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IRAŃSKI OKRĘT TRAFIONY PRZYPADKOWO
POCISKIEM RAKIETOWYM
Katastrofalny w skutkach wypadek w trakcie ćwiczeń rakietowych na wodach Zatoki Omańskiej.
Irańska fregata miała omyłkowo ostrzelać mniejszą jednostkę pływającą, efektem czego była
śmierć najpewniej kilkunastu irańskich marynarzy.
W trakcie niedzielnych ćwiczeń rakietowych w rejonie Zatoki Omańskiej, Irański pocisk omyłkowo raził
własną jednostkę nawodną. Szacunki wskazują, że 19 marynarzy zginęło (chociaż pierwotnie mowa
była o nawet 40 oﬁarach śmiertelnych oraz osobach zaginionych, później o zaledwie jednej oﬁerze
śmiertelnej), zaś 12 musiało być hospitalizowanych (trzech innych marynarzy, z mniejszymi
obrażeniami, miało być wypisanych ze szpitali do domu). Co ciekawe, większość przekazów
medialnych podaje, że załoga zaatakowanej jednostki Konarak miała liczyć ok. 20 osób, więc
najpewniej na czas ćwiczeń mogła być wzmocniona.
Do incydentu miało dojść w rejonie portu Jask u wybrzeży prowincji Hormozgan. Omyłkowo
zaatakowanym okrętem miał być Konarak (pierwsze informacje mówiły nawet o zatopieniu ostrzelanej
jednostki nawodnej). Jest to 47 metrowy mały okręt rakietowy typu Hendijan, który w momencie
feralnego ataku znajdował się zbyt blisko celu strzelań ćwiczebnych. Co więcej, to właśnie
wspomniany okręt miał, zdaniem części przekazów medialnych, odpowiadać za układanie na wodzie
celów, do których ogień później prowadzić miały inne jednostki uczestniczące w ćwiczeniach. Sam
pocisk rakietowy woda-woda miał najpewniej zostać wystrzelony przez irańską fregatę Jamaran.
Czytaj też: Iran grozi odwetem za rozszerzenie embarga na broń
Uszkodzony Konarak jest ex-holenderską jednostką, o wyporności 40 ton użytkowaną od 1988 r.,
która przeszła gruntowny remont 2018 r. i jest również przeznaczona do przeznaczona do
przenoszenia pocisków rakietowych. Wskazuje się, że jej załoga liczy ok. 20 marynarzy. Drugi zaś
wspomniany okręt irański, a więc fregata Jamaran, należy do typu Moudge i jest pierwszą jednostką
tego rodzaju stworzoną przez irański przemysł. Najpewniej do omyłkowego ataku doszło za pomocą
pocisków przeciwokrętowych Noor, będących irańskim rozwinięciem chińskiej rakiety C-802. To
właśnie one stanowią, obok torped, systemów artyleryjskich i pocisków przeciwlotniczych Fajr
podstawowy oręż irańskiej jednostki.

