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USA: ZA ATAKAMI NA TANKOWCE STOI IRAN
Sekretarz stanu USA Mike Pompeo oskarżył w czwartek Iran o przeprowadzenie dwóch ataków na
tankowce w Zatoce Perskiej. Strona amerykańska doszła do takich wniosków na podstawie m.in.
informacji wywiadowczych oraz rodzaju użytej broni. Co więcej, w czwartek wieczorem marynarka
amerykańska ujawniła nagranie wideo, pokazujące jak siły irańskiej Gwardii Rewolucyjnej usuwają
niewybuch miny z jednej z burt
Dwa tankowce - norweski MT Front Altair pływający pod banderą Wysp Marshalla i japoński Kokuka
Courageous - były w czwartek celem niezidentyﬁkowanego ataku u wybrzeży Iranu w Zatoce
Omańskiej. W jednym przypadku na pokładzie doszło do eksplozji i pożaru, w drugim do bliżej
nieokreślonego incydentu i uszkodzenia kadłuba. Z obu jednostek ewakuowano łącznie 44 członków
załóg.

Załoga niszczyciela USS Bainbridge (DDG 96) podczas udzielania pomocy marynarzom z japońskiego tankowca Kokuka
Courageous. Fot. Mass Communication Specialist 3rd Class Jason Waite / cencom.mil

Ani marynarka wojenna USA, która pospieszyła z pomocą tankowcom, ani operatorzy jednostek nie
wyjaśnili, co spowodowało atak, ani kto go przeprowadził. MT Front Altair płonął przez kilka godzin;
ogień strawił połowę jednej z burt statku - pisze Associated Press.

Czytaj też: USA skierowały grupę uderzeniową okrętów i bombowce na Bliski Wschód
Czwartkowy incydent jest drugim w ciągu miesiąca na tym strategicznym akwenie. Na początku maja
u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich doszło do "ataków sabotażowych" na cztery statki
handlowe, w tym saudyjskie tankowce. Do ataków nikt się nie przyznał, ale doradca prezydenta USA
ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton obwinił o nie Iran. Teheran odrzuca te oskarżenia.

Ocena rządu Stanów Zjednoczonych jest taka, że Islamska Republika
Iranu jest odpowiedzialna za ataki, które miały miejsce dzisiaj w Zatoce
Omańskiej (...) Strona amerykańska doszła do wniosku, że za atakami stał
Iran, na podstawie "informacji wywiadowczych, rodzaju użytej broni,
poziomu umiejętności potrzebnego do przeprowadzenia takiej operacji,
podobnych ostatnio ataków irańskich na statki" i tego, że żadna grupa
działająca w regionie incydentów nie dysponuje do tego odpowiednimi
środkami.
Mike Pompeo, Sekretarz Stanu USA

Z opinią tą zgodziły się Wielka Brytania i Arabia Saudyjska. Atak potępiły Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Katar i Egipt. Chwilę po jego słowach prezydent USA Donald Trump napisał na Twitterze, że
w jego ocenie ani Stany Zjednoczone, ani Iran nie są gotowe na porozumienie.
Czytaj też: Cieśnina Ormuz. Czy doszłoby do jej zablokowania w razie wojny z Iranem? [ANALIZA]
Władze irańskie, podobnie jak inne państwa regionu, nie przyznały się do przeprowadzenia ataków.
Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif powiedział w czwartek, że incydent "jest
bardzo podejrzany" i w celu uniknięcia dalszych napięć wezwał kraje regionu do rozmów.

Burta tankowca Kokuka Courageous / Fot. www.navy.mil

Wojsko USA ujawniło w czwartek wieczorem nagranie wideo, pokazujące jak siły irańskiej Gwardii
Rewolucyjnej usuwają niewybuch miny z jednej z burt japońskiego tankowca.

O godz. 16.10 czasu lokalnego łódź patrolowa IRGC (Korpusu
Strażników Rewolucji Islamskiej) Gashti zbliżyła się do tankowca M/T
Kokuka Courageous i (...) została nagrana jak usuwa niewybuch miny
dywersyjnej z M/T Kokuka Courageous
Rzecznik CENTCOM, kpt. marynarki wojennej Bill Urban

Wcześniej o istnieniu nagrania informowała agencja Reuters.
Centralne Dowództwo ujawniło również zdjęcia, na których widać najwyraźniej minę przyczepioną
magnetycznie do burty statku, zanim została ona usunięta później w ciągu dnia.
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