
خطیب جمعه تهران:
 قوه قضائیه طوری با اغتشاشگران برخورد 
کند که دیگر کسی هوس اغتشاش نکند

خطیب نمازجمعه این هفته تهران از قوه قضاییه 
خواست با اغتشاشگران و کسانی که به ملت خیانت 
کرده و آب به آســیاب دشــمن ریختند، به نحوی 
برخورد کند که دیگر کســی هوس اغتشاش نکند. 
به گزارش ایرنا، »سید احمد خاتمی« گفت: در همه 
اغتشاشات، آنهایی که فریب خوردند و دچار هیجان 
شدند آزاد می شوند و مورد رحمت قرار می گیرند اما 
باید با سردسته اغتشاشگران که پول می دهند مردم 
ارِ رفتار شود. اُء َعلَی الُْکَفّ آشوب کنند، به مصداق أَِشَدّ

    
حداد عادل:

کل جمعیت معترض 
درنهایت 200 هزار نفر بود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
باید از اینکه در زیر سایه جمهوری اسالمی زندگی 
می کنیم، شکرگزار باشیم، گفت: کل جمعیتی که 
در این یک ماه به میدان آمدند، با احتساب افرادی 
که چندین بار حضور یافتند، درنهایت ۲۰۰ هزار نفر 
بود. این عدد با تعداد مردمی که در مراســم تشییع 
شهید سلیمانی حضور یافتند، قابل مقایسه نیست. 
غالمعلی حداد عادل در همایش »بررســی علل و 
عوامل حوادث اخیر« در مشهد افزود:  دشمن بسیار 
بر مسئله زن سرمایه گذاری کرده است و به همین 
دلیل هم از شــعار »زن، زندگی، آزادی«  استفاده 
می کند. وی گفت: هر شنبه فراخوان می دادند، اما 

به جایی نرسیدند. 
    

انتقاد ایران از سرکوب اعتراضات در فرانسه
سخنگوی وزارت خارجه توسل به اجبار و خشونت 
برای بازگرداندن اعتصاب کننــدگان به کار و مقابله 
خشونت آمیز پلیس فرانســه با تظاهرکنندگان را 
محکوم می کنیــم. »ناصر کنعانــی« در واکنش به 
اجتماعات اعتراضی جاری در فرانسه گفت: دورویی 
مقامات فرانسوی تأسف بار اســت. آنها از یک سو بر 
ارتکاب اقدامات قهری و خشونت بار اصرار می ورزند 
و از سوی دیگر ریاکارانه به موعظه و فضاسازی علیه 

سایر کشورها می پردازند.
    

بازداشت یک شهروند اتریشی در ایران
انتخاب نوشــت: وزارت امور خارجه اتریش ادعا 
کرده اســت: »مقامات ایران بازداشت یک شهروند 
اتریشــی را تایید کرده اند. ما از مقامــات در تهران 
می خواهیم جریانات بازداشــت او را شفاف سازی 
کنند.« اتریــش با ادعای این کــه »مقامات ایرانی 
گفته اند این فرد به جرمــی غیرمرتبط با تظاهراتی 
که از زمان مرگ مهسا امینی به طور مداوم رخ داده، 
متهم شده است«، بدون این که نامی از فرد بازداشت 
شده ببرد، گفت که آماده ارائه خدمات و کمک های 

کنسولی به اوست.
    

هر ثانیه یک حمله  سایبری به ایران! 
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: ایران 
در هر ثانیه یک حمله  سایبری را پشت سر می گذارد، 
اما این حمالت ما را قوی تــر و محکم تر می کند. به 
گزارش مهر، سردار غالمرضا جاللی در همایش پدافند 
سایبری با بیان اینکه در جنگ سایبری هستیم، افزود: 
حوادث اخیر سایبری نشان داد این تهدیدات لحظه به 

لحظه رو به افزایش است.
    

آیت اهلل علوی بروجردی:
در حوادث اخیر حرمت ها شکسته شد

شفقنا نوشت: آیت اهلل علوی بروجردی در درس 
خارج فقه گفت: این جزء قانون اساسی کشور ماست 
که وزارت کشور اجازه بدهد مردم و احزاب در جایی 
با حفاظت خود وزارت کشور جمع بشوند و حرف خود 
را بزنند تا تجمعات به اغتشاش کشیده نشود. در این 
حوادثی که گذشت، بسیاری از حرمت ها شکسته شد. 

نگذارید این بی حرمتی ها اتفاق بیافتند!
    

برای سومین هفته متمادی روی داد؛
برپایی راهپیمایی اعتراضی 

پس از نمازجمعه زاهدان
دیروز نیز همچون جمعه گذشته جمعی از مردم 
زاهدان پس از اتمام نماز جمعه، در این شهر راهپیمایی 
اعتراضی برگزار کردند. ایرنا، خبرگزاری دولت در این 
باره نوشت: »ســاعت ۱۳۰۰ بعد از اتمام نماز جمعه 
مصلی مســجد مکی تعداد تقریبی ۱۰۰ الی ۱۵۰ 
نفر اقدام به شــعار دادن و ســنگ پرانی به مغازه ها و 
خودروهای عبوری و چند شعبه بانک در خیابان های 
رازی، خیام و شــهید بهشــتی کردند که با  اقدام به 
موقع  پلیس حدود ۵۷ نفر از اغتشاشگران دستگیر و 
کلیه لیدرها  و محرکین آنان نیز شناسایی و عملیات 

دستگیری آنان ادامه دارد.«
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موضوع انتقال تســلیحات از سوی 
ایران به روســیه و اســتفاده از آنها در 
جنگ علیه اوکرایــن؛ در روزهای اخیر 
ابعاد گســترده  ای یافته و با واکنش ها و 
اعتراضات جهانی کم نظیــری روبه رو 
شده است. از برگزاری نشست اضطراری 
غیرعلنی در شــورای امنیت سازمان 
ملل تا درخواســت از فیفا برای حذف 
تیم ملی ایران از جــام جهانی قطر؛ و از 
وضع تحریم های جدیــد تا قطع روابط 

دیپلماتیک با ایران و اعالم مرگ برجام.
اوکراین در هفته های اخیر بارها اعالم 
کرده که روســیه با پهپادهای انتحاری 
شاهد-۱۳6 ساخت ایران، به این کشور 

حمله کرده است. 
وزارت خارجه اوکراین با اشــاره به 
برخی گزارش های ادعایی در خصوص 
همکاری تسلیحاتی تهران با مسکو، از 
تصمیم برای قطع روابط دیپلماتیک با 
ایران خبر داده و از کارشناسان سازمان 
ملل دعوت کرده است درباره پهپادهای 
سرنگون شده ســاخت ایران که توسط 
روسیه در جنگ اوکراین مورد استفاده 
قرار گرفته اند، تحقیقات به عمل بیاورد. 
در این نامه اوکراینی ها اقــدام ایران را 
نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 

سازمان ملل خوانده اند.
در مقابــل ، ایران نیــز بارها فروش 
سالح به روســیه را با تاکید بر این نکته 
که »سالحی برای اســتفاده در جنگ 
اوکراین« به این کشور نفروخته، تکذیب 
کرده است. وزارت امور خارجه مشارکت 
پهپادهای ایرانی در کشتار مردم اوکراین 
و حمایت از روسیه در جنگ را »ادعاهای 
بی اســاس که بر پایه اطالعات غلط و 
مفروضات مغرضانه مطرح می شود«، 
می داند و »بخشی از فضاسازی سیاسی 
و هدفمند دستگا ه های رسانه ای علیه 
جمهوری اســالمی ایــران« قلمداد 

می کند.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه نیز دو روز پیش در گفت وگوی 
تلفنی با جوزپ بــورل، نماینده عالی 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا؛ »تحویل 

پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ 
با اوکرایــن« را قویا رد کــرد و گفت: ما 
با روســیه همکاری دفاعــی داریم، اما 
سیاست ما در قبال جنگ اوکراین، احترام 
به تمامیت ارضی این کشور، عدم ارسال 
سالح به طرفین درگیر، توقف جنگ و 

پایان دادن به آوارگی مردم است.
همچنین ناصر کنعانی، سخنگوی 
وزارت خارجــه در ادامــه واکنش ها و 
تکذیب های مکرر خود در این مورد، از 
آمادگی ایران برای گفت وگو و مذاکره با 
اوکراین جهت رفع این اتهامات خبر داد.

البته که موضع گیــری در این مورد 
به مقامات وزارت خارجه محدود نشده 
است و به تبع رویه جاری و ساری کشور؛ 
دیگر مســئوالن نیز در مقام واکنش و 
پاسخگویی برآمده اند. محسن رضایی، 
معاون اقتصادی رئیس جمهور از جمله 
آنهاست که در توئیتی با تکذیب وجود 
ســالح های ایرانی در جنــگ اوکراین 
نوشت: »هدف  غرب این است که با این 
اتهامات، مانع ورود قانونی ایران به بازار 

جهانی تسلیحات شود.«

تکذیب هایی که توجیه 
برداشت می شود 

به هر حال به رغم اینکه کرملین نیز 
سه شنبه ۲6 مهرماه استفاده نیروهایش 
از پهپادهای ایرانی برای حمله به اوکراین 
را رد کرد؛ جامعه جهانی و افکار عمومی 
داخلــی و خارجی ارســال پهپادهای 
انتحاری ایران به روسیه و به کارگیری 
آنها علیه اوکراین را با حساسیت دنبال 
می کند و به تکذیب  مقامات ایرانی وقعی 
نمی نهــد. ظاهرا تکذیب خبر ارســال 
پهپادهای ایرانی به روسیه از طرف ایران 
اینطور برداشت می شود که پهپادها به 
روسیه ارسال شده اما مثاًل قرار نبوده در 

جنگ علیه اوکراین استفاده شود. 

تهدیدات گسترده و پافشاری
 بر حضور میدانی ایران در جنگ

این ماجرا از روز پنجشنبه با اظهارات 
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
ابعاد دیگری به خود گرفت. »ند پرایس« 
پنجشنبه شب در نشستی خبری با طرح 

ادعای جدیدی گفت، پرســنل ایرانی 
در کریمه حضور داشــته و به روسیه در 

استفاده از پهپادها کمک کرده اند.
وی گفت: »می توانیم تأیید کنیم که 
پرسنل نظامی روسیه مستقر در کریمه 
در حال پــرواز دادن پهپادهای ایرانی و 
استفاده از آن ها برای انجام حمالت فعال 

در اوکراین بوده اند«.
روزنامه واشــنگتن پســت هم در 
گزارشی به نقل از منابع آگاه مدعی شد: 
»ایران قصد دارد موشــک های کوتاه و 
میان برد با قابلیــت هدف گیری دقیق 
در اختیار روســیه قرار دهد. همچنین 
عالوه بر پهپادهای شاهد ۱۳6، تهران 
پهپادهای مهاجر6 هم به روســیه داده 

است«.
رویترز هم در این راســتا ادعا کرد: 
»ایران به روسیه وعده داده موشک های 

زمین به زمین به این کشور بدهد«.
ازســوی دیگر، جمهوری چک به 
عنــوان رئیــس دوره ای اتحادیه اروپا 
اعالم کرد کشــورهای عضــو اتحادیه 
درباره تحریم های جدید علیه ایران به 
دلیل ارسال پهپادهای نظامی به روسیه 

توافق کردند.
روزنامــه امریکایی وال اســتریت 
ژورنال هم به نقل از منابع دیپلماتیک 
گفت:»اتحادیه اروپا بــا تحریم ۳ مقام 
نظامی ارشــد ایرانی و شرکت سازنده 
پهپاد موافقت کرده اســت. به نوشته 
این روزنامه، این افراد شــامل ســردار 
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح، سعید آغاجانی فرمانده بخش 
پهپادی سپاه و حجت اهلل قریشی است 
که گفته  می شــود مســئول ارتباط با 
روسیه در تحویل پهپادها به این کشور 
بوده است. این تحریم ها شامل توقیف 
دارایی ها و ممنوعیت سفر آنها به اتحادیه 

اروپاست«.
پیشتر جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا گفتــه بود این 
مجموعه به دنبال کســب دالیل قوی 
درباره هر گونــه دخالت ایران در جنگ 
روسیه علیه اوکراین است. وزیر خارجه 
لوکزامبورگ هم یادآور شده بود: »اگر 
دخالت تهران در جنگ روســیه علیه 

اوکراین ثابت شــود مجازات )تحریم( 
اتحادیه اروپا تنها شامل ثبت نام برخی 
افراد در فهرست تحریم ها نخواهد بود«.

ازسوی دیگر یک منبع دیپلماتیک 
در شورای امنیت ســازمان ملل متحد 
به الجزیره گفت رزماری دیکارلو، معاون 
دبیرکل ســازمان ملل متحــد در امور 
سیاسی در جلسه غیرعلنی تاکید کرد: 
»هر گونه انتقال پهپــاد از ایران بدون 
موافقت قبلی شورای امنیت، به معنی 
نقض قطعنامه شــماره ۲۲۳۱ شورای 

امنیت است«.

اقدام ایران نقض 
قطعنامه های سازمان ملل است؟

آمریکا و غرب می گویند که فروش 
تسلیحات به روســیه، نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل 
مرتبط با توافق هســته ای سال ۲۰۱۵ 
اســت. ودانت پاتل، معاون سخنگوی 
وزارت خارجــه آمریکا روز دوشــنبه 
اعالم کرده »فرانسه و انگلیس خواستار 
بررسی موضوع فروش پهپادهای ایرانی 
به روسیه و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل شده اند. این چیزی 
اســت که ما هم با آن موافقیم.« با این 
وجود، یکی از دیپلمات های ایرانی که 
با رویترز گفت وگو کــرده، این موضوع 
را مردود دانسته و گفته است: »این که 
آن تســلیحات کجا استفاده می شوند، 
مسئولیت فروشنده نیست. ما در بحران 
اوکراین مانند غرب جانبداری نمی کنیم. 
ما خواهان پایان دادن به بحران از طریق 

روش های دیپلماتیک هستیم.« 
ســفیر و نماینده دائــم جمهوری 
اسالمی ایران نزد ســازمان ملل متحد 
در نیویورک نیز در جمــع خبرنگاران 
انتقال پهپاد از سوی ایران برای استفاده 
در جنــگ اوکرایــن را رد و تاکید کرد، 
این ادعاها هیچ ارتباطــی با قطعنامه 

۲۲۳۱ ندارد.
»امیر ســعید ایروانی« در نامه ای 
پیشــنهاد اوکراین مبنی بــر مرتبط 
ساختن مسئله پهپادهای ساقط شده 
با اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد توافق 
هســته ای ایران را فاقــد هرگونه پایه 
حقوقی در چارچوب قطعنامه مذکور 

خواند.
وی در ایــن نامه از اینکــه اوکراین 
موضع بی طرفی ایران در جنگ جاری 
در این کشور  را نادیده گرفته و به ادعاها 
و موضع گیری های اشــتباه براساس 
اطالعات ثابت نشده ادامه می دهد، ابراز 

تاسف کرده است.

شمارش معکوس 
برای مرگ دائمی برجام

در این میان ترکش هــای پهپادها 
به برجام هم اصابت کــرد و جان کربی، 
هماهنگ کننده دولت آمریکا گفت کاخ 
سفید به دلیل آنکه ایران اقدام به تأمین 
پهپاد برای روسیه کرده در حال حاضر 
تالش برای مذاکراه با تهران در خصوص 
برنامه هسته ای را کنار گذاشته است ما 
در حال حاضر روی دیپلماسی متمرکز 

نیستیم.

تلۀ پوتین برای ورود ایران
به جنگ با اوکراین و اروپا

دکتر سید قائم موسوی، کارشناس 
روابط بین المل معتقد اســت: چنانچه 
بنا به هر علتی بحران تجاوز روســیه به 
اوکراین فراگیر شود و به جاهای باریک 
بکشــد، پروندۀ پهپادها، ایران را در کام 
بحران فرو خواهد برد و می تواند دردسر 
جدیدی برای افتادن ایران در دِل بحران 

ایجاد کند.
موسوی یادآور شد: چشم انداز بحران 
همچنان نامتعین است و به سختی بتوان 
امیدوار بود که بدون دامن گیر شــدن 
بخش هایی از ترکــش آن برای ایران به 

اتمام برسد. 
به گفته وی، بــا تحریم های جدید 
اتحادیه اروپا، روسیۀ منزوی به شدت تقال 
می کرد تا در این تجاوز یکجانبه کشور 
دیگری را در کنار خود داشته باشد. چالش 
پهپادها علیرغم انکار آن توسط بخش 
عقالنیت محور سیستم زمینه ساز عملی 

شدن این هدف شده است.
موسوی تصریح کرد: تردید نداشته 
باشــید چنانچه بنا به هر علتی بحران 
تجاوز روســیه به اوکراین فراگیر شود و 
به جاهای باریک بکشد، پروندۀ پهپادها؛ 
ایران را در کام بحــران فروخواهد برد، 
بحرانی که با کمی عقالنیت می توانستیم 
از فرصت هایش اســتفاده یا حداقل از 
شعله های آن دور باشیم و بیهوده در کنار 

روسیه قرار نگیریم.
 به گفته او، روسیه اما بنا ندارد دست 

از سر ما بردارد!

اصابت ترکش پهپاد های جنگ اوکراین به ایران

روسیه بنا ندارد دست از سر ما بردارد!
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مینا محمدزاده

روی موج کوتاه

 سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به تحریم های 
جدید کانادا علیه تعدادی از رسانه ها در داخل کشور گفت: تحریم 
رسانه ها و اهالی قلم ایران، نقض بخشی از حقوق اساسی ملت 
ایران در رساندن صدا و نظر خود به جهانیان و نیز گویای پوچ بودن 
شعار غرب در خصوص »دسترسی آزاد به اطالعات« و »آزادی 

بیان« است.
به گزارش تسنیم، ناصر کنعانی در صفحه اینستاگرام خود 
در این ارتباط نوشت: تحریم »خبرگزاری تسنیم«، »روزنامه 
کیهان«، »نورنیوز«، خبرگزاری فارس، مدیرمسئول کیهان، 
رئیس فعلی و سابق سازمان صداوســیما و یک خبرنگار این 
سازمان، جدیدترین فهرست تحریمی دولت کانادا علیه ایران 

و ایرانیان اســت! این اولین هنرمندی دولت کانادا در تحریم 
اصحاب رسانه و رسانه های خبری معتبر ایران نبود، این کشور 
قبال »پرس تی وی« شبکه خبری انگلیسی زبان ایرانی را نیز 

تحریم کرده بود!
از نظر دولت کانادا و شرکای غربی ضدایرانی آن، ملت ایران 
عالوه بر تحریم های اقتصادی، حق اظهار رأی و نظر نیز ندارند! 
مگر آنکه مثل خود آنها و به زبان فرهنگی خود آنها حرف بزنند، 

مثل »ایران اینترنشنال«، »منوتو« و...!!
تحریم رســانه ها و اهالی قلم ایران، نقض بخشی از حقوق 
اساسی ملت ایران در رساندن صدا و نظر خود به جهانیان و نیز 
گویای پوچ بودن شــعار غرب در خصوص »دسترسی آزاد به 

اطالعات« و »آزادی بیان« است؛ همان حقوقی که غرب مدعی و 
مروج آن است و بر مبنای این ادعا، حتی توهین به مقدسات دینی 

و سماوی را مجاز می شمارد!!
البته توسل به زور و تحریم برای شنیده نشدن صدای دیگران، 
توسط کشوری که ادعاهای حقوق بشری اش گوش دنیا را کر 
کرده، چندان شگفت آور نیست. کانادا به رفتارهای آپارتایدی 
عادت دارد! گورهای دسته جمعی کودکان بومی این سرزمین، 

سند آن است! و اینک به »آپارتاید رسانه ای« روی آورده است!!
آنگاه که شعار رنگ می بازد و منطق ضعیف می شود، چاره ای 
جز توسل به زور و تحریم باقی نمی ماند. »تحریم؛ زبان بین المللی 

آمریکا و متحدانش« شده است!«

کانادا کدام رسانه های ایرانی را تحریم کرد؟
بنابراین گزارش، دولت کانادا در دو بسته تحریمی اخیر که 
علیه ایران وضع کرده پنج رسانه ایرانی و اسامی برخی از افراد فعال 
در حوزه اطالع رسانی و رسانه را در فهرست ممنوعیت های خود 

قرار داده است.
در نخستین بسته تحریمی که پنجشنبه هفته گذشته اعالم 
شد، »خبرگزاری تســنیم«، »روزنامه کیهان« و »نورنیوز« در 
فهرست تحریم قرار گرفتند. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول 
روزنامه کیهان، علی رضوانی، خبرنگار صدا و سیما، پیمان جبلی، 
رئیس صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران نیز از جمله افرادی 

بودند که تحریم شدند.
در بسته دوم تحریمی که پنجشنبه شب اعالم شد خبرگزاری 
فارس و عز ت اهلل ضرغامی، رئیس سابق صدا و سیما جدیدترین 
اشخاص و نهادهایی بوده اند که هدف اقدامات تحریمی دولت 

کانادا قرار گرفته اند.

»فارس« در دومین بسته تحریمی قرار گرفت؛

واکنش تهران به تحریم  جدید رسانه های ایران ازسوی کانادا

گزارش

دولــت ســیدابراهیم رئیســی در پانزدهمین ماه 
مسئولیت خود قرار دارد و حال این سئوال پیش می آید 
که آیا مردم متوجــه تفاوت این دولت با دولت حســن 

روحانی شده اند.
به گزارش نامه نیوز، فعال سیاســی اصولگرا درباره 
میزان تفاوت دولت رئیسی و دولت روحانی از نگاه مردم 
گفت: شــاید در مجموع عملکرد این دو دولت خیلی به 
نفع مردم نبود اما مردم فرق این دو دولت را حتما متوجه 
شده اند. مردم در مقام مقایسه دولت ها می گویند »خدا 

پدر دولت روحانی را بیامرزد«.
هدایت اهلل خادمی درباره چرایی عملکرد ضعیف دولت 
سیزدهم در مقایسه با دولت حسن روحانی افزود: مردم به 
ویژه پایگاه رأی اصولگرایان امید زیادی به دولت سیزدهم 
داشتند چون این طور تصور می شد وقتی مجلس و دولت 
با یکدیگر همسو هســتند فرصت بهتری برای مجریان 
فراهم آید تا برای مردم و حل مشکالت کشور کار کنند. 

متنها آقای رئیسی شاید به دلیل عدم شناخت از حوزه 
مدیران اجرایی کشور، افرادی را برای همکاری در دولت 

انتخاب کرد که کارآمدی الزم را نداشتند. 
این فعال سیاســی اصولگرا با بیــان اینکه از فرصت 
یکدستی دولت و مجلس استفاده نشد، یادآور شد: برخی 
دوستان در جلســات به ما نقد می کنند که »شما فکر 
می کردید وقتی دولت و مجلس یکدســت شوند اوضاع 

بهتر می شود، اما دیدید چه اتفاق بدی افتاد«.

فعال سیاسی اصولگرا:

مردم می گویند خدا پدر دولت روحانی را بیامرزد

خبر

منصوری همچنین یادآور شــد: نکته دوم اینکه پیرو 
دستور رئیس جمهور، محالتی که به لحاظ تامینی مشکل 
خاصی نداشته باشند و به لحاظ ترافیکی امکان دسترسی 
مناسب داشته باشد و برای مردم چالش ایجاد نکند را در 
دو یا ســه نقطه تهران به عنوان محالت برگزاری تجمع 

مشخص می کنیم.
به گزارش خانه ملت، محســن منصوری در خصوص 
اقدامات دولت برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی پیرامون 
برگزاری آزاد تجمعات، گفت: اوال با برگزاری تجمعات در 
چارچوب قانون کامال موافق هستیم. گاهی به نوعی تبلیغ 
شده که کشــور یا دولت تحت هر شرایطی نمی خواهد به 
برگزاری تجمعات تن دهد که این روایت و تفســیر کامال 

اشتباهی است.
استاندار تهران در ادامه اظهار کرد: قبل از این مسائل هم 
هر کسی که در چارچوب قانون به فرمانداری یا استانداری 
مراجعه و درخواست کرده است، ما قانونا درخواست وی را 

بررسی کردیم و پاسخ دادیم. برخی از بزرگواران از طریق 
رســانه درخواســت خود را مطرح می کنند که این روال 

درستی نیست.
وی ادامه داد: معاونت سیاســی وزارت کشور در حال 
تهیه و تدوین آیین نامه ای اجرایی است، ما هم مکان هایی 
را مشخص و معرفی می کنیم که فرآیند این کار و محل این 
تجمع به سرعت مشخص شود ســپس به صورت رسمی 

اعالم و اطالع رسانی می شود.

خبر

استاندار تهران بدون اشاره به زمان مشخص؛

دو یا سه نقطه تهران برای برگزاری تجمعات تعیین می شود


