ظرفیت ها و فرصت های کشور برای بالندگی از منظر رهبر
انقالب
فرصت ها
کنار آمدن با واقعیت ها و تالش برای تغییر آن ها و باور کردن
امکان پذیر بودن تغییر
نه اینکه خیال کنید ماا باه ایای هی هاا قاانعی ن یاا ناری بیکااری در کشاور
را اطالع ناداری و نییبینای ن ناهن هیاهی ایای کارهاا ی کاه ان ااف گرف اهن
قدف اول اساتن هیاهی ایای کارهاا قادم ای اول اسات ماا قادم ای بعادی
را بایااد باارداری م اا باارای برداباا ی قاادف بعاادی هی اات م اا در
درجهی اول ایای اسات کاه ماا بادانی میشاود قادف بردابات بعاد از آنای
کااه ف ییاادی اقاادافن میکاای اسااتن اک ااان کناای کااه ایاای اقااداف ی ا
وظیفه استن ی

وظیفهی عظییی

آمادگی کشور برای ی
ما امروز آمااه ی جها
مل

است1

ج ش عظی به سوی پیشرفت
ه یشراریمش م ملا

ی حرکت ب ج و نشلاتم رارا

ی ماا اماروز ی ا

کراو با

ک این م ت مشموانه یک حرکات ظیاش ی یاک جها

ونا ای راه
ه یشراریت

برای خوهش با وجاوه بشااو ه هارا اوً زیرسااخ ای زیاادی آمااد
( 1بیانات در دیدار جیعی از کارآفرینان سراسر کشور)1389 ,

1

بااد ن ع ا در کشااور باااً رف ااهن ماادیری ای قااوی بااه وجااود آمااد اساات
یکاای از مشااکالت مااا در گذباا ههان نبااودن ماادیری ای قااوی و سااال در
کشورمان بود اماروز ماا ت رباهی یا
داری پس ایای یا

مادیریت انقالباِ قاو سای سااله

زیرسااخت اسات زمیناههای کاار فاراه باد اساتن

امید باه پیشارفت زیااد باد اسات وق ای میییناد میاویناد ماا دارو ای را
در کشور ساخ ی که هیاهی دنیاا باه آن اک یااا دارنادن هیاهی دنیاا ها
به آن مبا ال ه ا ندن هاید کاداف از مراکا ع یای دنیاا ها هناوز آن دارو
را ن وان ا ند ب ااازندن مااا توان ا ی ب ااازی ن ایاای خاابن امیااد میدهااد بااه
جوان ما وق ی که م ات مشااهد میکناد کاه ماا بادون اینکاه یا

کشاور

پشاا یبانی داباا ه باباای ن توان اا های از درون خودمااان دانااش ه اا های
را ربد بدهی ن فاوران بادهی ن باه پیشارفت برساانی ن خاب جاوان امیادوار
میشود2

ه هنشااا چنااه تااا از کرااو یای ها نااه ی هاناا

یلاام ای

ایاان ا باا طااو بااوم توانلاام انه ه خوهرااا باا وجااوه
بشاو نااه بلااشا کاا م یلاامنهی امااا بلااشا بلااشا ناااه از
هیگااارا

ریم اناااهم بلاااشا ی از یمشنیاااا

ایااان ا اطااا
ظااار

ها یااا ی بناااه مشاااهان

مشکااان  -هانااا

کااا اال  -ماااا

از وی اطااا

ها م

یلااام ای ها ناااهی کراااو یای

یراامشنا باا آنهااا بلاام ی هاناا

ا ایااها کرهنااه وی

هال اا ایااه وژوکیک و سشاساا و ب شاا ی چشزیااام مااا ناا مااا
توانلاامش خوهمااا ایاان کااا ا انجااام بااهیش م هیااان طااور کااه
( 2بیانات در دیدار جیعی از کارآفرینان سراسر کشور)1389 ,

2

گااا ارش دادنااادن کارهاااای ب رگااای در ایااای زمیناااه ان ااااف گرف اااه در
زمینااهی ساا ول ای بنیااادین جوان ااای مااا توان اا ند بااا پیایاارین بااا
پشاا کارن بااا فراگیاارین کارهااای ب رگاای را ان اااف بدهنااد خاابن این ااا
خی ی امیدبخش

است3

پاااس اماااروز ماااا ت رباااهمان بیشااا ر اساااتن امیااادمان بیشااا ر اساااتن
زیرساااخ امان زیااادتر اسااتن و فصا توانااا ی و فصا ج ااش فاارا رسااید
م اات خااود را بااناخ هن جااوان خااود را بااناخ هن ضااریب باااًی هوباای
کشور بناخ ه باد اساتن پاس فصا ج اش اسات وق ای فصا ج اش
استن پاس کاار اهییات مضااع پیادا میکنادن کاارآفرینی ها باه هیایی
ن بت اهییت مضاع پیدا

میکند4

وجدان کارین ام یاز کارگر ایرانی
ام یاااز دیاااری دارد کااه در ا ااب

جامعااهی کااارگری کشااور مااا یاا

کشااورها نی اات  -باااید در بعضاای از جاهااای دیااار ه ا بااود اسااتن مااا
اطالعاای نااداری ن امااا در کشااور خودمااان ایاای را بااه هش ا دیاادی  -و آن
ایی است که جامع ی کاا ری ماا ه اممناا باز ر هو ا ان ا
و هو ا هیا م اه

نراا هاه کا از بان هناها ها ای وجاها

هین و وجاها م ا اساتن نشاان داد کاه از بقیاهی قشارهای کشاور
اگاار ج ااوتر نی اات  -کااه بااه اک یااال زیاااد از بقیااه ج ااوتر ه ا ه اات -
ًاقاا در صاافود مقاادف اساات در دوران انقااالبن کارگرهااا نقااش ایفااا
( 3بیانات در دیدار جیعی از کارآفرینان سراسر کشور)1389 ,
( 4بیانات در دیدار جیعی از کارآفرینان سراسر کشور)1389 ,
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کردنااد بخصااو

در دوران دفاااع مقاادنن کااارگران از هیااهی نقاااا

کشااورن بااه باایو های گوناااگون بااه ایاای آزمااایش باا رن م اات ایااران
پشاا یبانی رساااندندن جانشااان ران تنشااان ران کاربااان را در خاادمت دفاااع
مقاادن قاارار دادنااد و صااد و صاافای خودبااان را ااباات کردنااد ایاای ها
ام یاز دیار جامعهی کارگری

ماست5

نارش و منطق جی وری اسالمی به کارگر
اس م و نیام اسا م و جمهاو ی اسا م معم اه اسات کا ایان
هو ظام ا ی یعن ا ظام ا کااا آیرین و ایجاااه بنگا یااای ارااموا و
کا آیرین یاک بازوساتی وجاوه نشاروی کاا یاک باازوی هیگار
استم اینها بایه یارهو بارانه و یمکاا ی کنناه نقاش دولاتن ای ااد
ی

خط عادًناهی میاناه بارای ایای هیکااری اساتن ظ ا نشاود ناه آن اا

بااه این ااا تعاار ،کنناادن نااه این ااا از کااار آن ااا کا باذارناادن هی کااداف بااه
کقااو یکاادیار تعاار ،نکننااد اگاار این ااور باباادن آن وقاات جامعااه بااا
ساااالمت و صااافا پااایش خواهاااد رفاااتن ناااه آن پرخوری اااا و اساااراف ا و
زیاد روی ا فرهنا
طبقااه فرهن ا

را اخ خواهاد بادن ناه مترومیات یا

طبقاه بارای آن

ااباات خواهااد بااد ایااین منطااق نظاااف جی ااوری اسااالمی

است6

( 5بیانات در دیدار کارگران و کارآفرینان)1387 ,
( 6بیانات در دیدار کارگران و کارآفرینان)1387 ,
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خ ای ناپذیریی م ت ایران و نا امیدی دبینان
م ت ماا نراا هاه اسات کا از مجایاهه خلام نما راوه و
یمشنی هرمنا

ا مأیو

مشکناهم اماروز طیاو و امیاد دباینان م ات

ایاااران  -یعنااای هیااایی م ااا کبریی آمریکاااا ی و بااابکهی بااایطانی و
خطرناااص ص یونی اا در دنیااا  -ن اابت بااه بااه پیاادا کااردن باار م اات
ایاارانن از بی اات سااال پاایش بیراتااب کی اار اسااتن هااون میبیننااد م اات
ایران با هاه نشااطی مشاغول کرکات کاردن اسات الب اه تب یغاات دسات
آن اساات خودبااان بااا آن ف ااایو و جنایاااتی کااه ان اااف دادناادن هااه در
عاارا ن هااه در افغان ا انن هااه در ف ااطیین بااا هیاایی جنایاااتی کااه ایاای
روزهااا در عاارا دارنااد ان اااف میدهنااد  -کش ا ار مااردفن زناادان ای پن ااان -
ایاای هیااه کارهااای نناا آلودی کااه آمریکااا امااروز دارد ان اااف میدهااد -
بکن هن ههن هاه  -باا هیاهی این اا باا کیاال وقاکاتن دف از کقاو بشار
می نناادن دف از دموکراساای می ننااد و جی ااوری اسااالمی را بااه کرف ااای
موهوف م

میکنناد خاوبن این اا تب یغاات اسات وق ای در میادان عیا

تیغشان بُرنادگی ناداردن دهانشاان را بااز میکننادن کارد می ننادن تب یغاات
میکنندن ایی به خاطر پیشرفت م ات ایاران اسات بااز ها بایاد بایا پایش
برویدن بازه ایی م ات بایاد باه ج او کرکات کناد ایای دهان اا ها ب ا ه
خواهد بدن بعاون ال هاه تعاالی خادای م عاال وعاد کارد اسات کاه م ای
را کااه درصاادد دساا یابی بااه آرمان اساات و تااالش میکناادن بااه موفقیاات
برساند7

( 7بیانات در دیدار کارگران و کارآفرینان)1387 ,
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هییی جامعهی کاارگری بایان ماا اطاالع داریا کاه در برهاهها ی از زماان
تتریکااات گوناااگونی میشااد کااه ب کااه ب واننااد ایاای جامعااه را ی ا

جااوری

مشااوش کننااد افااراد جامعااه  -افااراد عااادی جامعااهن افااراد جامعااهی
کااارگری  -بااا هوباایارین مط ااب دس شااان بااودن ت ا ی نشاادندن تتری ا
نشدند ایاین هوبایاری م ات ایاران اسات ایاین جا و ب رگ اریی نعی اای
خداست8

توانایی م ت ایران برای خودکفایی در تیاف زمینه ها
ایاای م ااتن م اای بااا بصاات می یااون نیااروی ان ااانی و بااا خیاار ب اایار
باارزبااای از ت رباااهها و سااارمایهها  -سااارمایههای ماااادین سااارمایههای
ان ااانین ساارمایههای معنااوی و دانااش و ت ربااه اساات ایاای م ااتن خی اای
هی هااا را در درون خااود دارد مااا ا اار یماا ی ه واز یایمااا
بننهی ی از یا نخوایش

ا یاا

ایماه9

جواباو بودن برنامه اق صاد مقاوم ی در کوز بن یی
به نظر ماا طرک اای «اق صااد مقااوم ی» جاواب میدهاد هیایی م ا هی
ساا ییهبندی بناا یی کااه ابااار کردناادن جااواب داد اگاار هنان ااه بناا یی
س ییهبندی نییشدن اماروز مصارد بنا یی ماا از صاد می یاون لی ار در روز
باًتر میرفت توان ند ایی را کن ارل کننادن کاه خابن اماروز در یا

کاد

خی ی خاوبی ه ات ک ای بایاد جاوری باباد کاه هاید باه بیارون نیاازی
نبابادن کاه التیدل اه نی ات تتاری بنا یی را در برناماه دابا ندن اق صاااد
( 8بیانات در دیدار کارگران و کارآفرینان)1387 ,
( 9فرهن اق صاد مقاوم ی در بیانات رهبر معظ انقالب اسالمی)1392 ,
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مقاوم ی تتاری بنا یی را خن ای کارد و بقیاهی هی هاا ی کاه ماورد نیااز
کشور

است10

ناکارامدی سالح تتری دبیی با توجه به هیت م ولیی
دبیی باا ساالح ناکارآماد تتاری درصادد زمایی زدن م ات ایاران و نظااف
اسااالمی اساات امااا ایاای هاادد خصاایانهن بااا ج اااد اق صااادی م ا وًن و
ماردف ناکاااف میماناد و م اات با رن ایاارانن بااا امیاد سربااار باه آینااد ن بااه
جایاا بای ه خود دست خواهد

یافت11

ظرفیت های کشور ضامی تتقق اق صاد مقاوم ی
اق صاااد مقاااوم ی کااامالن عیااالن ک یااا میکاای اسااتن هاارا بااهخاطر
ظرفی ااان هااون ایاای کشااورن دارای ظرفی ااای فو العاااد اساات ماای کااً
هند ق از ظرفی اای کشاور را عار ،میکان این اا هی هاایی اسات کاه
آمارهااای ع یبو ریااب ًزف نااداردن ج ااوی هشاا هیااه اسااتن هیااه
میبینند
یکا از فریشهمهااای مها ه مااای فریشهاات نشااروی انلااان مااا اسااتم
نشااروی انلااان ه کرااو مااای یکاا از بز رتاارین فریشهتیااای
کرو ماا اسات ایان یاک یرزات باز ر اساتم ظار

کارهی ی

جمعشهت جوا کرو ااا از یاانزه ساا تاا سا ساا ااا یاک
حج ظیاش از م هات ماا ا تراکش مشهیناه ایان خاوهش یاک
( 10فرهن اق صاد مقاوم ی در بیانات رهبر معظ انقالب اسالمی)1392 ,
( 11دیدار فعاًن و برگ یدگان بخشهای اق صادی با رهبر انقالب)1390 ,
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فریشهاات اساات تعااداد د می یااون دانشآموخ ااهی دانشاااا ها را داری ا ن
د می یاااون از جوان اااای ماااا در طاااول ایااای ساااال ا از دانشاااااه ا
فارغال تصاای باادند هیاایی کاااً باایش از ه ااار می یااون دانشا و داریا
که این ا در طاول هناد ساال آیناد فارغال تصای میشاوندن جواناان ع یا
بدانندن ایی ه اار می یاونی کاه میااوی ن  25برابار تعاداد دانشا و در پایاان
رژیا طااا وت اسااتن جیعیاات کشااور ن اابت بااه آن موقااو بااد دو براباارن
اما تعداد دانش و ن بت باه آن موقاو باد  25برابارن اماروز ماا ایای تعاداد
دانشاا و و فارغال تصاای داریاا عااالو ی باار این ااان می یون ااا نیااروی
م اارب و ماااهر داریاا ببینیاادن هیین ااایی کااه در دوران جناا
نیروهااای م ا

مااا رساایدند در دوران جنا

بااه داد

تتیی ااین یکاای از مشااکالت

مااان از کااار اف ااادن دس ا اا های مااان بیباااران باادن مراک ا گوناااگون مااان
ت یدست مانادن نیروهاای ماا از وساای ًزف ا م ا وساای کیا و نقا
و ایی هی ها ا باود یا

عاد افاراد صانع ارن مااهرن م اربن را اف ادناد از

ت ران و ب رس ان ا ا کاه بناد در اوایا جنا

خاودف بااهد باودفن این اا

را میدیاادفن اخیاارا هاا بتیااداپ توفیااق پیاادا کااردی ن یاا

جیاااع ی از

این اا آمدناادن آن روز جاوان بودناادن کااً ساانی از آن اا گذبا هن اماا هیااان
انای و هیاان باور در آن اا ه ات ا رف ناد داخا میادان ای جنا ن در
صاافود مقاادفن بعضیهایشااان هاا باا ید باادندن تعییاارات کردناادن
ساختوساااز کردناادن ساختوسااازهای صاانع ین ایاای پ ااای ع یاابو ریبی
که در جنا

ماا خاوردن امکاناات فاراوانن خاودرون

باه درد نیروهاای م ا

جاااد ن ام ااال این ااان بهوساای هی هیاایی نیروهااای م اارب و ماااهر بااهوجود
آمااادن اماااروز هااا ه ااا ندن اماااروز هااا در کشاااور ماااا الیماباااا اپن
تتصااای کرد نی ااا ندن اماااا ت رباااه و م اااارتی دارناااد کاااه گااااهی از
8

تتصی کرد ها ه ب یار بیشا ر و ب ار و مفیادتر اساتن ایای ها یکای از
امکانااات نیروهااای مااا اسااتن هاا در کشاااورزی ایاای را داریاا ن هاا در
صنعت داری

12

یک از فریشهمهای مه ه کرو ماا مناابط طنشعا اساتم مان ساا
ذرم ه یمشنجا اجط ب نفت و ااز فام کا مجماو نفات و
از ما ه هنشا ه جا ی یاک اسات یعنا یاشو کراو ی ه هنشاا
ب قه ایرا ی بر وی ی نفت و از ناها هم مجماو نفات و ااز ماا
از یم ی کرو یای هنشا ااا رار و رار ظااژ ااا بشرامر اساتم
ام ااال کااه ماای دارف بااا باایا کاارد میا ن ن کشاافیاتی درمااورد گاااز بااد
است کاه نشاان میدهاد کاه از آن مقاداری کاه ساال گذبا ه در آمارهاای
ما باودن از آن مقادار ها مناابو گاازی ماا و خیر هاای گاازی ماا افا ایش
پیاادا کاارد اسااتن ایاای وضااو نفاات و گاااز مااا اساات بیش ا ریی خیاار ی
منابو انرژی اا که هیهی دنیاا روبانی خاودن گرماای خاودن صانعت خاودن
رونااق خااود را از اناارژی داردن از نفاات و گاااز دارد اااا در کشااور مااا اساات
عااالو ی باار ایااین معااادن طااال و معااادن ف ا ات کییاااب در سرتاساار ای ای
کشور پراکند اسات و وجاود دارد سان

آهاین سانا ای قیی این اناواع و

اق اااف ف هااای ًزف و اساساای اااا کااه مااادر صاانایو مت ااوب میشااوند اااا
در کشور وجود داردن
ایاای هاا یاا

ظرفیاات ب رگاای اسااتم فریشهاات هیگاار موقعشهاات

جورایشای ما است ما با یانزه کراو یملاای یلامش کا اینهاا
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یتوآمه ها نهم حما و ن ا ترانزیات یکا از یرزامهای باز ر
کرو یا است این برای کراو ماا یلات و ه جناو با ه یاای
آزاه و ه رااما باا آبهااای منااهوه منمهاا مشرااوه در ایاای
هی ااایههای مااان در کاادود  370می یااون جیعیاات زناادگی میکننااد کااه
ایی مقادار ارتباطاات و هی اایههان بارای روناق اق صاادی یا

کشاور یا

فرصت ب یار ب رگی است ایی عاالو بار باازار داخ ای خاود ماا اساتن یا
بازار  75می یونی که بارای هار اق صاادین یا

هنایی باازاری باازار م یای

است13

سرمایه ان انی جوان و تتصی کرد بی نظیر کشور
مه تاارین فریشهاات امشااهبخ

کرااو ی نشااروی انلااان ملاامعه و

کا آمه با زیربنای ظمشا و ازاش ایماان و هینا اساتم جمعشهات
جوا زیر  ۴۰سا ک بخا

مهمها از آ نمشجا ی ماو جمعشهما

ایجاهراه ه هیا ی  ۶۰اساتی یرزاات ا زرامنهی بارای کرااو
اسااتم  36می یااون نفاار در ساانیی میانااهی  15و  40سااالاین ن دی ا

بااه

 14می یاااون نفااار دارای تتصااایالت عاااالین رتباااهی دوف ج اااان در
دانشآموخ اان ع اوف و م ندساین انباو جواناانی کاه باا روکیاهی انقالبای
ربااد کاارد و آماااد ی تااالش ج ااادی باارای کشااورندن و جیااو هشاایایر
جوانااان متقااق و اندیشاایندی کااه بااه آفرینشاا ای ع یاای و فرهنااای و
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صنع ی و یر اب غال دارنادن این اا ااروت عظییای بارای کشاور اسات کاه
هید اندوخ هی مادی با آن مقای ه نیی واند
هان

بد14

ی آراکا ترین وساش ی ظازهه و قاه ه یاک کراو اساتم

وی هیگر هانای ی تواناای اساتم هنشاای رار

با برکات هانا

خااوه بااوه کاا توانلاات باارای خااوه ثااروه و نفااو و قااه ه
هویلتساژ یارای کناه و باا وجاود ت یدسا ی در بنیان اای اخالقای و
اع قادین با تتییا ساب

زنادگی ربای باه جواماو عقبماناد از کااروان

ع ن اخ یار سیاست و اق صااد آن اا را باه دسات گیارد ماا باه سو اسا فاد
از دانااش ماننااد آن ااه اارب کااردن توصاایه نییکناای ن امااا مؤکاادا بااه نیاااز
کشااور بااه جوباااندن هشاایهی دانااش در میااان خااود اصاارار ماایورزی
بتیااداپ اساا عداد ع اا و تتقیااق در م اات مااا از م وسااط ج ااان باااًتر
است اکنون ن دی

باه دو دهاه اسات کاه رسا اخی ع یای در کشاور آ ااز

بااد و بااا ساارع ی کااه باارای ناااظران ج ااانی اف ایرکننااد بااود -یعناای
یااازد براباار ب ا اب ربااد م وساط ع ا در ج ااان -بااه پاایش رف ااه اساات
دساا اوردهای دانااش و فناااوری مااا در ایاای ماادت کااه مااا را بااه رتبااهی
بااان ده در میااان باایش از دوی اات کشااور ج ااان رسااانید و مایااهی
باااف ی ناااظران ج ااانی بااد و در برخاای از رب ا ههای ک اان و نوپدیااد
بااه رتبااههای نخ ا یی ارتقااا دادن هیهوهیااه در کااالی اتفااا اف اااد کااه
کشور دهار تتری مالی و تتاری ع یای باود اسات ماا باا وجاود بانا در
ج ت مخاال جریاان دبییساازن باه رکوردهاای با رن دسات یاف اهای و
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ایی نعیات ب رگای اسات کاه باهخاطر آن بایاد روز و باب خادا را سااان
گفت15

ف رست طوًنی فرصت های مادی کشور
یرزمهای ماههی کراو نشاز یهرسام طاوالن

ا تراکش مشهیاه

ک مهیرا کا آمه و یُرانگشز و خرهمناه مشموانناه باا یعهاا کاره
و بهر شری از آ ی ه آمهیای م ها

ا باا جهرا نمایاا ایازای

هاه و کرااو ا ثروتمنااه و ب نشاااز و باا معناا واقعاا ها ای
اظمماهب نفس کننه و مراک ه کناون
دارا بااودن یاا

ا برطارم نمایناهم ایاران باا

درصااد جیعیاات ج ااانن دارای  7درصااد خااایر معاادنی

ج ااان اسااتا منااابو عظاای زیرزمینااین موقعیاات اساا نا ی جغرافیااایی
میااان باار و اارب و باایال و جنااوبن بااازار ب ا رن م ااین بااازار باا رن
منطقااهای بااا داباا ی  15هی ااایه بااا  600می یااون جیعیااتن سااواک
دریااایی طااوًنین کاصاا خی ی زماایی بااا متصااوًت م نااوع کشاااورزی و
بااا ین اق صاااد باا رن و م نااوعن بخشاا ایی از ظرفی ااای کشااور اسااتن
ب یاری از ظرفی ا دستنخورد ماناد اسات گف اه باد اسات کاه ایاران
از نظااار ظرفی اااای اس فاد نشاااد ی طبیعااای و ان اااانی در رتباااهی اول
ج ان است بیب

بایا جواناان ماؤمی و پُارتالش خواهیاد توان ات ایای

عیااب ب ا رن را برطاارد کنیااد دهااهی دوف هش ا اندازن بایااد زمااان تیرک ا
باار ب ر باارداری از دساا اوردهای گذباا ه و نیاا ظرفی ااای اس فاد نشااد
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بابااد و پیشاارفت کشااور از جی ااه در بخااش تولیااد و اق صاااد م اای ارتقااا
یابد16

وجود را ک تیاف مشکالت در داخ کشور
جوانا ظزیاز ه سراسار کراو بهانناه کا یما ی ا ح یاا ه
هاخ ا کرااو اسااتم اینک ا کل ا

مااا کنااه ک ا «مرااک ه

اقمصاهی زریاً نار از تنری اسات و ظ هات تناری یا م اومات
ض اهه اساامکنا ی و تل ا ش نرااه ه براباار هراامن اساات یااس
ا ح ی زانو زه ه برابار هرامن و بوسا زه بار ینجا ی ارر
است» خطاای نابخراوهن اساتم ایای تت یا ساراپا اطن هرهناد
گااا از زبااان و ق ا برخاای ف تزدگااان داخ اای صااادر میشااودن امااا منش ا
آنن کانون ااای فکاار و توط ااهی خااارجی اساات کااه بااا صااد زبااان بااه
تصیی سازان و تصیی گیران و افکار عیومی داخ ی القا
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