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ஸ்பபெயின, கட்டடல்டலோனிியடலோவில் இ் இரடலோணுவ
ஒடுக்குமுுமுறகுமுறைக்கு தியடலோரிப்பு பயாரிப்பு செய்கிகுமுறைத
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ஸபபெயின்

இஇர இராணுவமும் மற்றும் பபெ இராலிஸ பெபொலிஸ் பட பொலிஸ் படைப்பிரிவுகளும்
கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய இராவில் ்டலவில் நேற்றும் பே இரா பொலிஸ் படைர்ந்து நிபொலிஸ் படடநிறுத்ேப்பெட் பொலிஸ் படை நிபொலிஸ் படடயில்
கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய இராவில் ஒரு இஇர இராணுவ ஒடுக்குமுபொலிஸ் படஒடுக்குமுறைக்கு அது ேனிய இராரிப்ப
ப செய்து வருவே இராக ம இராட்ரிட்  செமிக்பொலிஸ் படிட் சமிக்ஞை ப செய்ேது.
கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய பிஇர இராந்தினிய பெ இராஇர இராளுமன்ஒடுக்குமுறைத்தில் பிரிவிபொலிஸ் படதில் பிரிவினைவ இராே கட்சிகள
ஒருேபொலிஸ் படடப்பெட் பொலிஸ் படை செம இராதில் பிரிவினை சுேந்திஇர பிஇரக பொலிஸ் படைதில் பிரிவினைத்பொலிஸ் படே அறிவிக்கட இராம் என்பெபொலிஸ் படே
எதிர்பெ இரார்த்து ஸபெ இரானினிய அஇரசினியடபொலிஸ் படமப்ப நீதிமன்ஒடுக்குமுறைம் திங்கட்கிழபொலிஸ் படம
வில் நே பொலிஸ் படை இராத்ேவுளள கட் பொலிஸ் படைட இரான் பிஇர இராந்தினிய பெ இராஇர இராளுமன்ஒடுக்குமுறை கூட் பொலிஸ் படைத்பொலிஸ் படே வில் நே பொலிஸ் படைக்க இராது
எதில் பிரிவினை அறிவித்துளளது. அக்்டல பொலிஸ் படை இராபெர் 1 அன்று கட் பொலிஸ் படைட இரான் சுேந்திஇரத்திற்க இராதில் பிரிவினை
 செர்வஜதில் பிரிவினை வ இராக்பகடுப்பொலிஸ் படபெ ேடுப்பெேற்க இராதில் பிரிவினை ஒரு க இராட்டுமிஇர இராண்டித்ேதில் பிரிவினைம இராதில் பிரிவினை
முனியற்சி ்டலே இரால்வி அபொலிஸ் பட பொலிஸ் படைந்ே பின்தில் பிரிவினைர், பிஇரேம மந்திரி மரீனிய இரா்டலதில் பிரிவினை இரா
இர்டலோ இராய், பபெ இராப பொலிஸ் படை்டலம இராஸ கட்சி மற்றும் பே இராழிற் செங்க அதிக இராஇரத்துவ
ேபொலிஸ் படடபொலிஸ் படமயிட இராதில் பிரிவினை மத்தினியஸேத்திற்க இராதில் பிரிவினை அபொலிஸ் படழப்பகபொலிஸ் படள நிஇர இராகரித்ே
இவ்வ இராஒடுக்குமுறை இராதில் பிரிவினை வில் நே பொலிஸ் படைவடிக்பொலிஸ் படக, அஇரசினியபொலிஸ் படடப்பக்கு எதிஇர இராதில் பிரிவினை கூட் பொலிஸ் படைம் எதில் பிரிவினை
அறிவிக்கப்பெட் பொலிஸ் படைேற்கு எதிஇர இராக இஇர இராணுவத்பொலிஸ் படே பெனியன்பெடுத்துவேற்க இராதில் பிரிவினை
அடித்ேளத்பொலிஸ் படே இடுகின்ஒடுக்குமுறைது.
அஇரசினியடபொலிஸ் படமப்ப நீதிமன்ஒடுக்குமுறைம், ஸபெ இரானினிய ்டல செ இரா செலிஸட் கட்சியின் (PSOE),
கட் பொலிஸ் படைட இரானினிய பிரிவ இராதில் பிரிவினை, கட் பொலிஸ் படைட இரானினிய ்டல செ இரா செலி செ கட்சி (PSC) விடுத்ே ஒரு
குற்ஒடுக்குமுறைச் செ இராட்டின்்டலபெரி்டலட்டலனிய இந்வில் நே பொலிஸ் படைவடிக்பொலிஸ் படகபொலிஸ் படனிய எடுத்துளளது. PSOE
ேற்்டலபெ இராது ஒரு இஇர இராணுவ ே இராக்குேலுக்க இராக மக்கள கட்சியு பொலிஸ் படைன் (PP)
பெகிஇரங்கம இராக இபொலிஸ் படஇணைந்து இனியங்குகின்ஒடுக்குமுறைது . கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய ்டல செ இரா செலிஸட்
கட்சியின்
பக இராபொலிஸ் படஇர
குறிப்பிட்டு,
இவ்வ இராஒடுக்குமுறை இராதில் பிரிவினை
ஒன்ஒடுக்குமுறை இராதில் பிரிவினைது
“முக்கினியம இராதில் பிரிவினைதும் பபெ இராதுவ இராதில் பிரிவினை  செமூக, அஇரசினியல் வில் நேடன்களுக்க இராதில் பிரிவினைதும்”
என்று கூறி கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய பெ இராஇர இராளுமன்ஒடுக்குமுறைத்ே இரால் தீர்ம இரானிக்கப்பெடும்
எவ்விேம இராதில் பிரிவினை வில் நே பொலிஸ் படைவடிக்பொலிஸ் படகயும் கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய ்டல செ இரா செலிஸட் கட்சி
பெ இராஇர இராளுமன்ஒடுக்குமுறை உறுப்பிதில் பிரிவினைர்களது உரிபொலிஸ் படமகபொலிஸ் படள பெ இராதிப்பெே இராக கூறி,
முற்ஒடுக்குமுறை இராக நிஇர இராகரிக்கவும் மிகக்குபொலிஸ் படஒடுக்குமுறைந்ே மதிப்்டலபெ இரா அல்டது முனியற்சியும்
இல்ட இராமல் முற்ஒடுக்குமுறை இராக ேவிர்க்கப்பெ பொலிஸ் படை ்டலவண்டும் எதில் பிரிவினை குறிப்பிட்டுளளது.
இந்ே உத்ேஇரபொலிஸ் படவ மீறுவே இராதில் பிரிவினைது, பொலிஸ் படகது மற்றும் குற்ஒடுக்குமுறை வழக்குகள என்று
பபெ இராருள பக இராளளட இராம் என்று எச் செரித்ேது.
கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய இரா எங்கிலும் பபெண்கள மற்றும் முதினியவர்கள உட்பெ பொலிஸ் படை
அபொலிஸ் படமதினிய இராதில் பிரிவினை வ இராக்க இராளர்கள மீதும் வ இராக்கு பொலிஸ் படமனியங்கள மீதும் 16,000
பபெ இராலிஸ வில் நே பொலிஸ் படைத்தினிய ே இராக்குேல்களின் க இராபஇணை இராளிகள இபொலிஸ் படஇணைனியத்பொலிஸ் படே
நிஇரப்பினியதும், ிட் சமிக்ஞை இராயிஒடுக்குமுறைன்று உடக்டலம அதிர்ச்சியில் உபொலிஸ் படஒடுக்குமுறைந்ேது. அேன்
ஆஇரம்பெ ஒடுக்குமுபொலிஸ் படஒடுக்குமுறை ்டலே இரால்வினியபொலிஸ் பட பொலிஸ் படைந்ேே இரால் சீற்ஒடுக்குமுறைங்பக இராண் பொலிஸ் படை ம இராட்ரிட்,
இப்்டலபெ இராது இஇர இராணுவத்பொலிஸ் படே பெனியன்பெடுத்தி அேனினும் இஇரத்ேந்்டலே இராய்ந்ே
ே இராக்குேலுக்கு ேனிய இராரிப்ப ப செய்து வருகிஒடுக்குமுறைது. அண்பொலிஸ் பட பொலிஸ் படை வில் நே இரா பொலிஸ் படை இராதில் பிரிவினை
பிஇர இரான்சில் உளளபொலிஸ் படேப் ்டலபெ இராட, ஓர் அவ செஇரக இராட நிபொலிஸ் படட அறிவிப்பெது
குறித்து ஸபெ இரானினிய பெத்திரிபொலிஸ் படககள விவ இராதித்து வருபொலிஸ் படகயில், இது
இஇர இராணுவ ஆட்சிக்க இராதில் பிரிவினை வில் நேன்கு முதிர்ந்ே திட் பொலிஸ் படைங்களு பொலிஸ் படைனும், ஐ்டலஇர இராப்பெ இரா
முழுவதிலும் அடிப்பெபொலிஸ் பட பொலிஸ் படை ஜதில் பிரிவினைவில் நே இரானியக உரிபொலிஸ் படமகபொலிஸ் படள அகற்றுவது பொலிஸ் படைனும்
பிபொலிஸ் படஇணைந்துளளது என்பெது முன்பினும் பேளிவ இராகிஒடுக்குமுறைது .
இர்டலோ இராயினின் சிறுபெ இரான்பொலிஸ் படம மக்கள கட்சி (PP) அஇர செ இராங்கம் பிஇரே இராதில் பிரிவினை
ஐ்டலஇர இராப்பினிய ஏக இராதிபெத்தினிய  செக்திகளின் ஆேஇரபொலிஸ் படவ  செ இரார்ந்துளளது.
்டலஜர்மன், இங்கிட இராந்து மற்றும் பிஇர இரான்சின் உத்தி்டலனிய இராகபூர்வ வில் நேபெர்கள
ிட் சமிக்ஞை இராயிற்றுக்கிழபொலிஸ் படம
வில் நே பொலிஸ் படைந்ே
ஒடுக்குமுபொலிஸ் படஒடுக்குமுறைபொலிஸ் படனிய
பின்பே இரா பொலிஸ் படைர்ந்து

6 October 2017
ம இராட்ரிட்டுக்க இராதில் பிரிவினை அவற்றின் ஆேஇரபொலிஸ் படவ  செமிக்பொலிஸ் படிட் சமிக்ஞை க இராட்டினியதும்,
ஐ்டலஇர இராப்பினிய ஒன்றினியம் பேதில் பிரிவினைன்று ஸபெ இரானினிய ஒடுக்குமுபொலிஸ் படஒடுக்குமுறைபொலிஸ் படனிய
உத்தி்டலனிய இராகபூர்வம இராக மீண்டும் அங்கீகரித்ேது.
ஐ்டலஇர இராப்பினிய வில் நே இரா பொலிஸ் படை இராளுமன்ஒடுக்குமுறைத்தில் கட் பொலிஸ் படைட இரான் பவில் நேருக்கடி மீே இராதில் பிரிவினை
விவ இராேத்பொலிஸ் படே பே இரா பொலிஸ் படைங்கி பொலிஸ் படவத்ே, ஐ்டலஇர இராப்பினிய ஒன்றினிய ஆபொலிஸ் படஇணைக்குழுவின்
முேல் துபொலிஸ் படஇணை ேபொலிஸ் படடவர் ஃபிஇர இரான்ஸ ரிம்மர்ம இரான்ஸ, கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய இரா
மக்களுக்கு எதிஇர இராக, ம இராட்ரிட் அேன் பெபொலிஸ் பட பொலிஸ் படைகபொலிஸ் படள பெனியன்பெடுத்தினியபொலிஸ் படே
சிறிதும் ேனியக்கமின்றி அங்கீகரித்ே இரார். “கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய இரா பிஇர இராந்தினிய
அஇர செ இராங்கம்
க பொலிஸ் படைந்ே
ிட் சமிக்ஞை இராயிஒடுக்குமுறைன்று
 செர்வஜதில் பிரிவினை
வ இராக்பகடுப்பொலிஸ் படபெ
ஒழுங்கபொலிஸ் படமப்பெதில்  செட் பொலிஸ் படைமீஒடுக்குமுறைபொலிஸ் படட பேரிவு ப செய்திருந்ேே இராக " அறிவித்ே
ரிம்மர்ம இரான்ஸ, “எந்ே அஇர செ இராங்கம இராக இருந்ே இராலும்  செட் பொலிஸ் படைத்பொலிஸ் படே
நிபொலிஸ் படடநிறுத்துவது அேன் க பொலிஸ் படைபொலிஸ் படமனிய இராகும், அேற்கு சிட  செமனியங்களில்
பபெ இராருத்ேம இராதில் பிரிவினை
அளவில்
வலுபொலிஸ் படவப்
பிஇர்டலனிய இராகிப்பெது
அவசினியம இராயிருக்கிஒடுக்குமுறைது” என்பெபொலிஸ் படேயும் ்டல செர்த்துக் பக இராண் பொலிஸ் படை இரார்.
்டலவில் நேற்று ஸபெ இரானினிய பெ இராதுக இராப்பத்துபொலிஸ் படஒடுக்குமுறை அபொலிஸ் படமச் செர் María Dolores de
Cospedal கூறுபொலிஸ் படகயில், கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய இராவில் ஓர் இஇர இராணுவ ேபொலிஸ் படடயீட்பொலிஸ் பட பொலிஸ் படை
நினிய இரானியம இராதில் பிரிவினை விபொலிஸ் பட பொலிஸ் படையிறுப்பெ இராக்டலவ ம இராட்ரிட் க இராண்கிஒடுக்குமுறைது என்பெபொலிஸ் படே
பேளிவுபெடுத்திதில் பிரிவினை இரார். பெ இராதுக இராப்பத்துபொலிஸ் படஒடுக்குமுறை உனியர் ஆய்வுக்க இராதில் பிரிவினை பெயிடகத்தின்
ஒரு கூட் பொலிஸ் படைத்தில் அப்பபெண்மணி வலியுறுத்துபொலிஸ் படகயில், ஸபபெயின்
இஇர இராணுவம் “அேன் பிஇர இராந்தினிய ஒருபொலிஸ் படமப்பெ இராடு மற்றும் அஇரசினியடபொலிஸ் படமப்ப
ஒழுங்கபொலிஸ் படமப்பொலிஸ் படபெ பெ இராதுக இராக்க" பெணிக்கப்பெட்டுளளது என்ஒடுக்குமுறை இரார். கட் பொலிஸ் படைட இரான்
்டலேசினியவ இராதிகள, அவர்கபொலிஸ் படள  செட் பொலிஸ் படைம் மற்றும் ஜதில் பிரிவினைவில் நே இரானியகத்திற்கு பவளி்டலனிய
நிபொலிஸ் படடநிறுத்தி இருந்ேே இராக ப செவ்வ இரானியன்று அஇர செர் ஆஒடுக்குமுறை இராம் ஃபிலிப் ஓர்
ஆத்திஇரமூட்டும் உபொலிஸ் படஇரயில் அறிவித்ே பின்தில் பிரிவினைர், “ஜதில் பிரிவினைவில் நே இரானியகத்திற்கு
பவளி்டலனிய இ பொலிஸ் படைம்பபெறும் ஒவ்பவ இரான்றும் வில் நேமது ்டலே செத்திற்கு ஓர்
அச்சுறுத்ே்டலட,” என்பெபொலிஸ் படேயும் Cospedal ்டல செர்த்துக் பக இராண் பொலிஸ் படை இரார்.
ஸபெ இரானினிய இஇர இராணுவ பிரிவுகள ஏற்கதில் பிரிவினை்டலவ கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய இராவில் பபெ இராலிஸ
நிபொலிஸ் படடநிறுத்ேலுக்கு பெபொலிஸ் பட பொலிஸ் படைத்ேளவ இரா பொலிஸ் படை ஆேஇரபொலிஸ் படவ வழங்கி வருகின்ஒடுக்குமுறைதில் பிரிவினை .
கட் பொலிஸ் படைட இரான் பிஇர இராந்தினிய முேல்வர் க இரார்படஸ பய்க்ப பொலிஸ் படைபம இரான்ட், திங்களன்று
அவர் சுேந்திஇர பிஇரக பொலிஸ் படைதில் பிரிவினைம் ப செய்னியவிருப்பெே இராக ிட் சமிக்ஞை இராயிற்றுக்கிழபொலிஸ் படம
ஒடுக்குமுபொலிஸ் படஒடுக்குமுறைக்கு பின்தில் பிரிவினைர் அறிவித்ேதும், ஏற்கதில் பிரிவினை்டலவ ம இராட்ரிட் பெட
ம இராேங்கள இராக இந்வில் நே பொலிஸ் படைவடிக்பொலிஸ் படகபொலிஸ் படனிய  செட் பொலிஸ் படைவி்டலஇர இராேம இராதில் பிரிவினைபேதில் பிரிவினை அறிவித்துளள
நிபொலிஸ் படடயில், கட் பொலிஸ் படைட இரான் அஇர செ இராங்கத்பொலிஸ் படேக் பொலிஸ் படகப்பெற்ஒடுக்குமுறை ம இராட்ரிட் பொலிஸ் படை இரால்
அஇரசினியல் சூழ்ச்சிகள ப செய்னியப்பெட்டு வருகின்ஒடுக்குமுறைதில் பிரிவினை.
வ இராக்க இராளர்கபொலிஸ் படள ஒடுக்க ேவறினியேற்கும், பிரிவிபொலிஸ் படதில் பிரிவினைவ இராதிகளுக்கு
அனுே இராபெம் க இராட்டினியேற்கும், கட் பொலிஸ் படைட இரான் நீதிபெதிகள மற்றும் கட் பொலிஸ் படைட இரான்
பபெ இராலிஸ (Mossos d’Esquadra) மீது வழக்குப்பெதினிய ஸபெ இரானினிய
நீதித்துபொலிஸ் படஒடுக்குமுறைனிய இரால் வில் நே பொலிஸ் படைவடிக்பொலிஸ் படக ்டலமற்பக இராளளப்பெட்டு வருகிஒடுக்குமுறைது. கட் பொலிஸ் படைட இரான்
பபெ இராலிஸதுபொலிஸ் படஒடுக்குமுறை
ேபொலிஸ் படடபொலிஸ் படம
அதிக இராரி
Josep
Lluis
Trapero,
முன்பதில் பிரிவினை இராரு்டலபெ இராதும்
இல்ட இராே
வபொலிஸ் படகயில்,
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ஆண்டுக இராட
சிபொலிஸ் படஒடுக்குமுறைேண் பொலிஸ் படைபொலிஸ் படதில் பிரிவினை விதிக்கும் பிரிவிபொலிஸ் படதில் பிரிவினைவ இராே குற்ஒடுக்குமுறைச் செ இராட்டிற்க இராக இன்று
ஒரு நீதிமன்ஒடுக்குமுறைத்தின் முன் ஆஜஇர இராக உளள இரார்.
விபொலிஸ் படஇரவில் மல்்டலட இரார்க இராவிற்கு இ பொலிஸ் படைம் ம இராற்ஒடுக்குமுறைப்பெடும் என்ஒடுக்குமுறை
ப செய்திகளுக்கு
இபொலிஸ் பட பொலிஸ் படை்டலனிய,
வங்கிகளும்
பபெருநிறுவதில் பிரிவினைங்களும்
கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய இராவிலிருந்து அவற்றின் ேபொலிஸ் படடபொலிஸ் படம அலுவடகங்கபொலிஸ் படள இ பொலிஸ் படைம்
CaixaBank

ம இராற்றுவேற்க இராதில் பிரிவினை
முடிவுகள
நீதிமன்ஒடுக்குமுறைங்கள நீக்கியுளளதில் பிரிவினை.

மீதிருந்ே

 செட் பொலிஸ் படைத்

ேபொலிஸ் பட பொலிஸ் படைகபொலிஸ் படளயும்

பபெ இராப பொலிஸ் படை்டலம இராஸ பபெ இராது ப செனியட இராளர் பெப்்டலட இரா இக்படஸினிய இராஸ மற்றும்
பய்க்ப பொலிஸ் படைபம இரான்ட்
ஆகி்டலனிய இராரி பொலிஸ் படைமிருந்து
மத்தினியஸேத்திற்க இராதில் பிரிவினை
முபொலிஸ் படஒடுக்குமுறையீடுகபொலிஸ் படளயும் வினிய இராழதில் பிரிவினைன்று இர்டலோ இராய் நிஇர இராகரித்ே இரார் , இத்ேபொலிஸ் படகனிய
மத்தினியஸேத்பொலிஸ் படே ஸஇர இராலினி செத்தின் பே இராழிட இராளர் ஆபொலிஸ் படஇணைக்குழுக்கள
(CCOO) மற்றும்  செமூக ஜதில் பிரிவினைவில் நே இரானியவ இராதிகளது பே இராழிட இராளர்களின் பபெ இராது
 செங்கம் (UGT) ஆகினிய பே இராழிற் செங்க அதிக இராஇரத்துவங்கள ஆேரிக்கின்ஒடுக்குமுறைதில் பிரிவினை.
இத்திட் பொலிஸ் படைம் குறித்து விவ இராதிக்க இக்படஸினிய இராஸ இர்டலோ இராய் ஐ
பே இராபொலிஸ் படட்டலபெசியில் அபொலிஸ் படழத்ே்டலபெ இராது, இர்டலோ இராய் இக்படஸினிய இராஸ க்கு வில் நேன்றி
பேரிவித்ே இரார்
என்ஒடுக்குமுறை இராலும்
"அஇரபொலிஸ் பட செ இந்ேளவுக்கு கடுபொலிஸ் படமனிய இராக
மிஇரட்டுகின்ஒடுக்குமுறை" எவபஇர இராருவரு பொலிஸ் படைனும் அவர் ்டலபெச்சுவ இரார்த்பொலிஸ் படே வில் நே பொலிஸ் படைத்ே
விரும்பெவில்பொலிஸ் படட என்று அறிவித்ே இரார்.
இது அேற்கு முந்பொலிஸ் படேனிய வில் நே இராள ம இராபொலிஸ் படட பபெ இராப பொலிஸ் படை்டலம இராஸ ேபொலிஸ் படடவரின்
கருத்துக்கபொலிஸ் படள ்டலவில் நேஇரடினிய இராக நிஇர இராகரிப்பெே இராக இருந்ேது. இக்படஸினிய இராஸ
ப செய்தினிய இராளர்களி பொலிஸ் படைம் கூறுபொலிஸ் படகயில், “வில் நேம்பெகம இராதில் பிரிவினைவர்களின் குழு ஒன்று
்டலபெச்சுவ இரார்த்பொலிஸ் படேக்க இராதில் பிரிவினை ஒரு குழுவ இராக இருந்து விவ இராதிக்க ்டலமபொலிஸ் பட செக்கு
வஇர்டலவண்டும்.
இபொலிஸ் படேத்ே இரான்
வில் நே இரான்
கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய
பிஇர இராந்தினிய
முேல்வரி பொலிஸ் படைமும் ஸபபெயின் பிஇரேம மந்திரியி பொலிஸ் படைமும் கூறி்டலதில் பிரிவினைன் . வில் நே இரான்
பய்க்ப பொலிஸ் படைபம இரான்ட் உ பொலிஸ் படைனும் இர்டலோ இராயு பொலிஸ் படைனும் ்டலபெசி்டலதில் பிரிவினைன், அவர்கள
முடினிய இராது என்று கூஒடுக்குமுறைவில்பொலிஸ் படட,” என்ஒடுக்குமுறைவர் கூறியிருந்ே இரார். இர்டலோ இராய்
உ பொலிஸ் படைதில் பிரிவினை இராதில் பிரிவினை அவரின் உபொலிஸ் படஇரனிய இரா பொலிஸ் படைல் "சுமூகம இராக" இருந்ேே இராகவும், இர்டலோ இராய்
அந்ே
முன்பம இராழிபொலிஸ் படவ
"குறிப்பபெடுத்துக்"
பக இராண் பொலிஸ் படைே இராகவும்
இக்படஸினிய இராஸ பே இரா பொலிஸ் படைர்ந்து கூறியிருந்ே இரார்.
பபெ இராப பொலிஸ் படை்டலம இராஸ ேபொலிஸ் படடவர் ஸபபெயினின் வடது செ இராரி பிஇரேம மந்திரியு பொலிஸ் படைன்
்டலபெச்சுவ இரார்த்பொலிஸ் படேகள வில் நே பொலிஸ் படைத்தியுளள அ்டலே்டலவபொலிஸ் படளயில் ே இரான் , வடது செ இராரி
 செக்திகள ஸபபெயின் முழுவதிலும் கட் பொலிஸ் படைட இரான்-வி்டலஇர இராே ்டலபெ இராஇர இராட் பொலிஸ் படைங்கபொலிஸ் படள
ஒழுங்கபொலிஸ் படமத்து, ேளபெதி பிஇர இரான்சிஸ்டலக இரா பிஇர இராங்்டலக இராவின் 1939-1978
க இராடத்தினிய
பெ இராசி செவ இராே
ஆட்சியின்
பெ இரா பொலிஸ் படைல்கபொலிஸ் படளப்
பெ இராடிக்பக இராண்டிருக்கின்ஒடுக்குமுறைதில் பிரிவினை.
ஒரு
பதினிய
ஒடுக்குமுபொலிஸ் படஒடுக்குமுறைனிய இராதில் பிரிவினைது,
வில் நே இராடு
முழுவதிலும்
பே இராழிட இராளர்களிபொலிஸ் பட பொலிஸ் படை்டலனிய பவடிப்பெ இரார்ந்ே  செமூக எதிர்ப்பொலிஸ் படபெத் தூண்டிவிடும்
என்பெபொலிஸ் படே வில் நேன்கறிந்துளள ஸபெ இரானினிய பெத்திரிபொலிஸ் படககள, ஒரு பபெ இராலிஸ-அஇரசு
 செர்வ இராதிக இராஇரத்திற்கு வில் நேகஇர தூபெமிட்டு வருகின்ஒடுக்குமுறைதில் பிரிவினை . அபொலிஸ் படவ, கட் பொலிஸ் படைட இரான்
அஇர செ இராங்கத்பொலிஸ் படே்டலனிய இபொலிஸ் பட பொலிஸ் படையில் கபொலிஸ் படடத்துவி பொலிஸ் படைக்கூடினிய “அணுஆயுேத்திற்கு
ஒத்ே
விருப்பெத்பேரிவு"
என்ஒடுக்குமுறைபொலிஸ் படழக்கப்பெடும்
ஸபபெயின்
அஇரசினியடபொலிஸ் படமப்பின் ஷஇரத்து 155 ஐ பெனியன்பெடுத்துவது மீது மட்டும்
விவ இராதித்து பக இராண்டிருக்கவில்பொலிஸ் படட, ம இராஒடுக்குமுறை இராக ஷஇரத்து 116 குறித்தும்
விவ இராதித்து வருகின்ஒடுக்குமுறைதில் பிரிவினை . இது, கருத்து சுேந்திஇரம் மற்றும் எழுத்து
சுேந்திஇரம்,
்டலவபொலிஸ் படடநிறுத்ேத்திற்க இராதில் பிரிவினை
உரிபொலிஸ் படம,
்டலேர்ேல்கள
உளள பொலிஸ் படைங்கட இராக அடிப்பெபொலிஸ் பட பொலிஸ் படை ஜதில் பிரிவினைவில் நே இரானியக உரிபொலிஸ் படமகபொலிஸ் படள இபொலிஸ் பட பொலிஸ் படைநீக்கம்
ப செய்வது பொலிஸ் படைன், பெத்திரிபொலிஸ் படக ேணிக்பொலிஸ் படகபொலிஸ் படனியயும் அனுமதிக்கிஒடுக்குமுறைது.
ஸஇர இராலினி செ
அதிக இராஇரத்துவத்ே இரால்
்டல செ இராவினியத்
ஒன்றினியம்
கபொலிஸ் படடக்கப்பெட் பொலிஸ் படைேற்கு பிந்பொலிஸ் படேனிய ஒரு க இரால் நூற்ஒடுக்குமுறை இராண்டு ஏக இராதிபெத்தினிய
்டலபெ இரார் மற்றும் ஐ்டலஇர இராப்பினிய ஒன்றினிய சிக்கதில் பிரிவினை பக இராளபொலிஸ் படககளுக்கு பின்தில் பிரிவினைர் ,
ஐ்டலஇர இராப்பினிய ஜதில் பிரிவினைவில் நே இரானியகம் உபொலிஸ் பட பொலிஸ் படையும் பளளிபொலிஸ் படனிய எட்டியுளளது. 2008
்டலவ இரால் ஸட்ரீட் பபெ இராறிவுக்குப் பிந்பொலிஸ் படேனிய ஆழ்ந்ே சிக்கதில் பிரிவினை திட் பொலிஸ் படைங்களின்
ஒரு ே செ இராப்ேம் ஸபெ இரானினிய ்டலவபொலிஸ் படடவ இராய்ப்பின்பொலிஸ் படமபொலிஸ் படனிய 20  செேவீேத்திற்கு
பக இராண்டு வந்துளளது பொலிஸ் படைன், அது ஸபபெயினின் பபெ இராருள இராே இராஇரத்பொலிஸ் படே
சீஇரழித்து, அேன் ஆளும் உனியஇரடுக்பொலிஸ் படக மதிப்பிழக்க ப செய்துளளது.
ஸபபெயினில் பிஇர இராங்்டலக இராயி செத்துக்குப் பிந்பொலிஸ் படேனிய ஆட்சியின் ஆழ்ந்ே
பவில் நேருக்கடிக்கு இபொலிஸ் பட பொலிஸ் படை்டலனிய, ஆளும் வர்க்கம் ஐ்டலஇர இராப்பெ இரா முழுவதிலும்
ஜதில் பிரிவினைவில் நே இரானியக உரிபொலிஸ் படமகபொலிஸ் படள கண்மூடித்ேதில் பிரிவினைம இராக ே இராக்கி வருகின்ஒடுக்குமுறை
நிபொலிஸ் படடயில், ஸபெ இரானினிய முேட இராளித்துவ வர்க்கம் கட் பொலிஸ் படைட இரான் பவில் நேருக்கடிபொலிஸ் படனிய
ஒரு  செர்வ இராதிக இராஇர ஆட்சிக்குத் திரும்பவேற்க இராக பெனியன்பெடுத்துகிஒடுக்குமுறைது .

கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய இராவில் இஇரத்ே ஆறு ஓ பொலிஸ் படைச் ப செய்வேற்க இராதில் பிரிவினை ம இராட்ரிட்டின்
திட் பொலிஸ் படைங்கள எதிர்க்கப்பெ பொலிஸ் படை ்டலவண்டும். உளவில் நே இராட்டு ்டலபெ இரார் அச்சுறுத்ேல்
மற்றும்
பபெ இராலிஸ-அஇரசு
 செர்வ இராதிக இராஇரத்திற்கு
எதிஇர இராதில் பிரிவினை
மற்றும்
்டல செ இரா செலி செத்திற்க இராதில் பிரிவினை ்டலபெ இராஇர இராட் பொலிஸ் படைத்தில், கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய இராவில் மட்டுமல்ட
ம இராஒடுக்குமுறை இராக ஸபபெயின் மற்றும் ஐ்டலஇர இராப்பெ இரா எங்கிலும் பே இராழிட இராள
வர்க்கத்பொலிஸ் படே
அஇரசினியல்ரீதியில்
சுனிய இராதீதில் பிரிவினைம இராக,
பஇரட்சிகஇரம இராக
அணிதிஇரட்டுவ்டலே முக்கினிய வி பொலிஸ் படைனியம இராகும்.
இேற்கு பபெ இராப பொலிஸ் படை்டலம இராஸ மற்றும் கட் பொலிஸ் படைட இரான் ்டலேசினியவ இராதிகளி பொலிஸ் படைம் இருந்து
வில் நேதில் பிரிவினைவுபூர்வம இராக முறித்துக் பக இராளவது அவசினியப்பெடுகிஒடுக்குமுறைது, இவர்கள
ஒட்டுபம இராத்ே க பொலிஸ் படைந்ே க இராடம் முழுவதிலும் பவடிப்பெ இரார்ந்ே  செமூக
அதிருப்திக்கு
இபொலிஸ் பட பொலிஸ் படை்டலனிய
பே இராழிட இராள
வர்க்க
எதிர்ப்பொலிஸ் படபெ
நிஇர இராயுேபெ இராணினிய இராக்கி
குழப்பவேற்க இராக
ப செனியல்பெட் பொலிஸ் படைவர்கள இராவர்.
ப செவ்வ இரானியன்று கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய இராவில் பபெருந்திஇரள இராதில் பிரிவினை இபொலிஸ் படளிட் சமிக்ஞைர்களும்
பே இராழிட இராளர்களும் ஒருவில் நே இராள ்டலவபொலிஸ் படடநிறுத்ேத்தில் பெங்பகடுத்திருந்ே
நிபொலிஸ் படடயில், பபெ இராப பொலிஸ் படை்டலம இராஸ மற்றும் PSOE க்கு பவில் நேருக்கம இராக உளள
முபொலிஸ் படஒடுக்குமுறை்டலனிய CCOO மற்றும் UGT உம், கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய இராவுக்கு பவளி்டலனிய எந்ே
ஸபெ இரானினிய பே இராழிட இராளர்களும் அணிதிஇரள இராமல் இருப்பெபொலிஸ் படேக் கவதில் பிரிவினைம இராக
பெ இரார்த்துக் பக இராண் பொலிஸ் படைதில் பிரிவினை.
கட் பொலிஸ் படைட இரான் பவில் நேருக்கடி குறிப்பெ இராக பபெ இராப பொலிஸ் படை்டலம இராஸ இன் திவ இரால்நிபொலிஸ் படடபொலிஸ் படனிய
அம்பெடப்பெடுத்தி உளளது. பபெ இராப பொலிஸ் படை்டலம இராஸ இபொலிஸ் பட பொலிஸ் படைவி பொலிஸ் படை இராது பே இரா பொலிஸ் படைர்ச்சினிய இராக
PSOE இன் பிஇரபொலிஸ் படமபொலிஸ் படள ஊக்குவித்ேது, அது இர்டலோ இராபொலிஸ் படனிய பெேவியிலிருந்து
நீக்குவேற்க இராக ஒரு கூட்டு அஇர செ இராங்கத்பொலிஸ் படே உருவ இராக்க PSOE க்கு
அபொலிஸ் படழப்பவிடுத்து, அஇர செரின் உபொலிஸ் படஇரக்குப் பின்தில் பிரிவினைர் அவ செஇரகதியில்
கட் பொலிஸ் படை்டலட இரானினிய ஒடுக்குமுபொலிஸ் படஒடுக்குமுறைபொலிஸ் படனிய ஏற்றுக்பக இராளள வில் நேகர்ந்துளளது.
இர்டலோ இராய்க்கு PSOE அடிபெணிந்ேதும், பபெ இராப பொலிஸ் படை்டலம இராஸ இப்்டலபெ இராது PP மீமீது
பிஇரபொலிஸ் படமகபொலிஸ் படளத் தூண்டிவிட்டு வருகிஒடுக்குமுறைது. அதுவும் ஒரு இஇரத்ேந்்டலே இராய்ந்ே
இஇர இராணுவ
ஒடுக்குமுபொலிஸ் படஒடுக்குமுறை
பே இரா பொலிஸ் படைருபொலிஸ் படகயிலும்,
இர்டலோ இராய்
பெ இரார்சி்டலட இராதில் பிரிவினை இராவு பொலிஸ் படைன் ்டலபெச்சுவ இரார்த்பொலிஸ் படே வில் நே பொலிஸ் படைத்ே ேமக்கு எந்ே விருப்பெமும்
இல்பொலிஸ் படட என்று குறிப்பிட்டு வருகின்ஒடுக்குமுறைதில் பிரிவினை இத்ேருஇணைத்திலும் கூ பொலிஸ் படை
அவ்வ இராறு ப செய்து வருகிஒடுக்குமுறைது.
்டலபெ இராக்குவஇரத்து
பே இராழிட இராளர்கள
மற்றும்
விம இராதில் பிரிவினைநிபொலிஸ் படடனிய
பே இராழிட இராளர்களின் பெட ்டலவபொலிஸ் படடநிறுத்ேங்கபொலிஸ் படள வில் நேசுக்கினியவர்களும்,
கட் பொலிஸ் படைட இரானில் அடுத்ேடுத்து வந்ே சிக்கதில் பிரிவினை பக இராளபொலிஸ் படக அஇர செ இராங்கங்கபொலிஸ் படள
நிர்வகித்ேவர்களும இராதில் பிரிவினை கட் பொலிஸ் படைட இரான் ்டலேசினியவ இராதிகபொலிஸ் படளப் பபெ இராறுத்ே மட்டில்,
ஒரு கட் பொலிஸ் படைட இரான் முேட இராளித்துவ அஇரபொலிஸ் பட செ உருவ இராக்குவேற்கு ம இராட்ரிட்
உ பொலிஸ் படைன்
்டலபெச்சுவ இரார்த்பொலிஸ் படே
வில் நே பொலிஸ் படைத்துவேற்கும்
மற்றும்
ஐ்டலஇர இராப்பினிய
ஒன்றினியத்து பொலிஸ் படைன்
உஒடுக்குமுறைவுகபொலிஸ் படள
அபிவிருத்தி
ப செய்னியவேற்கும இராதில் பிரிவினை
அவர்களின் திட் பொலிஸ் படைங்கள வீஇணை இராகிவிட் பொலிஸ் படைதில் பிரிவினை.
ஓர்
இஇர இராணுவ
ஒடுக்குமுபொலிஸ் படஒடுக்குமுறைக்க இராதில் பிரிவினை
 செ இராத்தினியக்கூறுகபொலிஸ் படள
முகங்பக இராடுத்திருப்பெ்டலே இராடு,
பய்க்ப பொலிஸ் படைபம இரான்ட்
இன்
ஆேஇரவ இராளர்களிபொலிஸ் பட பொலிஸ் படை்டலனிய
பீதி
பெஇரவி
வருவே இராக
ப செய்திகள
குறிப்பிடுகின்ஒடுக்குமுறைதில் பிரிவினை. பெ இரார்சி்டலட இராதில் பிரிவினை இராவின் வில் நே இராளிேழ் La Vanguardia எழுதினியது,
அந்வில் நேகரின்
கட் பொலிஸ் படைட இரான்
்டலேசினியவ இராதிகளிபொலிஸ் பட பொலிஸ் படை்டலனிய,
“்டலபெ இரார்குஇணைமிக்க
உத்்டலவகங்கள, பஇரட்சிகஇர கண்்டலஇணை இராட் பொலிஸ் படைங்கள, ேடித்பேழுத்துக்களில்
்டலக இராபெமும், ்டலே செப்பெற்றுமிகு தீவிஇரத்ேன்பொலிஸ் படமகள வலுவிழந்ே்டலபெ இராய்
ஒவ்பவ இராருவருக்கும் கடுபொலிஸ் படமனிய இராக ேபொலிஸ் படடச்சுற்றுவது ்டலபெ இரான்ஒடுக்குமுறைபவ இராரு
உஇணைர்வு உளளது.” அஇர செர் ஆஒடுக்குமுறை இராம் ஃபிலிப் இன் உபொலிஸ் படஇர "இந்ே
ேபொலிஸ் படடசுற்றும் உஇணைர்பொலிஸ் படவ ்டலமலும் பத்துயிர்ப்பூட்டி உளளது. ேற்்டலபெ இராபொலிஸ் படேனிய
இந்ே தீவிஇரப்பெ இராடு ்டலபெஇரழிவுகஇரம இராக ்டலபெ இராய் முடியு்டலம இரா என்ஒடுக்குமுறை அச் செமும்
நிடவுகிஒடுக்குமுறைது,” என்பெபொலிஸ் படேயும் அது ்டல செர்த்துக் பக இராண் பொலிஸ் படைது.
ம இராட்ரிட்டின் ஒடுக்குமுபொலிஸ் படஒடுக்குமுறைக்கு ஸபெ இரானினிய பே இராழிட இராள வர்க்கத்திபொலிஸ் பட பொலிஸ் படை்டலனிய
நிடவும் பெஇரந்ே எதிர்ப்பொலிஸ் படபெ அணிதிஇரட்டுவேற்கு திஇர இராணினியற்றும்,
வி்டலஇர இராேம இராகவும் உளள கட் பொலிஸ் படைட இரான் ்டலேசினியவ இராதிகளின் முேட இராளித்துவ செ இரார்ப அஇரசினியல், இஇரத்ேந்்டலே இராய்ந்ே ே இராக்குேபொலிஸ் படட ம இராட்ரிட் அதிகரித்து
வருபொலிஸ் படகயில்,
பே இராழிட இராளர்கபொலிஸ் படள
பிளவுபெடுத்ே
மட்டு்டலம
்டல செபொலிஸ் படவனிய இராற்றுகிஒடுக்குமுறைது.

