ﺧـﺎوری را ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏﻫﻔﺘـﻪای
ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺟﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از
 ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ،ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ)ع( ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻠﯿﺲ  +۱۰و دﻓﺎﺗﺮ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺎم
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

ﺧـﺎوری را ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏﻫﻔﺘـﻪای
ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺳﺮدار ﺣﺴﯿﻦ اﺷﺘﺮی در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻫﻪ اول
ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺎﺷﮑﻮه آﯾﯿﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺎه ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻫﺎ در
ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻫﺰار ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺻﻠﻮاﺗﯽ و ﭼﺎدرﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻼش ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
و ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮب ﻣﺮدم و ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻫﺎ در اﻣﻨﯿﺖ و ﺑﺎ
ﻧﻈﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﻀﺮت اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦ)ع( ﯾﮑﯽ از
ﺑﺎﺷﮑﻮهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎرﮐﺮد :در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن زاﺋﺮ
ﻋﺘﺒﺎت ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮز ﺧﺴﺮوی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ و زاﺋﺮان از
آن ﺗﺮدد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،اﻇﻬﺎرﮐﺮد :اﻣﺎ ﺑﺮای زاﺋﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرواﻧﯽ و
ﺟﻤﻌﯽ ﻫﻨﻮز دوﻟﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﺮز ﺗﺮدد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ آﻣﺎدﮔﯽ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در اﯾﻦ ﻣﺮز را ﻫﻢ دارد.
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﺎن

اﺷﺘﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ »ﭘﻠﯿﺲ
ﻣﻘﺘﺪر؛ اﻣﯿﻦ ﻣﺮدم« ﮔﻔﺖ :اﻗﺘﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ،راﻓﺖ و
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﯾﺰان،
ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺟﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺻﻮﻻ از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در اﺟﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
رخ دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺎﺟﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﯿﻠﻢ را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ۱۹۷در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ،ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻫﻢ اﻧﺘﻘﺎد و ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮدار اﺷﺘﺮی اﻓﺰود :ﻣﺮدم اﮔﺮ ﺗﻨﺪی و ﺗﺨﻠﻔﯽ از ﻣﺄﻣﻮران ﻧﯿﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺗﺨﻠﻒ را ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﺷﻮد .اﻗﺘﺪار ﭘﻠﯿﺲ ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺘﺪار ﮐﺸﻮر و ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﮔﺮ
اﻗﺘﺪار ﭘﻠﯿﺲ ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﻣﺮدم ﮐﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :از
اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻫﻤﮑﺎران ﻫﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ آن ﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ را در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۵و ۹۶در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﮔﺎمﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮداﺷﺖ.
اﺷﺘﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ آﻧﺎن ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
و از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎدی ﺧﻮد را از ﻧﺎﺟﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ روز را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درﺑﺎره ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺧﻼلﮔﺮان ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از داﺧﻞ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﮐﺎﻻ و ارز
اﺷﺘﺮی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن اﻧﺠﺎم داده
ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻒ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﯿﺶ از
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺶ
اﺳﺖ.

ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
اﺳﺖ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
 ۶۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﯿﻢ و
از  ۵۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺧﻼلﮔﺮان ﺑﺎزار ﺳﮑﻪ و
ارز ﻫﻢ وارد ﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﻧﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎﺳﺖ.
 ۶ﺗﻦ از ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن ﻣﺪﯾﺮﺳﮑﻪ ﺛﺎﻣﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ
اﺷﺘﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻣﻮال ﻣﺪﯾﺮ ﺳﮑﻪ ﺛﺎﻣﻦ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری
ﮐﺮد :ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻃﻠﺐ ﺷﺎﮐﯿﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ.

و

ﺷﺶ

ﺗﻦ

از

ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن

ﻣﺪﯾﺮ

ﺳﮑﻪ

ﺛﺎﻣﻦ

ﻧﯿﺰ

ﺑﺎزداﺷﺖ

وی دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮ ﺳﮑﻪ ﺛﺎﻣﻦ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺪرت ﭘﻠﯿﺲ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﺎوری ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ در ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ او را ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺮ ﻣﺎه
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻬﻢ را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺸﻒ ﺟﺮاﯾﻢ از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻓﺰود :در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ در ﺣﻮزه ﺟﺮاﯾﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از
 ۲۰۰ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪ .ﭘﻠﯿﺲ
ﻓﺘﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮدن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﻮزه
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ در
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺮاﯾﻢ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﮐﺸﻒ ﺟﺮاﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻗﺪرت
اﺳﺖ .روزاﻧﻪ
ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﯾﮏ

ﻧﺎﺟﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺧﻮدروﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺷﻮد
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮدد  ۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدرو و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ:
ﭘﻠﯿﺲ راه ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎدهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﻋﻼم ﮐﺮدهاﯾﻢ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی آنﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اوﻟﯿﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺟﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺟﻠﻮی ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری و ﺗﺮدد آنﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻠﯿﺲ ،اﺷﺘﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ و
ﭘﻠﯿﺲ ﺣﺎﻓﻆ ﺟﺎن،
در ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺷﻮﺧﯽ و ﺗﻌﺎرف ﻧﺪارد.
ﻣﺎل ،ﻧﺎﻣﻮس و آﺑﺮوی ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺷﻬﺪا و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻧﺎﺟﺎ ﺳﻨﺪی ﺑﺮای
اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ.

ﺧـﺎوری را ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏﻫﻔﺘـﻪای
ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﯿﻢ

