
   زينب سليماني:
ترامپ، تو پدرم را به قتل رساندي- ژنرالي 
كه ضدداعش/القاعده پيروزمندانه جنگيد- 
با اين اميد باطل كه به شكلي تو را قهرمان 
ببينند، اما در عوض شكس��ت خوردي و 
منزوي و در هم شكس��ته شدي. كسي تو 
را قهرمان نمي بيند، بلكه به عنوان كس��ي 
مي بينند كه با ترس از دشمنانش زندگي 

خواهد كرد. 
   محمد جواد ظريف:

ترامپ، پمپئو و همدستانش��ان با خواري 
به زباله دان تاريخ انداخته ش��دند، اما ياد و 
خاطره سردارسليماني و هزاران نفري كه به 
واسطه تروريسم دولتي و اقتصادي ترامپ 
و جنايات او كشته شدند و آسيب ديدند، 
همواره خواهد درخشيد. شايد نفرات جديد 

در واشنگتن درس گرفته باشند. 
   سيد مهدي وزيري:

كسي كه دس��تور ترور ش��هيد عزيز ما رو 
داد، رفت و كسي كه دستور ترور شهداي 

هسته اي رو مي داد، اومد. 
   اميرعلي ابوالفتح:

مهمانان اندك، خالي از جمعيت تماشاگر، 

مملو از نيروهاي امنيت��ي و بدون حضور 
رئيس جمهور مستقر. اينگونه تحليف چهل 
و شش��مين رئيس جمهور اياالت متحده 
امريكا برگزار مي شود. زير سايه خطر كرونا 

و تهديدات امنيتي. 
   محمد ايماني:

ترامپ هم رفت تا مثل كارتر، ريگان، بوش 
پدر و پسر، بيل كلينتون و اوباما در تاريخ گم 
و گور شود، اما انقالب و جمهوري اسالمي 
ماندگار شد، ريشه دواند و در منطقه شاخ 
و برگ گستراند، در حالي كه فراعنه امريكا 
در اين چهار دهه مي گفتند كار جمهوري 
اسالمي ظرف چند هفته يا حداكثر چند 

ماه تمام است. 
    حسين دليريان:

ترامپ رفت، اما يك بدهي بزرگ به ملت ايران 
باقي ماند كه به زودي تسويه خواهد شد... 

   سيد محمد حسيني:
 دونال��د ترام��پ ه��م مانن��د اس��الف 
جنايتكارش، گور خ��ود را گم كرد و رفت 
تا تمناي سرنگوني #جمهوري_اسالمي 
اي��ران را به گور بب��رد! جو باي��دن هم در 
اصل خبيثي چون ترامپ اس��ت كه البته 

ظاهر و ش��يوه اش اندكي متفاوت اس��ت. 
ج��وزف  بايدن هم��ان  ترام��پ جنايتكار 
اس��ت كه خود را صهيونيست مي داند، در 
خصومت با جمهورى  اسالمى و ملت ايران 
ترديدي ندارد و مؤيد ترامپ در ترور سردار 
دل هاس��ت، البته مثل ديگر دموكرات ها 

شيوه اش به ظاهر ماليم تر است!
   عليرضا زاكاني:

 جهان بدون انسان نمايي به نام  ترامپ، زيباتر 
و امن تر خواهد بود. دولتمردان امريكا به ويژه 
 بايدن بدانند،  ايران اسالمي بسيار توانمندتر 
و  امريكا بس��يار ضعيف تر از گذشته است. 
اگر سران امريكا دست از خباثت و جنايت 
برندارند چيزي جز تسريع در نابودي خويش 

و همپيمانانشان فراهم نخواهند كرد. 
   غالمرضا خليلي نيا:

 ترامپ هم رفت... اما جمهوري اس��المي 
ايران به رهبري امام خامنه اي عزيز پا بر جا 
و قوي تر از هميشه ماند. ان شاءاهلل منافقين 

داخلي هم رسوا و منزوي شوند... 
   احسان تقدسي:

 ران كلين، رئي��س كاركنان كاخ س��فيد 
ماس��كي زده كه روي آن كلم��ه »اتحاد« 

نوشته شده اس��ت. وحدت اصول و مباني 
مشتركي را طلب مي كند. چگونه مي شود 
با ميليون ه��ا نفري كه همچن��ان  ترامپ 
را پي��روز انتخابات مي دانند ب��ه »نگاهي 
مشترك« رسيد؟ كسي عصاي موسي در 

دست  بايدن ديده است؟
   حسن عابديني:

تيم اصلي اطالعاتي، امنيتي، اقتصادي و اداري 
رئيس جمهور بايدن در تصرف باند صهيونيسم 
است. انتظار تعامل منصفانه و بي طرفانه در 
برخورد با چالش هاي غرب آسيا از اين دولت 
عقالني نيس��ت. جايي كه ريشه اشغالگري، 
ناامني، ترور و قتل ع��ام در موجوديت غده 

سرطاني اسرائيل نهفته است. 
   كيان عبداللهي:

ترامپ كه باطل شد! جناب بايدن شما هم 
گاهي به پشت سر و سرنوشت سياست هاي 

رفقايت نگاه كن!
   اسماعيل معنوي: 

نه تنها ترامپ، بلكه همين آقاي بايدن هم 
طعمه مار و مور ها مي شود، اما اين جمهوري 
اسالمي است كه با اقتدار به مسيرش ادامه 

خواهد داد... 
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واكنش هاي كاربران شبكه هاي اجتماعي به رفتن ترامپ و آمدن بايدن

 ترامپ رفت، انقالب اسالمی ماند
 و نوبت به تسویه حساب رسید!

تحليف جو بايدن، چهل وششمين رياست جمهوري امريكا، با حواشي بسياري همراه بود. از نبود 
ترامپ تا حضور نظاميان پرشمار باعث شده بود اين تحليف يكي از پرچالش ترين تحليف هاي 
تاريخ امريكا باشد. صفحه منتس�ب به خبرگزاري فارس در توئيتر نوشته است: »ترامپ پس 
از جان آدامز، جان كوئينزي آدامز و اندرو جانس�ون چهارمين رئيس جمهور امريكاست كه از 
حضور در مراسم تحليف جانشين خود سر باز مي زند. نيكسون نيز پس از استعفا در دومين دوره 

رياست جمهوري خود در سال ۱۹۷۴ در مراسم تحليف جرالد فورد جانشين خود حضور نداشت.« 
رفتن ترامپ، آمدن جو بايدن و حواشي آن در شبكه هاي اجتماعي نيز واكنش هاي بسياري را 
به همراه داشت. كاربران كه تأكيد داشتند بين ترامپ و بايدن تفاوتي جز ظاهر نيست، با اشاره 
به صحبتي از رهبر انقالب خاطرنشان كردند كه ترامپ نيز مانند اسالف قبليش رفت و آرزوي 
نابودي انقالب اسالمي ايران را به گور مي برد. در ادامه بخشي از واكنش هاي كاربران را مي خوانيد. 

در ضديت با ايران تفاوتي بين دموكرات ها 
و جمهوريخواهان نيست

دكتر فواد ايزدي، اس��تاد مطالعات امريكا دانش��گاه تهران، در توئيتي 
ضمن انتشار ويدئويي از جلسه سناي امريكا نوشت: سناتور لندزي گرم 
در جلسه سناي امريكا: »آيا هنوز ايران را بزرگ ترين باني تروريسم در 
دنيا مي دانيد؟« انتوني بلينكن، وزير خارجه بايدن: »بله، مي دانم. « در 

ضديت با ايران تفاوتي بين دموكرات ها و جمهوريخواهان نيست. 

واقعيتي از حقوق بشر غرب!
عليرضا فقيهي در كانال تلگرامي خود با اشاره به گفته اي از امانوئل مكرون 
نوشت: قابل توجه عاشقان و ش��يفتگان تمدن و حقوق بشر غرب؛ دفتر 
امانوئل ماكرون رئيس جمهور فرانسه: »فرانسه هرگز از استعمار و اشغال 
الجزاير عذرخواهي نخواهد كرد. « فرانسه طي هشت سال يك ميليون 
مبارز و آزاديخواه الجزايري را به قتل رساند و سربازان فرانسوي اينگونه 

سر آزاديخواهان الجزايري را روي نيزه زده و با آنها عكس مي گرفتند. 

همينقدر نازل!
عباس عبدي، روزنامه نگار اصالح طلب، در توئيتي نوشته است: » يكي از 
آشنايان امروز از فرودگاه پيام داد كه يكي از اصول گرايان تندرو آنجا بود 
و ماس��ك هم نزده بود. معتقد بود او واكسن زده. لطفا اگر واكسن زديد، 

حتماً ماسك هم بزنيد تا ديگران متوجه ماجرا نشوند. « 
محمد پاداش از فعاالن توئيتري در واكنش به او توئيت كرده است: »جالب 
است! شما اگر اس��م آقاي عبدي را از اين توئيت برداريد و مثاًل اسم يك 
اكانت فيك آلباني نشين را به جاي آن بگذاريد؛ حكما هيچكس متوجه 
نخواهد شد كه اين سطور در داخل ايران و توسط يك تئوريسين اصالحاتي 

نوشته و منتشر شده است! همينقدر دري وري! همينقدر نازل!«

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

چگونگي پيوند فطرت انسان با اسالم
استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(:

معني فطري بودن قوانين اسالمي هماهنگي آن قوانين و عدم 
ضديت آنها با فطريات بشر اس��ت؛ يعني اسالم گذشته از اينكه 
از نظر ايمان و پرستش خدا پرورش دهنده يك احساس فطري 
است، از نظر قوانين و مقررات نيز با فطرت و طبيعت و احتياجات 

واقعي بشر هماهنگ است. 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد 

كتاب »امدادهاي غيبي در زندگي بشر« ص۵۰

   سبوي دوست

ابوذر گوهري در كان��ال تلگرامي »رهيافت 
امريكا« نوشت: ترامپ كار خود را به عنوان 
چهل وپنجمين رئيس جمهور امريكا به اتمام 
رس��اند. به لحاظ گفتماني مي توان ترامپ 
را ذي��ل گفتمان جكسونيس��م – هفتمين 
رئيس جمهور امريكا- ق��رار داد. مهم ترين 
رويكردها و سياس��ت هاي ترامپ به عنوان 
ميراث در اين گفتمان به ش��رح زير است: 
تقدم و اولويت امريكا در حوزه هاي مختلف 
به نسبت ساير كش��ورها، مخالفت با ورود و 
تعامل جدي امريكا در جهان، تأكيد بر تقويت 
س��اختار دفاعي امريكا، اتخاذ رويكردهاي 
پوپوليس��تي، عدم تأكيد ب��ر جهان گرايي، 
مخالفت با نخبه گرايي سياسي، وجود نوعي 
رويكرد نژادپرستانه، بيگانه هراسي، مخالفت 
با مهاجران، مخالفت با نظم ليبرالي جهان، 
مخالفت ب��ا كارگزاران حرفه اي سياس��ت 

خارجي و وجود رويكرد ضد ساختار. 

ترامپ به عنوان فردى فاقد تجربه مديريت 
دولتي در حالي رياس��ت جمهوري امريكا 
را بر عهده گرفت كه اين فق��دان تجربه در 
حوزه هاي مختلف سياست گذاري خارجي 
اين كشور خود را نش��ان داده و باعث بروز 
انتقادات جدي از سياس��ت هاي وي ميان 
تحليلگران، سياس��تمداران و حتي اعضاي 
حزب متبوع وي گرديد. آش��فتگي، فقدان 
راهبرد مشخص، سياس��ت عمل گرايانه و 
اقتضايي در سياس��ت خارج��ي امريكا در 
قبال كشورهاي مختلف كامالً مشهود است، 
به نحوي كه بس��ياري وي را فاقد دستاورد 
مشخص در حوزه سياست خارجي مي دانند. 
كاهش قدرت نرم امري��كا، فاصله گرفتن از 
متحدان سنتي، تضعيف نهادها و پيمان هاي 
بين الملل��ي، سياس��ت هاي ملي گرايان��ه 
و پوپوليس��تي ترامپ در ي��ك جمله افول 

هژموني امريكا را تسريع كرده است. 

 سعيد  حجاريان كه به تازگي از دنياي كتاب 
و مقاله به توئيتر آمده ، در توئيتي بخشي از 
مصاحبه خود را با روزنامه اعتماد به اشتراك 
گذاشته اس��ت. او نوش��ت: »دولت نظامي 
باعث تحري��ك برخي مناطق حاش��يه اي 
و تش��ديد بحران هاي قومي مي شود، زيرا 
استدالل خواهد شد كه دولت مركزي مسلح 

است، چرا ما نباشيم؟«
دكتر عبداهلل گنجي در پاسخ به اين توئيت 
نوش��ته اس��ت: » واژه دولت نظامي نوعي 
جعل و حقه بازي اس��ت. كس��ي كه طبق 
قانون به ميدان مي آيد، اگر رأي بياورد بايد 
محترم باشد. خصوصاً ش��ما كه معتقديد 

مردم اگر به چوب خش��ك هم رأي دادند، 
بايد محترم شمرد، چرا ناشيانه دست خود 

را باز و تناقض نمايي مي كنيد. «
گنجي همچنين توضيح داده است: » جعل 
يعني دولت برآمده از رأي م��ردم را دولت 
نظامي بدانيم؛ ح��ال آنكه دول��ت نظامي 
نتيجه كودتاس��ت، نه انتخابات. دوم اينكه 
چرا بايد اقوام را ترغيب به مسلح شدن مقابل 
منتخب مردم كرد؟  سوم اينكه مگر در ايران 
كسي هست كه هويت قومي نداشته باشد؟ 
همه اقوام كه جمع ملت ايران را تش��كيل 
مي دهند، مسلح مي ش��وند عليه كسي كه 

خودشان به او رأي داده اند؟ عجيبه!«

حسين قدياني، روزنامه نگار، طي يادداشتي در 
كانال تلگرامي خود نوشت: »مرگ« به رفتن 
ذلت بار ترامپ از كاخ س��فيد مي گويند، نه به 
رفتن باشكوه سليماني از دنيا! اين همان قصه 
يزيد و حسين است؛ خون از پيكر حسين بن 
علي جاري شد، اما آن كه جنازه اش خوراك مار 
و مور شد، يزيدبن معاويه بود! حاال اما جانشين 
ترامپ براي ما حرف از صلح و دموكراس��ي و 
برابري سياه و سفيد و ش��هري و روستايي و 
تعامل منطقي با جهان و احترام به ديگر ملل 

مي زند! اشتباه مي كني آقاي بايدن!
ديروز »روز امريكا« نبود؛ روز »مرگ بر امريكا« 
بود! تو رئيس جمهور كش��وري هستي كه تا 
خرخره به حقوق بشر بدهكار است! كشوري 
كه به »مجسمه آزادي« مي نازد، اما مجبور 
است خيابان هاي پايتخت خود را خالي از عبور 
و مرور كند، بلكه مراسم تحليف به رسوايي 
نكش��د! در صحبت هايت، گفتي كه فاصله 
ميان دارا و ندار در امريكا زياد است، ولي كشور 
تو، همان امريكاي مرگ الزمي است كه عوض 
رسيدگي به معيشت مردم خود، مشهور است 
به تجارت بمب! روزي بر س��ر مردم عراق و 
روزي بر سر مردم افغانستان! به داعش پر و بال 
داديد تا پر و بال جمهوري اسالمي را برچينيد، 
ولي رهبر نظام ما، سردار سپاه خودش را عازم 
منطقه كرد تا تكفيري ها-  كه به هم حزبي تو 
يعني هيالري كلينتون به چشم »مادر« نگاه 
مي كنند-  بيش از اين لطمه به تمدن و تدين 

در منطقه غرب آسيا نزنند!
كاش پولي كه در جي��ب وطن فروش هاي اين 
خطه از جهان مي ريزيد تا در رسانه هاي غربي، 
امريكا را سفيد كنند، خرج همان بي خانمان هاي 
نيويورك و واش��نگتن كني! كاش بداني كه با 
صداي نكره سليطه هايي چون جنيفر لوپز و ليدي 
گاگا، ننگ جنايت ناكازاكي و هيروشيما از دامن 
پرچم امريكا پاك نمي شود! از تو بهتر، اوباماي 
جالد حرف مي زد، اما س��ال 88 نش��ان داد كه 
دموكرات و جمهوريخواه ندارد؛ شيطان هميشه 
شيطان است! مردك روس��ياه كشت آن سال 
خودش را تا به اين آرزو برسد كه پايان جمهوري 
اسالمي در دوران رياست جمهوري خودش رقم 
بخورد، ولي ولي امر ما قشنگ گفت: »احمق ها 

فكر كردند ايران هم گرجستان است!«
غرض آن كه تو هم حريف س��يد ما نخواهي 
شد! س��يد ما مسلمان اس��المي است كه در 
عصر جاهليت، به امر محمد رسول اهلل، مؤذن 
اذانش يك مرد سيه چهره بود و رئيس جمهور 
رژيم نحس ليبرال دموكراسي، تازه بايد براي 
ما از اتحاد رنگ ها سخن بگويد! 14۰۰سال از 
پيامبر ما عقبيد! كاش سال 32 رئيس جمهور 
مي شدي كه دوران خوش خوشان يانكي ها 
بود! روحاني و ظريف، هر چقدر هم بخواهند 
مصدق باش��ند، في الحال در اين آبادي يكي 
هست كه تير فتنه امريكايي ها را به خودشان 
برگرداند! پالتوي تو هر چقدر هم بلند باشد، به 

بلنداي عباي سيد ما نمي رسد....

كانال تلگرامي »اخبار ويژه« با انتشار خبري از واشنگتن پس��ت نوشته است: ترامپ در دوره 
چهار ساله رياست جمهوري خود، 3۰۵۷3 دروغ يا ادعاي گمراه كننده مطرح كرد. اين روزنامه 
گفته اگر ترامپ درباره يك موضوع خاص چند بار دروغ يا ادعاي غلط گفته بوده، فقط يك بار آن 
را محاسبه كرده است. بيشترين ادعاي غلط و دروغي كه ترامپ گفته ادعاهاي مكررش درباره 

اين بوده كه او بزرگ ترين اقتصاد تاريخ امريكا را ساخته است.

ترامپيسم همان   جكسونيسم!

تناقض گويي ناشيانه حجاريان!

روز مرگ بر امريكا

 واشنگتن پست: ترامپ ۳۰ هزار و۵۷۳ دروغ
 در دوره رياست جمهوري گفت!

دكتر مجتبي همتي فر طي يادداش��تي در 
كانال خود در پيام رسان »بله« نوشت: اخيراً 
شوراي عالي انقالب فرهنگي در مصوبه اي 
براي س��اماندهي وضعيت مهدكودك ها با 
رويكرد تربيتي و يكپارچه كردن تولي گري 
تربيت پيش از دبستان، رأي به ايجاد ساختار 
جديدي در ذيل وزارت آموزش و پرورش با 
عنوان »سازمان ملي تعليم و تربيت كودك« 
داده است. اين مصوبه موافقاني داشته و برخي 
نيز به آن انتقاداتي را وارد كرده اند. از جمله 
نقدها ناكارآمدي وزارت آموزش و پرورش در 
انجام وظايف جاري و پيش بيني شكست اين 

مصوبه است كه خود قابل نقد است. 
برخ��ي نيز بر آن ش��ده اند كه حل مس��ئله 
مهدكودك ها نياز به ايجاد س��اختار جديد 
ندارد و اين تصميم خطاست. در اين باره چند 

نكته را مي توان مورد توجه قرار داد: 
1- لزوماً مشكالت و مس��ائل نظام تعليم و 
تربيت با ايجاد ساختار جديد حل نمي شود 
يا لزوماً اصالح ساختاري راه حل اصلي نيست، 
اما اين نكته مطلق نيست و نبايد خودش به 

يك اصل تبديل شود. 
2- براي رفع مشكالت، گاهي ساختارهاي 
نادرست قبلي بايد حذف يا به طور اساسي 
اصالح شوند كه در بدنه نظام تعليم و تربيت 
ايران، شوراي عالي آموزش و پرورش از جمله 

اين ساختارهاست. 
3- ساختار فعلي وزارتخانه به لحاظ تركيب 
و رواب��ط س��اختاري، تناس��ب چنداني با 
اقتضائات و لوازم اجراي سند تحول ندارد. 
بازآرايي اجمالي صورت گرفته هم گرهي باز 

نكرده و البته ربطي هم به اجراي سند تحول 
نداشته است. 

4- تربي��ت دوره كودك��ي براس��اس 
سياس��ت هاي كلي تح��ول در نظ��ام آپ 
)ابالغي رهبري در س��ال 13۹2( و راهبرد 
1۰ س��ند تح��ول، ج��زو وظاي��ف وزارت 
آموزش و پ��رورش اس��ت. در حالي كه اين 
وظيفه در محدوده پيش دبس��تاني آن هم 
به صورت غيرحداكثري دنبال شده است. 
پيش از اين نيز، در ساختار وزارتخانه در حد 
يك دفتر در ذيل معاون��ت ابتدايي امور آن 
پيگيري مي ش��د كه در يكي دو سال اخير، 

وضعيت همين دفتر هم مشخص نيست. 
۵- خدمات و مراك��ز مرتبط با دوره كودكي 
با رويكرد تربيتي اقتضا مي كند كه جايي در 
وزارت آپ متولي اين امر شود. در ساختارهاي 
كنوني، چنين جاي��ي وجود ن��دارد. از باب 
مديريت، معاونت ابتدايي با وصفي كه عرض 

شد، امور را بر عهده داشته است. با توجه به 
چالش هاي توسعه سني اين بخش به دوره 
پيش از دبستان، به عنوان يك راه حل، گويا 
تأسيس سازمان متولي تعليم و تربيت دوره 

كودكي روي ميز قرار گرفته است. 
البته صرف تأسيس اين سازمان بدون توجه 
به اقتضائات پش��تيباني ماجرا و همچنين 
كم توجهي به طراحي درس��ت روابط درون 
وزارتخانه اي و برون وزارتخانه اي آن، مسئله 
مدنظر را حل نخواهد كرد و چه بسا تشديد 

هم بكند. 
۶- طبيعتاً تأسيس يك سازمان جديد براي 
يك مأموري��ت جديد عالوه ب��ر پيش بيني 
لوازم اجرايي، نيازمند روشن كردن و تدقيق 
روابط درون و برون  وزارتخانه اي اس��ت. در 
درون وزارت آپ، روابط اين س��ازمان جديد 
بايد با س��ازمان هاي اصلي همچون سازمان 
پژوهش، سازمان نوسازي، دانشگاه فرهنگيان 

و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش روشن 
شود؛ ضمن اينكه س��ازمان هاي مذكور نيز 
بايد مابه ازاي نيازهاي س��ازمان جديد را در 
خود لحاظ كنند. به طور مثال تقويت گروه 
آموزش پيش دبستاني در سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزش��ي و چه بس��ا تعريف 
پودمان هاي مرتبط ب��ا تربيت مربي كودك 
در دانش��گاه فرهنگيان مورد انتظار اس��ت. 
پژوهشگاه نيز بايد واحد پژوهشي مرتبط با 
تربيت دوره كودكي را براي پشتيباني نظري 

از اين سازمان تعيين نمايد. 
در بخش برون  وزارتخانه اي هم اين روابط و 
مفصل هاي ارتباطي بايد لحاظ گردد. توجه به 
نقش خانواده ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي 
و عمومي و مردمي ذيرب��ط در تربيت دوره 
كودكي در سطوح مختلف هم اهميت دارد. 
جزئيات اخير از جمله در اساسنامه سازمان 

توتك بايد مورد توجه باشد. 
۷- نكته مهم قابل ذك��ر اينكه وضع كنوني 
كشور ما به نحوي اس��ت كه فقدان ساختار 
براي يك مأموريت به س��مت كم توجهي يا 
بي توجهي ميل مي كند. البته وجود ساختار 
هم تضمين كننده توجه نيست! بنابراين از يك 
سو به نظر مي رسد در ميان مدت و تا اصالحات 
ساختاري و فرهنگ اداري و مديريتي كشور، 
تأسيس يك سازمان براي پيگيري مأموريت 
بر زمين مانده منطقي اس��ت. از سوي ديگر 
بايد توجه داش��ت كه صرف تأسيس پايان 
راه نيست و راهبري و تضمين شرايط تحقق 
مأموريت و پشتيباني سياستي و لجستيكي 

نيز بسيار ضرورت دارد. 

تأملي بر نقدهاي مطرح در تأسيس سازمان ملي تعليم و تربيت كودك )توتك(
   تحلیل

    تصویر منتخب

    تفاومت ترامپ و بايدن


