
محمدرستمپور:
نكات سخنراني رئيس جمهور در سازمان 
ملل: جمالت كوت��اه، اس��تفاده از تصوير، 
سخنراني روايي، سخن از موضع باال، پاسخ 
به ش��بهات، مطالبه گري در حقوق بش��ر، 
اس��تفاده از آمار، تكيه بر اختالفات دروني 
دشمن امريكا و اسرائيل، جهت دهي ذهن 
مخاطبين به مسئله امروز ايران يعني توافق 

هسته اي، شماره بندي مواضع. 
كبريآسوپار:

ديپلماس��ي انقالبي مي تواند ي��ك روز رد 
شكنجه پهلوي بر پاي يك ملت را در صحن 
سازمان ملل نشان دهد و روزي ديگر عكس 
قهرماني را كه امريكا ت��رور كرده، در خاك 
امريكا باال ببرد و خواستار محاكمه قاتالنش 
شود. حال ديپلماس��ي بلدها و باسوادهاي 
رسانه تأثير اين دو قاب را در رساندن حرف 

حق بررسي كنند. 
مهديقاسمزاده:

يك سخنراني تقريباً جامع و كامل در اولين 
حضور و سخنراني در سازمان ملل؛ از يادآوري 
استانداردهاي دوگانه غربي ها در موضوع حقوق 
بشر و تأكيد بر اجراي عدالت و محاكمه تمام 
آمرين و مباشرين شهادت حاج قاسم گرفته تا 
يادآوري بدعهدي هاي قبلي و تعلل هاي فعلي 
امريكا در ماجراي برجام و تأكيد بر مسيريابي 
و ادامه  آن از سوي كش��ورمان، فارغ از نتيجه 

مذاكرات! #خدا قوت
احدميرزايي:

سخنان آيت اهلل رئيسي در س��ازمان ملل 
جامع بود و مصاديق خوبي را دربرداشت، اما 
به نظرم می شد مصاديق فراواني از پايبندي 
ايران به برجام و عهدش��كني امريكايي ها 
را اش��اره كرد. برافراش��تن عكس س��ردار 

سليماني نيز كه گل كار بود...
علينادري:

سخنراني رئيس جمهور در مجمع عمومي 
س��ازمان ملل، يك��ي از پراس��تقبال ترين 
س��خنراني هاي اين دوره به شمار مي رود؛ 
سكوت حاكم بر جلسه قابل توجه بود و در 
اين لحظه بود كه رئيس جمهور با اشاره به 
جنايت امريكا عليه شهيد سليماني، با باال 
بردن عكس او خواستار محاكمه مسببين 

اين ترور جنايت آميز شد. 
كماللطفي:

بعد از آن همه عربده كشي و تهديد آقاي رئيسي 
توس��ط آدمكش هاي مناف��ق و خوانندگان 
كاباره اي، وي پس از سخنراني در سازمان ملل، 
مسير را تا هتل پياده رفت اما خب اثري از اين 
الف زنان در غربت نبود. اصل جنس ها جرئت 
مواجهه با اين َمرد را ندارند، بعد عده اي براي 

براندازي به آنان دل خوش كرده اند!
محمدايماني:

دم ش��ما گرم آقاي رئيس��ي! انتقام از آمران 
و عامالن ترور س��ردار س��ليماني جاي خود 
محفوظ، اما بهتر از اين نمي ش��د س��يلي بر 
ص��ورت رژيم مس��تكبر و ري��اكاري نواخت 
ك��ه »فرمانده مب��ارزه با تروريس��م در قلب 
خاورميانه« را بزدالنه در فرودگاه بغداد ترور 
كرد. امريكا دوباره بي حيثيت شد و اين ننگ، 
تا ابد بر پيشاني زمامداران كاخ سفيد خواهد 
ماند. حق با سناتور امريكايي كريس مورفي بود 
كه ۱۴دي ماه ۹۸ )پس از ترور سردار سليماني( 
گفت: »ژنرال سليماني به عنوان يك شهيد، 
مي  تواند براي امريكا ب��ه مراتب خطرناك تر 
باشد. سؤالي كه بايد از خود بپرسيم اين است 
كه او زماني كه زنده بود، خطرناك  تر بود يا االن 

كه كشته شده است؟«

سيلي ديپلماتيك به صورت مستكبران
واكنشكاربرانشبكههاياجتماعيبهسخنانرئيسجمهوردرسازمانملل

سخنرانيآيتاهللرئيسي،رئيسجمهوركشورماندرمقرسازمانمللدرنيويوركو
باالبردنعكسسردارشهيدحاجقاسمسليمانيباتأكيدبرپيگيريعامالنوقاتالن
تروراوبااستقبالبسياريازكاربرانشبكههاياجتماعيهمراهبودوكاربراننيزنام
سردارسليمانيرادرشبكههاياجتماعيباالآوردند.همچنينكاربرانمتنسخنراني

آيتاهللرئيسيرامحلتحليلقراردادند؛آنهااذعانداشتندكهمتنسخنرانيجامع
وكاملبود،برخيديگرنيزمعتقدبودندرئيسجمهورميتوانستبيشتربرپايبندي
ايرانبهبرجاموعهدشكنيامريكاييهااشارهكند،هرچندمصاديقيازايندرسخنان
رئيسجمهوروجودداشت.درادامهبخشهاييازواكنشهايكاربرانرامروركردهايم.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

پيامبر همه جهانيان
آيتاهللاحمدعابدي:

تقريباً در اين ۱00سال اخير اشتباهي در كتاب هاي فرهنگي ما 
رخ داده كه گفته مي شود پيغمبر اسالم!  اما تا قبل از اين قرن اخير 
هر كتابي چه عربي و چه فارسي در مورد پيغمبر اكرم)ص( نوشته 
شده همه تعبيرها، رسول خداس��ت. قرآن كريم هر جا از پيامبر 
اكرم)ص( ياد مي كند به عنوان رس��ول اهلل ياد مي كند: »لقد كان 
لكم في رسول اهلل اسوه الحس��نه« و روايات نيز هميشه مي گويد 
رس��ول اهلل. در واقع پيغمبر خداست. حضرت محمد)ص( پيامبر 
همه جهانيان است و تنها پيامبر مس��لمانان نيست و به كار بردن 
تعبير »پيامبر اسالم« درست نيست و اين واژه ساخته غربي هاست. 
انگليس��ي ها چون پيامبر)ص( را قبول نداشتند و نمي خواستند 
ايشان به عنوان پيامبر )ص( همه بشريت معرفي شود، اين تعبير را 
درست كردند و در يك قرن اخير بر سر زبان ها انداختند. در حالي 
كه پيغمبر براي همه بشريت آمده است و مسلمان و غيرمسلمان 
ندارد. در طول ۱۳قرن بعد از اس��الم در هيچ نوشته اي از بزرگان 
دين يا تعابيرشان، تعبير پيامبر اسالم به كار نرفته و مسلمانان همه 
حضرت محمد)ص( را با عنوان رسول اهلل و پيامبر خدا مي شناسند 
اما انگليسي ها براي پيشبرد اهداف ضداسالمي خود اين تعبير را 

درست كردند و متأسفانه در ميان ما هم رواج يافته است. 
منبع:كانال تلگرامي »استاد احمد عابدي«

   آیينه نفس

جمهوري اسالمي سالمت اجتماعي مردم را به بازي نمي گيرد

سيدنظام الدين موسوي توئيت كرد: اوباما، كلينتون و ساير مقامات دولت وقت امريكا صراحتاً 
گفتند كه بر بستر اغتشاشات سال۸۸ توانستند اجماع جهاني براي تحريم ايران را فراهم كنند. 
در شرايطي كه ايران به سازمان شانگهاي پيوسته، مذاكرات هسته اي به نقطه اوج رسيده و توپ 

در زمين امريكاست، بلواسازي داخلي، بازي در كدام سناريوست؟

س��يداحمد خوئي در كانال تلگرامي خود نوش��ت: حكومت 
جمهوري اس��المي مي تواند هزينه مبارزه با فساد اخالقي را 
كنار بگذارد، مي تواند بس��اط حجاب اجب��اري را جمع كند و 
بگويد هر كس در هر آلودگي كه خواس��ت فرو رود و هر كس 
خودش گليمش را از جامعه پر از فساد بيرون بكشد. همانطور 
كه شاهنشاه آريامهر يك مرداب مكنده اي مثل شهرنو ساخته 
بود و مهم نبود كه در آن چقدر آدم مي سوزند و تباه مي شوند. 

چسبيدن به قدرت و مردم را به هيچ گرفتن، كاري دارد؟
حكومت جمهوري اسالمي مثل بن سلمان سعودي مي تواند 
مردم را س��رگرم كاباره و بار كند و قشري از طرفداران مست و 
اليعقل را به دنبال خود كشيده و ابزار محبوبيت قدرت كند... 
جوانان را بازيچه و خمار كند و خوشحال باشد كه فساد را در ذيل 

شعار آزادي هاي اجتماعي رواج داده است. 
اما حكومت جمهوري اس��المي اين كار را نمي كند و سالمت 
اجتماعي مردم را به بازي نمي گيرد، چون معتقد است حجاب 
شرعي مردم را از آسيب حفظ مي كند، لذا پشت اجراي حجاب 
اجتماعي محكم ايستاده  است ، آيا رهبر اين كشور كه مي گويد 
يك قدم از حجاب عقب نشيني نمي كند، دست و زبانش كج بود 
مثل اصحاب سكوالر و مدعي اصالح طلبي پوپوليست باشد و 

آنچه هوسراني مردم است را تهييج و تحريك كند؟  خير!
جريان انقالبي نمي توانس��ت گروه��ي از جوان هاي رنگارنگ 
و غيرمتعهد به روابط ش��رعي را دور خود جم��ع كند و با آنها 
بگويد و بخندد بدون اينكه خيانت اجتماعي كه در حق آنان و 
فرزندان شان مي كند را به اطالع شان برساند و از پشت خنجر 

به آنان بزند! چرا!
اما جمهوري اسالمي ايران اين هزينه را به جان خريده، و مردانه 
پاي اين حكم نجاتبخش شرعي حامل سالمت جامعه ايستاده 
است و اگر چه گاهي با اختالل و بعضاً سوءتدبير، تالش مي كند 
طوري نشود كه گسترش بي حجابي به واسطه آزادي آن منجر 
به فساد اجتماعي و نابودي بيشتر خانواده ها بشود. در اين بين 

از طعنه و تشر هم در امان نيست كه تو هستي كه دين مردم را 
تضعيف كرده اي، در حالي كه اگر جمهوري اسالمي نبود، اين 
ايران بود كه به جاي تركيه و ارمنستان و دوبي و غيره مرتع و 
هدف فساد و عياشي ايراني و همسايگان بود، همانطور كه قبل 

از انقالب اينچنين بود. 
نمونه اين س��قوط اجتماعي اكن��ون در اروپا موجود اس��ت؛ 
سقوطي كه كمتر از اختالس و فساد اقتصادي به جامعه آسيب 
نزده است. در حالي كه با رياكاري و دجل اين گسترش فساد 
به »بيرون ب��ودن دو تار مو« تعبير مي ش��ود، جامعه هر روز با 
همين توجيهات خراب تر و فاسد تر شده و بنيان خانواده ايراني 
ضعيف تر و ضعيف تر شده است و سفهاي قوم از اين توجيه بافي 

دست نمي كشند. 
حاصل سقوط خانواده و عدم رعايت شرع كشورهايي است با 
دهها برابر دزدي و جنايت و تجاوز به عنف و ميزان تولد فرزند 
خارج از خانواده حاصل همباشي كوتاه مدت. اين چيزي نيست 
كه پنهان باشد و اگر چه ما ممكن است مايل به تغيير روش 
حكومت و دقت بيش��تر آن در برخورد با مردم باش��يم اما در 
نهايت كار نبايد به جايي برسد كه اين اعتراض عامل چيره شدن 
جريان ويرانگر فساد گردد. اگر اين كار را با دستان خود كرديم 
كسي جز خودمان براي نابودي نسل و فرزندمان قابل سرزنش 
نيست. مخصوصاً جمهوري اسالمي ايران كه در چنين نقاطي 
تنها رهايش كرده ايم، فردا دجل است كه بگوييم تو دين مردم 
را گرفتي! اين ما بچه مسلمان ها هستيم كه با اين توجيه بافي ها 

مشغول سلب دين و شرع از جامعه و مردم هستيم. 

بلواسازي داخلي  بازي در كدام سناريوست؟
محمدرضا سرشار در كانال تلگرامي خود نوشت:  ارذال و اوباش مدعي مخالفت با حجاب، از سر بانوي متديني 
كه در حال عبور از خيابان است چادر برمي دارند. اين به قول خودشان بي ناموس ها، از قدرت پياده اند و چنين 
مي كنند. اگر روزی خداي ناكرده به قدرت برسند، به زدن چوب حراج به همسران و دختران و خواهران و 

مادران خود اكتفا نخواهند كرد، بلكه نواميس مؤمنان را نيز در مأل عام به حراج خواهند گذاشت.

اگر به قدرت برسيد چه مي كنيد؟

8 ضرب المثل مديريتي
در پستي كه در كانال هاي تلگرامي 
به اش��تراك گذاشته ش��ده، هشت 
ضرب المثل مديريتي از هشت كشور 
جه��ان گ��رد آم��ده اس��ت. اي��ن 

ضرب المثل ها عبارتند از:
۱( جامائي��كا: قب��ل از آنك��ه از 
رودخانه عبور كني، به تمس��اح نگو 

»دهن گنده«. 
تفسير: تا وقتي به كسي نياز داري، او را تحمل و با او مدارا كن. 

۲( هائيتي: اگر مي خواهي جوجه هايت س��ر از تخم بيرون آورند، خ��ودت روي تخم مرغ ها 
بخواب. 

تفسير: اگر به دنبال آن هس��تي كه كارت را به بهترين ش��كل انجام دهي، آن را به شخص 
ديگري غير از خودت مسپار. 

۳( التين: يك خرگوش احمق، براي النه  خود سه ورودي تعبيه مي كند. 
تفس�ير: اگر خواهان امنيت هس��تي، عقل حكم مي كند كه راه دخالت ديگران را در امور 

خودت بر آنها ببندي.
۴( آفريقا: هر سوسك از ديد مادرش به زيبايي غزال است. 

تفسير:معادل فارسي اش مي شود، اگر در ديده  مجنون نشيني، به غير از خوبي ليلي نبيني. 
۵( روسي: بشكه  خالي بلندترين صدا را ايجاد مي كند. 
تفسير: هياهو و ادعاي زياد نشان از تهي بودن دارد. 

۶( اسپانيا: براي پختن يك املت خوشمزه، حداقل بايد يك تخم مرغ شكست. 
تفسير: بدون صرف هزينه به نتيجه  مطلوب دست نخواهي يافت.

۷( روسي: هر كه چاقوي بزرگي در دست دارد، لزوماً آشپز ماهري نيست. 
تفسير:دسترسي به امكانات مطلوب ضامن موفقيت نيست. 

۸( ژاپني: اگر مي خواهي جاي رئيست بنشيني پس هلش بده بره باال . 
تفسير:براي پيشرفت زيرآب كسي رو نزن. 

 دانشگاه كلرادو:
 آيا مي خواهيد از مغز خود مراقبت كنيد؟ قدم بزنيد! 

كانال تلگرامي »شرق« خبر داد: بر 
اس��اس مطالعات جديد، ش��ش ماه 
پياده روي تن��د و البته ب��ه صورت 
منظم سبب ارتقای سالمت دستگاه 
قلبي عروقي، بهبود ماده سفيد مغز 
و همچنين حافظه مي شود. پژوهشي 
جديد از دانشگاه ايالتي كلرادو نشان 
مي دهد ممكن اس��ت بتوانيم روند 
پيري را حداقل در مورد مغز به تأخير بيندازيم و از آن دوري كنيم. بر اساس اين مطالعه كه در 
مجله نوروايميج منتشر شده است، شركت كنندگاني كه شش ماه پياده روي سريع و منظم را 
به پايان رساندند، در مقايسه با افرادي كه تمرينات كششي و تعادلي را براي مدت زمان مشابه 
انجام مي دادند، آمادگي قلبي- عروقي بيشتري داشتند و بهبود در ماده سفيد مغز و حافظه 

را به ميزان باالتري تجربه كردند. 

مهسا اميني و زينب عصام 
رسانه هاي غربي چگونه با مرگ بازي مي كنند؟

كانال »دانا« نوش��ت: نحوه پوشش 
ش��هادت دختر ۱۵س��اله عراقي با 
ش��ليك نظامي��ان امريكاي��ي و 
درگذشت »مهسا اميني« در ايران، 
استاندارد دوگانه رسانه هاي غربي و 
تالش آنها براي سياس��ي كردن اين 
حادثه ناگوار را برجسته كرده است. 
الميادين نوش��ته »زين��ب عصام« 
توسط نظاميان اش��غالگر امريكايي كشته شد اما هيچ كش��وري نه محكوم كرد و نه صداي 
اعتراض را به امريكا رساند، حتي سازمان ملل، نهادهاي تابعه و كشورهاي غربي نيز صداي شان 
براي او درنيامد. در روز جمعه اما خبر فوت يك دختر ايراني قبل از روشن شدن جزئيات و اعالم 
آن توسط منابع رس��مي، خبر تيتر يك رسانه ها ش��د، چراكه اين رخداد، خبري »چرب«، 
»جذاب« و »مناسب تيترهاي براق« براي رسانه هاي غربي بود. با مرور سريع در گوگل، نحوه 
برخورد رس��انه ها با درگذشت مهسا اميني مشخص ش��د؛ روايت هايي غيرواضح و اتهاماتي 
بي پايه و اساس. رسانه هاي غربي و برخي رسانه هاي عربي افكار عمومي را عليه ايران هدايت 
مي كنند؛ روندي كه تحريك مستقيم و بسيج آشكار عليه تهران است. اگر موضوع مهم واقعاً 
جان انسان ها باشد. اين اهميت و ارزش در رسانه هاي غربي و عربي امري گزينشي بود كه بر 

اساس مواضع سياسي خود، در مورد ايران اغراق كرده و مردم را گمراه كردند.  

چرا بايد تحول انجام بگيرد؟
كان��ال تلگرام��ي »كلبه انديش��ه و 
فرهنگ« بخش��ي از بيان��ات رهبر 
معظم انقالب مورخ۱۴00/0۲/۲۱ را 
به اشتراك گذاشت: مقصود از تحول، 
ايجاد يك حركت جهشي و جهادي 
است در همه  بخش هاي اداري كشور 
و بخش ه��اي حكمران��ي كش��ور و 
از  بخش هاي��ي  در  همچني��ن 
سبك زندگي عمومي و به طور خالصه، حفظ و تقويت اصول و خطوط اساسي انقالب و نوآوري 
در شيوه ها و روش ها و كاركردها. مراد از تحول در بيان ما و در منطق ما عبارت است از اينكه 
ما به سمت تقويت مباني انقالب و اصول انقالب و خطوط اصلي انقالب حركت كنيم، منتها با 
شيوه هاي نو و با نوآوري و ابتكار. لزوم اين حركت به خاطر اين است كه در كنار پيشرفت هاي 
كشور و موفقيت هاي كشور كه زياد است، در جاهايي عقب ماندگي داريم و مشكالت مزمن شده 
داريم كه اين مشكالت بايستي حل بش��ود. در حوزه  اقتصاد،  در حوزه  عدالت، به طور جدي 
مشكل داريم، در زمينه  آسيب هاي اجتماعي مشكالت اساسي داريم كه بعضي از اينها حقيقتاً 
به صورت بيم��اري مزمن هم درآمده و نياز ب��ه راه  حل هاي جدي دارد، ع��الوه  بر اينكه اين 
عقب ماندگي ها وجود دارد و ناشي از غفلت هاي ما است. عالوه  بر اينها بر اثر همين غفلت هاي 
ما، بسياري از ظرفيت ها معطل مانده.  ... و اين مايه  خسارت براي منافع ملي است. خب اين 
مشكالت را با يك حركت عادي نمي شود برطرف كرد، با اين حركت معمولي عادي كه در كار 
اداره  حكمراني كشور هست نمي شود، يك حركت فوق العاده الزم است، يك حركت جهشي 
الزم است، يك حركت ابتكاري الزم است. بايد نوآوري وجود داشته باشد و اين كار بايد انجام 
بگيرد. اين جزو مسلماِت اين دوره  از انقالب است براي گام دوم. حوزه  تحول هم كه اين تحول 
در كجاها بايد انج��ام بگيرد، همان طور كه قباًل اش��اره كردم، ه��م در بخش هاي گوناگون 
حكمراني و بخش هاي مديريتي كشور اس��ت كه خب در زمينه هاي اقتصاد، در  زمينه هاي 
مسائل اجتماعي، در زمينه هاي مسائل فكري، مشخص است كم كاري هايي وجود دارد و رفت 
و برگشت هاي اداري، كاغذبازي ها و ديوان ساالري هاي زائد و مقررات غيرمفيد و گاهي مضر، 
مانع از تالش است - هم در زمينه  اقتصاد كه خيلي واضح اس��ت و هم در زمينه هاي ديگر- 
بنابراين يك حوزه  مهم براي تحول، همين بخش هاي مديريتي كشور است، يك بخش هم 
در مورد زندگي عمومي مردم است كه در اين زمينه ها هم به معناي واقعي كلمه در بعضي از 
بخش ها بايس��تي تحولي حركت كرد. عادات غلطي در بين ما مردم وج��ود دارد كه با اينها 
بايستي برخورد كرد. با نصيحت و توصيه و راه حل هاي جزئي نمي شود كار كرد، يك كار تحولي 
الزم است، مثاًل فرض كنيد قضيه  اسراف. در كشور ما اسراف وجود دارد، اسراف آب، اسراف 
مواد غذايي، اسراف برق. مسابقه  تجمل كه حاال ما اشرافي گري را نفي كرديم و زشت شمرديم 
كه به جاي خود مطلِب كاماًل درس��تي اس��ت لكن مشكل اينجاس��ت كه ريخت و پاش هاي 
اشرافي گرانه به طبقات غيراشرافي هم در واقع س��رايت كرده و متأسفانه مسابقه  تجمل در 
ازدواج ها، در خانواده ها و كارهاي گوناگون وجود دارد و بايد با آن مبارزه كرد يا باال رفتن سن 
ازدواج، يا پيري جمعيت كشور و همين مسائلي كه در بيانات بعضي از دوستان هم بود. خب 

پس همه  اينها حوزه هاي لزوم تحول است، در همه  اينها بايستي تحول به وجود بيايد. 

در سخن بزرگان تفرقه به »صورت« است
دكتر يونس شكرخواه در كانال تلگرامي خود، بخشي از كتاب فيه ما فيه را 

به اشتراك گذاشت. حضرت موالنا فرموده اند: صورت و معني.
سخن هاي بزرگان اگر به  صد صورت مختلف باشد، چون حق يكيست و 
راه يكيست سخن دو چون باشد اما به صورت مخالف مي نمايد به معني 
يكيست و تفرقه در صورتس��ت و در معني همه جمعيت است چنانك 
اميري بفرمايد كه خيم��ه بدوزند، يكي ريس��مان مي تابد، يكي ميخ 
مي زند، يكي جامه مي بافد و يكي دوزد و يكي مي درد و يكي س��وزن 
مي زند، اين صورت ها اگر چه از روي ظاهر مختلف و متفرقند اما از روي 
معني جمعند و يكي كار مي كنند و همچنين احوال اين عالم نيز چون 

درنگري همه بندگي حق مي كنند.  

اخالق درست ميشه اما پول نه؟!
كانال تلگرامي »حامين مديا« نوشت: خيلي عجيبه اگه يه خواستگار پولدار 
باشه ولي اخالق ناپسند داشته باشه، دوروبريا ميگن تو زندگي درست ميشه 
و باهم حل مي كنين ولي اگه اخالقش ميزون باشه و وضع ماليش ضعيف 

باشه، كسي نميگه عيب نداره، كم كم وضعتون خوب ميشه!

 موشك »كرم ابريشم« 
كابوس شناورهاي سعودي

عليرضا تقوي نيا در كانال تلگرامي خود نوشت: در رژه نيروهاي يمني 
از موشكي مشابه HY2)كرم ابريشم( رونمايي شد كه سرجنگي بسيار 
قدرتمندي دارد و هدايت آن به صورت فروسرخ است، يعني با استفاده 
از حرارت شناورها به سوي آنها مي رود و سازه اي را كه بيشترين گرما 
از آن ساطع ش��ود، نابود مي سازد. اين موشك س��رعتي مادون صوت 
دارد اما س��ر جنگي ۶00 كيلوگرمي آن با اصابت به هر كش��تي باعث 
نابودي اش مي ش��ود. ايران در هنگامه جنگ نفتكش ها اين موشك را 
از چين خريداري كرد و با تشكيل تيپ موشكي سلمان و استقرار كرم 
ابريشم در شبه جزيره فاو، توانست ضربات قابل توجهي را به كشتي هاي 
امريكاي��ي و نفتكش هاي كويتي و حتي اس��كله نفتي بندر االحمدي 
كويت وارد آورد. با ورود اين موش��ك به نبرد دريايي با سعودي، بدون 
ترديد نفتكش هاي اين پادش��اهي و اس��رائيل ديگر با خيال آسوده از 

درياي سرخ عبور نخواهند كرد.

|  1444 صف��ر   27  | مه��ر  1401   2 5| روزنامه جوان |  شماره  6584ش��نبه 


