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کراتی  ح کرد: مذا   مدیرکل آژانس مطر
به  دارند،  ادامه  است  هفته  چند  که 
حساسی  و  پیچیده  بسیار  مسائلی 
پرداخته اند اما آنچه الزم است، اراده 
کننده  کره  مذا طرف های  سیاسی 

است.
آژانس  مدیرکل  ایسنا،  گزارش  به 
به  پاسخ  در  اتمی  انرژی  المللی  بین 
کرات احیای  سواالتی درباره روند مذا
که  گفت  وین،  در  هسته ای  توافق 

از  بعد  به  هسته ای  توافق  احیای 
انتخابات  نتیجه  شدن  مشخص 
موکول  ایران  جمهوری  ریاست 
رویترز،  گزارش خبرگزاری  به  می شود. 
آژانس  مدیرکل  گروسی،  رافائل 
اظهاراتی  در  اتمی  انرژی  بین المللی 
گفت  روز چهارشنبه منتشر شده،  که 
هسته ای  توافق  احیای  برای  باید  که 
تا شکل گیری دولت جدید ایران صبر 

کرد. 

انقالب اسالمی عصر دیروز  رهبر معظم 
تلویزیونی  سخنرانی  در  )چهارشنبه( 
را  جمعه  روز  انتخابات  ایران،  ملت  برای 
رویدادی سرنوشت ساز و تأثیرگذار در همه 
اقتصادی  غیر  و  اقتصادی  عمده  مسائل 
بی وقفه  تالش  به  اشاره  با  و  خواندند 
مردم،  مشارکت  کاهش  برای  دشمنان 
فشارها  افزایش  سپس  و  ایران  تضعیف 
و  اقتصادی  و  سیاسی  دخالت های  و 
گله های مردم  گفتند:  تروریستی در ایران 
رسیدگی  درباره  محروم  قشرهای  بویژه 
نکردن به مشکالت معیشتی آنها بجاست 
اما این مشکالت را باید با انتخاب فردی 
قوی، پرکار، قدرتمند و خستگی ناپذیر حل 
کرد و به فضل الهی روز جمعه مردم برخالف 
و  ایران  به  دوباره  دشمنان،  خواست 
همه  و  می دهند  آبرو  اسالمی  جمهوری 
قشرها با سلیقه های متفاوت سیاسی به 
حاج  تشییع  همچون  و  می آیند  میدان 
قاسم سلیمانی به انتخابات نگاهی فراتر 
داشت.  خواهند  سیاسی  های  سلیقه  از 
تبریک  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
دهه ایام والدت حضرت علی بن موسی 
انتخابات  در  ملت  عمل  نحوه  الرضا)ع(، 
روز جمعه را در سالهای پیش رو، و در همه 
کاماًل تاثیرگذار خواندند  مسائل و عرصه ها 

اصل،  جمعه،  انتخابات  در  گفتند:  و 
است  انتخاب  نوع  آن  از  بعد  و  مشارکت 
به  مردم  خداوند  عنایت  با  امیدواریم  و 
شوند.  ظاهر  عرصه  این  در  وجه  بهترین 
جمهوری  نظام  در  مردم  حضور  ایشان 
اسالمی را متکی بر یک اصل و سند متقن 
فواید  البته  افزودند:  و  برشمردند  فکری 
برکت  پر  و  فراوان  مردم  حضور  سیاسی 
در  ملت  حضور  فلسفه  اصل  اما  است 
صحنه، مهمتر است. رهبر انقالب تحقق 
جمهوری اسالمی را در گرو تحقق هر دو ُبعد 
آن یعنی جمهوریت و اسالمیت خواندند 
همه  که  است  دلیل  همین  به  گفتند:  و 
به  جهان  در  شیطانی  های  قدرت  کز  مرا
شکل ویژه با انتخابات در ایران به عنوان 
می  معارضه  و  مخالفت  جمهوریت  نماد 
کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای، تخریب 
صورت  در  و  انتخابات  به  مردم  ذهنیت 
هدف  دو  را  انتخابات  در  دخالت  امکان 
مهم فضاسازی های دشمنان برشمردند 
گفتند: آنها می خواهند شکوه و شوکت  و 
کوری  انتخابات ایران نمایان نشود اما به 
در  همیشه  انتخابات  دشمنان،  چشم 
شده  برگزار  ملت  حضور  با  و  مقرر  زمان 
شاید  اینکه  به  اشاره  با  ایشان  است. 
انتخابات  مانند  کشوری  هیچ  انتخابات 

ایران مورد هجوم مستکبران قرار نداشته 
هم  امسال  درانتخابات  افزودند:  باشد 
رسانه های آمریکایی، انگلیسی و مزدوران 
سؤال  زیر  دنبال  به  قبل  ماه  چند  از  آنها 
حضور  کردن  کمرنگ  و  انتخابات  بردن 
مردم هستند. رهبر انقالب، کاهش حضور 
مردم و فاصله گیری آنان از نظام را هدف 
و  برشمردند  بیگانه  رسانه های  اصلی 
گروه ها، متن  البته به جز برخی  افزودند: 
دشمن  خواست  برعکس  همیشه  مردم 
کرده اند و ان شاءاهلل این این دفعه  عمل 
کشور  به نظام و  با حضور خود  هم ملت 
لزوم  بر  کید  تأ با  ایشان  داد.  خواهد  آبرو 
نگاه فراتر از سلیقه های سیاسی به حقایق 
گفتند: تشییع پیکر  کشور  عرصه سیاست 
این  از جمله  شهید حاج قاسم سلیمانی 
سلیقه های  از  فراتر  همه،  و  بود  حقایق 
ایشان  کردند.  شرکت  آن  در  سیاسی 
افزودند: به انتخابات نیز باید با نگاهی برتر 
از مذاق های مختلف سیاسی نگریست و در 
کشور به  کرد زیرا نظام اجتماعی  آن شرکت 
این موضوع نیازمند است. رهبر انقالب با 
استناد به قرآن مجید، شرکت در انتخابات 
دشمنان  که  چرا  دانستند  صالح  عمل  را 

دین و اسالم را به شدت ناراحت می کند. 
ادامه در صفحه 5

رافائل گروسی:  
برای احیای برجام تا انتخابات ریاست جمهوری ایران باید صبر کرد 

 وفای تارانتینو 
به عهدی که بسته بود 

 گفت وگوی »شهروند«
 با پدر داغدیده ای که پسر ۱۰ ساله اش 

قربانی کفتربازی شد

عشق و حال و رنج 
۵ ساله آقای عشق 

سینما! 

 ماجرای تجاوز
 و جنایت  در نخلستان 

تنگه یک 
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روزهای پرخبــر قبل از انتخابات؛ 

همهپایصندوقمیآیند
2

سخنرانی تلویزیونی رهبر انقالب در آستانه برگزاری انتخابات:

 قهر با صندوق
 مشکلی را حل نمی کند

 ایستاده 
در غبار

 

7
هالل احمر  هامون این روزها با وزش 

بادهای ۱2۰ روزه و طوفان شن  حوادث 
مختلفی را مدیریت می کند

 گزارش تحقیقی-میدانی روزنامه شهروند 
 درباره فروش و تزریق زیرزمینی  و دهها میلیون تومانی

کسن فایزر در تهران  وا

 کرامت دهان شهروندان 
و سرویس ملی دهان و دندان

ساختارهای 
متفاوت

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و واشینگتن پست

 را بخوانید
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 چرا مصرف 
کسن های تولید  وا

داخل  مجوز سازمان 
بهداشت جهانی را 

نمی خواهد؟ 

3

3

در شهروند آنالین
 

ببینید

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

3

با مرتضی حیدری
تا 1404

محروم، حتی از  رأی!
 جمعه روز انتخابات است اما هنوز برخی در کشور ما  

 نمی توانند رأی بدهند چون شناسنامه ندارند
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+  آدرنالین! 
پرونده »شهروند«: ورزش ها و تفریحات عجیب 

  1400 20 خــرداد    | ــنبه   2269پنجش 9ســال نهــم | شــماره   www.shahrvand-newspaper.ir
پرونده

ضرب در ضربان
گفت وگو با نازنین پیرکاری، کارشناس ارشد روانشناسی 

بالینی درباره تجربه ترس و هیجان در تفریحات و 
ورزش های عجیب

گام های معلق
 گفت وگو با فرزانه شاهسوند

 مربی و مدرس ورزش اسلک الین و ورزشکار رشته هایالین

دونده در کوه
گفت وگو با علی جهانگیری، اسکای رانینگ کار و مربی 
امدادونجات کوهستان

 پرونده »شهروند«:
ورزش ها و تفریحات عجیب 

دونده در کوه آدرنالین!
 گفت وگو با علی جهانگیری، 
اسکای رانینگ کار و مربی امدادونجات 
کوهستان

پرونده

ضرب در ضربان
 گفت وگو با نازنین پیرکاری، 
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 
درباره تجربه ترس و هیجان در 
تفریحات و ورزش های عجیب

5

برکته،   ادای فایزر   رو در میاره

بسته حمایت از 
مشاغل آسیب دیده از 

 کرونا تمدید شد
+  فهرست مشموالن


