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گویا قرار است سد مقابل پول های 
ایران در کره جنوبی شکســته شــود، 
چراکه دیــروز وزارت امور خارجه کره 
جنوبی در بیانیه ای از موافقت این کشور 
با آزادسازی فوری پول های بلوکه شده 

ایران در بانک های کره ای خبر داد.
آن طور که ایسنا نوشته وب گاه وزارت 
امور خارجه کره جنوبــی در بیانیه ای 
درباره ســفر چوی جونگ کان، معاون 
وزیر امور خارجه این کشــور به وین و 
دیدارش با علی باقری، معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه ایران و مذاکره کننده 
ارشــد ایران در وین، نوشته، این اولین 
دیدار آن دو بوده است و مذاکرات صریح 
و ســازنده ای درباره روابط ایران - کره، 
ازجمله مسئله دارایی های بلوکه شده 
ایران در کره داشته اند و در این گفت وگو 
معاون وزیر خارجه چوی، ابراز امیدواری 
کرده که مذاکرات احیای برجام به زودی 
به نتیجه برسد و دو طرف موافق بودند 
آزادســازی پول های بلوکه شده ایران 
]در بانک های کره  جنوبــی[ باید فوراً 

انجام شود.
در ادامه بیانیــه وزارت امور خارجه 
کره آمده است: دو طرف توافق کردند 
کارشناســان دو کشــور برای بحث 

پیرامون مسائل مرتبط با انتقال پول های 
بلوکه شــده رایزنی هــای کاری انجام 

دهند.
کــره جنوبــی پیــش از اعمــال 
تحریم های آمریکا علیه ایران، جزء پنج 
کشور خریدار فرآورده های نفتی ایران 
بود و حتی پس از اعمــال تحریم ها در 
مرداد ۹۷ هم، کره ای ها از معافیت ۱۸۰ 
روزه برخوردار شدند و در این مدت هم 
روزانه نزدیک به ۳۵۰ هزار بشکه نفت و 
میعانات گازی از ایران خریداری کردند، 
اما با وجود گذشت بیش از ۳ سال هنوز 
هزینه خرید این فرآورده ها را پرداخت 

نکرده اند.
میزان بدهی کره بــه ایران بین ۷ تا 
۹ میلیارد دالر اعالم شده است. حسین 
تنهایی، رئیس اتاق ایران و کره جنوبی 
ســال گذشــته در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران، درباره مبلــغ بدهی کره 
جنوبی به کشــورمان گفته بود که این 

طلب ۸ و نیم میلیارد دالر است.
اما خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی 
در گزارشــی در دی ماه سال گذشته 
مجموع بدهی کره جنوبی به ایران را ۹ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر اعالم کرد 
و این در شــرایطی بود که رئیس سابق 
بانک مرکــزی در روزهای آخر ســال 
۱۳۹۹ در حاشیه جلسه هیأت دولت در 

جمع خبرنگاران گفت که بدهی کره به 
کشورمان ۷ میلیارد دالر است.

در هر حال چه ۷ میلیارد دالر باشد، 
چه ۹ میلیارد؛ این رقم، باالترین میزان 
پولی است که ایران در کشورهای طرف 
مبادله اقتصادی خود تا پیش از برجام 

داشته است
دو سال و نیم است که ایران و اهالی 
سیاســت خارجه تالش دارنــد تا این 
مبلــغ را آزاد کنند و در همین راســتا 
طیف متنوعی از پیشنهادها را در مقابل 
کره ای ها قــرار داده اند. به گفته رئیس 
اتاق ایران و کره جنوبــی در این زمینه 
»دســتگاه دیپلماســی ما به سئول 
اعالم کرد که اگــر بحث تحریم ها مانع 
پرداخت بدهی های شماست، حداقل 
درخصوص لوازم بهداشــتی و غذایی 
که در ذیل تحریم ها نیست بدهی های 
خود را به ایران پرداخــت کنید. البته 
کره جنوبی قبول کرد و چندین جلسه با 
سفیر این کشور داشتیم اما در عمل هیچ  
اقدامی برای پرداخت بدهی های ایران 
انجام نشده است.« این همان ماجرای 
وعده ارســال یک محموله دو میلیون 
دالری از دارو و مواد غذایی شامل روغن 
خام و خوراک دام از کره جنوبی بود که 

جامه عمل نپوشید.
پس ازآن بود که کره ای ها سروصدای 

تشکیل سازوکار بشردوستانه سر دادند 
و درنهایت چشم بادامی ها پس از چراغ 
ســبز ایاالت متحده بــرای ایجاد یک 
سازوکار بشردوســتانه با ایران، برای 
راه اندازی این کانال تجاری گرچه با تعلل 
و تردید درنهایت پس از رسانه ای شدن 
رایزنی های ایران و جدی تر شدن تهران 
برای پیگیری های حقوقی علیه سئول، 
به ارسال تعداد محدودی از تجهیزات 
پزشکی و دارویی به ایران به مبلغ ۵۰۰ 

هزار دالر اقدام کردند.
مشکل اصلی کجا بوده است؟

اما مشکل اصلی کره ای ها چیست که 
مانع آزادسازی بدهی ها و یا تبدیل آن ها 
به کاال می شوند؟ آن ها مدت هاست که 
می گویند مشغول رایزنی با آمریکایی ها 
هستندتا راهکاری برای پرداخت پول به 
ایرانی ها پیدا کنند و همین کافی است 
تا بتوان حدس زد کــه ماجرا از چه قرار 
است. داســتان  گویی این است که کره 
بدون اجازه امریکا آب نمی خورد و البته 
در این میان خودش هم از موش دوانی ها 

بدش نمی آید.
مهرماه امســال بود که خبر رسید 
بدهی ها قرار است پرداخت شود و پویا 
فیروزی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و 
کره جنوبی در خصوص آخرین وضعیت 
آزادســازی منابع ارزی ایــران در کره 

جنوبی، اظهار کرد: اخیــراً خبرهایی 
مبنی بر اینکه قرار اســت تهاتر کاال در 
ازای منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره 
جنوبی صورت گیرد که این اخبار تماماً 
کذب هســتند.  البته ممکن است یک 
سری کاالهای دارویی و ضروری مانند 
واکسن کرونا از طریق این منابع به کشور 
وارد شوند چراکه این محصول در حال 
حاضر جزو نیازهای اصلی کشور است و 

از هر روشی ممکن است تأمین شود.
فیروزی با اشاره به وضعیت تجارت 
ایران و کره جنوبی ادامه داد: باوجوداین 
حجم از منابع ارزی که در کره جنوبی 
بلوکه شده اســت، تجارت ایران و کره 
جنوبی نیز تحت تأثیــر قرارگرفته به 
طوری که بازاریابی محصوالت ایرانی در 
این کشور همانند سابق انجام نمی گیرد 
یعنی انگیزه صادرکنندگان ایرانی نیز 

تاحدودی کمتر از قبل شده است.
به گفته وی بازگشت به سطح تجاری 
سابق و آزادسازی منابع ارزی ایران در 
کره جنوبی فقط و فقــط منوط به رفع 
تحریم های ظالمانه از ســوی آمریکا 
نیست و سیاست های داخلی و خارجی 
کره جنوبی نیز می تواند در تسریع روند 

آزادسازی منابع تأثیرگذار باشد.
پس ازآن بود کــه در همان مهرماه 
خبرگزاری یونهاپ به نقــل از وزارت 
خارجه کره جنوبی اعالم کرد، حسین 
امیر عبداللهیان و چونگ ایو-یونگ با 
یکدیگر برای آزادسازی این پول های 
بلوکه شــده گفت وگو کرده اند و وزیر 
خارجه کره جنوبی در پاسخ به تقاضای 
امیر عبداللهیان برای »دوچندان کردن 
تالش های« سئول به منظور آزادسازی 
پول های توقیف شــده ایران به او گفته 
است کشــورش تمام تالش خود را در 
این راه به کار بسته، که نتیجه آن به گفته 
وزیر خارجه کره جنوبی، شامل استفاده 
از این پول برای »پرداخت بدهی ایران 
به سازمان ملل و تضمین تجارت انسان 

دوستانه« است.
در همین راســتا بود که در آبان ماه 
خبر آمد ۳.۵ میلیارد دالر از دارا یی های 
بلوکه شــده ایران آزادشــده است، اما 
حســین تنهایی، رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و کره جنوبی آب پاکی 
را روی دســت همه ریخت و گفت که 
۳.۵ میلیارد دالر پولی که ادعا می شود 
آزادشده از محل دارایی هایی ایران در 
کره جنوبی نبوده اســت. او از شرایط 
نامساعد مبادالت دو کشــور خبر داد 
و اعالم کرد که بیشــتر شــرکت های 
کوچک و متوسط به صورت غیررسمی 
کار می کنند ولی شرکت های بزرگ در 

کره جنوبی ازآنجاکه بیشتر با آمریکا کار 
می کنند، با ایران کار نمی کنند و حجم 
مبادالت کشور بســیار اندک و کمتر از 
۱۵۰ میلیون دالر است. میزان صادرات 
ما به این کشور بســیار محدود بوده و 
بیشتر مربوط به مواد نفتی و پتروشیمی 
است که به صورت غیرمستقیم به این 

کشور صادر می شود.
همان زمان هم خبری دیگر خشم 
ایرانیان را برانگیخــت و آن اهدای دو 
هزار ماسک از سوی سفارت کشور کره 
جنوبی به بیمارستان آتیه تهران بود. به 
این ترتیب سفیر کره که اوضاع را خراب 
دید در حســاب توئیتری خود با ارائه 
توضیحاتی تالش کرد تــا به انتقادات 
واکنش نشان دهد و این چنین بود که 
نوشت: »دوســتی ایران و کره ۶۰ سال 
قدمت دارد. کره برای حمایت از ایران 
در امور پناهندگان افغان به ایران معادل 
۲۷ میلیون دالر کمک کرد و همچنین 
با کمک حدود ۸ میلیون دالری از ایران 
در مبارزه با کووید حمایت کرد که شامل 
۱ میلیون واکسن آسترازنکا، ۱ میلیون 

ماسک و کیت های پی سی آر هست.«
و اکنون بعــد از دو مــاه و در میانه 
مذاکــرات احیای برجام بــاز هم خبر 
رســیده که کره ای ها برای بازپرداخت 
پول هــای بلوکه شــده موافقت کامل 
کرده اند؛ آن ها از ایران درخواست مالقات 
کرده اند و آن طور که علی باقری، معاون 
سیاسی وزارت خارجه گفته این توافق در 
راستای روابط دو کشور بوده و هیچ ربطی 
به مذاکرات هسته ای ندارد؛ با این حال 
نمی توان منکر نقش مهم این تصمیم 
در احیای روابط ۶۰ ساله دو کشور شد؛ 
هرچند باید دید این بار هم وعده وعید 
است و یا چشــم بادامی ها به قول خود 

عمل می کنند.

کره جنوبی وعده آزادسازی فوری پول های ایران را داد

بهبود روابط٦٠ ساله؟ 

خبر

در دومیــن ســالگرد ســقوط هواپیمای 
اوکراینــی؛ الجزیره،گــزارش داد کــه کانادا و 
کشورهای اروپایی اعالم کردند مذاکره با ایران را 
بر سر غرامت هواپیمای اوکراینی به قصد ارجاع 

به مراجع بین المللی متوقف کرده اند.
به گزارش جمــاران؛ این کشــورها مدعی 
هســتند که تالش برای مذاکره با ایران درباره 
پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیمای 
اوکراینی بیهوده اســت. وزارت خارجه ایران اما 
با انتشار بیانیه ای در دومین سالگرد این حادثه 
اعالم کرد جمهوری اسالمی ایران به رغم اقدامات 
خالف قانون برخی کشور های خاص که در حال 
تالش برای سوءاســتفاده از این واقعه دردناک 
و آالم بازماندگان در راســتای اغراض سیاسی 
خود می باشند.بار دیگر تاکید می کند همچنان 
آمادگی دارد تا با هر یک از کشور های مرتبط به 
صورت دوجانبه در خصــوص اقدامات صورت 
گرفته بر اساس حسن نیت، احترام به حاکمیت 
کشــور ها و قوانین داخلی و تعهدات بین المللی 
دولت ها، بر اســاس دســتور کار موافقت شده، 

مذاکره کند.
در هفته گذشــته یک دادگاه در کانادا برای 
بازماندگان شــش قربانی هواپیمای اوکراینی 
که دو ســال پیش با اصابت موشــک در ایران 
ســقوط کرد، حدود ۸۰ میلیــون دالر غرامت 
تعیین کرده اســت .به گزارش فرانس۲۴، پرواز 
 )PS۷۵۲ (خطوط هوایی بین المللی اوکراین
اندکی پس از برخاســتن از فرودگاه تهران در ۸ 
ژانویه ۲۰۲۰ سرنگون شد و همه ۱۷۶ سرنشین 

آن - از جمله ۸۵ شهروند کانادایی و مقیم دائمی 
این کشور- کشته شــدند .قاضی یک دادگاه در 
اونتاریو مبلغ ۱۰۷ میلیــون دالر کانادا معادل 
۸۳ میلیــون دالر آمریکا بــه اضافه هزینه های 
حاشیه ای را به عنوان غرامت تعیین کرده است. 
او در مورد نحوه اخذ این غرامت از دولت ایران نیز 
گفته تهران در کانادا و سایر نقاط جهان اموالی 
دارد که می  توان به عنوان غرامت آن ها را ضبط 
کرد. وکالی ایــن خانواده ها هنوز در مورد مبلغ 
غرامت اظهارنظری نکرده اند، اما مبلغ اولیه ای 
که آن ها برای غرامت در دادخواست خود آورده 
بودند ۵/۱ میلیارد دالر کانادا بوده است.از سوی 
دیگرادوارد بلوبابا، قاضی ایــن دادگاه در ماه مه 
مدعی شده بود شــلیک به هواپیمای اوکراینی 
عمدی و براساس قوانین کیفری کانادا اقدامی 
تروریستی بوده اســت. وزارت خارجه ایران در 
واکنش به ایــن رای، آن را بی اســاس توصیف 

کرده بود.دردومین جلســه دادگاه رســیدگی 
کننده به حادثه هواپیمای اوکراینی سیدمحمود 
علیزاده طباطبایی، وکیل برخی از خانواده های 
جانباختگان این سانحه،اعالم کرد که اعتراض 
خانواده ها به کیفرخواست مطروحه کماکان باقی 
است.سیدمحمود علیزاده طباطبایی گفت: در 
کیفرخواست برای چهار متهم اول پرونده، عنوان 
قتل غیرعمد طرح شده که خانواده ها نسبت به 
این مساله اعتراض دارند و خواستار طرح مساله 
قتل عمد هســتند. علیزاده طباطبایی درباره 
استدالل این خانواده ها مبنی بر لزوم تغییرعنوان 
قتل غیرعمد به قتل عمد در کیفرخواست تصریح 
کرد: در پرونده های محیط زیستی می بینیم که 
محیط بانان که توسط شکارچیان مورد تهدید 
قرار گرفتنــد و از نظر قانونی حــق تیراندازی 
هم دارند- اما باید از کمر بــه پایین تیراندازی 
کنند- در صورت درگیری و تیراندازی برایشان 

قتل عمد در نظر گرفته شده و محکوم به قصاص 
شــدند، اما در این پرونده قانون تصریح دارد که 
حق شلیک نداشــتند. وی افزود: کیفرخواست 
چهار نفر را قتل غیرعمد و بقیه را ســهل انگاری 
در انجام وظیفه خوانده اســت، در حالی که اگر 
برای چهار نفر اول قتل عمد در نظر گرفته شود، 
بقیه معاونت در قتل عمد حســاب می شــوند.

علیزاده طباطبایی بــا تاکید دوبــاره بر اینکه 
کیفرخواست فعلی مورد قبول خانواده ها نیست، 
گفت: کیفرخواست براساس گزارش کارشناسی 
صادر می شود که به ما ابالغ نشده است و زمانی 
که به ما ابالغ شود ما حق اعتراض داریم و هیات 

کارشناسی بی طرفانه مورد نیاز است.
 بیانیه وزارت خارجه 

درباره سانحه هواپیمای اوکراینی
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
اما به مناسبت دومین سالروز سانحه هواپیمای 
اوکراینی بیانیه ای را صادر کرد .در این بیانیه آمده 
اســت: در حوزه هوانوردی، گروه فنی مستقل 
مسئول بررسی ســانحه، گزارش فنی سانحه را 
در چارچوب کنوانسیون هوانوردی بین المللی 
)کنوانسیون ۱۹۴۴ شــیکاگو( و ضمایم آن، با 
تعامل و همکاری کشــور های ذیربط و سازمان 
بین المللی هوانوردی بین المللی )ایکائو( در موعد 
مقرر به صورت عمومی منتشــر نمود که مورد 
استقبال حداکثری کشور های شرکت کننده در 
فرآیند بررسی سانحه قرار گرفت. در ادامه تاکید 
شــده در زمینه امور کیفری و قضایی سانحه، 
همانگونه که به اطالع عموم رسیده است، سازمان 

قضایی نیرو های مسلح و دادستانی نظامی تهران 
وفق وظایف ذاتی و قانونی خود، تحقیقات کیفری 
الزم را با دقت و با تأکید بر تحقق عدالت انجام داده 
است.تاکنون چندین جلسه از دادگاه رسیدگی 
به متهمین این ســانحه، با حضور خانواده های 
جان باختگان برگزار گردیده است.در بیانیه آمده 
در خصوص دلجویی از خانواده های داغدار این 
سانحه و کاهش آالم آنها، هیأت محترم وزیران بر 
اساس حسن نیت در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ طی 
مصوبه ای، نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت 
به خانواده های کلیه قربانیان )بدون هیچگونه 

تبعیض از قبیل تابعیت آنها( اقدام کرده است.
در راستای اجرای این تصویب نامه، ستادی 
در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد که اقدامات 
الزم را برای انجام فرآیند پرداخت معمول داشته 
و تاکنون به تعدادی از خانواده ها، پرداخت هایی 
را وفق مقــررات مربوطه انجام داده اســت.در 
این راستا طی یادداشــت هایی به سفارت های 
دولت های ذیربط آمادگی پرداخت به بازماندگان 

۳۰ تبعه خارجی سانحه اعالم شده است.
 تاکنون ۷۳ پرونده شهید 

تشکیل شده است
در همین راستا،  رئیس سازمان بنیاد شهید 
گفت: بنیاد شهید در صورت تمایل خانواده های 
قربانیان حادثه ســقوط هواپیمــای اوکراینی 

آمادگی ارائه خدمات به آنان را دارد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، افزود: از میان 
۱۳۳ خانواده شناسایی شــده در ایران تاکنون 
۷۳ پرونده شهید تشکیل شده است .بسیاری از 
خانواده های قربانیان این حادثه در خارج از کشور 
هستند، بنیاد شــهید این آمادگی را دارد که در 
صورت موافقت خانواده این افراد برای آنان نیز 

پرونده شهید تشکیل و خدمات ارائه دهد.

کانادا و کشورهای اروپایی مدعی توقف مذاکره با ایران شدند؛
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 خبر رسیده که کره ای ها 
با اعالم موافقت کامل 

برای بازپرداخت پول های 
بلوکه شده؛ از ایران 

درخواست مالقات کرده اند 
و آن طور که علی باقری، 

معاون سیاسی وزارت 
خارجه گفته این توافق 

در راستای روابط دو 
کشور بوده و هیچ ربطی به 
مذاکرات هسته ای ندارد؛ 

با این حال باید دید این 
بار هم وعده وعید است یا 

چشم بادامی ها به قول خود 
عمل می کنند

نفیسه زارع کهن

هدف از حمله موشکی به 
عین االسد کشتار آمریکایی ها نبود

استاد دانشگاه امام حسین در سالگرد حمله 
به عین االســد تاکید کــرد: هــدف از حمله به 
عین االســد کشــتار نبود که اگر می خواستیم 
ســربازان آمریکایی را مورد هدف قــرار دهیم، 

موشک را وسط آسایشگاه آن ها می زدیم.
سردار سرتیپ پاسدار فتح اهلل جعفری،گفت: 
تا زمان انجام این عملیات کسی جرات نکرده بود 
به این شــکل یکی از پایگاه های مهم آمریکا در 
منطقه را مورد حمله قرار دهد. سردار حاجی زاده 
که از فرماندهان شــجاع و یادگار شهید حسن 
طهرانی مقدم اســت کار بزرگی انجام داد و با به 
کارگیری موشــک های نقطه زن، بــا دقت باال 
تجهیزات آمریکایی در پایگاه عین االسد را هدف 

قرار داد.
وی تاکیــد کــرد: عملیات حمله بــه پایگاه 
عین االســد نشــان داد ما هم توان و هم جرات 
برخورد با ایاالت متحده در منطقه را دارا هستیم.

    
قالیباف عضویت در هیأت امنای 

دانشگاه ها را نپذیرفت
درحالی که طی روزهای گذشــته اخباری 
مبنی بر عضویت رئیس مجلس در هیأت امنای 
دانشگاه تهران و دانشــگاه علوم پزشکی تهران 
منتشــر شــد، روابط عمومی مجلس شورای 
اسالمی اعالم کرد که علی قالیباف عضویت در 

هیأت امنای این دو دانشگاه را نپذیرفته است.  
بنابر اطالعیــه این مرکز،  این پیشــنهادها 
ازسوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس 
دانشگاه تهران، مطرح شده که قالیباف به دلیل 
مشــغله های کاری و عــدم امــکان حضور در 

جلسات، آنها را رد کرده است.
    

پایان دوران ماموریت سفیر 
فلسطین در ایران پس از ۴۲ سال

ماموریت صالح الزواوی، ســفیر فلسطین در 
ایران که به شیخ الســفرا مشهور است، در کشور ما 

پایان یافت
به گزارش ایلنا صالح الزواوی روز پنج شنبه در 
پایان ماموریت خود در جمهوری اسالمی ایران، با 
حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و 
خداحافظی کرد. الزواوی دومین سفیر فلسطین 
در ایران اســت که از ســال ۱۳۶۱ این مسئولت را 

برعهده داشت.
    

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران:
 زمینه انتقام از آمریکایی ها را

 در خانه هایشان فراهم می کنیم
 فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت:همه جا الزم نیست ما به صورت 
مباشر حضور داشته باشیم هر جا که الزم باشد 
زمینه انتقام از آمریکایی ها را از درون خانه های 
خودشــان و با افرادی از کنار دســت خودشان 
فراهم می کنیم بدون این که ما حضور داشــته 

باشیم.
سردار اسماعیل قاآنی در کنگره بین المللی 
جبهه مقاومت یادواره شــهدای مهاجر مدافع 
حرم در مشــهد افزود: ما با تدبیــر خودمان با 
دشمنان و جنایت ترور سردار سلیمانی برخورد 
می کنیم، رفتار و سبک و ســیاق برخورد ما با 
سبک و ســیاق و رفتار دشــمن متفاوت است.

وی ادامه داد:دآنها به مســیر حق و وجدان های 
بیدار انسان ها حمله کردند و حتماً مورد تهاجم 
وجدان های بیدار انسان ها در سراسر دنیا قرار 

می گیرند.
    

علم الهدی:
مذاکره با غربی ها برای کاهش هزینه 

مقاومت است، اشکالی ندارد
امام جمعه مشهد در خطبه های پیش از نماز 
جمعه اعالم کــرد اگر مذاکره مســئوالن امروز 
ما با غربی ها برای کاهش هزینه مقاومت اســت 
اشــکالی ندارد.به گزارش ایلنا، حجت االسالم 
علم الهدی تاکید کرد: امروز کسانی هستند که در 
فضای مجازی وضعیت امروز ایران را سیاه نمایی 
می کنند. آن ها می گویند زمانــی که آمریکای 
ناپاک در کشور ما حضور داشت، دالر هفت تومان 
بود خوراک و پوشــاکمان این بود. اما امروز که 
آمریکا بیرون رفته دالر هفت تومانی به بیست و 
چند هزار تومان رسیده و وضعیتمان به این شکل 
است. اگر کسی در آن زمان پولی در جیب داشت 
می توانست پنیر و انگور و تکه نانی داشته باشد اما 
کارگر امروز با درآمد ماهانه خود اگر یک سوم آن 
را کنار بگذارد می تواند یک چلو کباب بخرد. امروز 
استکبار از توانمندی موشکی ما می ترسد ولی اگر 
دشمنان بر ما تسلط پیدا کنند آن وقت دیگر هیچ 

چیز نخواهیم داشت.

روی موج کوتاه


