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  تضاد میان تمرّد و نظم: استریت نظارت پلیس بر اشغال وال
  ∗الکس ویتال

  دانشیار کالج بروکلین

  چکیده
در واکنش به . رو کرد ها روبه اي از چالش هاي محلی اجراي قانون را با مجموعه سازمان استریت جنبش اشغال وال

آوردند که در برخی موارد افکار عمومی را هراسان کرد  يهاي تهاجمی رو این موضوع، بسیاري از آنها به انواع روش
: ها پدید آمد سه روایت اصلی براي توضیح این روش. سازي تظاهرات را در دستور کار ملی قرار داد و موضوع پلیسی

سازي گسترده پلیس به واسطه و بهانه جنگ دولت فدرال علیه مواد مخدر و مقابله با تروریسم انجـام   نظامی )1
به دلیل تهدیدي که این جنبش  استریت ـ تشریک مساعی ملی براي سرکوب جنبش اشغال وال نوعی) 2؛ گرفت می

پلیس محلی مجبور به مداخله شد زیرا  )3؛ وجود داشت ـ رفت براي شرایط اقتصادي و سیاسی موجود به شمار می
هریک از این . ل شدیدتب جرائم ثانوي و هاي جنبش اعتراضی به منبعی براي نقض قانون، معضالت بهداشتی قرارگاه
ها واجد حقایق مهمی هستند ولی تمامی آنها در درك ماهیت پنهان درگیري میان معترضان و نیروهاي پلیس  روایت

شهر بزرگ امریکا  10هاي معترضان در  هایی که از اقدامات پلیس و روش ها و فیلم با بررسی گزارش. ناتوان هستند
نگاران و فعـاالن سیاسـی و    یز با بررسی تفسیر اقدامات پلیس و معترضان از سوي روزنامهگرفته شده است، و ن

، بـه ایـن نتیجـه    استریت کردن تظاهرات اشغال وال همچنین مطالعه اسناد قابل دسترس و روشن در مورد پلیسی
گونه  اي تمرّد ا شیوهکه عاري از خشونت و صرفاً ب استریت رسیم که بین سمت و سوي تظاهرات اشغالگران وال می

  .چالشی بنیادین وجود دارد ،و سمت و سوي تحرکات پلیس ایاالت متحده و عدم تساهل ایشان ،اند اعتراض کرده
    .، وال استریتاشغال، اعتراض، تظاهرات، نظارت پلیس: واژگان کلیدي
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  مقدمه
  سازي نیروي پلیس نظامی

آمیز پلیس در مقابلـه بـا    بسیار خشونتهاي  ترین توضیحاتی که براي شیوه یکی از رایج
سـازي وسـیع نیـروي پلـیس مـدنی       وجـود دارد، نظـامی   اسـتریت  جنبش اشـغال وال 

خوبی این فرایند را پیش  به) 2011( 1کراسکا. در سراسر ایاالت متحده است) غیرنظامی(
هـا و   تـوان اسـتفاده از روش   سازي را می نظامی. سازي کرده است از آغاز جنبش مستند

نیروي پلـیس مـدنی در قـرن نـوزدهم     . نظامی تعریف کرد یجهیزات نظامی و شاخصت
هـاي   نظامی در مواجهه با وقوع ناهنجاري عمدتاً به عنوان جایگزینی براي نیروهاي شبه

هاي معمول نظامی معمـوالً   نظامی و حتی واحد نیروهاي شبه. مدنی و شورش پدید آمد
آنها در کل فاقد قـدرت  . کردند استفاده می هاي مرگباري براي سرکوب شورش از روش

نتیجـه،  . کنترل استفاده از زور بودند و در میان مـردم مشـروعیت بسـیار کمـی داشـتند     
  .منصبان بود ها و سرنگونی سیاسی صاحب هاي مکرر درگیري گیري اوج

گروهـی احتمـالی و افـزایش     هـاي  صـدمه نیروي پلیس مدنی بـه منظـور کـاهش    
نظارت تـوافقی پلـیس   . کنترل جمعی در میان مردم طراحی شد هاي مشروعیت فعالیت

تبدیل به سنگ بنایی براي نیروي پلیس امروزي شد و بـه عنـوان راهـی بـراي کـاهش      
هاي  این شیوه نظارت پلیس در پاسخ به اعتراض .خشونت و جرائم شهري شناخته شد

توانـایی   ،دهدر آن زمان، آشـوب عمـومی و اعتـراض گسـتر    . ناموفق بود 60مدنی دهه 
افزایش با دولت فدرال  .هاي وسیع مدنی را زیر سؤال برد پلیس محلی در کنترل ناآرامی

هاي مخصوص به نیروي پلیس محلی توسـط   هاي کنترل آشوب و آموزش تعداد سالح
تأسیس شد، به این موضـوع پاسـخ    1968که در سال  2»مساعدت به اعمال قانون« ةادار
  .با افزایش مبارزه علیه مواد مخدر گسترش یافت 80شدت در دهه  این تالش به. داد

یکـی   :کـرد  قوانین فدرال مصادره اموال براي پلیس محلی دو امکان را فـراهم مـی  
                                                             
1. Kraska 

2. Law Enforcement Assistance Administration 
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رآمـد  و دیگـري جریـان د   ،هاي ضد مواد مخدر اي براي گسترش اعمال خشونت انگیزه
مورد اسـتفاده قـرار    1)سوآت(هاي اسلحه و روش ویژه  جدید که به منظور ایجاد واحد

هـا و روحیـه    افزارهاي نظامی مجهز هستند و بـا روش  ها به سخت این واحد. گرفت می
گسترش یافت و تا اواسط این واحدها ، نفوذ میالدي 90در دهه . اند نظامی آموزش دیده

هـاي قضـایی    درصد حوزه 65و  ،سطوپلیس کوچک و مت درصد نیروهاي 90 ،این دهه
ها آرایش سه هزار عددي  سازمان 1980در سال . هاي سوآت بودند کوچک مجهز به تیم

کراسکا و (این عدد به سی هزار رسیده بود  1990ها را گزارش دادند و در سال  این تیم
ل فعلی یـا اسـبق   به عالوه بخش عمده آموزش این واحدها توسط پرسن .)1997کاپلر، 

ـ   نظامی و به منظور پرورش نیروهاي رزمی نظامی انجام می  ۀشود که با تفکـر فردگرایان
  .)1997کراسکا و کپلر، (نیروهاي گشت متفاوت است 

واکنش به حمالت تروریسـتی یـازده سـپتامبر انگیـزه قدرتمنـد دیگـري را بـراي        
هـا و طـرز فکـر نظـامی      گسترش استفاده از تجهیزات نظامی و همچنین پیشرفت روش

آغـاز شـد امـا پـس از      80هاي مستقیم تجهیزات نظامی در دهه  جایی جابه. فراهم آورد
بـازاري بـه   سبب ایجاد و بود امنیت داخلی در تأکید بر تخصیص بودجه  ،یازده سپتامبر
رخطر و مناطق پ. کنندگان تسهیالت نظامی شد چهار میلیارد دالر براي تولید و ارزش سی

افزارهـاي نظـامی دریافـت     هر دو مبالغ کثیري کمک مالی براي خرید سـخت  ،رخط کم
خرید وسایط نقلیـه  براي هشت میلیون دالر  تازگی ی، بهداکوتاي شمال در فارگو. کردند

گر بمب دریافت کرده  وجو هاي جست هاي جنگی کلوار و روبات پوش، کاله پرسنل زره
هـاي تـک    پـوش و اسـلحه   هـاي زره  هاي ضد گلوله، ماشـین  جلیقه .)2011بکر، (است 

هـاي پلـیس    به تجهیزات استاندارد در واحدهاي کوچـک و متوسـط سـازمان    ،تیرانداز
  .اند سراسر کشور مبدل شده

شدت ذخایر تجهیزات کنترل شورش خـود را گسـترش    ها به عالوه بر آن، سازمان

                                                             
1. Special Weapons and Tactics (SWAT) 
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 اسـتریت  هـاي اشـغال وال   ي نظامی در اعتـراض ها ها و روش واحدکارگیريِ  به. اند داده
کلند، ودر ا »خطر کم«هاي  هاي کلوار و انواع سالح قد، کاله هاي تمام زره. اند مشهود بوده

هـاي اشـغال    لند و سایر شـهرهاي ایـاالت متحـده در ارتبـاط بـا اعتـراض       رتودنور، پ
 شـدت  بهی که یها لیساما آیا این معمول است؟ آیا تصاویر پ. اند دیده شده استریت وال

است یا اینکـه   استریت اند نمایانگر نحوه نظارت پلیس بر جنبش اشغال وال تجهیز شده
  اینها مواردي استثنایی هستند؟

  هماهنگی فدرال
ویـژه   و بـه  استریت پلیس بر جنبش اشغال وال آمیز توضیح دیگر براي نظارت خشونت

بـه رهبـري دولـت     یژي همـاهنگ هاي تخلیه کردن معترضان این است که اسـترات  موج
بـه همراهـی دیـوان    ) COM( 1رسانی کنفرانس شهرداران ایـاالت متحـده   فدرال و کمک

اکنـون ایـن امـر کـه کنفـرانس      . در کـار بـوده اسـت   ) PERF( 2تحقیقات اجرایی پلـیس 
شهرداران ایاالت متحده حداقل دو نشست با شهرداران و رؤساي پلیس در شـهرها در  

نقل شده . تشکیل داده است، مستند شده است استریت هاي اشغال وال ارتباط با فعالیت
از جملـه   هـا  اعتـراض هـایی بـراي مقابلـه بـا      است که تأکید این جلسات بر اسـتراتژي 

نصایحی در مورد بهترین عملکرد پلیس و همچنین ایجاد پوشش سیاسی بـراي تخلیـه   
عالوه بر . ها بوده است نشستسازمان امنیت داخلی نیز عضو این  .بوده است ،معترضان

اجرایی پلیس برگزار شد که اطالعـات   این، دو نشست دیگر با حضور دیوان تحقیقات
 40در زمینه بهترین عملکرد پلیس در اختیار نیروهـاي اجرایـی پلـیس     اي را کارشناسی

  .شهر متفاوت قرار داد
این . اي نیست پلیس بر تظاهرات اعتراضی امر تازهدیوان تحقیقات اجرایی نظارت 

آنچه در این هفتـه  «: گوید میوي  .دیوان گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده است
                                                             
1. The US Conference of Mayors 

2. Police Executive Research Forum 
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مبارزه یک جنگ داخلی است که در آن تا اینجا فقط یک سوي مبارزه نخستین رخ داد 
کنگـره بـه همـراه     ياي اسـت کـه در آن اعضـا    این مبـارزه . خشونت را برگزیده است

اي را علیه مردمانی به  یافته آمیز و سازمان ده، سرکوب خشونتجمهور ایاالت متح رئیس
  .»کار بردند که باید آنها را نمایندگی کنند

  بهداشت و امنیت
ـ انـد   را آغاز کرده استریت بسیاري از شهرهایی که تخلیه معترضان جنبش اشغال وال ر ب

ئل مختلفـی در  مسئوالن محلی مسـا . اند نگرانی از بابت بهداشت و امنیت تأکید ورزیده
اند از قبیـل انباشـتگی زبالـه و فضـوالت انسـانی،       مورد بهداشت و تندرستی بیان کرده

جـرائم نیـز بـه عنـوان یـک نگرانـی       . صحیح مواد غذایی و گسـترش بیمـاري   توزیع نا
بـه عنـوان    اسـتریت  در برخی موارد از اعضاي جنـبش اشـغال وال  . اند بزرگنمایی شده

شهردار مثالً  .وارد دیگر از آنها به عنوان مجرم یاد شده استقربانی جرائم و در برخی م
تضـمین  : از ابتدا گفته بودم که شـهر دو هـدف اصـلی دارد   « :اظهار داشته بود بلومبرگ

اما هنگامی که این دو با هم . و تضمین حقوق اولیه معترضان ،سالمت و امنیت عمومی
  .»گیرد اولویت قرار می پاسخگویی ما در تالقی کنند سالمت و امنیت عموم و

  فرضیه تهدید
. در مورد رابطه میان بسیج معترضان و سرکوبی نیـروي پلـیس اسـت    ،توضیح محتمل دیگر

بر تـأثیر اولـی بـر دومـی      »بسیجـ   سرکوبی«شده بر روي رابطه  گرچه اغلب مطالعات انجام
تواننـد بـر احتمـال و انـواع      مـی  هـا  اعتراضداده که هاي اخیر نشان  اند، فعالیت متمرکز بوده

ارل، سول و مک کـارتی،  ؛ 2010 ،ایوب(گذار باشند  شوند تأثیر رو می سرکوبی که با آن روبه
بر منطـق عملکـرد نیـروي پلـیس تأکیـد      ) 2006ارل و سول، ( 1»تمرکز آبی«دیدگاه  .)2003
  .شود میدهد، مشخص  کند که بر اساس آن سطح سرکوبی که پلیس از خود بروز می می

                                                             
1. Blue Centered 
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یافته معمول در ادبیات مرتبط این است کـه پلـیس بـر اسـاس فاکتورهـاي کـامالً       
هاي بزرگی  ها و این احتمال که اعتراض آنها ناهنجاري وابسته به رفتارهاي گذشته گروه

ارزیـابی در مـورد   . کنـد  هایی در مورد خطرات موقعیت می به بار خواهد آورد، ارزیابی
گیـري پلـیس در مـورد     در تصمیم ،کن است به بار آورندمیزان خطري که معترضان مم

عـد چشـمگیري در   هـا ب  ویژه تاکتیک به ؛هاي سرکوب بسیار مهم و حیاتی هستند روش
آفرینی که به اعتراضـات   بر میزان خطربه طور مشخص رویدادهاي اعتراضی هستند که 

هاي اعتراضـی   تاکتیکاند که  مطالعات گذشته نشان داده. شود تأثیر دارند نسبت داده می
هـاي   ویژه هنگامی که معترضـان از روش  آیند به براي نیروي پلیس تهدید به حساب می

 McAdam 1982; Earl, Soule) کنند اي، چندگانه و غیر سازمانی استفاده می تخریبی، مقابله

and McCarthy 2003; Earl and Soule 2006; Martin, McCarthy and McPhail 2009; Ayoub 
2010).  

  هاي نظارت پلیس روش
هـاي   در ایـاالت متحـده همچنـین حـول محـور فلسـفه       هـا  نظارت پلیس بـر اعتـراض  
بـه جـاي تـالش بـراي     . شود دهی می هاي اعتراضی سازمان استراتژیک مدیریت فعالیت

، ایـن نظـارت بـر    ها هاي مجزا براي توضیح نظارت پلیس بر اعتراض سازي فاکتور جدا
. گیـرد  ها استوار است که رفتار پلیس از آن سرچشـمه مـی   چهارچوبی از عقاید و کنش

بر این باورند کـه از دهـه   ) 1998(و مک فیل و دیگران ) 1998( مک فیلو  مک کارتی
در دهه . رخ داده است ها هاي نظارت پلیس بر اعتراض تحول مهمی در روش 80تا  60
کرد که طبـق آن   عمل می »فشار صعودي«پلیس تحت تأثیر فلسفه ، 70و اوایل دهه  60
). 1998فیل و دیگران،  مک. (شد رو می به طلبی شدید پلیس رو طلبی معترضان با نزاع نزاع
مک (شد  مینمایی فزاینده پلیس مواجه  آمیز با معترضان با قدرت گونه رفتار خشونت هر

طـی ایـن    هـاي  حال رشد در اعتـراض  در پاسخ به خشونت در .)1998فیل و دیگران، 
بر مبناي همکاري بیشتر میان پلـیس   1»مدیریت مذاکراتی«دوره، دکترین جدیدي به نام 

                                                             
1. negotiated management 
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دیـدگاه جدیـد خواهـان    . و معترضان و تالش در جهت دوري از خشونت پدیـد آمـد  
حمایت از حقوق آزادي بیان، تحمل شکست اجتماعی، ارتبـاط مسـتمر میـان پلـیس و     

ــاب از دســتگیري و محــدودیت اســتفاده از فشــار در موقعیــت معترضــان، اجت هــاي  ن
  .)2000شوینگر ابر، (آمیز بود  خشونت

و را رهـا کـرده    »مدیریت مذاکراتی«روش  ،هاي قضایی در نیویورك و دیگر حوزه
را کـه بـر مبنـاي مـدیریت خـرد و شـدید        1»دسـتور و کنتـرل  «رویکرد جدیدي به نام 

رجیح دادند تا بر تالش پلیس براي مـدیریت خـرد همـه    تظاهرات استوار است بر آن ت
ویتل، (گونه فعالیت مخرب و غیرقانونی تأکید کنند  به منظور حذف هر ها ابعاد اعتراض

متفـاوت اسـت زیـرا خطـوط      »مدیریت مذاکراتی«این دیدگاه با دیدگاه ). 2007، 2005
کنـد و نیازمنـد    یتعیـین مـ   هـا  مشخص و دقیقی را براي رفتار قابل قبـول در اعتـراض  

این روش همچنین نسـبت بـه   . ستها دهندگان اعتراض مذاکرات بسیار کمی با سازمان
ناپـذیر و همـواره متکـی بـر سـطوح بـاالي        انعطـاف  هـا  تغییر شرایط در حین اعتراض

قـوانین حــاکم بــر   ضتــرین نقــ رویـارویی و اعمــال قـدرت در مقابــل حتــی کوچـک   
بازگشت به دیدگاه فشـار صـعودي نیسـت زیـرا تـالش      نشانه امر، این . ستها اعتراض

در . بپرهیـزد کـارگیري زور   ، از بـه هـا  ریزي و مـدیریت دقیـق اعتـراض    کند با برنامه می
صورت عدم موفقیت، از زور هم استفاده خواهد شد اما فقط بـه منظـور کنتـرل مجـدد     

آشـفته از زور   ةشده و در نتیجه فاقـد اسـتفاد   مدیریت این یک سیستم کامالً. ها اعتراض
شـد و طـی آن نیروهـاي سرپرسـتی      در بسیاري از شهرها دیده می 60است که در دهه 

اما . دویدند تا مانع آسیب رساندن آنها به معترضان شوند پلیس به دنبال افسران خود می
هاي دستگیري  حرکات جمعیت و برنامهخُرد جاي آن، این دیدگاه متکی بر مدیریت  هب

  .ستها یریت دقیق اعتراضجمعی و مد دسته
مخـرب در   هـاي  این دیدگاه در سـطح ملـی و در پاسـخ بـه اعتـراض     : مدل میامی

                                                             
1. Command and Control 
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به وجود آمـد و بـه دلیـل     1999در سال  سیاتلهاي سازمان تجارت جهانی در  نشست
چنـین   2003هاي حوزه تجـارت آزاد امریکـا در سـال     مدیریت پلیس میامی در نشست

فـراهم  : خصوصیات این روش عبارتنـد از ). Getzen, 2004; Scahill, 2004(گذاري شد  نام
خطـر، نظـارت بـر     هـاي کـم   ، اسـتفاده وسـیع از سـالح   هـا  مکانی براي اعتراضنکردن 
هـاي معتـرض توسـط     دهنده اعتراض، تبلیغات منفی پیرامـون گـروه   هاي ترتیب سازمان

هاي شـدید   هاي بازدارنده و محدودیت هاي پیشگیرانه، حبس مقامات شهري، دستگیري
  .)2007ویتال، (ها  اعتراضبراي زمان و محل 
تواند آنهـا   شود که پلیس گمان کند نمی هایی استفاده می ها براي گروه از این روش

هایی که براي مجـوز   ویژه در مورد گروه این امر به. را از طریق مدیریت خرد کنترل کند
اجتماعی بـه جـاي همکـاري بـا پلـیس      هاي  به عمل مستقیم و نافرمانیو اقدام نکرده، 

هایی با رفتارهـاي کنترلـی خشـن همچـون      با چنین گروه. کند صدق می ،کنند تهدید می
مدت با شرایط سخت قبل از تفهـیم   دستگیري طی تجمعات قانونی و بازداشت طوالنی

آنان همچنین ممکن است مورد نظارت شدید پلیس و تبلیغـات  . شود برخورد می ،اتهام
هاي رسمی و هم از سوي منابع غیررسـمی وابسـته بـه     به شکل بیانیههم سترده منفی گ

کنـد، واقـع    هاي غیرقانونی مـتهم مـی   پلیس که آنان را به ایجاد خشونت و سایر فعالیت
خطر مانند  هاي کم در نهایت اغلب آنان با فشارهاي باالتري نظیر استفاده از سالح. شوند

  .شوند هاي پالستیکی مواجه می لهآور، اسپري فلفل و گلو گاز اشک
همسـو   همگیلو  نوکس 1»شناسی جدید کیفر«ها با چهارچوب  هر دوي این دیدگاه

هـاي   کوشند تا از طریق منزوي کـردن و کنتـرل افـراد و گـروه     هر دوي آنها می. هستند
کـه   درحـالی  .طلب، از امکان بروز رفتارهاي اعتراضی مخـرب جلـوگیري کننـد    آشوب

به این امر دست  کند با حداقل استفاده مستقیم از زور سعی می »ان و کنترلفرم«دیدگاه 
هـا قابـل کنتـرل     ها و افرادي که بـا ایـن روش   یابد، مدل میامی براي استفاده علیه گروه

                                                             
1. New Penology 
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شود، بـا   رد می »مدیریت مذاکراتی« ،در هر دو روش. نیستند، در اختیار پلیس قرار دارد
پذیري وجود ندارد و  د، ارتباطات محدود است، انعطافشو رفتارهاي تخریبی مدارا نمی

تمایل به استفاده از زور در سطوح باال حتی براي کنترل رفتارهاي غیرقـانونی کوچـک   
اسـتفاده از زور در  . نیسـت  »فشـار صـعودي  «اما این به معناي بازگشت به . وجود دارد
ها و  اساس سیاستبر ها  وهاین روش نه براي تنبیه گر. ژیک است نه تنبیهی اینجا استرات

هاي مورد سوءظن و ایجـاد دامنـه مـداراي در     بلکه به منظور کنترل گروه ،هایشان روش
از طریـق  بیشـتر  کنتـرل پلـیس   . حد صفر جهـت کنتـرل آشـوب طراحـی شـده اسـت      

رد، و بـدون اسـتفاده از خشـونت اعمـال     اطالعاتی و مدیریت خُ ةهاي بازدارند فعالیت
  .انکار حق تجمع بدون نمایش خشونت پلیس در اخبار شبانگاهی استنتیجه، . شود می

  شناسی روش
ها، رفتار معترضان و پلیس در ده شـهر اصـلی ایـاالت     فرض به منظور بررسی این پیش

بر اساس فهرست پـانزده منطقـه شـهري بـزرگ     . متحده مورد بررسی قرار گرفته است
جنـبش اشـغال   آماري، این ده شهر کـه در آنهـا بیشـترین سـطح اثـر متقابـل پلـیس و        

که فعالیت  تگزاسو  هوستونایی نظیر ه شهر و شدندانتخاب  ،شد دیده می استریت وال
 :ده شهر عبارتند از. در آنها محدود بوده است، حذف شدند استریت جنبش اشغال وال

، سانفرانسیسـکو ، داالس، واشـینگتن ، بوستون، فیالدلفیا، شیکاگو، آنجلس لس، نیویورك
، دنـور هـاي متوسـط و کوچـک بسـیاري نظیـر       شـهر  ،گیري این نمونه. سیاتلو  اوکلند
شود گرچه اثر متقابل پلیس و  را شامل نمی نیویورك آلبانی و پورتلند، رگانوا، کلورادو

چنـدین فـیلم   ، براي هـر شـهر  . در آنها چشمگیر بوده است استریت جنبش اشغال وال
هاي متعـدد و اطالعـات نوشـتاري     ویدیویی درگیري پلیس و معترضان به همراه عکس

هاي معترضـان   ها در قالب رفتار سپس درگیري. دتوسط منابع خبري مرور ش شدهمنتشر
هاي بدون  ها، راهپیمایی نشستن نظیر هل دادن پلیس، مقاومت در برابر دستگیري، بست

شده پلیس  گذاري همچنین، رفتارهاي کد. گذاري شدند مجوز و امتناع از متفرق شدن کد
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هـاي   اده از سـالح هاي بازدارنده، نمایش و استف جمعی، روش هاي دسته شامل دستگیري
مختلف  هاي به همین ترتیب، گزارش. استقد و غیره  پوششی تمام ویژه، استفاده از زره

هاي جنبش اشـغال   ها در مورد مسائل مختلف بهداشتی و امنیتی مرتبط با قرارگاه رسانه
  .آوري شدند نیز جمع استریت وال

  ي تحقیقها یافته
  سازي نظامی

به معناي نـوعی گـرایش اسـتراتژیک و هـم بـه معنـاي        سازي هم با وجود اینکه نظامی
هاي ویژه است، در این تحقیق تنها پرداختن به مفهوم  ها و روش کاربرد تلفیقی از سالح

سازي به عنوان توضیحی براي خشونت پلیس در قبال جنبش  دوم مقدور بوده تا نظامی
بر مشـاهدات اولیـه از   طرفداران این فرضیه نیز بیشتر . بررسی شود استریت اشغال وال

ها، و سایر شواهد مرتبط با گـرایش   رفتار پلیس تأکید دارند تا مدارك محرمانه، مصاحبه
در ایـاالت متحـده   . ها نظامی یا نظارت کلی پلیس بر اعتراض هاي شبه استراتژیک واحد

اي مالحظات امنیتی پلیس محلی و نیـز   ها و مدارك مستندي به دلیل پاره چنین مصاحبه
این پـژوهش   معیار. گیرند ندرت در دسترس قرار می هاي قضایی به م بروز دادخواهیبی

مبتنی بر مشاهده آشکار چهار بعد ایـن نـوع نظـارت     ،براي حضور نظامی نیروي پلیس
نظیـر   »خطـر  کـم «هاي  نمایش سالح ،قد پوششی تمام  است که عبارتند از استفاده از زره

هاي نخود و  خطر نظیر کیسه هاي کم هاي بمب نور و انواع پرتابه آور، نارنجک گاز اشک
حضـور وسـایط نقلیـه ضـد      ،هـایی  استفاده عملی از چنین سالح ،هاي پالستیکی گلوله

هـاي   هـا و ماشـین   گلوله، ماشین ضد گلوله، جیـپ  ضد برپوش مانند نفر شورش و زره
  .حمل آب

دهد هیچ شهري هر چهار عنصر را نداشـته و تنهـا یـک     ینشان م 1جدول شماره 
ها افسران در برخـی مـوارد    در بسیاري از شهر. سه عنصر را داشته است) اوکلند(شهر 

هـاي جنـبش    اند، در داالس و نیویورك به هنگام تخلیه قرارگاه کاله زرهی بر سر داشته
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 ،هـاي طویـل   مکو بـاتو از سپر اسـتفاده شـده بـود، در سانفرانسیسـ     استریت اشغال وال
البته نه  ؛ندا ها قابل تشخیص اند و در برخی درگیري بوده ها اي معمول در اعتراض وسیله

موظـف بـه    نیروي پلیسِ بیشترِ ،در فیالدلفیا و سیاتل و گاهی در داالس. در همه موارد
هـاي   سـوار بودنـد و لبـاس    هاي دوچرخـه  واحد استریت، نظارت بر جنبش اشغال وال

هـاي پوششـی و نمـایش و     زره. سواري به تـن داشـتند   به همراه کاله دوچرخهورزشی 
هـا بسـیار اسـتثنا بـوده و فرضـیه       هـاي ویـژه در ایـن شـهر     استفاده گسـترده از سـالح  

  .کند سازي را تأیید نمی نظامی

  عناصر مورد استفاده در سرکوب متعرضان در شهرهاي مختلف. 1شماره جدول 

نمایش  پوششی  زره شهر
 هاي ویژه سالح

استفاده از 
 هاي ویژه سالح

هاي ضد  ماشین
 شورش

 خیر خیر خیر خیر نیویورك سیتی

 خیر خیر بله بله آنجلس لس

 خیر خیر خیر خیر شیکاگو

 خیر خیر خیر خیر فیالدلفیا

 خیر خیر خیر خیر بوستون

 خیر خیر خیر بله داالس

 خیر خیر خیر خیر سی. واشینگتن دي

 خیر بله بله خیر سیاتل

 خیر خیر بله خیر سانفرانسیسکو

 خیر بله بله بله اوکلند

  هاي مقامات فدرال هماهنگی
دهنـد حـداقل چهـار نشسـت بـراي تبـادل        شواهد محکمی وجود دارند که نشـان مـی  

اطالعات میان مقامات فدرال، دیـوان تحقیقـات اجرایـی پلـیس و شـهرداران محلـی و       
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هـاي   به هر حال، ایـن امـر بـراي اثبـات همـاهنگی     . استفرماندهان پلیس برگزار شده 
هاي فدرال کافی نیست چه برسد به تحمیل یک دسـتورکار فـدرال بـر رؤسـاي      قدرت
بـرخالف  . زدایی شـده اسـت   شدت تمرکز هاي پلیس به در ایاالت متحده فعالیت. محلی

هیچ . شندسایر نقاط جهان، فرماندهان پلیس محلی تنها باید پاسخگوي رؤساي محلی با
هاي شدید  مستعد مخالفت ،کنترل فدرالی بر نیروي پلیس وجود ندارد و دخالت فدرال

در شرایط بسیار نادر که دادگاه . پلیس محلی بسیار محدود استبر نظارت فدرال . است
روي و فسـاد شـده اسـت، دولـت فـدرال       تشخیص دهد یک بخش محلـی دچـار کـج   

مستقیم از طریق تأمین بودجه  فدرال به صورت غیرتأثیر . شود خواستار نظارت بر آن می
گـذاري، فاقـد اهـداف     اما بخش اعظم ایـن سـرمایه   ؛ها و تجهیزات مشهود است برنامه

دو مورد استثنا. شود سازي در سطح گسترده می روز رف بهخاص استراتژیک است و ص، 
از طریـق  اجبار نیروي پلیس محلی به شرکت در مبـارزه بـا مـواد مخـدر و تروریسـم      

هاي مشترك ضـد   کارگروه هاي مستقیم و احکام همکاري فدرال ـ محلی نظیر  پرداخت
  .تروریسم هستند

بسیاري از مفسران به نقش دیوان تحقیقات اجرایـی پلـیس در ایـن فراینـد اشـاره      
تر از  این دیوان تخصصی. این دیوان یک سازمان غیردولتی اجرایی پلیس است. اند کرده

تر است و  رسد که شامل هزاران بخش کوچک و کوچک یس به نظر میانجمن سران پل
که دیوان تحقیقات  درحالی. گرایش دارد هاي کوچک و مناطق حومه شهر به مسائل شهر

کنـد، ایـن بودجـه     اجرایی پلیس بودجه تحقیقات خود را از دولت فدرال دریافـت مـی  
هاي نیروي پلیس  ود فعالیتهاي موفق کاربردي جهت بهب بیشتر صرف تولید اسناد نمونه

عملکرد این سـازمان از بـاالترین میـزان شـفافیت برخـوردار اسـت و بیشـتر        . شود می
  .هاي آن در دسترس عموم قرار دارد ها و گزارش فعالیت

مـداوم نبـوده و در چنـد     استریت هاي جنبش اشغال وال بندي تخلیه قرارگاه زمان
حضور  مایکل بلومبرگ ،برخی شهرداران نظیر شهردار نیویورك. موج اتفاق افتاده است
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هـا بـر    و دیگـران ایـن امـر را کـه ایـن نشسـت       انـد  ها را تکذیب کـرده  در این نشست
رسـد کـه ایـن     اما چنـین بـه نظـر مـی     ؛اند رد کرده ،اند گذار بوده گیري آنها تأثیر تصمیم
فرصتی براي شهرداران بوده تا نظرات خود را با یکدیگر مطرح کرده و نکات  ها نشست

ممکـن  . مقایسه کننـد  ها تجربه در مدیریت اعتراض را در سایه حمایت افسران فدرال با
هاي سیاسی نیز مورد بحث قرار گرفته باشـند نظیـر توجیـه     است حتی برخی استراتژي

ین توجیهاتی تبلیغات در مورد بهداشت و امنیـت  هاي چن یکی از زمینه. ها تخلیه قرارگاه
 .در همه این ده شهر بوده استمتداولی است که امر 

  بهداشت و امنیت
هاي  ارتباط با قرارگاهدر  هایی در مورد بهداشت و امنیت تقریباً در تمامی شهرها نگرانی

خـود  بـه   یهاي بهداشتی اشکال گوناگون نگرانی. مطرح شد استریت جنبش اشغال وال
توزیـع   ، وها، شـیوع بیمـاري   گرفتند نظیر وجود زباله و ضایعات انسانی، تخریب پارك

در برخـی مـوارد   . بر نقش جـرائم متمرکـز بودنـد    ،مسائل امنیتی. درست مواد غذایی نا
در . شدند اعضاي جنبش به صورت قربانیان جرائم که نیازمند حمایت هستند ترسیم می

هـاي قضـایی مسـئله     در نهایت در برخـی حـوزه  . بودند موارد دیگري آنان خود، مجرم
  .شد مطرح می ،امنیت کسانی که دولت در وهله اول موظف به پاسخگویی به آنان بود

هایی درباره بهداشت و جـرائم وجـود    دهد گرچه نگرانی نشان می 2جدول شماره 
یـل ایجـاد   اند، شواهد عینی بسیار کمی که بیانگر وجود مشکالت بهداشـتی بـه دل   داشته

هـاي   در برخی موارد مطرح کردن نگرانی. هاي جنبش باشد به دست آمده است قرارگاه
به دلیل آنکه رؤسـاي محلـی فعـال در بهبـود بهداشـت از      . پهلو بوده است بهداشتی دو

سازي مواد غـذایی بـه    هاي بهداشتی سیار، آماده استفاده از سرویسمحدود کردن طریق 
 .کردند آوري زباله، مداخله می حتی جمعتر و  صورت سازمان یافته
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  استریت جنبش اشغال والهاي  مشکالت بهداشتی و سالمتی در قرارگاه. 2شماره جدول 
 امنیت افسران جرائم مشکالت سالمت مشکالت بهداشت شهر

 خیر بله خیر خیر نیویورك سیتی

 خیر بله خیر بله آنجلس لس

 خیر خیر خیر خیر شیکاگو

 خیر بله خیر بله فیالدلفیا

 خیر بله خیر بله بوستون

 خیر بله خیر بله داالس

 خیر خیر خیر بله سی. واشینگتن دي

 خیر خیر خیر بله سیاتل

 خیر خیر خیر بله سانفرانسیسکو

 خیر بله خیر خیر اوکلند

  فرضیه تهدید
مـورد   گذاري سطح تهدید معترضان به منظور آزمایش فرضیه تهدید، پنج متغیر براي کد

فاکتور محاصره به این معناست که تظاهرکنندگان با گرفتن دسـتان  . استفاده قرار گرفت
. رو را ببندنـد  یکدیگر یا روش دیگري راه دسترسی به یک ساختمان یا خیابان یـا پیـاده  

این یکی از انواع بسیار فعال مقاومت اسـت و عمومـاً منتهـی بـه تهدیـد و دسـتگیري       
در برابر دستگیري هنگـامی وجـود دارد کـه مـردم یـا دسـتان        فاکتور مقاومت. شود می

دهند و  پلیس را به عقب هل می و گیرند یکدیگر را به منظور جلوگیري از دستگیري می
فاکتور هـل دادن و یـا بـه عقـب رانـدن شـامل       . کنند از دستگیري بگریزند یا تالش می

براي عبـور از خـط پلـیس    مقاومت فعال در برابر پلیس و دستور پراکندگی و یا تالش 
پرهیـز  . شود جویانه است اما معموالً منجر به آسیب نمی بسیار ستیزه یاین عمل. شود می

دهد که معترضان به دستور پلیس براي تخلیه یک محل توجه  از پراکندگی زمانی رخ می



 137     تضاد میان تمرّد و نظم: استریت  اشغال وال نظارت پلیس بر

ـ  . نکنند، چه این دستورها در نهایت قانونی باشد چه نباشد ک این امتناع باید فراتـر از ی
در قالـب  را در آخر، فاکتور خشونت استفاده از زور در برابـر پلـیس   . عمل گذرا باشد

رسانی به پلیس گاهی و  آسیب. سنجد زنی و یا استفاده از سالح می پرتاب اجسام، مشت
در اینجا متغیرهـاي مربـوط بـه هـدف و ایـدئولوژي جداگانـه       . افتد نه همیشه اتفاق می

  .می موارد وجود دارنداند زیرا در تما بررسی نشده
حضـور ایـن    ،در مجمـوع . دهـد  ها را نشـان مـی   توزیع این متغیر 3جدول شماره 

هـا بسـیار باالسـت کـه بـا خصوصـیت بـارز جنـبش اشـغال           ها در تمامی بخـش  متغیر
د(تریت اس وال دارد کمتـر از سـه متغیـر     ،تنهـا شـیکاگو  . خـوانی دارد  بسـیار هـم  ) تمرّ

رغم وجود خشـونت   به. که اوکلند و سانفرانسیسکو هرکدام هر پنج متغیر دارند درحالی
اند و خصوصیت کلی رفتارها در ایـن   در سه مورد، این رویدادها حوادث مجزایی بوده

ــه شــمار نمــی  ــد شــهرها ب ــبش اشــغال والمجمــوع، در . رون مشخصــاً  اســتریت جن
ال این حقیقت کـه مـواردي هـم وجـود     اما به هر ح. آمیز باقی مانده است غیرخشونت

دارند، جایی را براي آزمـون همبسـتگی آنهـا بـا عملکـرد پلـیس در ایـن رابطـه بـاقی          
  .گذارد می

جنبش اشغال توزیع متغیرهاي مقاومت در برابر پلیس در شهرهاي مختلف در جریان . 3شماره جدول 
  استریت وال

مقاومت در  محاصره شهر
 خشونت پراکنده نشدن هل دادن برابر دستگیري

 بله بله بله بله بله نیویورك سیتی
 خیر بله خیر بله بله آنجلس لس

 خیر بله خیر خیر بله شیکاگو
 خیر بله خیر بله بله فیالدلفیا
 خیر بله خیر بله بله بوستون
 خیر بله خیر بله بله داالس

 خیر بله بله بله بله سی .واشینگتن دي
 خیر بله بله بله بله سیاتل

 بله بله بله بله بله سانفرانسیسکو
 بله بله بله بله بله اوکلند
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. هـاي مـورد اسـتفاده پلـیس لحـاظ شـده اسـت        چهار متغیر براي ارزیابی شدت روش
معتـرض در یـک رویـداد واحـد      25جمعی به معناي دستگیري حداقل  دستگیري دسته

 ةزور به معنـاي اسـتفاد  . شود نمیجمعی پراکنده  هاي مدنی دسته است و شامل نافرمانی
توانسـته بشـود و الزم    پلیس از خشونتی است که منطقاً منجر به جراحت شده، یـا مـی  

گفتـه  پیشـتر  طور کـه   همان. است بیش از یک بار رخ دهد تا در محاسبات منظور شود
هـاي   اي از پرتابـه  هاي نـور و مجموعـه   آور، بمب شامل گاز اشک ،هاي ویژه شد، سالح

شود، بـه   شناخته می »قوطی کردن«محبوس کردن که همچنین با عنوان . است »خطر کم«
دستگیري با هدف معناي محاصره معترضان و یا گروه بزرگی از معترضان توسط پلیس 

به امیـد آنکـه در هنگـام آزادي بـه     است جمعی یا حبس آنان بیش از یک ساعت  دسته
  .هاي کوچک پراکنده شوند صورت دسته
دهـد در یـک    نشان می 4جدول شماره . تنوع بیشتري مشاهده شد ،محاسبهدر این 

که اوکلند در تمـامی متغیرهـا مثبـت     ها منفی است درحالی سو فیالدلفیا در تمامی متغیر
دهد ارتباط مستقیمی میان سطح تهدید و شدت پاسـخ   نشان می 1نمودار شماره . است

منجـر بـه    ي کـه دارد که تهدید بیشـتر  که این دیدگاه وجود درحالی. پلیس وجود ندارد
هـاي   نمونهکه تعداد کم  درحالی. شود، پایدار و دائمی نیست ایجاد نظارت شدیدتري می

دهد، واضح است که پاسخ به تهدید  هاي آماري را نمی اجازه انجام آزمون مورد بررسی،
ید را دارا پاسخ پلیس به هریک از سه موردي که هر پنج فاکتور تهد. یکسان نبوده است

دریافـت کـرده   ها را  تهدیدترین مورد یکی از شدیدترین پاسخ ، متفاوت است و کمهبود
توانـد درجـات    این امر بیانگر آن است که مسئله تهدید نادرست نیست امـا نمـی  . است

 .درستی توضیح دهد متفاوت شدت رفتارهاي پلیس باشد را به
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  استریت  جنبش اشغال والستفاده پلیس در سرکوب معترضان هاي مورد ا ارزیابی شیوه. 4شماره جدول 

استفاده از  استفاده از زور دستگیري جمعی 
 بازداشت هاي ویژه سالح

 بله خیر بله بله نیویورك سیتی
 بله خیر خیر بله آنجلس لس

 خیر خیر بله بله شیکاگو
 خیر خیر خیر خیر فیالدلفیا
 خیر خیر خیر بله بوستون
 خیر خیر بله بله داالس
 خیر خیر خیر بله سی. واشینگتن دي
 خیر بله بله بله سیاتل

 خیر خیر بله بله سانفرانسیسکو
 بله بله بله بله اوکلند

  استریت ارزیابی روش نظارت پلیس در برخورد با معترضان جنبش اشغال وال. 5شماره جدول 
 مدل میامی فرمان و کنترل مدیریت مذاکراتی 

 2 2 5 4 1 2 سیتینیویورك 

 4 2 2 2 3 4 آنجلس لس

 1 1 2 2 4 4 شیکاگو

 1 1 1 1 4 4 فیالدلفیا

 2 1 1 1 3 4 بوستون

 2 1 2 1 3 4 داالس

. واشینگتن دي
 2 1 1 1 4 4 سی

 2 2 1 1 4 4 سیاتل

 2 1 1 1 4 4 سانفرانسیسکو

 4 2 3 2 1 3 اوکلند
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  روش نظارت پلیس
مشـخص   ها هاي متفاوتی در ارتباط با سه روش متفاوت نظارت پلیس بر اعتراض متغیر
پذیري به معنـاي تحمـل پلـیس در مقابـل      در مبحث مدیریت مذاکراتی، انعطاف. شدند

هاي  پوششی و سالح  زرهنبود اهمیت، دیدگاه کاله نرم به معناي  هاي قانونی کم خشونت
. و وجود ارتباط خوب و مناسب میان پلیس و معترضان مد نظر قرار گرفـت  »خطر کم«

 ةکننـد  در مبحث فرمان و کنترل، میزان استفاده از موانع استیل و دیگر تجهیزات محدود
رانه آنها و دیدگاه تحمل صـفر  گی هاي دریافت مجوز و اعمال سخت دسترسی، دشواري

در مبحث مدل میامی ما به دنبال استفاده از پوشش و . به اعمال قوانین در نظر گرفته شد
هاي مخفی و دیگر  ها، پلیس پیشاپیش و استفاده از رسانههاي  هاي ویژه، دستگیري سالح
 1به هریک از متغیرها عددي بین . بودیماعتبار کردن معترضان  هاي ترساندن و بی روش

سـپس،  . نشانگر حضور باالي آن متغیـر بـوده اسـت    5اختصاص داده شد که عدد  5تا 
جـدول  . نتایج به دو دوره زمانی تقسیم شدند، یکی پیش از تخلیه و دیگري پـس از آن 

هـاي   دهد الگوهاي واضحی در رفتارهاي پلـیس در ارتبـاط بـا روش    نشان می 5شماره 

 هاي تهدید فرضیه

دید
 ته

ان
الف

مخ
 

 واکنش پلیس

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

1   2  3  4  5 6 
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 ؛شدت وابسـته بـه دیـدگاه فرمـان و کنتـرل بـوده       نیویورك به. اند وجود داشته متفاوت
که باقی موارد حداقل گرایشـی ابتـدایی بـه مـدیریت مـذاکراتی از خـود بـروز         درحالی

هـا از   آنجلـس و اوکلنـد، در هـر حـال، تغییـر واضـحی در روش       در مورد لس. اند داده
هاي مربوطه آغاز  د که با تخلیه قرارگاهمدیریت مذاکراتی به سوي مدل میامی وجود دار

به عالوه، حتی در مواردي که مدیریت مذاکراتی روش غالب بـوده شـدت آن   . شود می
ایـن امـر   . خـورد  کم بوده و گاهی تمایالت کوچکی به سمت مدل میامی به چشـم مـی  

 ادامه داشته و تصـمیم  استریت هاي اشغال وال طور که اعتراض بیانگر آن است که همان
آمیزتر و  هاي پلیس خشونت هاي آنان گرفته شده، روش سیاسی در جهت تخلیه قرارگاه

  .گرچه در تمامی موارد چنین نیست ؛است شده با رواداري کمتري انجام

  گیري نتیجه
کـه   درحـالی . دهـد  مـی فرضیه مورد بررسی به دسـت   پنجحمایتی پیچیده از این مقاله، 

یروي پلیس در سراسر ایاالت متحـده وجـود دارد،   سازي ن به نظامی قابل توجهیتمایل 
. بااهمیـت نیـافتم   استریت من این امر را در ده شهر مهم در ارتباط با جنبش اشغال وال

تر  نظامی پلیس در اوکلند وجود داشت اما این هنوز در سطحی پاییننظارت مواردي از 
. گیـرد  ول است، قرار مـی جویانه اروپا و آسیاي شرقی متدا نزاع هاي از آنچه در اعتراض

و دیگـران   لـف ونـوآمی و گونه که  له کمی در حمایت از هماهنگی فدرال آنادهمچنین 
هاي مستند رخ  هاي نظري در برخی نشست که برخی همکاري درحالی. بیان کردند یافتم

هاي مربوط  رابطه خطی بوده که در آن ایده ینوع رسد که غالباً طور به نظر می داده، این
ها به اشتراك گذاشته شده و برخی از بهترین رفتارها مورد  به چگونگی مدیریت قرارگاه

  .رسد هاي فدرال نمی بحث قرار گرفته اما این به سطح کنترل مستقیم قدرت
اسـتفاده از   ،هـا بـه چشـم بیایـد     اي که ممکـن اسـت در آن همـاهنگی ایـده     نقطه

هـاي جنـبش    هاي موجود در مورد بهداشت و امنیت در توجیـه تخلیـه قرارگـاه    انینگر
ها در همه این ده شهر  در هر حال، بیان اینکه این نگرانی. بوده است استریت اشغال وال
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ها بر مبناي مشکالت  مطرح شده است، به معناي آن نیست که این نگرانیبه طور مداوم 
ت بهداشـتی قابـل   مشـکال  ،از شـهرهاي مـورد مطالعـه   یـک   من در هیچ. اند واقعی بوده

انـد، ایـن امـر اغلـب      گرچه مشکالت بهداشتی در برخی موارد رخ داده. توجهی نیافتم
یکـی از   ،جـرائم . نتیجه شکست دولت در فراهم آوردن منابع بهداشتی کافی بوده است

توانسته نتیجـه   یها بوده، اما این نیز تا حدودي م مشکالت منطقی در بسیاري از قرارگاه
ها وجود داشـته کـه    در برخی شهرها نظارت مخفی پلیس بر قرارگاه. رفتار دولت باشد

ایجـاد   ناپـذیر  البته این یکی از ابعاد اجتناب؛ شده است ورود عوامل جرم می سببخود 
در . بوده استمحدود هاي سازمانی  هاي آزاد داراي زیرساخت جنبشی بر مبناي قرارگاه

هـاي   در مجمـوع، اسـتدالل  . نیـافتم  مسئوالنلیلی براي نگرانی از امنیت دچ آخر، من هی
ها بـراي حفـظ    که تخلیه قرارگاهیافتم والن محلی ئمحدودي در حمایت از ادعاهاي مس

تر از آن است که بتوانـد تـوجیهی    امنیت و بهداشت الزم است، گرچه این بسیار ناکافی
 اسـتریت  ویانه پلیس بر جنبش اشـغال وال ج آمیز و ستیزه براي طبیعت نظارت خشونت

  .باشد
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