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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

پنجشنبه گذشته دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا مدعی شــد 
که مطمئن است نیروهای آمریکایی، 
یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده اند. 
اولین کسی که این ادعا را تکذیب کرد 
محمدجواد ظریف بود که در نیویورک 
به سر می برد. بعد از آن عباس عراقچی 
در توئیتر به کنایه نوشت: »نگرانم که 
ناو یو اس اس باکســر به اشتباه یکی از 
پهپادهای خودشــان را ساقط کرده 

باشد.«
آمریکا همچنان بــر ادعای خود 
اصرار داشــت و حتی اعــام کرد که 
فیلمی در اثبات ادعای خود نیز منتشر 
خواهد کرد؛ اما شــنبه شــب سپاه 
پاسداران انقاب اســامی ویدئوی 
تصویربرداری شــده توســط پهپاد 
مورد ادعای آمریکایی ها، از عرشه ناو 
یو اس اس باکسر ایاالت متحده آمریکا 

را منتشر کرد.
زمان ضبط ایــن ویدئو نیز روز ۱۸ 
ژوئیه سال ۲۰۱۹ و حدود ساعت ۵ تا ۷ 
بامداد روی تصاویر ثبت شده و حاکی 
از آن اســت که این پهپاد در ساعتی 
که ترامپ گمان می کند توســط ناو 
آمریکایی سرنگون شده، تصاویرش 
را ضبط کرده و بازگشته است و عما 
ادعای آمریکا درباره سرنگونی آن الفی 

بیش نبوده است. 
ســپاه پاســداران همزمــان با 
انتشــار این ویدئــو، اعام کــرد: »با 
اشــراف اطاعاتی نیروهای مسلح، 
نیروی هوافضای ســپاه پاســداران 
انقاب اســامی طی روز گذشــته 

)پنجشــنبه ۲۷/ ۴/ ۹۸( حین اجرای 
مأموریت هــای جــاری، ورود ناوچه 
امریکایی »یواس اس باکسر« و ۵ فروند 
شناور همراه را به طور کامل و از لحظه 
ورود به تنگه هرمز، به مدت سه ساعت 
تحت رصد کامل و نظارت دقیق داشته 
است و در این مدت پایگاه های پهپادی 
خودی، هیچ گونــه اقدام غیرمتعارف 
و تهدید کننده ای از ســوی نیروهای 
تروریستی آمریکا در ناو مذکور را ثبت 

و مشاهده نکرده اند.«
سپاه در بیانیه خود افزود: »بر این 
اساس طرح ادعای ســرنگونی پهپاد 
ایرانی در تنگه هرمــز بدون ارائه هیچ 
ســندی بیش از پیش دروغ و بی پایه 
و اســاس بــودن اظهــارات مقامات 
آمریکایی را در این خصوص آشکار و 

اثبات کرد.«
تنگنا در تنگه

عاوه بر رو کردن دســت آمریکا 
در الف هوایی اش، ســپاه پاسداران 
جمعه شب خبر داد یک فروند نفتکش 
انگلیســی به نــام »اســتنا ایمپرو« 
)stena impero( هنــگام عبور از 
تنگه هرمــز به  علت رعایــت نکردن 
قوانین و مقــررات بین المللی دریایی 
بنا به درخواســت ســازمان بنادر و 
دریانوردی اســتان هرمزگان، توسط 
یگان شــناوری منطقــه یکم نیروی 

دریایی سپاه توقیف شد.
آنطــور کــه رســانه های غربی 
نوشــته اند این نفتکش با ۲3 خدمه 
از بندر فجیره امــارات متحده عربی 
به مقصد بندر الجبیل در عربســتان 
سعودی در حرکت بوده که سه تخلف 
برای آن اعام می شــود؛ اول آنکه بر 

خاف قوانیت و مقررات دریانوردی، 
دستگاه موقعیت یاب خود را خاموش 
کرده و همچنین بــه جای حرکت در 
مســیر ورودی خلیج فارس در تنگه 
هرمز، از مسیر خروجی در جنوب در 
حال ورود بوده کــه این اقدام احتمال 
ایجاد حادثه و تصادف با کشــتی ها را 

باال می برد. 
بنا به اعام منابع مطلع، تخلف سوم 
کشتی انگلیســی این بوده که با وارد 
کردن پسماند نفت موجود در مخازن 
خود موجب آلودگی شدید و لطمه به 
محیط زیست خلیج فارس که دریایی 

بسته است، می شده است.  
حاال کشــتی انگلیســی تحویل 
ســازمان بنادر و دریانوردی ایران و به 
سمت لنگرگاه بندرعباس هدایت شده 
است. بدین ترتیب تنش ها میان ایران، 
آمریکا و انگلیس وارد فاز تازه ای شده 
است. انگلیس هنوز نفتکش گریس۱ 
متعلق به ایران را که اواســط تیرماه 
توقیف کرده بود، آزاد نکرده و عاوه بر 
آن دادگاهی در انگلیس اخیرا توقیف 
این نفتکش را برای یک ماه دیگر تمدید 
کرد. حاال در تکاپو بــرای آزاد کردن 
نفتکش خود از دســت ایران اســت؛ 
دولت بریتانیا برای دو بار در طول یک 
روز کمیته اضطراری تشــکیل داده و 
وزارتخانه های خارجه و دفاع آن اعام 
کرده اند که در پی »اطاعات فوری« 

درباره نفتکش توقیف  شده هستند.
هشدار هانت

جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، 
در عین حــال که اقــدام انگلیس در 
توقیف نفتکش ایرانی را قانونی خواند، 
مدعی شد که توقیف نفتکش انگلیس 

توسط ایران، غیرقانونی بوده است. 
او روز گذشته در حالی که می گفت 
کشتی انگلیسی تحت محاصره چهار 
قایق و یک هلیکوپتــر درآمده بود، به 
ایران هشدار داد که اگر نفتکش توقیف 
شــده  بریتانیا را آزاد نکند، با »عواقب 

جدی« روبرو خواهد شد.
البته این را هم اضافه کرد که »ما به 
گزینه های نظامی نگاه نمی کنیم، بلکه 
در حال بررسی راهی دیپلماتیک برای 
حل این موضوع هستیم هرچند خیلی 

روشن می گوییم که باید حل شود.«
برای حل این مشکل، روز گذشته 
دوســتان اروپایی انگلیس نیز به آن 
پیوستند. فرانســه و آلمان هریک با 
صدور بیانیه های جداگانه، ضمن ابراز 
همبستگی با انگلیس خواستار آزادی 
نفتکش بریتانیا شدند. وزارت خارجه 
فرانســه در بیانیه ای ادعا کرد توقیف 
نفتکش انگلیسی توســط نیرو های 
ایرانــی به کاهش ضــروری تنش در 
خلیج فارس آســیب می زند. پاریس 

همچنین از مقامات ایران خواســت 
نفتکش انگلیســی را در »سریع ترین 

زمان ممکن« آزاد کنند.
 ماهی گیری آمریکایی 

از خلیج گل آلود
عاوه بر دوستان اروپایی، آمریکا 
نیز برای نجات کشــتی توقیف شده 
انگلیس دست به کار شــده است. در 
واکنش به این اتفاق گارت مارکویس، 
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با 
انتشار بیانیه ای اعام کرد که »موضوع 
توقیف نفتکش بریتانیایی توسط ایران 
را از نزدیک زیر نظر دارد« و تاکید کرد 
که »ایاالت متحده در مقابل تهدیدات 
ایران بــه اقدامات مشــترک خود با 
متحدانش از جمله انگلســتان ادامه 

خواهد داد.«
آنچه مارکویس تهدیــدات ایران 
خوانده، فرصت مغتنمی شد تا آمریکا 
طرح ائتافی خود روی خلیج فارس را 
با جدیت بیشتری دنبال کند و امیدوار 
باشد که دلهره نفوذ و قدرت ایران در 
آب های خلیج فــارس بتواند منجر به 

شکل گیری این ائتاف شود. 
در این راســتا فرماندهی مرکزی 
نیروهای دریایــی آمریکا اعام کرده 
که این مرکز در حال گشت زنی هوایی 
در محدوده آب های بین المللی برای 
بررسی وضعیت در تنگه هرمز است. 
سنتکام افزوده که برای این عملیات 
بررسی، تعداد هواپیماهای آمریکایی 
برای گشت زنی اندکی افزایش یافته 

است.
جزئیات بیشــتری در این زمینه 
اعام نشده است، اما این نیروی نظامی 
آمریکایی دیــروز در بیانیه ای اعام 
کرد که در حال تشــکیل یک ابتکار 
چندملیتی دریایی بــه نام »عملیات 
گذربان« است، تا به اتکای آن نظارت و 
امنیت آبراه های کلیدی در خاورمیانه 

را افزایش دهد.
در ایــن بیانیه، هــدف از عملیات 
گذربان »پیشــبرد ثبات حمل و نقل 
دریایــی، اطمینان از عبــور آزادانه و 
کاهش تنش در آب های بین المللی« 
از جمله در همه نقــاط خلیج فارس، 
تنگه هرمز، تنگه باب المندب و دریای 

عمان است.
 انگلیس از شراکت در 

تروریسم اقتصادی دست بردارد
در ایران اما مقامات ایرانی با تاکید 
بر اینکه بزرگترین قــدرت در خلیج 
فارس، ایران اســت، راه حل زدودن 
چنین تنش هایی را نه در لشکرکشی 
دریایی، بلکه در گــرو آزادی نفتکش 
ایرانی و تغییر رفتار انگلیس می دانند. 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران 
دیروز در توئیتی نوشت: »همان طور 

که در نیویورک گفتم، این ایران است 
که امنیت تنگه هرمــز و خلیج فارس 
را تامین می کند. انگلیس شــراکت 
با آمریــکا را در تروریســم اقتصادی 

متوقف کند.«
ظریف برخــاف جرمی هانت که 
اقدام انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی 
را قانونی و اقدام ایران را غیرقانونی اعام 
کرده بود، ادامه داد: »برخاف دزدی 
دریایی در تنگه جبل الطارق، اقدام ما 
در خلیج فارس بر اساس اجرای قوانین 

بین المللی کشتیرانی دریایی است.«
وزیــر امــور خارجه کشــورمان 
همچنین دیروز در گفتگویی با شبکه 
رادیویی ان.پی.آر، تاکیــد کرد: »ما 
قوی ترین کشور در منطقه خلیج فارس 
هســتیم و بدون ما در منطقه امنیت 

وجود نخواهد داشت.«
حشــمت اهلل فاحت پیشه، عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس نیز روز گذشته با بیان 
اینکه انگلیــس در دام آمریکا افتاده 
است، به ایسنا گفت: »انگلیسی ها تنها 
در شرایطی می توانند از این دام بیرون 
آیند که نفتکش ایرانی را با حفظ عزت 
و منافع جمهوری اسامی آزاد کرده و 
دیگر براساس سیاست آمریکا اقدامی 

را علیه ایران پیش نبرند.«
اقدام ایــران در ســرنگونی پهپاد 
آمریکایی و حاال هم در پاسخ به دزدی 
دریایی انگلیس، شــواهد محکمی بر 
قدرت ایران در تنگــه هرمز و خلیج 
فارس بود. با توجه به این قدرت نمایی 
به نظر نمی رسد طرف های مقابل دست 
به ماشه جنگ ببرند؛ همانطور که خود 
نیز مکرر بر این موضوع تاکید می کنند، 
اما باید دید مانور قدرت ایران، سیاست 
آنها را در قبال ایران تغییر خواهد داد یا 
اینکه همچنان تنش ها ادامه می یابند؛ 
به ویژه چنین تنش هایی به ســرعت 
قیمت نفت را نیز تحت الشــعاع خود 
قرار می دهد بــه طوری کــه پس از 
توقیف نفتکش انگلیس توسط ایران 
قیمت نفت طی جهشی ناگهانی با یک 
درصد افزایش مواجه شد و به ۵۵ دالر 

و ۹۸ سنت رسید.

ایران نه پهپادی از دست داد؛ نه دزدی دریایی را بی پاسخ گذاشت؛ 

قدرت نمایی در آب و آسمان

خبر

رئیس جمهــوری ســابق ایــران گفت: 
ترامــپ مرد عمــل اســت. او همچنین یک 
تاجر اســت و بنابراین قادر به محاسبه سود و 
زیان  و تصمیم گیری بر این مبناســت. ما به 
او می گوییم، بگذاریــد هزینه های بلندمدت 
)تنش و یا همکاری( بین دو کشور را محاسبه 

کنیم و کوته بین نباشیم.
 روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در گزارشی با 
تیتر »برخی تندروها در ایران خواستار گفتگو 
با ترامپ هســتند«، مصاحبه ۱ ساعته تلفنی 
اخیر خود بــا محمود احمدی نــژاد را بازتاب 

داده است.
به نوشــته نیویورک تایمــز این مصاحبه 
پیش از ادعای هدف قرار دادن پهپاد ایرانی از 
سوی آمریکا انجام شده؛ ادعایی که ایران آن را 
تکذیب کرده اما یک مشاور احمدی نژاد روز 
جمعه )دیروز( به نیویــورک تایمز گفته نظر 
احمدی نژاد درباره ضرورت گفتگو بین ایران 

و آمریکا تغییر نکرده است.

احمدی نژاد در بخشــی از ایــن مصاحبه 
خواستار گفتگوی ایران و آمریکا بر سر مسایل 
مورد اختاف شده و این موضوع را به نفع منافع 

بلندمدت دو ملت و دو کشور دانسته است.
 ما نیازمند گفتگو 

در تمام زمینه ها هستیم 
او به تایمز گفته اســت، ایران و آمریکا باید 
به صورت مســتقیم با یکدیگر گفتگو کرده و 
اختافات ۴۰ ساله خود را که از ماجرای بحران 
تسخیر ســفارت آمریکا در تهران آغاز شده و 
حاال به مسایل و مشکات بر سر سیاست های 
منطقه ای و دیگر اختافات رســیده را حل و 

فصل کنند.
او گفتــه ایران بایــد از رویکــرد تماس با 
میانجیگران اروپایی بــرای تاثیرگذاری آنها 
روی ترامپ دست بردارد و به طور مستقیم با 
خود ترامپ وارد دیالوگ شود و این کار ممکن 
است. از نظر احمدی نژاد اگر ترامپ در رویکرد 
فشار حداکثری خود علیه ایران تجدید نظر کند 

و برخی تحریم ها را بردارد زمینه برای چنین 
گفتگویی فراهم می شود.

او گفت: همکاری متقابل ایران و آمریکا به 
نفع صلح، اقتصاد و فرهنگ جهانی خواهد بود. 
آمریکا خواهان گفتگو بر سر طیف وسیع تری 
از موضوعات خــارج از برجام با ایران اســت 
موضوعاتی که اهمیت بیشتری از ادامه یا مرگ 
برجام دارند. ما نیازمند یک گفتگوی اساسی 

در تمامی زمینه ها هستیم.
سه بار برای ترامپ نامه نوشته ام

احمدی نژاد به نیویورک تایمز گفته است 
که 3 بار برای ترامپ نامه نوشته؛ نخستین آن 
در فوریه ۲۰۱۷ و بــرای تبریک بابت پیروزی 
ترامپ در انتخابات بــوده، دومین آن در ژوئن 
ســال ۲۰۱۸ و یک ماه  پس از خروج یکجانبه 
آمریکا از برجــام بوده و ســومین آن هم ماه 
گذشــته و در پی تشــدید تنش دو کشور در 

منطقه خلیج فارس ارسال شده است.
او گفته این نامه ها را از طریق ای میل آدرس 

کاخ سفید، ای میل سفارت سوییس و نیز اکانت 
توییتری شــخصی ترامپ ارسال کرده است. 
نیویورک تایمز نوشته: هنوز معلوم نیست آیا 
ترامپ نامه های احمدی نژاد را خوانده باشد، 
سفارت سوییس پاســخی به نیویورک تایمز 
درباره دریافــت و ارســال نامه های احمدی 
نژاد نداد و کاخ ســفید هم در ایــن باره اظهار 
بی اطاعی و اطاعات جزئی بیشــتر کرده و 
گفته  ارسال مستقیم نامه ها به توییتر ترامپ 
هم معلوم نیســت آنها را به دســت او رسانده 

باشــد چون ترامپ در توییتر عده معدودی را 
تعقیب )فالو( می کند که احمدی نژاد جزء آن 

لیست نیست.
احمدی نژاد به نیویورک تایمز گفته است: 
برای آغاز گفتگو آمریکا باید پیش قدم باشــد 
و رویکرد )فشــار حداکثری( خود را نسبت به 
ایران تغییر دهد. او گفته اســت: این درست 
نیست که شما گلوی کسی را محکم بفشارید و 
همزمان خواهان گفتگو با او شوید. مذاکره باید 

در شرایط آرام تر و محترمانه تری انجام شود.

احمدی نژاد در مصاحبه با نیویورک تایمز: 

ایران باید مستقیم با آمریکا وارد گفتگو شود
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ترامپ:
اجازه دادم رندپال با مقامات 

ایران وارد گفتگو شود
دونالد ترامپ، رئیس جمهــور ایاالت متحده، 
می گوید اجــازه داده اســت که رند پال ســناتور 
جمهوری خواه با مقام های ایران وارد گفت وگو شود. 
به گزارش انتخاب، بر اســاس برخی گزارش های 
رسانه های آمریکایی، ســناتور رند پال پیشنهاد 
داده بود که با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
جمهوری اسامی، دیدار کند. ظریف هفته گذشته 
در نیویورک بود و بنا به گزارش نشــریه اینترنتی 
المانیتور او در ساعات پایانی حضورش در آمریکا با 

این قانونگذار آمریکایی دیدار کرده است.
    

تکذیب تعطیلی فردو
به گزارش ایســنا، بهروز کمالوندی در واکنش 
به برخی اخبار درباره تعطیلی تأسیسات هسته ای 
فردو، گفت: این تأسیسات تعطیل نشده و مرکز ملی 
خاء در این مجموعه فعال بوده و تحقیق و توسعه 
را روی شــیرآالت خاء انجام می دهد. وی با بیان 
اینکه شیرآالت خاء در صنایع پیچیده هسته ای 
کاربرد دارد، افزود: دیوید آلبرایت تحلیلگر هسته ای 
آمریکایی نیز در گزارش اخیر خود به پیشرفت این 
فناوری اذعان کرده است. کمالوندی همچنین خبر 
داد: مرکز ملی کوانتوم به زودی آزمایش ارتباط ذرات 
کوانتومی با فاصله بیش از یک متر را انجام خواهد داد 
و ایران اولین کشور خاورمیانه و جهان اسام خواهد 

بود که به این فناوری دست پیدا کرده است.
    

برای خروج از برجام 
برنامه ریزی نمی کنیم

عباس موسوی، ســخنگوی وزارت خارجه در 
گفتگو با یک رســانه عربی گفت: ما برای خروج از 
برجــام برنامه ریزی نمی کنیم اما بــا پایان مهلت 
شصت روزه شاهد تثبیت گام دوم ایران در کاهش 
تدریجی تعهداتش بودیم. اگر طرف های مقابل در 
حل مشــکات موجود با جدیت تاش نکنند این 
روند ادامه پیدا خواهد کرد. این مســاله با خروج از 
توافق تفاوت دارد. اگر طرف های باقیمانده در توافق 
به تعهدات خود عمل نکنند، روندی که جمهوری 
اســامی در کاهش تعهدات خود در پیش گرفته 
بدون شک بطور قانونی و در چارچوب برجام ادامه 
خواهد داشت. وی درباره اینستکس نیز افزود: این 
سازو کار بدون خرید نفت ایران نمی تواند توقعات ما 

را بطور کامل برآورده کند.
    

اثر روانی تحریم ها خنثی شد
علــی آقامحمــدی، عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام در اولین میــز تخصصی تعمیق 
ساخت داخل در صنعت خودرو، با بیان اینکه صنعت 
امسال شروع به پیشرفت و توسعه کرده، اظهار کرد 
که در زمستان سال گذشته صنعت زمین خورد، اما 
حاال شروع به پیشرفت و باال رفتن کرده است. وی با 
تاکید بر اینکه امسال اثر روانی تحریم ها خنثی شده 
و اتفاقات و صحبت ها باعث به هم ریختگی در بازار 
نمی شود، افزود: تنها راه حل تغییر تراز تجاری 3۰ 
میلیارد دالری منفی که نتیجه تحریم های گسترده 

آمریکا است، توسعه تولید داخل است.
    

دادگاه عامالن قتل 
شیرمحمدعلی برگزار شد

جلسه رسیدگی به اتهامات عامان قتل علیرضا 
شیرمحمدعلی دیروز در شعبه پنجم دادگاه کیفری 
یک تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. در این 
جلســه پس از قرائت کیفرخواست از سوی قاضی 
شهریاری سرپرست دادسرای جنایی، متهمان و 
وکا در فرصت جداگانه به دفاع از خود پرداختند. 
بعد از حدود سه ســاعت قاضی ختم رسیدگی را 
اعام کرد و گفت که در مهلت مقــرر قانونی رأی 

صادر خواهد شد.
    

حمید بقایی سکته کرده است؟
اصغر جهانگیر، رئیس ســازمان زندان ها 
درباره انتشــار خبری در فضای مجازی مبنی 
بر ســکته مغزی حمید بقایــی گفت: طبق 
بررسی های صورت گرفته، نامبرده از روز شنبه 
هفته گذشــته در مرخصی هشت روزه به سر 
می برد و امروز مرخصی وی تمام می شــود. به 
نوشته تسنیم، رئیس سازمان  زندان ها افزود: 
»بقایی بایــد خود را روز یکشــنبه، 3۰ تیر به 
زندان معرفی کند و اگر هم در خارج از زندان 
برای وی اتفاقی افتاده باشد ما اطاعی نداریم.« 
روز گذشــته عبدالرضــا داوری از نزدیــکان 
محمود احمدی نژاد در صفحه توئیتری خود 
نوشت که وکیل حمید بقایی خبر سکته مغزی 

وی را تایید کرده است.

جرمی هانت، وزیر خارجه 
انگلیس روز گذشته در 

حالی که توقیف نفتکش 
انگلیس توسط ایران را 

غیرقانونی خواند، به ایران 
هشدار داد که اگر نفتکش 

توقیف شده  بریتانیا را آزاد 
نکند، با »عواقب جدی« 

روبرو خواهد شد

ظریف برخالف جرمی 
هانت که اقدام انگلیس 

در توقیف نفتکش ایرانی 
را قانونی و اقدام ایران را 

غیرقانونی اعالم کرده بود، 
گفت: این ایران است که 

امنیت تنگه هرمز و خلیج 
فارس را تامین می کند. 

انگلیس شراکت با آمریکا 
در تروریسم اقتصادی را 

متوقف کند


