در هم ريختگي و وحشت نيروي سركوبگر انتظامي از عمليات كانونهاي شورشي در تهران
كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران منتشر ميكند
مكالمات و دستورات فرماندهی نيروی سركوبگر انتظامی شرق تهران
در منطقه نارمك به واحدها و نيروهاي تحت امر
يكشنبه  ۲۵آبان - ۹۹ده دقيقه پس از نيمه شب

190بگوش باش
۱۲۰-120

120-190هر چه واحد گشتی داری ،سرگشت داری سطح بخش بفرست،خيابان گلريز -بفرست ميدون هروی خيابون گلريز سريع اعزام كن
سريع
دريافت شد

190-120سريع و احدهاي گشتي اتو و سرگشتتو اعزام كن سمت ميدان هروي  ،خيابان گلريز اعزام كنيد
 ۱۰۲تو هم ،ميدون هروی خيابون قادری مد نظره ،ورودی خواهران ،خيابان قادري ورودي خواهران ،مربوط به اون حوزه علميه
متين - ۳مرکز  :ما از متين چهار که انتظاری نداريم ،همکاران  ۱۲۴ميتوونند برسن سريعتر موقعيت ميدون هروی ؟

124-124ميتونه سريع واحد اعزام كنه ميدان هروي؟ نزديکند همكاران به اون موقعيت ؟
زحمت بکش اگربراتوان مقدوره امكانش هست يک واحد گشت سريع بفرست بره ميدون هروی ،خيابون قادری حوزه علميه ورودی خواهران،
 ۱ـ  ۴اعالم شده متاسفانه  ۱۰۲داره تعلل ميکنه ،شما واحدتو خواهش ميکنم بفرست ،با احتياط همكاران برند درمحل مساعدت کنند ،کمک
کنند  ....بما نتيجه اعالم کن

از فرماندهی انتظامي شرق تهران به كالنتريهاي تابعه
يكشنبه ۲۵آبان ساعت ۱۵دقيقه بعد از نيمه شب

آقايون كليه مراكز
دقت كنيد

ما سرشب هم كليه مراكز رابگوش كرديم واعالم كرديم

دربحث كدهاي 4دربحث كدهاي 4ابالغ كرديم

كليه پايگاههاي سطح محدود مدنظرباشه مخصوصاحوزه هاي عمليه

آقايون ببينند حوزه علميه كجاي بخششون دارند

سركشي الزم انجام بشه

االن يك مورد دربحث1-4مثبت بصورت دست ساز
موقعيت گل زار داشتيم درمحدوده 102
اينو آقايون تاكيد ميكنم واحدهاشون راتوجه بدندسركشي الزم ،سرگشتها راآموزش بدهند
دربحث1-4مخصوصا حوزه هاي علميه  ،مساجد،موارد مدنظرباشه
موردي نداشته باشيم تاصبح

درماندگي و وحشت پس از تهاجم كانون شورشي به حوزه جهل و جنايت ضد ثامناالئمه
بسيج سركوبگر زنان در بامداد شنبه ۲۴آبان ۹۹
اگر مواردي بخواهد رخ بدهد شيفتمان را بهم ميريزد!
دستورات فرماندهی نيروی سركوبگر انتظامی شمالغرب تهران
به واحدها و نيروهاي تحت امر
شنبه ۲۴آبان ۳۰ - ۹۹دقيقه بعد از نيمه شب

با توجه به اينكه االن محدوده ميدان هروي يه مورد اعالم شده كه حاال ...بررسيش كردند اعالم ميكنند كه صحت دار هم هستش يعني توجه
داشته باشند واحدهاي گشتي را فعال نگه دارند شب گذشته هم محدوده  140ما يه مورد در بحث پايگاه بسيج  4-22رخ داده انشاءاهلل شب

جاري تكرار نشه واحدهاي گشتي فعال باشند در اين خصوص هوشياري الزم را داشته باشند پوشش انتظامي مناسب رابدند كه عملكرد همكاران
كه در روز گذشته عالي بوده به خاطر يه  4-22بي مورد زير سوال نره ضمن اينكه تشكر هم داريم از كليه همكاران با توجه به كنترل وقوعاتي
كه داشتند
 24-24واحدهاي گشتي سطح محدوده با گردون روشن گشت زني كنند خداي نكرده محدوده ما رخ نده االن صداي شبكه ستاد و پيشگيري
فكر كنم همكاران ميشنوند اگه مواردي بخواد رخ بده ديگه قشنگ شيفتمان را بهم ميريزند ديگه توجه داشته باشيد

شوراي ملي مقاومت ایران
كميسيون امنيت و ضد تروریسم
 25آبان  ۱۵( ۱۳۹۹نوامبر )۲۰۲۰

