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ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻬﺮان :ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﮐﻬﺮﯾﺰک ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪ
/۰۷ﺷﻬﺮﯾﻮر۱۳۸۸/

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﻫﺒﺮ اﯾﺮان ﺷﺪ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ روز ﻫﻢ در اﯾﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
ﺳﺮﺗﯿﭗ ﭘﺎﺳﺪار ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ رﺟﺐزاده در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱۴۰ﺗﺎ  ۱۴۵ﻧﻔﺮ از ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن
اﻏﺘﺸﺎش اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز در در ﮐﻬﺮﯾﺰک ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺪون ﺣﮑﻢ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
واژه اﻏﺘﺸﺎش ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﭘﺲ از اﻋ م
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻋﺘﺮاضﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ،ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن دﺳﺖ ﮐﻢ  ۳۰ﻧﻔﺮ ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ،
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۵۰ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ و دادﮔﺎه ﺑﺮرﺳﯽ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی آﻣﺎر ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن،
ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رادﯾﻮﻓﺮدا اﻋ م ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ  ۶۹ﻧﻔﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳ ﻣﯽ داده اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک از زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﺴﻦ روحا ﻣﯿﻨﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎوران ارﺷﺪ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﻫﺒﺮ اﯾﺮان در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻋ م ﮐﺮد
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻫﺎ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ ،ﮐﺎﻇﻢ ﺟ ﻟﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وﻗﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ وﯾﮋه ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﺎم ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه را ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﺰم اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﯽ
ﮐﻪ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ وزارت ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد ﺧﺒﺮ داد.
وﻗﺎﯾﻊ رخ داده در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک از ﺳﻮی ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان ،ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و
آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .
اﻇﻬﺎرات ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻬﺮان و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب روﯾﺪادﻫﺎی ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺺ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺣﻤﺪی ﻣﻘﺪم را ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﻗﺘﻞ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.
آﻗﺎی ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن در ﺣﺎﻟﯽ از وﻗﻮع ﻗﺘﻞ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺣﻤﺪی
ﻣﻘﺪم ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن روز در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﺮگ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﮐﻬﺮﯾﺰک را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ،اﻣﺎ آن را ﻧﺎﺷﯽ از
ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻋ وه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﻢ در ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺰام
ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  ،از ﻋﺰل و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﻤﺎری از ﻣﺴﺌﻮ ن و ﻣﺄﻣﻮران اﯾﻦ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺧﺒﺮ داد.
ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﺎﺟﺮای ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺒﻮد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان ،اﻋ م ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪای در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽﻫﺎ در ﻣﺎﺟﺮای ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺖ.
آﻗﺎی رﺟﺐزاده در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﭘﻠﯿﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ
ﺷﻮرش ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ دوی ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﯿﺮآﺑﺎد ،وارد ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪﻧﺪ و
ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻨﺪ و راه را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ .
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،در ﺷﺎﻣﮕﺎه ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ  ۲۴ﺧﺮداد رخ داد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا
از ﮔﺎز اﺷﮏآور ،ﺗﻴﺮاﻧﺪازی زﻣﻴﻨﯽ و ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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در ﻣﺎﺟﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دهﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﯾﮋه و ﻟﺒﺎس
ﺷﺨﺼﯽﻫﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه از ﺳﻮی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای رﻫﺒﺮ اﯾﺮان ،ﺗﺨﻠﻒ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :در
ﺣﺎدﺛﻪ ﻛﻮى داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺰرﮔﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺮوﻧﺪه وﻳﮋهاى ﺑﺮاى آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮﺳﻨﺪ .
ﯾﮕﺎن وﯾﮋه راه ﻓﺮار را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺳﻪ ﯾﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﻠﯿﺲ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﺎر اﻧﺘﻈﺎمﺑﺨﺸﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ و
اﺟﺎزه درﮔﯿﺮی ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﻧﻤﯽداد.
آﻗﺎی رﺟﺐزاده اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﯾﻪ دوم ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ از ﺗﻮان ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﮕﺎن
اﻣﺪاد وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮕﺎنﻫﺎی اﻣﺪاد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ و آﻣﺮاﻧﻪﺗﺮ ﺑﻮد.
وی ﯾﻪ ﺳﻮم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را زﻣﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺑﻪ آﺷﻮب ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﯾﮕﺎن وﯾﮋه در
اﯾﻦ زﻣﺎن وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
آﻗﺎی رﺟﺐزاده ﻫﺪف ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﮕﺎنﻫﺎی وﯾﮋه را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐﮔﺮ ،و
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮕﺎن وﯾﮋه ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل راهﻫﺎی ﻓﺮار را
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻬﺮان در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ اﻓﺮاد ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺪاﻧﺴﺖ
و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮران ﺧﺎﻃﯽ در ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﺎﺟﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی زم ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .
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