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مسئوالنیكهتركفعلدارندبهپليسحملهميكنند
گفت وگو با سردار حسين رحيمي، فرمانده انتظامي پايتخت

گشت ارشاد 10سال است که جمع شده و تمام اقدامات گشت امنيت اخالقی و اجتماعی ايجابی و در حد تذکر و آموزش است

هفته فراجا با شعار »پليس خادم مردم و مردم 
حامي پليس« آغاز شده است. ضمن تبريك 
اين مناس�بت به ش�ما و هم�ه همكاران تان 
مي خواستم به موضوع مطرح شده که فضاي 
عمومي جامعه از آن متأثر اس�ت اشاره کنم. 
22 ش�هريورماه امس�ال وقتي مهسا اميني 
بعد از انتقال به پليس امنيت اخالقي جانش 
را از دس�ت داد، تص�ور نمي ش�د پيامدهاي 
حادثه بتواند منج�ر به بروز اغتش�اش و بر 
ج�اي مان�دن خس�ارت هاي جان�ي و مالي 
شود. در همان مقطع گش�ت هاي ويژه براي 
مبارزه با سرقت هاي خش�ن متأثر از حادثه 
بزرگراه نيايش فعال ش�ده بودند. از س�وي 
ديگر نزديكي به مهرماه و مديريت ترافيك 
ناشي از بازگش�ايي مدارس و دانشگاه ها در 
دس�تور کار پليس قرار داش�ت که ب�ه ناگاه 
فضاي امنيتي، جامعه را تحت تأثير قرار داد. 
شما بعد از وقوع حادثه، صراحتًا رويداد رقم 
خورده را از زمان هدايت خانم اميني به پليس 
امنيت اخالقي تا بروز عارضه ايجاد شده براي 
وي مط�رح کرديد. به نظر مي رس�د مباحث 
مطرح شده که همواره از سوي عده اي عليه 
فعاليت گشت امنيت اخالقی مطرح بوده در 
ش�دت گرفتن حوادث بع�دي آن مؤثر بوده 

است. با اين نظر موافقيد؟
مجدداً ابراز تأسف مي كنم براي حادثه اي كه براي 
خانم مهسا اميني اتفاق افتاد و از اين بابت متأسف 
و متأثر هستيم. همان گونه كه شما اشاره كرديد، 
پليس بر حس��ب آنچه قانون بر عهده اش گذاشته 
است، ايامي در سال را ندارد كه بگوييم فارغ از انجام 
مأموريت است يا درگير مشغله اي نيست. در نظر 
بگيريد، تعطيالت عيد كه بزرگ ترين ايام تعطيل 
محس��وب مي ش��ود، پليس در آماده باش است و 
بزرگ ترين عمليات پليس ب��راي تأمين امنيت و 
آرامش مردم صورت مي گيرد. اول مهر هم كه اشاره 
كرديد، همه در تكاپوي رفتن به دانشگاه و مدارس 
هستند، اما پليس مشغله كاري اش بيشتر مي شود. 
در مقاطعي كه اشرار يا جانيان پر تحرك مي شوند، 
پليس بايد براي خودش برنامه ريزي داشته باشد 
تا بر آنها مسلط باش��د و مقابل آنها كه مي خواهند 
آرامش مردم را سلب كنند بايستد و با آنها برخورد 
كند. مردم از بحث معتادان و خرده فروشان گله مند 
هستند كه برخي نقاط ش��هر را آلوده مي كنند و 
موجب دغدغه خانواده ها مي ش��ود كه پليس بايد 
بالفاصله برنامه ريزي كند و به درخواس��ت مردم 
عمل كن��د. خب برخي ه��م از اقدام ه��اي پليس 
ناراحت هس��تند و اقدام ه��اي پلي��س را به ضرر 
خودش��ان مي بينند. در بحث امنيت اخالقي اگر 
بي توجهي كنيم، خيلي از متعرضين مورد تعرض 
و جسارت قرار مي گيرند و اين اتفاق ها ممكن است 
روي دهد. در نظر بگيريد روزان��ه حدود 17 هزار 
مراجعه كنن��ده فقط به يگان ه��اي پليس تهران 
صورت مي گيرد. بيش از 3 ه��زار پرونده انتظامي 
تش��كيل و در جري��ان آن به جرايم و ش��كايت ها 
رسيدگي و پرونده به مرجع قضايي ارجاع مي شود. 
يعني به صورت ش��بانه روز با مراجعات فراواني كه 
صورت مي گيرد، انبوهي از كارها روي س��ر پليس 
ريخته اس��ت. در مواردي متهماني كه بازداش��ت 
مي ش��وند، دچار مشكل مي ش��وند و حاال كه اين 
اتفاق براي خانم اميني روي داد باز هم اظهار تألم و 

تأسف مي كنيم. همه اينها فرزندان ما هستند. واقعاً 
اين را امروز نمي گوييم. همواره در كالس هايي كه 
براي همكارانمان در پليس امنيت اخالقي برقرار 
است، تأكيد كرده ام تمام كساني كه به دليل عدم 
رعايت شئونات اس��المي به پليس امنيت اخالقي 

مي آيند، فرزندان ما هستند. 
تأکيد داري�د که هم�كاران پلي�س امنيت 

اخالقي تحت آموزش قرار مي گيرند؟
بله. تماماً. چندين سال است كه اين امر در جريان است 
و اساتيد مجرب در اين باره فعاليت مي كنند. كارگاه هاي 
آموزشي براي همكاران ما در جريان است. در كنار اين 
موارد، شخصاً جلسات زيادي با تك تك همكاران حرف 
زده ام كه اين مأموريت، رويكردش اجتماعي است. كل 
مأموريت پليس امنيت اخالقي، رويكرد اجتماع محور و 
اجتماعي است و اصاًل برخورد سلبي در آن وجود ندارد. 
يعني در حد تذكر، هش��دار و درخواست است و نهايت 
يك آموزش مشاوره اي كه مش��اوره هم جزو كار پليس 
است كه در حال انجام است. سطح آن هم در سطح مثاًل 
تخلف رانندگي است. در تخلف رانندگي، متخلف را مجرم 
نمي دانيم، در امنيت اخالقي هم آموزش و هشدار صورت 
مي گيرد. در اين حادثه هم همين مطرح بوده است. يك 
نفر به پليس امنيت اخالقي انتقال پيدا مي كند و همان 
طور كه در فيلم هم نشان داده مي شود، همكاران در حال 
انجام امور هستند تا او را راهي منزل كنند كه متأسفانه 

اين عارضه برايشان اتفاق افتاد و مشكل ايجاد شد. 
در كنار اين اتفاق هم ممكن است معاندين هر بهانه اي را 
پيدا كنند كه بخواهند اهداف شوم شان را در سطح كشور 
دنبال كنند كه به باور من خواب تعبير نش��ده اي است. 
به مصداق قرآن، دشمنان اس��الم همواره از انسان هاي 
بي عقل و احمق  هستند و باورش��ان نمي شود كه نظام 
اسالمي، نظامي ريش��ه دار اس��ت. البته ايراد هم دارد. 
باالخره هر جاي��ي كه بخواهيد كار كنيد، چند اش��تباه 
ايجاد مي ش��ود. مس��ئوالن هم همواره درصدد بوده اند 
عيوب ، ضعف و نقص ه��ا را برطرف كنند. مديران امروز، 
نس��بت به دهه اول، خيلي قوي تر، بالغ ت��ر و با تدبير تر 
عمل مي كنند. اينها چيزهايي اس��ت كه واضح اس��ت، 
منتهي اين ايراد هم هست و ممكن است اين ضعف ها در 
هيچ نظامي از بين نرود بنابراين اين خواب تعبير نشده 
دشمنان هم به نتيجه اي نخواهد رسيد. ما پليس هستيم 
و وظيفه  داري��م. پليس تكليف مدار، پليس��ي كه فكر و 
انديشه اش براي امنيت و آرامش جامعه اش است از اين 
چيزها واهمه ندارد. ما ضمن اينكه با اخالل گران در حال 
برخورد هستيم، كارهاي جاري مان مثل مبارزه با سرقت، 
قاچاق مواد مخدر، قاچاق كاال، مفسدين اقتصادي و ساير 
جرايم را ه��م با جديت دنبال مي كني��م، چراكه امنيت 
تعطيل بردار نيست. وقتي امنيت تعطيل بردار نيست، 
ركن اساسي امنيت هم كه پليس است، كارش تعطيل 

بردار نيست. 
از رويكردهاي دش�وار پليس، اقتدار توأم با 
رأفت اسالمي اس�ت. در حوادث اخير شاهد 
هس�تيم که پلي�س در آش�وب هاي صورت 
گرفته به دليل نامشخص بودن مرز آشوبگران 
و مردم عادي مناعت طبع زي�ادي از خود به 
نمايش گذاش�ته اس�ت و تا جايي که ممكن 
است از توسل به قوه قهريه پرهيز کرده است. 
در ش�رايط عادي رويكرد پلي�س با مخالن 
امنيت و مجرمان مش�خص اس�ت و مطالبه 
عمومي همواره برخورد س�خت با اين دسته 
از افراد بوده است اما اين رويكرد در مواجهه 
با بخش�ي از بدنه اجتماعي ک�ه تحت تأثير 

هيجانات ناش�ي از اتفاق مقاب�ل پليس قرار 
مي گيرند، چگونه دنبال مي شود؟

رويكرد كالن و راهبردي پليس، جامعه محوري و مردم 
مداري است. مبناي تمام اقدامات پليس مردم هستند. 
برخي مردم موافق هستند و يكسري هم گله مند هستند 
يا از مسئول ديگري گله مند هستند. ما خودمان را براي 
اينها آماده كرده ايم. در جنگ، حريف مش��خص اس��ت 
اما اينجا خيلي ه��ا فريب خورده ان��د و اقدام هايي انجام 
مي دهند كه البته تعدادشان اندك است. اينها رفتارهاي 
خارج از عرفش��ان را با چه كس��اني انجام مي دهند؟ با 
همان پليسي كه س��رقت بزرگ بانك را كشف مي كند، 
با همان پليس��ي كه وقتي خانواده اي در ش��مال تهران 
گروگان گرفته مي شود و اس��لحه روي شقيقه شان قرار 
مي گيرد، بالفاصله جان خود را بدون اينكه مسلح باشد 
مقابل گلوله گروگانگيران قرار مي دهد. اين همان پليسي 
است كه اگر در بزرگراه نيايش حادثه خفت گيري خشن 
انجام مي شود، براي بازگرداندن امنيت رواني به جامعه 
چند ساعت بعد مجرم را بازداشت و امنيت را به جامعه 
برمي گرداند. اين همان پليس اس��ت ك��ه روزانه بالغ بر 
10هزار عمليات فوريت پليسي را با تماس همين مردم 
عملياتي مي كند. ما ياد گرفته ايم براي خدا و براي اسالم 
چوب بخوريم، فحش بخوريم و توهين بش��نويم و براي 
مردم هم خدمت كنيم، بنابراين اين اتفاق ها از باورهاي 
ما كم نمي كند. ما يك ه��دف مقدس و وااليي داريم كه 
براي جامعه اسالمي و براي مردم ميهن مان جانمان را فدا 
كنيم. شب ها نخوابيم، آرامش را بر خودمان حرام كنيم 
تا آسايش مردم مان تأمين باشد. حاال جايي هم تعدادي 
فريب خورده مي آيند و چوب مي زنند، فحاشي و توهين 
هم مي كنند با اين حال ما ياد گرفته ايم با س��عه صدر از 
كنار آن بگذريم. همه شاهد هس��تيم كه همكاران من 
شهيد و مجروح ش��دند. در اين اغتشاشان بالغ بر 300 
نفر همكارانمان مجروح شدند ولي دم بر نياورديم و براي 
امنيت و آرامش مردم به هيچ عنوان كوتاه نيامديم و پاي 
اين آرامش ايستاده ايم و پاي آرامش، امنيت و آسايش 

جامع��ه و امنيت داخلي، ج��ان خواهي��م داد و اين را با 
افتخار مي گوييم. اين شعار نيس��ت. اين واقعيتي است 
كه در عمل اثبات كرده ايم و ان شاءاهلل خادم خوبي براي 

مردم باشيم. 
رئيس مجلس از ايجاد تغيير در شيوه گشت 
امنيت اخالقي خبر داده اس�ت. اين موضوع 
از پرسش هاي مطرح شده در بدنه اجتماعي 
است که رويكرد گشت امنيت اخالقي با توجه 
به اتفاق هايي که در جريان است چگونه دنبال 

خواهد شد؟
من نمي دانم چه چي��زي را مي خواهن��د تغيير دهند و 
چه كاري بكنن��د ولي اقدام هاي گش��ت امنيت اخالقي 
و اجتماعي تماماً ايجابي اس��ت و در حد تذكر، هشدار، 
مشاوره و مددكاري است و فراتر از اين نيست. نمي دانم 
مس��ئوالن ذيربط چقدر اطالع دارند؟ خيلي از اينهايي 
كه اظهار نظر مي كنند از هيچ چيز اطالع ندارند. بيش از 
10، 15 سال است گشت ارشاد جمع شده است. گشت 
امنيت اخالقي و اجتماعي، تماماً اقداماتش ايجابي است و 
در حد تذكر و آموزش است. اينكه چه چيزي را بخواهند 
تغيير دهن��د، اطالع ن��دارم. امنيت اخالق��ي اقدام هاي 
خارج از اين ندارد كه بخواهد اقدام س��لبي انجام دهد يا 
برخورد خ��ارج از عرفي انجام دهد. يك��ي از همين افراد 
در برنامه تلويزيوني گفته بود كه پليس به چه حس��ابي 
20 ميليون پرونده تشكيل داده است كه اين حرف دروغ 
و كذب اس��ت. اين فرد، از پليس زخم س��نگين خورده 
است. حاال بعد از 25 سال چطور در تلويزيون اين حرف 
را زده است كه مس��ئوالن تلويزيون بايد پاسخ دهند. ما 
چيزي به نام پرونده سازي و پرونده درست كردن نداريم. 
همه اقدام هاي ما مشاوره و مددكاري است كه جزو كار 
پليس است. حتي در كالنتري هايمان حدود 70 درصد 
درگيري ها و تنش هاي بين دعوا، قبل از رفتن به سمت 
دادس��را و افزاي��ش دادن پرونده هاي قضاي��ي، در دواير 
مددكاري در حال حل شدن است. اگر كسي شئونات را 
رعات نكند، به او گفته مي ش��ود رفتارش براساس قانون 
تخلف است و برخورد قانوني دارد، اما ما برخورد نمي كنيم 

و از او مي خواهيم شئونات را رعايت كند. در همين حد. 
تقصير ترك فعل متوجه کيست؟

در اين بخش همان طور كه اشاره شده، نهادهاي فرهنگي 
و فرهنگ س��از بايد نقش اصلي را ايفا كنند كه اين كار 
را انجام نمي دهند. يعني س��رريز ك��ج  كاركرد ها يا كار 
نكردن  ها يا ترك فعل هاست كه امروز نوجوان و جوان ما 
به اين سطح مي رسد و پليس به عنوان سي وسومين حلقه 
بايد عمل كند. در حالي كه پليس مظلومانه كار فرهنگي، 
مش��اوره و مددكاري انجام مي دهد. اش��تباه بسياري از 

مسئوالن اين اس��ت كه حتي اطالع ندارند پليس اصاًل 
آنجا كار سلبي انجام نمي دهد، بخش اعظم كار سلبي ما 
اين است كه سارق، قاتل و جاني را بازداشت مي كنيم كه 
كار سلبي است و با قدرت و قاطعيت انجام مي شود. پليس 
امنيت اخالقي در برخورد با توزيع كنندگان مشروبات 
الكلي هم كار س��لبي مي كن��د. در برخورد با مفاس��د 
شبكه اي و باندي زير پوست شهر هم كار سلبي مي كند 
اما در امنيت اخالقي، كار مشاوره اي و ارشادي است كه 
آن هم نتيجه ترك فعل هاست. بس��ياري از نوجوانان و 
جوانان در شبكه هاي مجازي رها شده اند. مرجع شان ما 
نيستم. مرجع شان شبكه هاي اجتماعي است و چيزهايي 
در ذهن شان مي رود كه ما نگران مي شويم. وقتي با آنها 
روبه رو مي شويد كاماًل نوع تفكرشان فرق مي كند. مقصر 
هم نيس��ت. چون بخش فرهنگ��ي ما كه باي��د در ابعاد 

مختلف كار بكند عملكردشان صفر است. 
با اين حال اين ش�ما هس�تيد که در معرض 
داوري قرار داريد و در بدنه اجتماعي برخورد 

با اين آسيب ها از پليس انتظار مي رود. 
ما هر جايي نشسته ايم، همين مسئوالن اگر چند خواسته 
داشته باشند، دو درخواستي كه از ما مطالبه مي كنند در 
صدر درخواست شان اس��ت. اول مبارزه با سرقت و دوم 
مبارزه با كس��اني كه ش��ئونات را رعايت نمي كنند. اين 
درخواست مسئوالن است. مردم هم همين طور هستند. 
هر جا كه ظاهر مي شويم، اين موضوع در صدر درخواست 
آنهاس��ت. پليس جامع محور بايد براساس درخواست 
مردم و جامعه عمل كند. فلسفه وجودي ما از بين بردن 
نگراني هاي آحاد جامعه در رابطه با موضوعاتي است كه 
مردم را نگران مي كند. به باور من پليس در امنيت اخالقي 
عاقالنه و مدبرانه كار مي كند. اين طور نيست كه بعضي 
آقايان مدام مي گويند رويه را عوض كنيم. چه چيزي را 
مي خواهند عوض كنند؟ مگر ما داريم چه كار مي كنيم؟ 
من توضيح داده ام به كساني كه در محافل عمومي ظاهر 
مي شوند و شئونات را رعايت نمي كنند، تذكر مي دهيم 
كه رعايت كنند. رعايت مي كنند و مي روند. 90 درصد 
اين گونه است. تعداد اندكي هم كنار ون تذكر مي گيرند 
و رعايت مي كنند. كمتر از يك درصد هم به پليس امنيت 

اخالقي مراجعه مي كنند. 
دليل اين عدم پذيرش را چه مي دانيد؟

دليلش را فعل بخش فرهنگي مي دانم. همه بخش هاي 
فرهنگي وظيفه خودش��ان را به درستي انجام نداده اند. 
حريف ما به صورت سيل خروشان در حال كار است و ما 
مقابل آن سيل خروشاني كه به فرهنگ، سبك زندگي 
و جامعه ما هجوم آورده قطره اي هم كار نمي كنيم. اين 
عواقبش االن پديدار شده و در سال هاي آينده بيشتر هم 
پديدار مي شود. مسئوالن فرهنگي بايد بيدار و هوشيار 
باش��ند. نيايند به پليس انتقاد كنند، به خودشان انتقاد 
كنند. بگويد ما چه وظيفه اي داش��تيم و انجام نداديم؟ 
همان هايي ك��ه ترك فع��ل دارند به پلي��س هم حمله 
مي كنند. جالب است كه هيچ وقت نمي گويند ما ترك 
فعل داريم. در جلسات هم درد را مي دانند. دردي به نام 
هجمه وحشتناك به فرهنگ و عفاف جامعه را مي دانند 
و قش��نگ با نگراني هم حرف مي زنند اما به مسئوليت 

خودشان اشاره نمي كنند و چيزي هم نمي گويند. 
شايد به اين دليل که در معرض داوري مردم 

نيستند اما شما هستيد. 
اتفاقاً در جلسه، يك دستور گزارش عملكرد دارد. بقيه 
همه ناله مي كنند و نگران هستند در حالي كه همه شان 
بايد قبل از ما عمل كنند. ما آخرين حلقه هس��تيم. آنها 
بايد به وظيفه شان عمل كرده باشند كه اصاًل معضل به 
پليس نرسد. عالقه خودمان اين است كه اين موضوع اصاًل 
به پليس نرسد. پليس ذاتش، قوه سلبي است اما در در 
بخش امنيت اخالقي تماماً جامعه محور و ايجابي است. 
در يك سال گذش�ته پليس با شعار »پليس 
هوش�مند، امنيت پاي�دار« را م�ورد توجه 
قرار داد. امس�ال ک�ه پليس ش�عار »پليس 
خادم و م�ردم حام�ي« را مورد توج�ه قرار 
داده اس�ت مقوله هاي »امنيت« و »حمايت 
مردمي« با توجه به وضعيت موجود ضرورت 
ه�م دارد. براي تحقق عملي اين س�خن چه 

سازوکارهايي در جريان است؟
آن گونه كه اش��اره ش��د همه تالش ها، برنامه ريزي ها و 
چشم اندازي هايي كه پليس براي خودش تعريف مي كند 
خدمت به مردم اس��ت. اينك��ه بتواني��م امنيت فكري، 
روحي، اخالقي، اجتماعي، سياسي و... به درستي ايجاد 
كنيم نيازمند امنيت است و پليس برنامه اش اين است 
كه در همه ابعاد اين امني��ت را برقرار كند. به زعم اينكه 
دشمن و حريف ماتالش ش��بانه روزي و سرمايه گذاري 
كالني براي اخالل در امنيت ايجاد كرده اس��ت به لطف 
خداوند پليس در انجام مأموريت خود موفق بوه است. بر 
اين اساس شعار امسال ما، »پليس خادم و مردم حامي« 
است. در مورد پليس خادم، مي خواهيم به مردم يادآوري 
كنيم كه ما خدمت گذار شما هستيم. پس شعار پليس 
يكي از شعارهاي هوشمندانه اي است كه آن را براي يك 
سال برگزيده ايم و به اين موضوع توجه بيشتري مي كنيم. 
از طرف ديگر »مردم حامي« به اين معناست كه پليس 
بدون همراهي و همكاري مردم نمي تواند موفقيت الزم 
را در تحقق اساسي ترين نياز محقق كند. اينجا نيازمند 
اين اس��ت كه يك ملتي در كنارش باش��د و جامعه اي 
مسئوليت پذير كنارش باش��د كه بتواند امنيت را براي 
عموم ايجاد كند و مردم باورشان شود كه پليس امنيت 
ساز است و همه مأموريت هايشان براي امنيت شهروندان 
اس��ت. مردم و پليس اگر كنار هم باشند مطمئن باشند 

كه جامعه روي امنيت خواهد ديد و هيچ كسي نمي تواند 
در اين زمينه ايجاد اخالل كن��د. مهم ترين ركن امنيت 
براي هر كشور، امنيت داخلي است. امنيت بين الملل هم 
مهم است، ولي امنيت داخلي ركن بسيار اساسي است. 
با تحقق امنيت داخلي است كه ساير بخش هاي امنيت 
محقق مي شود و ساير فعاليت هاي سياسي و بين الملل 

و... چه در سطح داخل و خارج عملياتي مي شود. 
پايتخت همه شاخص هاي يك کشور را شامل 
است. همه سازمان هاي سياسي، اقتصادي و... 
در آن تمرکز دارد و از موقعيت خاص سياسي 
منطقه اي و جهاني برخوردار اس�ت. سرقت، 
ترافيك و مواد مخدر سه آسيب مهم پايتخت 
هس�تند که همواره بر دامنه آسيب هاي آن 
اضافه مي شود. پليس در ش�كل گيري هيچ 
کدام از اين س�ه آس�يب مهم نقش ن�دارد و 
بي توجهي به ساختارهاي پيشگيرانه بر دامنه 
آسيب هاي آن اضافه مي کند و موقعيت پليس 
به عنوان عنصر برخورد کننده مورد توجه قرار 
مي گيرد. شما طرح هاي بسياري را در مقابله 
با اين آسيب ها اجرا کرده و مي کنيد. با توجه 
به دريافت هاي عيني که از اين طرح ها حاصل 
شده اس�ت به عنوان رئيس پليس تهران آيا 
امكان رفع اين معضالت وجود دارد؟ اگر تنها 
يكي از اين معضالت هم رفع ش�ود به عنوان 
رويكردي درخشان در پرونده پليس ماندگار 

خواهد شد. 
امنيت، نظم و انضباط براي همه كش��ور ضروري است 
اما ب��راي پايتخت��ي كه هم��ه بخش  ه��اي حاكميت، 
تصميم گيران، تصميم س��ازان هس��تند حياتي است. 
همان گونه كه اش��اره كرديد در بخ��ش اول به جرايم و 
ناهنجاري ها اشاره مي شود. طرح هاي مداوم مثل رعد، 
اقتدار، كاشف، ظفر و... با برنامه و مكمل هم اجرا مي شود 
و براساس شاخص هاي صورت گرفته، وضعيت مناسبي 
داري��م. در اجراي بعض��ي اقدام ه��ا و اقدام هاي مكمل 
ايرادهايي داش��تيم كه در جلس��ه هاي صورت گرفته با 
دادس��تان كل، تصميم هاي خوبي گرفته شده است كه 
اين طرح ها استمرار دارد. در حال حاضر گشت هاي ويژه 
در برخورد با جرايم خشن به صورت مستمر ادامه دارد. 
در بخش مواد مخدر، موضوع ج��دي ما ابتدا،  برخورد با 
معتادان متجاهر و ديگري برخورد با خرده فروشان است. 
به نظر من اگر بخواهيم تمام معضالت حوزه مواد مخدر 
تهران را دسته بندي و به دو بخش تقسيم كنيم در اين 
دوگروه قرار مي گيرد. ما حدود 7، 8 هزار معتاد متجاهر 
داريم كه در حال جايگزيني هستند. خرده فروشان مواد 
مخدر هم كه آمارش��ان و بانك اطالعاتي ش��ان موجود 
است، حدود 7، 8 هزار هس��تند كه بايد به اردوگاه هايي 
كه در قانون پيش بيني شده است، منتقل شوند. اگر اين 
دو اتفاق با هم رخ بدهد و فرآيندهايي كه داراي نقصان 
است اصالح شود به شما اطمينان مي دهم معضالت مواد 

مخدر در تهران تا 90درصد رفع خواهد شد. 
چرا با سرکرده هاي بزرگ مواد مخدر برخورد 

نمي شود؟
در راهبرد مبارزه با مواد مخدر، س��ه موضوع در دستور 
كارمان است كه توأمان اجرا مي شود. مبارزه با قاچاقچيان 
عمده، مبارزه با خرده فروش��ان و جمع آوري و برخورد با 
معتادان متجاهر. هر چه به سمت قاچاق عمده سوق پيدا 
كند، رفتار آنها حرفه اي تر، مافيايي و پيچيده تر مي شود 
و اين طور نيست كه اين موضوع از ذهن پليس دور مانده 
باشد. پليس قاطعانه با اين باندها برخورد مي كند و شاهد 
هس��تيم همواره قاطعانه برخورد ش��ده اس��ت. در حال 
حاضر، طرح جديدي براي ش��وش، مولوي و هرندي در 
تكميل طرح هاي قبلي اجراي كرده ايم. قرارگاهي با 300 
پليس به صورت شبانه روزي فعال شده است. 10 ايستگاه 
در همان نقطه فعال اس��ت. ولي اگر آن ظرفيت هايي كه 
اشاره شد ايجاد نشود، ممكن اس��ت به نتيجه نرسد. در 
مأموريت ها و وظايفي كه به عهده پليس است، كم كاري 
نمي ش��ود. اين را بدانيد كه در برخورد با جرايم، برخورد 
با معتادين، فروش��ندگان مواد و حتي ترافيك و س��اير 
آس��يب ها، پليس يك حلقه از حلقه هاي مختلفي است 
كه بايد در كنار هم قرار گيرد و ديگر دس��تگاه ها مجدانه 
اقدام هاي الزم را انجام دهند تا اقدام هاي پليس هم جواب 
دهد. ما كارمان را انجام مي دهيم اما اگر آن فرآيندهايي 
كه بايد انجام شود صورت نگيرد، حتماً اقدام پليس هم ابتر 
خواهد ماند. يا در بحث ترافيك هم كه اشاره كرديد، پليس 
مدير صحنه است. مدير صحنه نياز به امكاناتي دارد كه 
پليس آن را در قالب تجهيزاتي مثل دوربين هاي كنترل، 
اصالحات مهندسي، امكانات و تجهيزات از دستگاه هاي 
ديگر مطالبه مي كند. خارج كردن خودروهاي فرسوده از 
چرخه ترافيك، تقويت ناوگان حمل ونقل عمومي، چالش 
جدي در حوزه پاركينگ و خيلي از اين موارد وجود دارد 
و در اين بخش دستگاه هاي ديگر مسئول هستند. پليس 
مدير صحنه است كه در صحنه كارش را انجام مي دهد. ما 

كم نگذاشتيم. پليس با انبوه خودرو چه مي  تواند بكند؟ 
به نظر مي رس�د بين انتظ�ارات و اختيارات 

پليس تناسبي وجود ندارد.
من اين جمله را بارها گفته ام واقعاً بين مس��ئوليت هاي 
واگذار شده به پليس و اختياراتي كه دارد هيچ تطابقي و 
تناسبي وجود ندارد. انواع مسئوليت ها به پليس واگذار 
شده است با اختيارات بسيار اندك و محدود و اين طور 
نمي ش��ود جرايم را در كف جامعه به سرعت جمع كرد. 
بين مس��ئوليت ها و اختيارات بايد تناس��بي باش��د كه 

ان شاءاهلل مرتفع شود. 

 حسين فصيحي
درگذشت مهسا اميني، دختري که در سالن پليس امنيت اخالقي دچار 
عارضه شد و جانش را از دست داد منجر به شكل گيري هجمه هاي زيادي 
عليه پليس ش�د. هجمه هاي�ي که از زم�ان فعاليت اين بخ�ش از پليس 
همواره مطرح ب�وده و با وقوع اين اتفاق ناگوار ش�دت بيش�تري گرفته 

اس�ت. تمكين از قانون موضوعي اس�ت که در همه جوامع پيش�رفته از 
س�وي شهروندانش�ان پذيرفته شده اس�ت و همه کس�اني که نقد هاي 
خود را متوجه اين بخش از س�اختار پليس مي کنن�د در صورت ورود به 
همان جوامع چاره اي ج�ز تمكين از هم�ان قوانين ندارن�د. هم صدايي 
با تفكر ش�كل  گرفت�ه هر چند از س�وي معان�دان دور از انتظار نيس�ت 

اما توانس�ته در بدنه اجتماعي اف�رادي را با خود همراه کن�د که نتيجه 
آن به صورت آش�وب هاي خياباني عيان ش�د و خس�ارت هاي بسياري 
را متوجه کش�ور کرده اس�ت. در پاسداش�ت هفته فراجا در اي�ن باره و 
درباره دش�واري هايي که در تأمين امنيت پايتخت وجود داش�ته و دارد 
با سردار حس�ين رحيمي، فرمانده انتظامي پايتخت گفت وگو کرده ايم.

اقدام هاي گشت امنيت اخالقي و اجتماعي 
تماماً ايجابي است و در حد تذکر، هشدار، 
مش�اوره و م�ددکاري اس�ت و فرات�ر از 
اين نيس�ت. خيلي از اينهاي�ي که اظهار 
نظر مي کنن�د از هيچ چيز اط�الع ندارند


