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سرمقاله

مهدی آیتی در گفتوگو با «ابتکار» از حواشی مصوبات دقیقه نودی بهارستان میگوید

آینده دولت عراق
ادامه از صفحه یک
دوم ،ویژگیهای شخصیتی با نگاه به پیشینه
او که هم سابقه علمی ـ رسانهای دارد و هم طی
سالهای اخیر در رأس دستگاه امنیتی از نزدیک
مختصات جامعه عراق را زیر نظر داشته است.
برخالف گذشته ،الکاظمی از سوی دو رقیب
سرسخت و تأثیرگذار در جامعه عراق مورد تأیید و
پشتیبانی قرار دارد .ایران و آمریکا حمایت خود را
از الکاظمی ،دولت و برنامههایش اعالم کردهاند.
به عبارتی حمایت مشترک ایران و آمریکا از دولت
الکاظمی را میتوان نخستین توافق دو کشور
رقیب در سالهای اخیر درباره یکی از اصلیترین
بحرانهای جاری در منطقه خاورمیانه به حساب
آورد .حمایت ایران و آمریکا سبب میشود تا
الکاظمی آسوده خاطر از دامنگستری تنشها
در روابط تهران ـ واشنگتن در درون عراق ،توجه
خود را به حل فوری مشکالتی کند که اکنون رفاه،
سالمت و ثبات عراق را دچار آسیب جدی کرده
است .توافق باال ،موجی از حمایتهای جامعه
جهانی از دولت الکاظمی را برای برونرفت عراق
از مشکالت کنونی به همراه داشته است .بانک
جهانی پرداخت وام یک و نیم تا 4میلیارد دالر
را به دولت بغداد وعده داده است .اتحادیه اروپا
نیز گفته یک و نیم میلیارد دالر در اختیار دولت
الکاظمی قرار میدهد .دولت ترامپ هم وعده وام
و کمک مالی داده است .عالوهبراین ،الکاظمی
گفتوگوهای امیدوارکنندهای را با دولتهای
کویت و امارات آغاز کرده تا فعال از بازپرداخت
بدهیهای این کشور چشمپوشی کنند .این
وضع امکانی را فراهم میکند که دولت ،علیرغم
تصویب نشدن بودجه سال جاری میالدی و
کسری یک و نیم میلیارد دالری در آن ،پاسخگوی
مطالبات فوری مردم عراق شود .مشکل بزرگ
عراق وابستگی به نسبت کامل اقتصاد آن به نفت
است92 .درصد حقوق 3میلیارددالری کارمندان
این کشور از صندوق فروش نفت تأمین میشود.
کرونا و تعطیلی ناگزیر واحدهای اقتصادی ،بار
مشکالت عراق را دوچندان کرده است .کمکها
و وامهای وعده داده شده ،میتواند به دولت
الکاظمی در کنترل و مدیریت اوضاع حتی در
کوتاهمدت یاری دهد.
اما وجه دیگر این گمان که دولت الکاظمی
تواناتر از اسالف خود است ،مربوط به ویژگیهای
شخصیتی و پیشینه اوست .الکاظمی پیشینهای
ی وامنیتی دارد .این هردو به او شخصیتی
رسانها 
عملگرا بخشیده که هم زبان سیاست و هم
زبان و مختصات افکار عمومی را میشناسد.
اظهارات الکاظمی در دیدار با سفیران ایران و
آمریکا در بغداد و نیز آنچه به «حسن روحانی»
رئیسجمهوری اظهار کرد مصداقی از نگرش
توگو و
عملگرایانه اوست .تالش برای ایجاد گف 
تفاهم با دولتهای منطقه و جامعه بینالملل،
برکناری کامل اعضای دولت سابق ،انتخاب
«عبدالوهاب ساعدی» معاون پیشین امور مبارزه
با تروریسم به ریاست این سازمان ،اقدام به
پرداخت معوقات بازنشستگان عراقی ،انتشار
مکاتبه او با برادرش درباره ممنوعیت هرگونه
رانتخواهی ،ایجاد ارتباط صمیمی با رسانهها و
بالتبع آن افکار عمومی و سرانجام نمایشهای
نزدیک به رفتار پوپولیستی برای جلب نظر
مردم ،از الکاظمی چهرهای عملگرا بروز داده که
پیشبینی میشود تا آیندهای نه چندان دور،
آرامش را به جامعه عراق بازگرداند .اگرچه فرصت
برای او محدودتر از دولتهایی است که پس از
سال  2003به این سو از آن برخوردار بودهاند.
زود است درباره آینده دولت الکاظمی گمان
محکمی داشت ،اما بیتردید دولت او متفاوت از
گذشته خواهد بود؛ تفاوتی که محصول اعتراض
مردم عراق از اکتبر گذشته تا کنون است.

خبر
سرلشکرباقری:

آماده توسعه همکاریهای
دفاعی -اقتصادی با پاکستان هستیم
رئیس ستادکل نیروهای مسلح در تماس تلفنی
فرمانده ارتش پاکستان با وی از آمادگی ایران
برای توسعه همکاریهای دفاعی -اقتصادی با این
کشور خبر داد.
به گزارش مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی
ستادکل نیروهای مسلح ،در تماس تلفنی ژنرال
باجوا ،فرمانده ارتش پاکستان با رئیس ستادکل
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی که عصر روز
دوشنبه  ۲۲اردیبهشت انجام گرفت مقامات
عالی نیروهای مسلح دو کشور درمورد آخرین
وضعیت مناسبات نظامی دو کشور ،بحران کرونا
توگو کردند.
و امنیت مرزهای مشترک گف 
توگو ضمن ابراز
سرلشکر باقری در این گف 
رضایت از روند رو به رشد روابط و فضای برادرانه
بین نیروهای مسلح دو کشور ،آمادگی نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران را برای ارتقاء سطح
روابط و نیز ضرورت توسعه اقدامات امنیتی
در مرزها و جلوگیری از سوءاستفاده برخی
گروهکهای تروریستی قانون گریز و دشمنان
مشترک دو ملت برای ایجاد مشکل در مرزها را
مورد تاکید قرار داده و آمادگی جمهوری اسالمی
ایران برای توسعه همکاریهای دفاعی -اقتصادی
با کشور پاکستان را اعالم کرد.

سیاستروز

مشقهای شب امتحانی مجلس

مهدی آیتی،نماینده دوره ششم مجلس با اشاره به مصوبات
اصالح قانون انتخابات در زمان پایانی عمر مجلس دهم،
میگوید :تقریبا درخواست اصالح قانون انتخابات را در همه
مجالس جمهوری اسالمی داشتهایم در نتیجه بررسی آن در این
دوره نیز خیلی طبیعی است .اما چرا ما در هر دوره از مجلس
اصالح قانون انتخابات را شاهد هستیم؟ دلیل آن این است که ما
هر دوره از انتخابات میبینیم دراین قانون نواقصی وجود دارد که
این نواقص معموال در مرحله اجرایی و عملیاتی نمایان میشود.
یعنی درست زمانی که هیئت اجرایی و نظارتی ،انتخابات را برگزار
میکنند نواقص و معایب خودش را نشان میدهد .بنابراین
اگر میبینیم اصالح قانون انتخابات معموال در پایان هر دوره
از عمر مجلس مورد بررسی قرار میگیرد یکی از دالیلش این
میتواند باشد .یعنی ما هم در بخش اجرایی که وزارت کشور
و زیرمجموعه آن مشغول هستند و هم در بخش هیئت نظارت
که همان شورای نگهبان است ،نواقصی را مشاهده میکنیم که
نیازمند اصالح است.
این فعال سیاسی میافزاید :اما این همه ماجرا نیست و ما در
بررسی و اصالح بسیاری از قوانین شاهد یک موضوع غیرطبیعی
نیز هستیم و آن سیاسیکاری است ،که البته گاهی منفعت
شخصی نیز در آن دیده میشود .مثال ما نمایندگانی را داریم
که نسبت به ضوابط و مقررات انتخابات هیچ صحبت و یا
اظهارنظری ندارند و ایرادی در آن وارد نمیکنند اما به محض
اینکه این مقررات دامنگیر خودشان میشود و محدودیتهایی
برای آنها ایجاد میشود ،خودشان اپوزیسیون میشوند یا یک
طرح دوفوریتی را در مجلس مطرح کنند .بنابراین نه تنها در
قانون انتخابات بلکه در بسیاری موارد همین سیاسیکاریها و
منافع شخصی باعث میشود که بسیاری از مباحث و لوایح در
زمان درست بررسی نشوند و مجلس زمانبندی نداشته باشد.
درواقع نه تنها در مجلس بلکه در هر نهاد دیگری تا زمانی که
پای منافع شخصی در میان باشد همیشه شاهد چنین رفتارهای
دقیقه نودی خواهیم بود که چالش و جنجال در پی دارند.
این نماینده مجلس ششم با اشاره به وجود منافع شخصی در
بررسی برخی مصوبات مجلس،میگوید :متاسفانه بسیاری از
نمایندگان تا زمانی که خودشان بر صندلی سبز بهارستان تکیه
زدهاند یکجور به مسائل نگاه میکنند و همین که دیگر در آن
جایگاه قرار ندارند به گونهای دیگر به آنها نگاه میکنند .در اینکه
برخی قوانین نیازمند اصالح هستند هیچ شکی نیست ،اما هم به
بررسی و اصالح مصوبات دقیقه نودی موافقان نقد وارد است و
هم بر مخالفت افرادی که تالش دارند این لوایح را همیشه عقب
بیندازند .به نظر من تقریبا در رفتار هردوی آنها سیاسیکاری و
منافع شخصی دیده میشود .البته نباید فراموش کرد این رفتارها
فقط مختص این دوره نیست و ما همیشه در پایان هر دوره
شاهد چنین برخوردهایی از سوی نمایندگان هستیم ،ضعفی که
متاسفانه نمیشود آن را پنهان کرد و نادیده گرفت.
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این روزها ما در مجلس شاهد بررسی طرحها و مصوباتی هستیم که جنجالهای زیادی در بین خود نمایندگان و برخی نهادها
ح قانون انتخابات تصویب شد که منجر به واکنشهایی از سوی
ایجاد کرده است .در هفتههای گذشته مصوباتی در رابطه با اصال 
دبیر و اعضای شورای نگهبان شد .حاال هم در شرایطی که شمارش معکوش پایان عمر مجلس دهم شروع شده است نمایندگان
مجلس در مصوبهای مقرر کردند عزل حقوقدانان شورای نگهبان از سوی مجلس امکانپذیرشود .در جریان بررسی این پیشنهاد
برخی نمایندگان عنوان کردند که در حال حاضر مجلس امکان نظارت بر عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان و امکان عزل آنها
را ندارد که با تصویب این پیشنهاد ،این امکان فراهم شد .اما این همه ماجرای روزهای پایانی عمر دهمیها نبود و در طی هفتههای
اخیر طرح این مصوبات با واکنشهایی از داخل مجلس و خارج مواجه شد و نقدهایی به آنها وارد شد .برخی معتقدند که طرح
دقیقه نودی چنین مصوبات مهمی باعث میشود که کار کارشناسانه روی آنها صورت نگیرد و عدهای دیگر از منتقدان معتقدند
که این رفتار دهمیها نوعی سیاسیکاری است که چرا تا قبل از پایان مجلس دهم به فکر اصالح این قوانین نبودند .مهدی آیتی،
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با «ابتکار» ،درباره چرایی این رفتار نمایندگان که در هر دوره شاهد آن هستیم
و راهکارهای موجود برای جلوگیری از سیاسیکاری در مجلس میگوید که مشروح آن را در ادامه میخوانید.

ساختار و
سازوکار خود
مجلس در عدم
بهرهمندی
به موقع از
مشاوران
تخصصی و
نخبگانباعث
بروز چنین
رفتارهایی در
پایان هر دوره
است
او در پاسخ به این سوال که آیا سازوکاری برای جلوگیری از
چنین رفتارهایی در مجلس وجود دارد ،میگوید :یک بخش
از آن به مدیریت دولت و مجلس برمیگردد؛ چرا که طرح را

حادثه برای ناوچه کنارک نیروی دریایی ارتش در یک رزمایش ،به شهادت  19تن منجر شد

گروه سیاسی :شامگاه یکشنبه بود که اخبار و شایعات غیررسمی در فضای مجازی
آغاز شد؛ حادثه برای یک ناوچه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در جریان
یک مانور نظامی .اخبار اولیه از اصابت یک موشک به آن و غرق شدن این ناوچه خبر
میداد .شایعات ،تعداد شهدای این حادثه را تا  40نفر عنوان کردند و ادعا میشد که
برخی از خدمه آن نیز مفقود شدهاند .با این حال با طلوع خورشید دوشنبه ،زوایای این
ماجرا روشنتر شد و اخبار رسمی نشان از شهادت  19تن و مجروح شدن  15نفر دیگر
از خدمه کنارک حکایت کرد.
از شامگاه یکشنبه و بامداد دوشنبه خبرهای غیررسمی ،از شهادت چندین ملوان
ارتش در جریان یک رزمایش یا تمرین نظامی در جنوب کشور حکایت داشت .گفته شد
این حادث ه به دلیل اصابت اشتباه ِ موشک شلیکشده توسط ناوشکن جماران به شناور
«کنارک» رخ داده؛ اما تا حدود ساعت  ۶صبح هیچکدام از این اخبار تأیید رسمی نشد.
اطالعیه رسمی نداجا درباره حادثه ناوچه کنارک
روابطعمومی منطقه یکم دریایی ارتش مستقر در بندرعباس ،در اولین اطالعیه رسمی
درباره این ماجرا ،صبح دوشنبه از بروز حادثه برای یک شناور این منطقه در محدوده
آبهای بندر جاسک خبر داد .در این خبر آمده است« :بعدازظهر روز گذشته (یکشنبه،
 ۲۱اردیبهشت) در حین تمرین دریایی تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش ،شناور
پشتیبانی سبک «کنارک» دچار حادثه شد که تاکنون (بامداد یکشنبه) شهادت یک نفر
محرز و تعدادی نیز مجروح شدهاند .ابعاد حادثه در دست بررسی دقیق کارشناسان
فنی است».
با این حال ،اطالعیه رسمی بعدی روابطعمومی نیروی دریایی ارتش نشان از این
داشت که تعداد شهدای این حادثه ،بیش از این بوده است .در این خبر که پیش از
ظهر دیروز منتشر شد ،آمده است« :عصر روز یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت در حین
انجام تمرین دریایی توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش در آبهای جاسک
و چابهار ،شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شد و تعدادی از دریادالن نیروی
دریایی به فیض شهادت نائل آمدند .پس از این حادثه تیمهای امداد و نجات دریایی
در فاصله کوتاه در محل حضور یافته و مجروحان و شهدا را از شناور تخلیه و به مراکز
درمانی منتقل کردند .گفتنی است نیروهای مستقر در شناور مذکور رشادت مثالزدنی
در نجات جان همرزمان خود به خرج دادند.
تعداد شهدای این حادثه  ۱۹تن بوده و تعداد مجروحان نیز  ۱۵نفر است که در
وضعیت مناسبی به سر میبرند.
بر اساس این گزارش ،شناور حادثهدیده کنارک طی عملیاتی برای بررسیهای فنی به
محل اسکله دریایی منطقه منتقل شده است .روابطعمومی نیروی دریایی ارتش ضمن

مجلس میدهد و الیحه را دولت ،در نتیجه نهاد مدیریتی دولت
و مجلس مسئول است که در طرحها و لوایحی که برای اعالم در
صحن تقدیم میشود ،زمانبندی صورت بگیرد که دیگر درگیر

مشکالتی از قبیل دقیقه نودی و سیاسیکاری نشویم .بنابراین
یک بخش آن به مدیریت دو نهاد مقننه و مجریه برمیگردد.
یک بخش دیگر به اختیارات و آزادی عمل نمایندگان مجلس
مربوط میشود .ما نمیتوانیم قانونا اختیارات نمایندگان مجلس
را محدود کنیم .وقتی گفته میشود نماینده مجلس حق دارد
که پیشنهادات خود را به صورت یک یا دو فوریتی مطرح کند
و هیئت رئیسه موظف است که آن را اعالم وصول کند و در
دستور کار مجلس قرار دهد ،یعنی کسی نمیتواند از نمایندگان
سلب اختیار کند .اما مدیریتی که در باال به آن اشاره شد میتواند
حدود  ۷۰الی  ۸۰درصد طرحها و لوایح را به گونهای زمانبندی
کند که به روزهای پایانی عمر مجلس کشیده نشود .بنابراین
هم خود نمایندگان در بروز چنین رفتاری مقصر هستند و هم
نهادهایمدیریتی.
مهدی آیتی با اشاره به نقش کمرنگ مشاوران تخصصی در
مجلس ،تصریح میکند :ما یک مشکل اساسی در تمام مجالس
جمهوری اسالمی داشت ه و داریم و آن این است که نقش مشاوران
تخصصی و نخبگان کشور در مجلس کمرنگ و تشریفاتی بوده
است .در صورتی که همیشه گفته شده است که کمیسیونها
باید مشاوران تخصصی داشته باشند ،اما این اتفاق نمیافتد.
علت آن هم این است که نمایندگان حاضر نیستند اختیارات
خودشان را تفویض کنند یا بخشی از اختیارات خود را به نخبگان
کشور واگذار کنند تا آن نخبگان در جایگاه مشاور قرار گرفته و
نظرات تخصصی خود را در اختیار مجلس قرار دهند .همین امر
باعث میشود که در کمیسیونهای مجلس نیز مشاوران جنبه
تشریفاتی داشته باشند.
این نماینده سابق مجلس میگوید :من همیشه گفتهام آن
جایگاهی که در مجلس نقش نخبگان و کارشناسان خیلی
پررنگتر دیده میشود ،مرکز پژوهشهای مجلس است .شما
میبینید که در مرکز پژوهشهای مجلس باز همه آن نخبگان
به حاشیه رانده میشوند ،به این معنا که وقتی نمایندگان
مجلس در حال بررسی موضوعات و مصوبات مختلف هستند،
مرکز پژوهشها که باید به قانونگذار کمک کند و در طرحها و
لوایح جاری به عنوان صاحبنظر مشاوره بدهد و حضور پیدا
کند ،جایش خالی است و مشغول کار دیگری است .حتی از
نظر مکانی ساختمان مرکز پژوهشها از بهارستان دور است ،در
حالی که این متخصصان باید در مجلس حضور داشته باشند.
او تاکید میکند :مرکز پژوهشهای مجلس یکی از جاهای
مهمی است که نخبگان کشور و اساتید دانشگاه میتوانند آنجا
حضور داشته باشند و روی طرح و لوایح کار کارشناسی کرده و
به کمیسیونها در این زمینه کمک کنند .اما عمال چنین اتفاقی
نمیافتد و این نهاد درواقع کار خودش را انجام میدهد و در
نهایت نظرات خود را در قالب یک کتابچه در اختیار نمایندگان
قرار میدهد که معموال اکثر نمایندگان آن را مطالعه نمیکنند.
اینجاست که این مرکز مهم به حاشیه رانده میشود.

حکایت تلخ آسمانیشدن دریاییها

تسلیت به خانوادههای شهدای این شناور ،بر آمادگی دفاعی و روحیه شهادتطلبی
کارکنان غیور دریایی ارتش تأکید و عنوان کرده است ،انتظار میرود تا بررسی دقیق
تیمهای کارشناسی حاضر در محل حادثه ،از هرگونه گمانهزنی در این خصوص پرهیز
شود».
 19شهید آسمانی نیروی دریایی ارتش
به گزارش روابطعمومی نیروی دریایی ارتش ،ناوبان دوم الکترونیک جعفر کوهی،
ناوبان دوم عرشه خسرو اسماعیلپور ،ناوبان دوم مکانیک مصطفی پویانفر ،ناوبان سوم
مزاده،
برق مهدی رازی ،استوار عرشه حسین سپهری اهرمی ،ناو استوار عرشه عادل قاس 
ناو استوار دوم برق سیدمنصور موسوینژاد ،ناو استوار دوم مکانیک سعید یاراحمدی ،ناو
استوار دوم عرشه سیدحامد جعفری ،مهناوی یکم برق مهدی هاشمیخواه ،مهناوی یکم
مکانیک آرش پاکدل ،کارمند آشپزخانه محمد ابراهیم کاظمی ،مهناو یکم وظیفه فخرالدین
فلک نازی ،ناو استوار یکم تفنگدار سیدمرتضی خادمی حسینی ،مهناوی یکم تفنگدار
رضا دهقانی ،مهناوی یکم تفنگدار محمد افشونفر ،غواص محمد اردنی ،جوشکار آرمان
سرحدی و استوار برق محمد صیادی از شهدای این حادثه بودهاند.
شایعات و گمانهها درباره دلیل حادثه ناوچه کنارک
همزمان تصویری از ناوچه کنارک که در اسکله آرام گرفته بود منتشر شد که نشان
میداد شایعات پیشین درباره غرق آن صحت ندارد .با این حال روابطعمومی نداجا
و ارتش از هر گونه اظهارنظر رسمی درباره علت حادثه ،از جمله گمانهزنیها درباره
اصابت موشک دریا به دریای نور از ناوشکن جماران به ناوچه کنارک خودداری کردند.
اما در اخبار غیررسمی ،چنین عنوان شده است که ناوچه کنارک به عنوان کشنده هدف
فرضی برای ناوشکن جماران عمل میکرده است که به دالیل گوناگونی که همگی در
حد گمانهزنی است ،فاصله ناوچه از هدف فرضی کمتر از حد احتیاط بوده و موشک نور
شلیک شده از سوی ناوشکن جماران ،با توجه به سیستم رهگیری خودکار ،در نزدیکی
هدف ،کنارک را به عنوان هدف تشخیص داده و به سوی آن متمایل شده است که
اصابت آن باعث وقوع این حادثه تلخ شده است.
این حادثه همچنین در فضای مجازی باعث یادآوری ماجرای ساقط شدن هواپیمای
مسافربری شماره  752هواپیمایی اوکراین بر اثر شلیک اشتباه پدافند هوایی سپاه در 18
دیماه سال گذشته شد .بهویژه اینکه در بند چهارم اطالعیه ستاد کل نیروهای مسلح
درباره این حادثه ،آمده بود که «ستاد کل نیروهای مسلح ضمن عرض تسلیت و اظهار
همدردی با خانوادههای داغدار هموطن و جانباختگان اتباع سایر کشورها و عذرخواهی
به خاطر خطای انسانی پیش آمده ،اطمینان کامل میدهد با پیگیری انجام اصالحات
اساسی در فرآیندهای عملیاتی در سطح نیروهای مسلح ،امکان تکرار این گونه خطاها
را غیرممکن ساخته و بالفاصله مقصر آن را به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی
نماید تا با خطاهای صورت گرفته برخورد قانونی صورت گیرد» .همچنین حسن روحانی،
رئیسجمهوری ،در پیام تسلیت خود درباره این حادثه آورده بود «این حادثه دردناک
موضوعی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت .میبایست تحقیقات تکمیلی
برای شناسایی کلیه علل و عوامل این فاجعه ادامه یافته و مسببین این اشتباه نابخشودنی
مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و نتایج به استحضار ملت شریف ایران و خانوادههای
قربانیان برسد .همچنین ضرورت دارد برای رفع نقاط ضعف سامانههای پدافندی کشور،
ترتیبات و تمهیدات الزم اتخاذ گردد تا هرگز چنین فاجعهای تکرار نشود» .وقوع حادثه
برای ناوچه کنارک با گمانهزنی درباره شلیک موشک خودی ،باعث شد این ماجرا و البته
سرنوشت مقصران آن حادثه و فرایندهای جلوگیری از تکرار آن مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است ،کنارک ناوچه موشکانداز کالس هندیجان با کد  ۱۴۰۳است که از سال
 ۱۹۸۸در حال خدمت است .این ناوچه در آخرین بهروزرسانی خود در مهر  ۱۳۹۷مجددا
به نیروی دریایی ارتش پیوست .ناوچههای کالس هندیجان به دو النچر دوتایی موشک
نور تجهیز شدهاند .از قابلیت و توانایی کالس هندیجان میتوان به مینریزی و حمل
آب با ظرفیت  ۴۰تن و پذیرش بار تا سقف  ۴۰تن بر روی عرشه اشاره کرد .شناورهای

کالس «هندیجان» دارای  ۴۷متر طول و  ۸.۵متر عرض و آبخور  ۲.۹متری هستند .این
شناورها ساخت هلند و کارخانه کشتیسازی  damenهستند .موشک نور که گفته
میشود به این ناوچه اصابت کرده نیز یک موشک ضدکشتی کروز است که بر پایه
موشک کروز ضدکشتی چینی سی ۸۰۲-در ایران ساخته شده است .طول این موشک
 ۶.۳۸متر است که از این مقدار  ۱.۲۴متر آن مربوط به موتور اولیه میشود .قطر موشک
نور  ۳۶سانتیمتر است که از موتوری با پیشرانه توربوجت و سوخت مایع استفاده میکند
و تا  ۱۲۰کیلومتر برد عملیاتی دارد .سیستم هدایت این موشک مبتنی بر رادار داخلی و
رادار فعال بود و سر جنگی آن هم از نوع شدیداالنفجار با قابلیت نفوذ در زره کشتیهای
مجهز به فیوز تأخیری است.
پیامهای تسلیتی که صادر شد
به دنبال این حادثه ،امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی ،فرمانده کل ارتش ،در
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مومنی است که صادقانه و جان برکف ،زندگی خود را وقف دفاع از آرمانها و حدود و
ثغور کشور نمودهاند .وصول به این مطلوب اگرچه برای شهیدان شیرین و گواراست،
برای بازماندگان تلخ و جانکاه است و فراغ آنها جز به لطف خداوند رحمان و رحیم جبران
نمیشود .شهادت جمعی از رزمندگان سپیدپوش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران را به محضر فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) ،خانواده معظم شهدا و همه
همرزمان عزیزم تبریک و تسلیت عرض میکنم .از درگاه خداوند بزرگ برای آن عزیزان
که اینک در جوار رحمت پروردگار آرام گرفتهاند ،علو درجات و برای خانواده معظم آنها
صبر و اجر مسئلت مینمایم».
حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهوری نیز در پیامی به امیر سرلشکر سید
عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در این باره گفته است:
«سانحه ناگوار و دلخراش برای یک فروند شناور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران و شهادت و مجروح شدن جمعی از دریادالن ارتش که در حین انجام رزمایش
دریایی در راستای افزایش امنیت ملی و حفظ و تقویت آمادگی دفاعی کشور به وقوع
پیوست ،موجب اندوه و تأثر عمیق گردید .اینجانب ضمن تجلیل از خدمات این مدافعان
وطن ،ضایعه وارده را به جنابعالی ،ارتشیان غیور و خانوادههای داغدیده از صمیم قلب
تسلیت میگویم و در این ماه عزیز برای شهدای حادثه ،علو درجات و برای مجروحان
سالمتی و شفای عاجل مسألت دارم».
در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسالمی نیز ،نمایندگان در تذکری ،بر لزوم
پیگیری علت و عوامل شهادت شماری از پرسنل نیروی دریایی در حادثه غیرقابل توجیه
در آبهای منطقه جاسک و اعالم جوانب واقعی این حادثه تاکید کردند.
حجتاالسالم سید حسن خمینی یادگار امام راحل و تولیت آستان امام خمینی(ره)،
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ،سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح ،سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ،دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی
امنیت ملی ،امیر دریادار حبیبالله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش،
حجتاالسالم عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و فرماندهی
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران از جمله دیگر مقاماتی بودند که درباره این حادثه
پیام تسلیت صادر کردند.
گفتنی است ،مراسم تشییع پیکر مطهر  19تن از شهدای نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران که در سانحه دریایی شناور کنارک به شهادت رسیدند صبح
امروز (سهشنبه) با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و با حضور امیر دریادار سیاری
معاون هماهنگ کننده ارتش ،امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش،
مسئولین استان ،همرزمان و خانواده معظم شهدا در منطقه سوم دریایی کنارک برگزار
میشود.

