
جمعيت ۹۵ تا ۱۱۰ ميليونی ایران در ۱۴۳۵
كانال تلگرامي »اقتصاد به زبان س��اده« با استناد به گزارشي از روزنامه 

دنياي اقتصاد نوشت: 
جمعيت ايران در سال ۱۴۳۵ حدوداً بين ۹۵ تا ۱۱۰ ميليون نفر خواهد 
شد. اين پيش بيني پژوهش��كده آمار از روند افزايش جمعيت ايران در 
سال هاي پيش رو است. در اين پژوهش جمعيت ايران در سال ۱۴۳۵ 
بر اساس سه سناريو تخمين زده شده است. در سناريوي نخست فرض 
شده كه ميزان باروري كل تا سطح ميانگين ۱/۵ فرزند كاهش  يابد؛ در 
اين حالت جمعيت ايران در ۳۶ سال آينده به حدود ۹۵ ميليون و ۷۰۰ 
هزار نفر خواهد رسيد. در سناريوي دوم فرض شده كه ميزان باروري در 
سطح كنوني 2/۱ فرزند باقي بماند كه در اين صورت جمعيت در سال 
۱۴۳۵ به حدود ۱۰۴ ميليون و 22۱ هزار نفر مي رسد. در سناريوي سوم 
نيز كه با فرض افزايش ميزان باروري تا 2/۵ فرزند محاسبه شده است، 
جمعيت ايران تا ۱۱۰ ميليون و ۱۰۹ هزار نف��ر افزايش خواهد يافت. 
همچنين بنا بر نتايج اين پژوهش، تقريباً ۸2 درصد جمعيت ايران در 
سال ۱۴۳۵ شهرنش��ين خواهند بود كه در مقايسه با سهم حدوداً ۷۴ 
درصدي شهرنشينان از جمعيت كشور در س��ال ۹۵، حكايت از ادامه 

افزايش شهرنشيني در دهه هاي آينده دارد.
 

انتقاد شديد گاردين از وضعيت گرسنگي در بريتانيا
  گرسنگي در انگليس 
به مرز بحران رسيد

محمد رستم پور در كانال تلگرامي »جهت« ترجمه بخشي از گزارش 
روزنامه گاردين را به اشتراك گذاشت:

به گزارش گاردين به م��وازات افزايش ركود اقتص��ادي تا مرز انفجار، 
ميزان تقاضاي بانك هاي غذايي نيز به ش��دت افزايش يافته و تا ۳۰۰ 
درصد جهش داش��ته اس��ت. پويش ماركوس راش��فورد براي تأمين 
وعده هاي غذايي مدارس، يك واقعيت را بيش از همه آشكار كرد: مردم 
بريتانيا از ابتدايي ترين حقوق خود به شكل عامدانه اي خبر ندارند و در 
نتيجه محروم مانده اند.  با شيوع كرونا، افرادي كه در مشاغل رسمي و 
غيررسمي از كار بيكار شده اند، رو به افزايش است و در نتيجه موجودي 
كارت بانكي آنان براي صرف هزينه هاي ضروري نيز به صفر رس��يده 
است. به رغم وعده هاي دولت جانس��ون مبني بر عادي شدن اوضاع و 
حمايت هاي موقت از نيروي كار مانند تعيين مهلت هاي قانوني براي 
تعديل كارگران و كارمندان، بريتانيا به سرعت با يك بحران اجتماعي 
بي سابقه روبه رو خواهد شد.  اگرچه مراكز خيريه و بانك هاي تأمين غذا 
تاكنون توانسته اند با كمك هاي مردمي همچنان پاسخگوي حداقلي 
نيازمندان باشند، سرپرست يكي از بزرگ ترين مراكز تأمين غذا به نام 
مركز اميد )Hope Centre( مي گويد اين آرامش قبل از طوفان است. 
دولت بر آن است تا يك بسته حمايتي ۴۶ هزار پوندي به اين مركز اعطاء 
كند كه البته تنها محدود به غذاست و هزينه هاي انبارداري و حمل ونقل 
را به هيچ عنوان تغيير نمي دهد. اين در حالي اس��ت كه برخي ديگر از 
مراكز خيريه كه تا پيش از ش��يوع كرونا، هزينه حمايتي كمك به ۱۵ 
تا 2۰ خانوار را در هفته تأمين مي كردند، اينك با همان مقدار بودجه 
بايد ۱۴۰ خانواده را تحت پوش��ش قرار دهند.  در ميان خانواده هايي 
كه بيش��ترين مراجعات را به اين مراكز كمكي دارند، خانواده هايي كه 
سرپرست آنان در مشاغل فصلي يا در بخش هاي پنهان بازار كار مشغول 
بوده اند، بيشتر به چشم مي خورند. اين خانواده ها عمدتاً رنگين پوست ها 
و به ويژه سياهپوست هاي جامعه بريتانيا هستند. به اين معنا كه شيوع 
كرونا اثرات يكس��اني بر همه گروه ها و اقشار جامعه نداشته و نابرابري 

ساختاري پيش از شيوع كرونا اينجا نيز خود را نشان داده است.

  محمد نصوحي:
حاال كه رهبري فرمودند مجلس يازدهم؛ 
اميدبخش و از قوي تري��ن و انقالبي ترين 
مجالس پس از انقالب اس��ت وقتش شده 
كه نماين��دگان مردم به فرم��وده رهبري 
جامه عمل بپوشانند. صحبتي كه متعلق به 
چند سال پيش است! ۵ اسفند ۱۳۹۴ امام 
خامنه اي: ملت ايران مجلسي مي خواهد 
كه دولت را موظف به اقتصاد درون زا كند!

  مهاجر 98:
كوتاه از توصيه هاي رهب��ري به مجلس: 
۱- دولت نبايد اس��تيضاح ش��ود، بلكه با 
نظارت و طرح هاي درس��ت به كار كردن 
تا آخرين لحظ��ه مجاب ش��ود؛ 2- اميد 
مردم به مجل��س را ب��ا كار، واقعي كنيد 
نه فرياد زدن و مش��اجره با دولت سست 
عنصر سال چهارمي؛ ۳- مصوبات مجلس 
بايد ب��ا واقعيت ها بخواند ت��ا از اجراي آن 

تخطي نشود. 

  علي قلهكي:
رهبر انق��الب: »اعتق��اد راس��خ دارم كه 
دولت ها بايد تا آخرين لحظه با قوت به كار 
خود ادامه دهند. « پي نوشت: ۱- اگر باب 
شود كه يك دولت را مي توان قبل از پايان 
مسئوليتش، مرخص و سرنگون كرد، ديگر 
سنگی روي سنگ بند نمي شود؛ 2- هيچ 
تضميني نيس��ت در روزگار پس از رفتن 
روحاني از پاس��تور قبل از م��رداد۱۴۰۰، 
وضعيت كش��ور بهتر ش��ود؛ ۳- برخي از 
حامي��ان فعلي احمدي نژاد كه به ش��دت 
حامي عزل روحاني هستند، يادشان رفته 
كه آن  مرحوم! چقدر تالش كرد تا دولت 
نهم و دهم به پايان نرسد و اين رهبري بود 

كه نگذاشت اين اتفاق بيافتد!
  عباسعلي كدخدايي:

رهبري در دي��دار با نمايندگان، منش��ور 
حل مشكالت كش��ور از طريق همكاري 
قواي سه گانه را ترسيم كردند. سه عنصر 

پرهيز از حاشيه س��ازي، معيشت مردم و 
اصالح روند قانونگذاري به همراه همدلي و 
هماهنگي مقامات، مؤلفه هاي اصلي نقشه 
راه آينده كشور است كه از مجلسي قوي، 

انقالبي و جوان بر مي آيد. 
  مجتبي توانگر:

رهبري ليس��ت بلن��دي در تمجيد از اين 
مجل��س و نماين��دگان ذك��ر كردند كه 
كم س��ابقه بود و بايد نمايندگان قدردان 
آن باشند، ولي پشت بلندگو تكليف برخي 
حواشي مجلس يازدهم هم مشخص شد. 

  حسن شجاعي:
همه منتظر بودند رهب��ري دومين مركز 
مهم مجلس را ديوان محاسبات ذكر كنند، 
ولي به شكل غير منتظره اي فرمودند مركز 
نظارت بر رفت��ار نمايندگان، اين يعني در 
اين دوره سالمت دروني مجلس بسيار مهم 
و تعيين كننده است. هيئت نظارت بر رفتار 

نمايندگان مظهر تقواي مجلس است. 

  كيان مهزاد:
بسته پيشنهادي آقاي قاليباف در خصوص 
مش��كالت معيشتي مردم بس��يار عالي و 
اميدوار كننده است. البته مشروط به اينكه 
در حد يك شوآف در ديدار رهبري نباشد و 
قرار نباشد سال هاي بعد هم همين حرف ها 
را با واژگاني ديگر بزنند. منتظر طرح هاي 
عملياتي هس��تيم؛ به عم��ل كار برآيد به 

سخنداني نيست. 
  محمد عبداللهي:

نمايندگان مجلس بايد ديدار رهبر انقالب 
را در كن��ار پي��ام روز اول بگذارن��د و اين 
بشود منشور مجلس يازدهم. نمايندگان 
وظايفشان را با اين فرمايشات كوك كنند. 
مجلس طراز انق��الب يعني چهار س��ال 
ديگر هم بگوييم اين مجلس قوي ترين و 
انقالبي ترين بود نه اينكه افسوس بخوريم 
كه اين مجلس مي توانس��ت قوي ترين و 

انقالبي ترين باشد. 
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باب اجابتی با حال دعا باز می شود
حضرت آيت اهلل خامنه اي در شرح حديث پيش از درس خارج 

خود با اشاره به حديثي مي فرمايند:
]در كالم مهمي از رسول اهلل)ص( آمده است[ اگر باب دعا به روي 
شما گشوده شد، دل شما خش��وع الزم را پيدا كرد، حال دعا پيدا 
كرديد و توفيق پيدا كرديد با خداي متعال عرض نيايش و عبوديت 
كنيد، بدانيد كه باب اجابت روي شما گشوده شده است. مهم اين 
است كه ما توفيق دعا پيدا كنيم. اين جمله را شايد من مكرر نقل 
كرده ام. از يكي از بزرگان است كه مي فرمايد: »من از محروميت از 
دعا بيشتر مي ترسم تا از محروميت از اجابت« گاهي انسان از دعا 
محروم است. توفيق دعا پيدا نمي كند. دل انسان خشوع الزم را پيدا 
نمي كند، در هنگام تلفظ كلمات دعا با خداي متعال مواجه نمي شود؛ 
عيب اين است! اشكال اين است! اگر اين حاصل شد، يعني انسان 
توفيق دعا پيدا كرد، حال دعا پيدا كرد، حال توجه پيدا كرد، حال 
تضرع و خشوع پيدا كرد، بداند كه باب اجابت باز شده است و خداي 
متعال اجابت مي كند. البته در حديث هست »باب اجابتي« يعني 
به طور مطلق نيست. باب اجابتي باز مي شود و حاال اين اجابت گاهي 
قريب است، گاهي بعيد است و گاهي مستلزم مقدماتي است. وقتي 
كه باب دعا به روي شما باز شد تالش و جهد كنيد يعني در همان 
دعا و تضرع و خشوع جهد و اصرار كنيد و مطمئن باشيد كه باران 
رحمت و تفضل و اجابت الهي به سوي شما روانه خواهد شد. خدا 
از شنيدن حرف هاي شما خسته نمي شود، مگر اينكه شما خسته 
شويد و رها كنيد، واال هر چه شما حال و جان و توان داشته باشيد و 

بخواهيد خداوند متعال دعاي شما را مي شنود. 
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 نمايندگان وظايفشان را
 با رهنمودهای رهبري كوك كنند

استقبال كاربران شبكه هاي اجتماعي به رهنمودهای رهبر انقالب در ديدار مجازي با نمايندگان مجلس يازدهم

ديدار تصويری رهبر انقالب با نمايندگان مجلس حاوي نكات ارزشمند و رهنمودهاي كارسازي 
براي مجلس يازدهم بود. كاربران شبكه هاي اجتماعي ضمن استقبال از اين رهنمودها و تأكيد به 
نمايندگان مجلس جهت دقت و عمل به آنها، به مرور بخش هايي از فرمايشات رهبری پرداختند. 
برخي به تذكر رهبر انقالب براي پرداختن به اولويت ها و دوري از حواشي اشاره داشتند. بخشي 

تأكيد رهبر انقالب بر ماندن دولت تا پايان دوره چهار ساله دوم را برجسته كردند و برخي ديگر بر 
حل مشكالت معيشتي مردم. همچنين طرح پيشنهاد محمدباقر قاليباف، رئيس قوه مقننه نيز 
از ديگر نكات قابل توجه براي كاربران شبكه هاي اجتماعي بود. آنها ضمن استقبال از اين طرح به 
عملياتي شدن هر چه سريع تر آن تأكيد كردند. در ادامه بخشي از واكنش هاي كاربران را مي خوانيد. 

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.

   سبوي دوست

برني سندرز، نامزد انتخابات رياست جمهوري 
امريكا، با اش��اره به عكس ف��وق در توئيتر 
نوشت: ترامپ باالخره ماسك زد! كار از كار 
گذشته است! امتناع وي از تدوين سياست 
ملي در قبال همه گي��ري )كرونا( بر مبناي 

علمي به سردرگمي گسترده اي منجر شده و 
به بهاي از دست رفتن جان هزاران نفر تمام 
شده است. ترامپ علم را رد كرده است و ما 
بايد در ماه نوامبر )انتخاب��ات( با هم متحد 

شويم و ترامپ را رد كنيم.

محس��ن پورپير توئيت كرد: نيويورك  تايمز 
نوشته اس��ت »ايران و چين يك توافق تهيه 
كرده اند كه سرمايه گذاري چند صدميليارد 
دالري در ايران را فراه��م مي كند. با اين كار 

تالش  دولت ترامپ براي انزواي ايران تضعيف 
شده و ضربه بزرگي به سياست  تهاجمي ترامپ 
در قبال ايران وارد خواهد كرد. « حاال متوجه 

يقه دريدن هاي امثال زيباكالم شديد؟    

مهدي برجي با انتش��ار تصوير فوق توئيت 
كرد: يكي از ش��گفت انگيزترين پديده هاي 
طبيعي ايران تپه هاي آالداغ الر يا كوه هاي 
رنگي مي باش��ند ك��ه در مس��ير زنجان به 

ماهنشان در اس��تان زنجان قرار گرفته اند. 
مناظر اين تپه ها به قدري خارق العاده است 
كه ممكن اس��ت براي لحظه اي تصور كنيد 

كه روي سياره ديگري راه مي رويد. 

ترامپ باالخره ماسك زد

ضربه بزرگ به سياست تهاجمي ترامپ!

تصور زندگي روي سياره اي دیگر!

روز دوش��نبه ۱۰ ژوئن با ترامپ درباره كم و كيف برنامه هاي سفر آبه به ايران صحبت 
كرديم. در بحث ما، ترامپ به وضوح نظرش را توضي��ح داد. او گفت طرح آبه را تنها در 
صورتي خواهم پذيرفت كه ايراني ها تن ب��ه توافق دهند. معناي حرفش اين بود كه در 
بدو كار حاضر به اعطاي هيچ امتيازي به آنها نيس��ت و تنها بعد از آنكه ايران به صورت 
رضايت بخشي از تالش براي رسيدن به سالح هاي هسته اي دست كشيد، حاضر به دادن 
امتياز است. اين يك تغيير موضع به فاصله زمين تا آسمان در برابر ايران و كره  شمالی بود. 
البته، ثابت قدم ماندن ترامپ در يك مسير مستقيم كار مشكلي بود! به هر حال ترامپ 
اين تصميم را گرفته بود و من به پمپئو زنگ زدم تا اي��ن خبر خوب را به او هم بدهم. او 
گفت حدس مي زده است كه كار به اينجا برسد. اين به آن معنا بود كه حاال ما از اين مهلكه 
نجات پيدا كرده بوديم. با اين وجود، او نس��بت به من از اينكه ما در دولت ترامپ نيز به 
همان جايي برسيم كه اوباما دو دستي پول ها را تقديم ايران كرد، خوشبين تر بود. پمپئو 
بر اساس صحبت هايي كه با وزير امور خارجه ژاپن داشت، نگران بود كه آنها حرفي را كه 
ترامپ به من زده بود، قبول نكنند. براي هر دوي ما محرز شده بود كه با همگرا شدن ايران 
و كره شمالي در ماه هاي ژوئن و جوالي، ريسك اين كار به شدت در حال افزايش است. 
پمپئو گفت كه با پيچيدن خبر مأموريت آبه در جهان، بسياري از وزراي خارجي با او تماس 
گرفته اند و معتقد بودند كه سياست فشار حداكثري در حال خاتمه يافتن است و به همين 
جهت آنها نيز پيشنهاد داده اند كه در اين ميانجي گري كمك كنند. اين بيشتر نشان داد 
كه در ميان رهبران جهان، تنها ترامپ معتقد است مذاكره با دشمنان كامالً خنثي است. 
همانطور كه پمپئو مي گفت، اگر ما بدون توجه به كيفيت قرارداد با ايران، موشك هاي 
بالس��تيك اين كش��ور، حمايت هايي كه از تروريس��م مي كرد و چيزهاي ديگر فقط 
مي خواستيم توافقنامه اي با ايران امضا كنيم، نيازي نبود اين همه دست وپا بزنيم؛ چراكه 
همين االن توافقنامه اي با اين كم و كيف در قالب برجام وجود دارد. درباره كره  شمالی هم 
وضعيت همينقدر بد بود. به قول پمپئو ما اكنون در منطقه خطر بوديم و ترامپ داشت 
تمام سياست هاي خودش را زير پا مي گذاشت. جهان از عدم قطعيت ما سرگيجه گرفته 
بود. در همين لحظات، نيويورك تايمز و ۳۰ رسانه ديگر بر اختالف ترامپ و من در مسئله 
ايران و كره  شمالی تمركز داشتند. مسئله بزرگ تري كه به آن مي پرداختندتناقض های 
ترامپ با خود ترامپ بود! خالصه عصر آن روز، آبه با ترامپ تماس گرفت تا سناريوي ايران 
را كه تا آنجايي كه مي توانستيم كم ضررش كرده بوديم، نهايي كند. آبه از برنامه پيشنهادي 
خودش نيز سؤال كرد. او گفت مي فهمد كه اياالت متحده در مقطع كنوني از دادن آن 
پيشنهادات به ايران ابا دارد. ترامپ حقيقتاً به نظر آبه پاسخي نداد كه اين عدم پاسخگويي 
به هر كسي پشت تلفن مي فهماند كه اگر آبه اين پيشنهادات را با ايران مطرح نكند، ترامپ 
خوشحال مي شود! من به سختي مي توانستم آينده خوبي را براي اين كار تصور كنم. اين 

فقط شليك يك گلوله نبود، بلكه بمباران موشكي بود!
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  سيد محمد صادق موسوي:
ناو امريكاي��ي هنوز داره ميس��وزه! دور ت��ا دورش آب كنار 
ساحل خودي بدون هيچ دش��مني من در عجبم اگه وسط 
خليج فارس يا درياي عمان با موشك هدف قرار بگيره اون 
وقت چيكارش ميكنن؟ شروع پايان هيمنه پوشالي امريكا 

خيلي وقته شروع شده. 
  مجيد قرباني:

االن بي بي سي ميگه: يكي از محترمانه ترين راه هاي پايان 
دادن به عمر ناوهاي كهنه امريكا سوزاندن آنهاست. 

  حسن عابديني:
نانو هواپيماب��ر USS بونه��وم ريچارد امري��كا در منطقه 

س��ان ديه گو پس از انفج��اري مهيب دچار آتش س��وزي 
ش��د. فرود جنگنده و بالگرد، حمل تانك و نفربر و استقرار 
بيمارستان سيار از توانايي آن است. علت حادثه در پرده اي 

از ابهام است. 
  امين نيكدل:

گروهي به نام گورخران امريكايي در ايميلي به بي بي س��ي 
مدعي شد انهدام ناو هواپيما بر امريكايي كار اونها بوده.

   احمد مرندي:
آقاي ظريف گفته بود كه امريكا ميتونه با يك بمب سيس��تم 
دفاعي ما رو نابود كنه! فقط خواستم بگم كه امريكا از ديروز تا 
االن نتونسته آتيش ناو USSBonhommeRichard رو تو 

ساحل خودش خاموش كنه! من ديگه حرفي ندارم... 
  علي بهرانوند:

به گزارش بي بي س��ي يك كپس��ول كوچك ش��هري در ناو 
هواپيمابر امريكايي منفجر شد. 

  عليرضا گرائي:
حاج قاسم: آقاي ترامپ قمارباز! در آنجايي كه فكر نمي كنيد 
ما در نزديك شما هس��تيم. اين جنگ را شايد شما شروع 
كنيد، ام��ا پايان آن را ما ترس��يم مي كنيم. بهت��ره امريكا، 
اسرائيل و عربستان بدجور مواظب تجهيزات نظامي شون 

باشن، چون هوا گرمه و خود به خود آتش ميگيرن:(((
  سيد پويان حسين پور:

بدين ترتيب شاهد وقوع تابستان داغ در سواحل كاليفرنيا 
هستيم. 

  مجتبي روحي زاده:
ياد اون جمله كودك يمني افتادم كه مي گفت قدرت خدا از 
همه قدرت هاي عالم بيشتر اس��ت، از جايي ميزنه كه كسي 
فكرشم نميكنه. ناو USSBonhomme نيرودريايي امريكا 

در پايگاه دريايي سان ديه گو آتش گرفت. 
  بنت الهدي قلي زاده:

ناو USS Bonhomme در بندر سان ديه گو واقع در جنوب 
كاليفرنيا دچار حريق ش��د. ارتش امريكا رس��ماً اعالم كرد: 
تاكنون ۱۸ نفر از ۱۶۰ ملوان حاضر در ناو به بيمارستان انتقال 

پيدا كردند. افول امريكا نزديكه هر چند خودشون انكار كنند!
   اسماعيل معنوي:

هنوز العربيه )العبريه( نگفته در ادامه انفجارهاي اخير تهران 
يك ناو هواپيمابر در سان ديه گو در آتش سوخت؟!

  محمد امين ساالري:
در تصوير قدرت اول نظامي جهان رو مشاهده مي فرماييد كه 
دارن جوجه ميزنن. نكنه مي خوايد بگيد داره آتيش مي گيره... 

مغزتون رو شست وشو دادن ديگه كاريش نميشه كرد. 
  مردمم:

گويا دكتر صادق زيباكالم در اقدامي بشردوس��تانه، راهي 
سان ديه گو شدن تا ناوجنگي در حال سوختن امريكايي رو 
نجات بدن! آفرين بهت َمرد! آفرين! برو ببينم چيكار ميكنيا!

Bonhomme واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به حريق ناو امريكايي

وقوع تابستان داغ در سواحل كاليفرنيا!

   گزارش

هيچ امتياز اوليه اي به ايران نمي دهيم

حريق ن�او هواپيمابر بونه�وم امريكايي در س�واحل س�ان ديه  گو در جنوب كاليفرني�ا واكنش هاي بس�ياري را در 
شبكه هاي اجتماعي و رس�انه هاي جهان برانگيخت. هنوز از علت اين حادثه و چگونگي وقوع آن اطالعات دقيقي 
در دس�ت نيس�ت، اما به گفته منابع خبري، صداي انفجارهاي ش�ديد از كشتي شنيده ش�ده و ممكن است منبع 
آتش زير خط آب باش�د. دولت امريكا نيز به صورت رس�مي اعالم كرده است كه ش�مار مجروحان اين آتش سوزي 
به ۲1 نفر رس�يده اس�ت. در ادامه برخي از واكنش هاي كاربران ش�بكه هاي اجتماعي به اين حادث�ه را مي خوانيد. 


