ شاید
ترامپ درادامه مواضع ضدچینی:

آرزوی چین پیروزی بایدن است


