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 ی مترجم:مقّدمه

 مستقیم   اقدام به که ما»
 مبادرت آمیزغیرخشونت

یم،می . نیستیم آشوب خالق   ورز
 نمایان را پنهانی آشوب   صرفا   ما
 آن. است داشته وجود که کنیممی

یم؛می دید معرض به را  جایی آور
 آن به و کرد اشرؤیت بتوان که

 چرکین ُدملی همچون. پرداخت
 بر اگر شودنمی درمان هیچگاه که
پوش آن  با باید و شود گذاشته سر

 معرض در اشزشتی یهمه
 قرار نور و هوا طبیعی   داروهای

 یهمه با ،باید عدالتیبی گیرد،
 اشافشاشدن که آشوبی

یند،می  وجدان نور معرض در  آفر
 عمومی   افکار هوای و بشری

 اشدرمان بتوان تا گیرد قرار مّلت
 «.کرد

ای از نامه -مارتین لوترکینگ
 مزندان بیرمنگا

گری پایاِن پلیسالکس ویتالی در کتاب مهّمش  است آنچه؛ این 1الغای پلیس
این روزها اعتراضات . به نفع آن اقامه کرده است دالیل مهّمی 1(2017)

                                                           
 ی متن انگلیسی مصاحبه، رک:برای مشاهده

-/how457251670/03/06/2020https://www.npr.org/sections/codeswitch/

-the-need-we-do-much

police?utm_campaign=storyshare&utm_source=facebook.com&utm_

-pIZQhi3medium=social&fbclid=IwAR

ASAwOkdhjEhxs2JcowgOMzQ7gY4vhNgVAz4SLJKmhRLKnxetG

1591458696234t=&  

https://www.npr.org/sections/codeswitch/2020/06/03/457251670/how-much-do-we-need-the-police?utm_campaign=storyshare&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&fbclid=IwAR3pIZQhi-SLJKmhRLKnxetG4vhNgVAz4gY7JcowgOMzQ2ASAwOkdhjEhxs&t=1591458696234
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2020/06/03/457251670/how-much-do-we-need-the-police?utm_campaign=storyshare&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&fbclid=IwAR3pIZQhi-SLJKmhRLKnxetG4vhNgVAz4gY7JcowgOMzQ2ASAwOkdhjEhxs&t=1591458696234
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2020/06/03/457251670/how-much-do-we-need-the-police?utm_campaign=storyshare&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&fbclid=IwAR3pIZQhi-SLJKmhRLKnxetG4vhNgVAz4gY7JcowgOMzQ2ASAwOkdhjEhxs&t=1591458696234
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2020/06/03/457251670/how-much-do-we-need-the-police?utm_campaign=storyshare&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&fbclid=IwAR3pIZQhi-SLJKmhRLKnxetG4vhNgVAz4gY7JcowgOMzQ2ASAwOkdhjEhxs&t=1591458696234
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2020/06/03/457251670/how-much-do-we-need-the-police?utm_campaign=storyshare&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&fbclid=IwAR3pIZQhi-SLJKmhRLKnxetG4vhNgVAz4gY7JcowgOMzQ2ASAwOkdhjEhxs&t=1591458696234
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2020/06/03/457251670/how-much-do-we-need-the-police?utm_campaign=storyshare&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&fbclid=IwAR3pIZQhi-SLJKmhRLKnxetG4vhNgVAz4gY7JcowgOMzQ2ASAwOkdhjEhxs&t=1591458696234
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گسترده به قتل جورج فلوید باعث شده که به ویژه در ایاالت متحده جنبش 
با  ی کوتاه و خواندنِی زیرمصاحبه. 2بردای مهم به سر الغای پلیس در مرحله

اعتراضات صورت گرفته است. اّما ویتالی به  همین ، در بسترالکس ویتالی
. کندد را هم بیان میی خویانههای الغاگرااین واسطه برخی از مهمترین ایده

های دیدگاهبرخی از ی مرور کوشم به واسطهمی در این مقّدمهبه همین دلیل، 
در این الغاگرایان بیندازم. طیفی از های ویتالی، نگاهی بر مّدعاها و استدالل

سپس کنم. نظر میهای او صرف، از ذکر نقدهای وارد شده بر ایدهکّلی مرور
، را 3دونال لیا، زبانی انگلیسیکنندهمصاحبه ی کوتاهی مقدمهترجمه

شود. ی دونال با ویتالی تقدیم میی متن مصاحبهآورم. پس از آن، ترجمهمی
های کند، اغلب مثالطبیعتًا از آنجا که ویتالی در ایاالت مّتحده پژوهش می

به طور  یکاپلیس آمرهای ی ظلمپلیس آمریکاست. مطالعه یاو درباره
ی مستقل هم اهمّیت دارد، ولی هدف اصلی ما این است که به واسطه

به « گریپلیس»های ویتالی و الغاگرایان، فهمی از سازوبرگ آشنایی با اندیشه
 ایاالت در چهدست آوریم و از آن برای مسائل خودمان نیز بهره بریم. 

 کیفری نظام هایالتیعدبی به باید دیگری، کشور هر یا ایران، در چه مّتحده،
  .ایستادحساس بود و در مقابل آن 

                                                                                                                   
1abolitionpolice   
1.2017Alex S. Vitale; The End of Policing, Verso,   
 البته قتل جورج فلوید، موجی از اکتیویسم را سراسر جهان راه انداخته است. رک:  2

-floyd-/george09/jun/2020news/-https://www.theguardian.com/us
 world-the-around-activism-of-wave-triggers-killing 
3Leah Donnella  

https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/09/george-floyd-killing-triggers-wave-of-activism-around-the-world
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/09/george-floyd-killing-triggers-wave-of-activism-around-the-world
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انسان  اشتیاقدر واقع تجّلِی  الغاگراییکنیم. شروع می« 1الغاگرایی»مفهوم با 
ها یا نهادهایی با سرشت اجتماعی، سیاسی یا مذهبی مبارزه علیه پدیده به

. 2شونداست که در زمان معّین ناعادالنه، نادرست یا نامنصفانه شمرده می
ی آن، ی متفاوتی برای دیدن جهان، اندیشیدن دربارهبنابراین، الغاگرایی شیوه

الغاگرایانه، تاریخی قابل توّجه  هایجنبش 3.نهدپیش میو زیستن در آن 
)ابتدای قرن  4داریتوان جنبش الغای بردهد، و در دوران مدرن میندار

ای چشمگیر ذکر کرد. وقتی هجدهم در ایاالت مّتحده( را به عنوان نمونه
« 6الغاگرایِی کیفری»شود از آن به طرح می 5الغاگرایی در قلمرِو نظام کیفری

ی مطالباتی لغاگرایِی کیفری راهبرد، رویکرد یا مجموعهکنیم. اصواًل ایاد می
های کیفری )اعدام، زندان،...( را ها و مداخلهاست که قصد دارد پاسخ

به جای عدالت سزادهنده، الغاگرایی کیفری در . 7حذف کند یا کاهش دهد
های مهم الغاگرایِی یکی از زیرمجموعه. 8است عدالت اجتماعیپی تحقق 

                                                           
1abolitionism  
2Vincenzo Ruggiero; Penal Abolitionism, in: Encyclopedia of  

Criminology and Criminal Justice, Edited by: Gerben Bruinsma & 

David Weisburd, Springer, 2014, p 3464. 
3Baldry, Eileen and Carlton, Bree and Cunneen, Chris, Abolitionism  

and the Paradox of Penal Reform in Australia: Indigenous Women, 
Colonial Patriarchy and Co-Option (2012). Social Justice, Forthcoming. 

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2200781 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2200781 . 

4slavery abolition  
5Penal system  
6Penal Abolitionism  
7.3463Ruggiero; Op. cit. p   
8.Baldry et al; Op. cit  

ازگار زادهی سسی با ای استدالل شده که الغاگرایاین موضع مشهور است. با وجود این اخیرا در مقاله
 است. رک: 
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. از طریق 1است« الغای پلیس» یایدههای اخیر، کیفری، به ویژه در سال
ای نظری بازخوانِی متون کالسیک، چه بسا بتوان برای الغای پلیس نیز پشتوانه

ای از ، در مجموعه2014فراهم کرد. اّما جنبش الغای پلیس به ویژه در سال 
ها در شهر فرگوسن ایاالت مّتحده توّجهی گسترده به رشاعتراضات و شو

پس از قتل مایکل سال ها در دهم آگوست همان دست آورد. این اعتراض
 ادامه یافت. مدتی توّسط پلیس رقم خورد و  براون

های ی مرور ایدهبه واسطه گویند؟چه می« الغای پلیس»اراِن طرفداّما 
ویتالی در کنیم. به این پرسش را بررسی می ی ممکنهایکی از پاسخویتالی، 
« نگاِه لیبرال»به نقد جّدِی ، ی الغای پلیسپذیر کردن ایدهفهمبرای کتابش، 

های جریان . این نگاه لیبرال، مدام در رسانه3پرداخته است« 2گریپلیس»به 
یابد. یک راه مناسب برای شود و پژواک میاصلی و فرهنگ عاّمه تکثیر می

ی پلیس است. درباره« های لیبرالفانتزی»گاه لیبرال، بررسِی دقیِق فهم ن
. برخی از 4آوردکند و علیه آنها دلیل میها را واسازی میویتالی این فانتزی

                                                                                                                   
Reznik, Rafi, Retributive Abolitionism (August 31, 2019). 24(2) 

). Available at SSRN: 2019( 123Berkeley Journal of Criminal Law 
3446046https://ssrn.com/abstract= . 

( prison abolition« )الغای زندان»ها در قلمرو الغاگرایی ناظر بر های اخیر بیشتر بحثدر دهه  1
اند امّا به طور خاص به کار برده« الغاگرایی»ی شناسان واژهبوده است طوری که در بسیاری موارد جرم

  اند.را مراد کرده« زندانالغای »
2policing  
ی داول و فرناندز در مقالهی نگاه لیبرال قابل ذکر است. یکم: از جهاتی دیگر، مکدو نکته درباره  3

تفکیک قائل « الغاگرایانِ لیبرال»و « الغاگرایانِ رادیکال»بین  شده در پانوشت بعدی()معرفی خواندنیِ خود
اند. بنابراین از نظر آنها طیفی از خود الغاگرایان گرایش لیبرال وّلی استدالل کردهاند و البته به نفع اشده

تواند داشته باشد. دوم: روشن است که از های ویتالی میهای مهمّی برای بحثدارند. این بحث داللت
 . آیدتفکر الغاگرایی توجیهی برای نگاه غیرلیبرال امّا اقتدارگرا به اقدامات پلیسی در نمی

4.33-31Vitale; Op. cit. p   

https://ssrn.com/abstract=3446046
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را مدار( )شهروندان قانونما پلیس »توان اینگونه برشمرد: ها را میاین فانتزی
پلیس سازوکاری مشروع برای » ؛«دارددور نگه می )ناقضاِن قانون( آنها از شر

طرفانه قانون را پلیس بی» ؛«استفاده از زور در جهت منافع عمومی است
 چند» به مربوطاّما اینها بته که پلیس مشکالتی مهم دارد؛ ال» ؛«کنداجرا می

 مأمور چند اگر. نیست سیستم کل به انتساب قابل و است «گندیده سیب
 از اگر را گندیده سیب چند این دیگر، عبارت به و کنیم، شناسایی را خودسر

 سرایِت  خطرِ  از و یابدبازمی را سالمتش سیستم باقِی  بگذاریم، کنار سبد
 «.ماندمی امان در گندیدگی

های لیبرال باید رها شد. عنوان یکی از به نظر ویتالی، از شر این فانتزی
کار پلیس »رساند: های کتاب او، به خوبی مّدعای اصلی را میفصل

پس چیست؟ اگر نگاهی تاریخی و مبتنی بر «. محافظت از شما نیست
توان فهمی از این کارکردهای پلیس شواهد تجربی به پلیس داشته باشیم، می

دار، حفظ شرایط باثبات برای ی سرمایهبه دست آورد: حفاظت از اموال طبقه
. بنابراین، کار پلیس 1انباشت سرمایه، و سرکوب تهدیدها به این نظم ناعادالنه

رساند و انبوهی را به ای سود میاست که به عّده« نظمی»حفاظت از 
واقعّیت این است که پلیس اساسًا به »ی ویتالی، کشاند. به گفتهمصیبت می

عدالتی از طریق سرکوب مثابه سیستمی برای مدیرّیت و حتی تولیِد بی
تار مردم تهیدست و وسخِت رفهای اجتماعی و مدیرّیِت سفتجنبش

                                                           
1McDowell, M.G., Fernandez, L.A. ‘Disband, Disempower, and  

Disarm’: Amplifying the Theory and Practice of Police Abolition. Crit 

Crim 26, 373–391 (2018). 
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. بررسی تاریخ پلیس، شواهد مهّمی به دست 1«غیرسفیدپوست وجود دارد
داری و گری در ایاالت متحده به استعمار، بردهی پلیسریشهدهد. می

های ترین مؤّلفهیکی از مهمی کارگر گره خورده است. مدیریت خشن طبقه
افظت از منافع اربابان دهنده به پلیس آمریکا، نظارت بر بردگان و محشکل

توانست به امالک خصوصی هم وارد شود تا تضمین کند بود. پلیس می
، جلسه تشکیل ندهند، یا سواد نیاموزند. نندسالحی مخفی نکها برده

در جلوگیری از فرار بردگان داشت. بعد از الغای  یمهم همچنین نقش
کارهای تحت  به پلیس این بود که سیاهان آزادشده را مهم داری نیز، نقشبرده

ی ظلم پلیسی به تجربی دربارهامروزه نیز انبوهی شواهد . 2نظارت وادار کند
. پلیس در فرایندهای خوردبه چشم میها خانمانپوستان و بیتهیدستان، سیاه
هی جایگا «4خانمانیانگارِی بیجرم»و « 3انگارِی فقرجرم»سرکوبگر مانند 

  5.محوری دارد

، تحلیل تاریخِی کارکردهای سیاسِی پلیس است. در دیگر ی جالبیک نمونه
« کنترل ُجرم»و  بودهکشورهای اقتدارگرا، کار پلیس اصواًل حفظ نظم سیاسی 

ی ثانوّیه داشته است. پلیس، در این کشورها، به طور مبسوط برای آزار، جنبه
در . 6الفان به کار گرفته شده استارعاب، شکنجه، ناپدیدسازی و قتل مخ

گاهی زیادی از کارکرد های سیاسی کشورهای دموکراتیک غربی نیز امروز آ
                                                           

1.33Vitale; Op. cit. p   
2.44-43Ibid; p   
3Criminalization of Poverty  
4criminalization of homelessness  
5. 5Ibid; Chapter   
6;Ibid  .167p  
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کند و پلیس داریم. ویتالی در فصل دهم کتابش همین کارکردها را تحلیل می
های تاریخی از نقش سیاسی پلیس آمریکا در مدیریت و روایتی مبتنی بر داده

های ما به رغم دغدغه»نویسد: دهد. او میمینظارت سیاسی به دست 
های ی آزادی سیاسی، پلیس ایاالت متحده تاریخی طوالنی از کنشدرباره

گری ی پلیسهای لیبرال، این افسانهتجاوزکارانه داشته است. در دموکراسی
های سیاسی است که وجود دارد که کار پلیس جلوگیری از آن دسته فعالّیت

کنند و به فعالیت مجرمانه، مثل های غیرمجرمانه[ عبور میتاز مرِز ]فعالی
شوند. اّما پلیس همیشه بر کشف و مختل تخریب اموال و خشونت، بدل می

هایی تمرکز داشته که وضع موجود اقتصادی و سیاسی را تهدید کردِن جنبش
ه هایی کاند....  پلیس شدیدًا بر چپ تمرکز داشته، به ویژه آن جنبشکردهمی

های نژادی و با کسانی که سیاست خارجی آمریکا را به با کارگران و اقلیت
کشند، پیوند داشتند. اخیرًا، به عنوان بخشی از جنگ علیه ترور، چالش می

 این درستِی . 1«تمرکز به سمت نظارت بر مسلمانان تغییر جهت داده است
طرفداران  .ینیمبمی هم اخیر اعتراضات به آمریکا پلیس واکنش در را تحلیل

استفاده  کنند کهمعمواًل استدالل می ی پلیسی برای کنترل اعتراضاتمداخله
اندیشانه از روش نظامی برای کنترل شورش صرفًا نوعی آمادگِی مصلحت

. ویتالی دو نقد بر این شوداست برای اینکه از جان و مال مردم محافظت 
د تجربی اصاًل معلوم نیست که کند. نقد اّول اینکه طبق شواهگزاره وارد می

نقد دوم چه بسا  گرایانه امنیت عمومی را تأمین کند.این تمهیدات نظامی
وجود خشونت یا تخریب اموال در یک جنبش اعتراضی، نافِی  تر باشد:مهم

                                                           
1.170Ibid; p   



 

Problematicaa.com 
 

 

9 

مانه در مردم به اعتراض نیست. به نظر ویتالی، اگر هم رفتاری مجر« حق»
 انگاشتن کل تظاهرکنندگان یامجرمبدون تظاهرات صورت گیرد، پلیس 

، صرفًا باید با مرتکبان همان رفتار اقدامات وحشیانه در قبال آنها مبادرت به
توان نمیگر و نامنتظم است. اعتراض، بنا به ماهیتش اخالل 1برخورد کند.

حق اعتراض را با استناد به امکان رفتارهای غیرقانونی یا حتی ارتکاب 
 . 2دی از معترضان تعطیل کردخشونت در میان تعدا

، نشان دادن تقابل دیگر برای فهم مّدعاهای الغاگرایانی مفید یک شیوه
است. الغاگرایان امیدی به اصالح « 3گراییاصالح»و « الغاگرایی»

گرایی وارد ی اصالحسازوکارهای پلیسی ندارند و نقدهایی جّدی بر اندیشه
گذارد گری صّحه میر مشکالِت پلیسی اصالِح پلیس البته بکنند. ایدهمی

تر کند. کوشد با راهکارهایی غیرالغاگرایانه وضع موجود را عادالنهاّما می
ی اصالح پلیس ناکام مانده است، اّما مّدعایی دهد اندیشهویتالی نشان می

، بلکه اصواًل اصالح نشدهتر هم دارد: نه تنها پلیس تاکنون رادیکال
های محدودّیت»و در فصل اّول کتابش، با عنوان است. اناپذیر اصالح

دهد. این گرایان به دست می، فهرستی از راهکارهای اصالح«اصالح پلیس
های جدید آموزش توان اینگونه برشمرد: تمرکز بر روشراهکارها را می

پلیس، در نظر گرفتِن تنّوع )نژادی، جنیستی و ...( در استخدام نیروهای تازه، 
، تمهیداتی برای 1محور، رو آوردن به پلیس اجتماع4ایلِت روّیهتضمیِن عدا

                                                           
 پرازان الغاگرا چنین نیستند.ی نظریّهپرهیز است. لزوماً همهبنابراین ویتالی خشونت  1
2.182Ibid; p   
3reformism  
4Procedural justice  
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شفافّیِت بیشتر، تعقیب کیفرِی جرایم ارتکاب یافته توّسط مأموران پلیس و 
مأموران. ویتالی به طور نسبتًا مبسوط هر یک از  2های مّتصل به بدِن دروبین

کند که استدالل می های تجربیکند و با توّسل به یافتهموارد باال را بررسی می
. 3اند به مشکالِت بنیادِی پلیس بپردازندموّفق نبوده گرایانهراهکارهای اصالح

ی آورد. او برای مثال دربارههای الغاگرایانه دلیل میپس از این، به نفع بدیل
تر تر، باوقارتر و متنّوعجنِگ مهربانانه»نویسد: می« جنگ علیه تهیدستان»

 .  4«همچنان جنگ علیه تهیدستان استعلیه تهیدستان، 

 5«نقِش پلیس»ی ، تأّمل انتقادی دربارهیترین تمهید نظرِی ویتالمهمچه بسا 
آنچه بیش از »ی او، به گفتهو چه باید باشد؟  نقش پلیس چیست. 6است

ی نقش پلیس در جامعه است. منشأ و هرچیز نیاز داریم، بازاندیشی درباره
گره خورده  های نژادی و طبقاتیمدیرّیت نابرابری کارکرد پلیس عمیقا به

ای خواندنی بر اهمّیت تِریسی میِیرز و تام تایلر نیز اخیرًا در مقاله«. است
کید کردهی نقش پلیسبازاندیشِی جّدی درباره ی آنان . عنوان مقاله7اندگری تأ

ای قدم اّول این است که مشّخص کنیم پلیس بر»به حد کافی روشنگر است: 
شکل « نقش پلیس»از  ناموّجهیگری مبتنی بر تصّور پلیس تاکنون«. چیست

شکل م دهد. به نظر او،می توضیحی برای ماجرا به دستگرفته است. ویتالی 
                                                                                                                   

1community policing  
2body cameras  
3.25-9Vitale; Op. cit. p   
4.28Ibid. p   
5police role  
6.30-28Ibid; p   
7-step-/first06/2020https://www.theatlantic.com/ideas/archive/ 
/612793are/-police-what-out-figuring  

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/06/first-step-figuring-out-what-police-are/612793/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/06/first-step-figuring-out-what-police-are/612793/
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مسائل اجتماعی و سیاسی را ی همهاست که « یکارسیاسِت نومحافظه»از 
طور بفهمیم، ایناگر مسئله را کند. بندی میصورتمسائِل پلیسی  به مثابه

به چالش کشیدن سازوبرگ سرکوبگر و   ماکار اساسِی  توانیم بگوییمآنگاه می
مسائل اجتماعی را به شکل مسائل پلیسی در ایدئولوژیکی است که 

  1آورد.می

دهد: تر جا میویتالی پلیسی کردن مسائل اجتماعی را در تصویری بزرگ
عدالتِی اقتصادی، اجتماعی و نژادی یدارِی متأّخر، انبوهی از موارد بسرمایه

دارد از اینکه کار، دولت را باز میرا رقم زده است. اّما سیاسِت نومحافظه
ها بکاهد. از سوی دیگر، روشن است که عدالتیوضع را بهبود بخشد و از بی

اقتصادی بسیاری دارند. این پیامدها -ها پیامدهای اجتماعیعدالتیاین بی
تروریسم، و مانند اینها.  خانمانی،فقر، بی مخّدر،واد جرم، مچیستند؟ 

را به  هاآسیباین  کار برای این پیامدها چیست؟افظهحل سیاسِت نومحراه
پوشد. های ساختاری چشم میعدالتیاندازد و بر نقش بیگردن افراد می

ضعف »کند، شود یا مواد مخّدر مصرف میکسی که مرتکب جرم می
باید در نتیجه، کفایتِی شخصِی اوست و ناشی از بیرفتارش دارد و « اخالقی

 ترجمه« ی پلیسیمسئله»به « ی اجتماعیمسئله»سان بدین 2مجازات شود.
محّول به پلیس « شدهپلیسی»ی این مسائِل همهشود. در نتیجه، مدیرّیت می
. شودتبدیل می« علیه مواد جنگ»ی اجتماعِی مواد مخّدر، به . مسئلهشودمی

پازِل آخر، . دنآیای پلیسی در مینیز به صورت مسئله خانمانیفقر و بی

                                                           
1. 186Ibid; p   
2.192-191Ibid, p   
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کند و ی پلیسی وضع را بدتر میکند: مداخلهتصویِر ناامیدکننده را تکمیل می
حل بلکه خوِد مسئله است. راهافزاید. پلیس، نه ها میعدالتییی ببر دامنه

مثل  ی ناعادالنهکیفرگرایانههای های پلیسی، سیاستمحورّیت روش
کند. تقوّیت میرا  «2جنسی مجرمانثبت »و « 1ضربه قانون سه»تصویب 

زیرا پلیس، نه  پلیسی، نه عدالت بلکه سرکوب است، ی مداخالتنتیجه
ی ویتالی، عدالت گفتهبه  .3است مددکاِر اجتماعی بلکه مددکاِر خشونت

کاهد، و زا را میعوامل اجتماعِی جرمسازد، کند، اعتماد میواقعی ترمیم می
ی شود. در مصاحبهدیده به عنوان انسان روبرو میهم با بزهکار و هم با بزه

 محّول پلیس به را ایمسئله مدیرّیت وقتی»گوید: ، به طور درخشان، میزیر
 که است ابزارهایی اینها نهایت در زیرا داد، خواهد رخ خشونت کنیم،می

 همین. دستگیری اسلحه، تهدید، دستبند،: است مجهز آنها به بیشتر پلیس

                                                           
1strikes law-Three  

در  تدارگرالیسم اقکیفری سرکوبگرانه و مبتنی بر پوپو یکی از مصادیق مهم سیاست« سه ضربه»قانون 
 وربه سه ض»قانون  در واکنش به قتل کیمبر رنولدز و پالی کِلَس، 1994در سال ه است. ایاالت متحد
ا م مهم یب جرایآن اگر شخصی پیشتر دوبار مرتک در ایالت کالیفرنیا تصویب شد. طبق« سپس اخراج

حکوم مس ابد هم خُرد، به حب ، بار سوم در صورت ارتکاب هر جرمی، هرقدرباشدآمیز شده خشونت
ها نمود ز ایالتبه طرق مختلف در قوانین کیفری بسیاری ا« سه ضربه و سپس اخراج» سیاستد. وشمی

 یافت.
2sex offender registry (Registration)  

ن حتی پس از طی دورا-بر مجرمان جنسی های مهمّیمحدودیّتسیاست ثبت مجرمان جنسی 
 دممرتر است و ر این سیاست پررنگی سرکوبگکند. در ایاالت متّحده، سویهمی وضع -محکومیت

رای . برندبه دست آو مهم از مجرمان جنسی اتیاطالعشده های مشخصبا رجوع به سایت توانندمی
رایم جحکومان مندگی زتوانید به راحتی از محل در سایت زیر کافی است شهری را معّین کنید، می ،مثال

 آنها مطلع شوید.  ظاهریآدرس و سابقه جنایی و خصوصیات جنسی و اسم و 
https://www.familywatchdog.us/showmap.asp  

3.192Ibid, p   

https://www.familywatchdog.us/showmap.asp
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 بکوشیم باید خواهیم،نمی خشونت اگر پس. است گریپلیس یریشه واقعاً 
  «.نکنیم امور درگیر را پلیس چطور که بیاوریم در سر

نیست که آن را فشار دهیم و ناگهان از « ایدکمه»به نظر ویتالی، الغاگرایی 
های اجتماعی به کار فکرِی جّدی و جنبش«. نباشد کار در پلیسی دیگر»فردا 

و  یپلیساقدامات  ، بحرانی کردِن مشروعّیِت یکی از کارهای مهمنیاز داریم. 
گوید: ی زیر میهای بدیل غیرپلیسی است. ویتالی در مصاحبهی روشارائه

 پلیس که زنممی حرف هایینقش مندنظام گرفتِن  پرسش به یدرباره من»
 به علمی شواهد بر مبتنی هاییبدیل کنممی تالش و دارد عهده بر اکنون
پردازد و ی مسائل اجتماعی میدر وضع فعلی، پلیس به عمده«. دهم دست

توان این امور را ذکر کرد: ُجرم، شود. از جمله میحل آنها از پلیس مطالبه می
آموزشی، بیکارِی خانمانی، فقر، بیماری روانی، انضباط محیط نظمی، بیبی

جوانان، خشونت جوانان، مواد مخّدر، کار جنسی یا روسپیگری، و مانند 
ی پلیس را به چالش اینها. الغاگرایان در هر مورد، مشروعّیِت مداخله

های سوم تا ویتالی در فصلنهند. می هایی غیرپلیسی پیشکشند و بدیلمی
ی مدارس، ت پلیسی دربارهدهم کتابش ناکارآمدی و ناعادالنه بودن اقداما

علیه مواد، سرکوب « جنگ»، «کار جنسی»ها، خانمانبیماران ذهنی، بی
ها، مهاجرت، و اعتراض سیاسی را به طور مبسوط نشان داده است. به َگنگ

به الغاگرایان در واقع، های در دسترس سخن گفته است. عالوه، از بدیل
زدایی از امور در مسیر پلیسی پلیسی، از مداخله زداییمشروعّیت یواسطه

رایانه زننده و کیفرگپاسخ پلیسی، طردکننده، انگ اینان. نهنداجتماعی گام می
گرایانه، انسانی و ترمیمی و به جایش پاسخی ادغام گذارندرا کنار می
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برای حل  1هاهای بدیل، در توانمندسازِی اجتماعنشانند. اساس این پاسخمی
سائل خودشان است. به نظر ویتالی، دموکراسی غیرصوری به مردم قابلّیت م

باید بر  شان را پی بگیرند.های واقعی و غیرکیفری برای مسائلحلدهد راهمی
طرح و پیگیری راهبردهای  توانها بیفزاییم طوری که قدرت سیاسی اجتماع

سان، اجتماع باید ین. بدغیرپلیسی برای کاستن از میزان جرایم را داشته باشند
ی تخصیص منابع به دست ی شیوهگیری دربارهسهم اساسی در تصمیم

به کتاب مهم پاتریک شارکی استناد  در این مورد تیِیرز و تایلر. 2آورد
شناسی دانشگاه پرینستون نشان داده که . این استاد جامعه3اندکرده

 محله داشته باشند. توانند سهمی مهم در حفظ امنیتهای محّلی میسازمان

بندِی جالبی از راهبردهای الغاگرایانه به دست داول و فرناندز، دستهاخیرًا مک
خلع »از پلیس و « 5زداییقدرت»ی و این راهبردها را در دو دسته 4اندداده

                                                           
1ommunitiesC  

ادل وال معهای عدالت ترمیمی معمهای خاص خود را دارد. در نوشتهدشواری communityی ترجمه
ت که این اس ل امّابرند که در اغلب موارد مناسب و روشنگر است. مشکرا به کار می« ی محّلیجامعه»
 ، به«مدرسه» رای مثال،را به کار برد. ب «ی محّلیجامعه»توان تعبیر ها نمی«کامیونیتی»از برخی  ایبر

را در « ی محلّیعهجام»توان تعبیر است ]یا باید باشد[، امّا به دشواری می« کامیونیتی»یک معنای مهم، 
 مورد آن به کار برد. 

2.189-188Ibid; p   
نها سهم یگیری آح و پآورد که خود اجتماع در طرهایی میهایی از برنامهویتالی در فصل آخر کتاب مثال

این  و بود باپوست در شیکاگی جوانان سیاهجالب در ایاالت متّحده، پروژهی اساسی داشته. یک نمونه
ز طریق اخیز شهر را هدف که به جای تکیه بر سازوبرگ پلیسی، وضع اقتصادی مردم در مناطق جرم

 فراهم کردن شغل شرافتمندانه ارتقاء دهد.
3The Great Crime Decline, the : Uneasy Peace; PatrickSharkey, 

Renewal of City Life, and the Next War on Violence, W. W. Norton & 
Company; 1 edition, 2018.  

4.McDowell; Op. cit  
5Disempowerment  
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ی آنها را تا حد زیادی در کتاب اند. محتوای ایدهآن گنجانده« 1سالح کردِن 
از چهار طریق پی « زداییقدرت»ت. خوِد راهبرِد فتوان یاویتالی هم می

زدایی از ن مشروعّیت، هما«زداییقدرت»های کی از شیوهشود. یگرفته می
از « زداییقدرت»راهبرد اقدامات پلیس است که پیشتر بحث کردیم. اّما 

ی دیگر هم پیگیری شده که به طور مؤجز آنها را پلیس، تا کنون به سه شیوه
دهنده به پلیس. این های قدرتکنیم. یکم: حمله به قوانین و سیاستذکر می

داول و ای مهم هم دارد. به نظر مکهایش، مخاطرهشیوه، در کنار ظرفّیت
باید دقت کرد سوءرفتار پلیس اساسًا نه در  فرناندز هنگام حمله به قوانین

تر در سطحی کمریشه دارد. « دارِی نژادپرستانهسرمایه»قوانین بلکه در 
تر ای وجود دارد که چه بسا از قانون مهمکنندههای تعیینمؤّلفه زیربنایی نیز

ی او فرهنگ پلیس کند. به گفتهاشاره می« فرهنگ پلیس»باشند. ویتالی به 
طوری تغییر کند که دیگر برای کنترل تهیدستان به تهدید و خشونت باید 

های قانونی بنابراین نباید دچار بدفهمی شد و قوانین و روّیه 2مبادرت نورزد.
دفهمی این پیامد ناخوشایند این ب. 3را منبع اصلِی سوءرفتار پلیس شمرد

. 4تجربه کردتوان تغییر واقعی را کند با اصالح قانون میاست که گمان می
برای بسیج نیروهای اجتماعی جهت « 5اقدام مستقیم»ی دوم، شیوه

                                                           
1Disarmament  
2.186Ibid, p   
3.Ibid  
به نظر ما بحث از اهمیت اصالح قانون آنچنان پیچیده است که حتی ترسیم خطوط کلی آن به   4

 ای مستقل و مفصّل نیاز دارد. مقاله
5irect actiond  
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ورزیم قصد وقتی به اقدام مستقیم مبادرت میزدایی از پلیس است. قدرت
ی فعالیت خود به دست آوریم نه از خالل مان را به واسطهداریم اهداف

دهی انند رأیهای غیرمستقیم مفعالیت دیگران. اقدام مستقیم، برخالف شیوه
یابد هایی مانند اعتصاب و تظاهرات بروز میدر قالب فعالیتگری، یا البی

های مورد که در آن مردم قدرت خودشان را مستقیمًا بر امور و وضعّیت
های کنشگر در ، ائتالف گروهی جالبیک نمونه 1کنند.دغدغه ِاعمال می
 16000ای بود که برای ایجاد اختالل در جلسه 2015شیکاگو در سال 

دهندگان به طور مأمور پلیس از سراسر جهان در آن شرکت داشتند. سازمان
 . 2ها پرداختندموّفق چهار ساعت جلسه را تعطیل کردند و به بیان مطالبه

مربوط است. هدف این  3رداریبسرمایه ارزارهایسومین شیوه، به ک
ی پلیس در ایاالت ی سالیانهزدایی از پلیس است. بودجه، بودجهکارزارها
یابد میلیارد دالر است. این بودجه هر سال نیز افزایش می 100 بیش ازمّتحده 
ی پلیس اثر که افزایش بودجه انداینکه برخی شواهدی به دست دادهبه رغم 

های هشاز حیث پژوگیری بر افزایش امنیت جامعه ندارد. قابل اندازه
 اندبرخی مّدعی آمیز است. از یک سو،تجربی، این البته موضوعی مناقشه

                                                                                                                   
ست. انهاد شده هم پیش« ی رودررومبارزه»های انگلیسی دیگری مانند برای این اصطالح انگلیسی، معادل
تر قیقد« تقیمدام مساق»یل مختلف در تحلیل نهایی همان ترجمه به به رغم جذابیت این معادل، به دال

 است. 
1, 1997Rob Sparrow; Anarchist Politics & Direct Action,  

-politics-anarchist-sparrow-g/library/robhttps://theanarchistlibrary.or

. action-direct 
2.Ibid  
3ivestment Campaignsd  

 تری به نظر ما نرسیده است.ی این اصطالح دشوار است. فعالً معادل دقیقترجمه

https://theanarchistlibrary.org/library/rob-sparrow-anarchist-politics-direct-action
https://theanarchistlibrary.org/library/rob-sparrow-anarchist-politics-direct-action
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عدالتی و کاهش امنیت جامعه هم ی پلیس به افزایش بیافزایش بودجه
برای مثال، استیو ملو در پژوهش تجربی مهّمی به از سوی دیگر، . 1انجامدمی

ان پلیس، از میزان جرم نفع این اّدعا استدالل کرده که افزایش در تعداد مأمور
ی جالب اما اینکه خود این پژوهشگر این روزها در توییتر نکته .2کاهدمی

زدایی از پلیس که پژوهش او لزوما به معنی مخالفت با بودجه نشان داده
باقی  ید جرم را افزایش دهد اّما شایدکاهش پلیس شا» او نوشته: 3نیست.

کاهش دهد... به عالوه، هم ی را پیامدهای نامطلوب مانند خشونت پلیس
گذاری برای کاهش جرم نیست و نیروی انسانی پلیس تنها اهرم سیاست

های دیگر با اثر مهم بر امنیت عمومی تواند به سیاستی پلیس میبودجه
ی از بردارسرمایهکارزارهای قطع بودجه دقیقًا همین هدف «. منتقل شود

گذاری برای تأمین نیازهای اجتماعِی واقعی است. به جای پلیس و سرمایه
توانیم برای ایجاد شغل، تأمین اینکه بودجه را برای پلیس هزینه کنیم، می

ها، و به طور کّلی تقوّیت عدالت اجتماعی بهره ببریم. خانمانمسکن بی
تر ناورِی بهتر، پلیس را عادالنهدهد، پول بیشتر و فشواهد تجربی نشان می

خیلی روشن  هادهندگان یکی از کمپیندر ایاالت متحده، سازمان. 4کندنمی
دهندگاِن غیرسفیدپوست درواقع : در وضع فعلی مالیاتنکته را بیان کرده اند

این روزها در کنند. ی الزم برای آزار، تحقیر و قتل خود را فراهم میبودجه
ی لوید، مطالبهدر بستر اعتراضات به قتل جورج فایاالت مّتحده، 

                                                           
1.Ibid  
2, 2018Mello, Steve; More Cops, Less Crime;  

. https://mello.github.io/files/cops.pdf 
3 1270813883004002306/status/2https://twitter.com/mellosteve  
4. 186Vitale; Op. cit. p   

https://mello.github.io/files/cops.pdf
https://twitter.com/mellosteve2/status/1270813883004002306
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است. از قضا، الکس ویتالی نیز  شده لیس بسیار پر رنگزدایی از پبودجه
کید کرده است.  1بارها بر اهمّیت اساسی این مطالبه برای جنبش اعتراضی تأ

به رغم اهمّیت این راهبرد، باید مراقب بود که پول به دست آمده از 
هایی هزینه شود که قرار است قعًا و مستقیمًا برای بدیلزدایی وابودجه

گری باشند، نه اینکه از پلیس گرفته شود و به جایگزین کارکردهای پلیس
 های سیستم کیفری برسد. دیگر بخش

وار مرور کردیم. دومین را اشاره« زداییقدرت»های مرتبط با راهبرد شیوه 
 1093پلیس آمریکا  2016در سال پلیس است. « خلع سالح کردِن »راهبرد، 

هر سال، آمار در همین حدود است. در موارد  را با شلیک گلوله کشت.
توانستند هشدار پلیس را ، چون نمیاندشده کشته« بیماران ذهنی»دردناکی، 

. قتل کودکان هم 2و پلیس این ناتوانی را حمل بر تمّرد کرده است دبفهمن
توان حدس زد، سهم طور که میهمانبارها تراژدی رقم زده است. 

ای ای نامتناسب باالست. برخی به گونهها به گونهغیرسفیدپوستان از کشته
«. ی پلیس بدنم را سوراخ نکرده، پس سفید هستمگلوله» اند: آمیز گفتهکنایه

ی پلیس از سالح کشنده ای از مردم آمریکا میزان استفادهاکنون شمار فزاینده
دمی بیشتری به دست ی مرپشتوانهی خلع سالح دانند و ایدهمیرا نامشروع 

                                                           
1-alex-reform-police-/defund06/2020https://jacobinmag.com/See:  

. vitale 

طیفی از  ته است.رفت گبرداری از پلیس صوری سرمایههایی نیز با مطالبهبا این همه، این روزها مخالفت
ا برای یم. امّندار کار است، که با آنها کاریها، از سوی پلیس و نیروهای سیاسی محافظهاین مخالفت

 ی زیر رجوع کنید:توانید به مقالهآشنایی با یک مخالفت پژوهشگرانه می
-not-police-the-/defund06/2020https://nymag.com/intelligencer/

. matter.html-lives-black-enough 
2.28-26Ibid. p   

https://jacobinmag.com/2020/06/defund-police-reform-alex-vitale
https://jacobinmag.com/2020/06/defund-police-reform-alex-vitale
https://nymag.com/intelligencer/2020/06/defund-the-police-not-enough-black-lives-matter.html
https://nymag.com/intelligencer/2020/06/defund-the-police-not-enough-black-lives-matter.html
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خلع سالح فورِی  ،خلع سالِح پلیس نیویورکجنبش ی طبق بیانیهآورد. می
است، زیرا مسّلح بودن اّولین گام برای احترام گذاشتن به جان سیاهان پلیس 
ذکر  این بیانیه کند. در قسمتی ازها را تسهیل میگرفتن جان انسان پلیس
. به 1«ما معتقدیم نهادی که مشروعّیت ندارد، حق مسلح شدن ندارد»شده: 

ستاند، تفکیک پوست را میای که جان یک سیاهی آنان هر گلولهگفته
هبرد خلع را تکند. به رغم اهمیّ ا احیا مینژادپرستانه میان انسان و ناانسان ر

لکترونیک نینجامد و ابزارهای نظارت ا سالح، باید مراقب بود که به رشد
اندز، ضمن داول و فرننیندازد. مکگیر « های َمجازیزندان»ی ما را در همه

اند. به بر راهبرد خلع سالح وارد کردههم  تری رامهم ها، نقدتصدیق قابلّیت
تواند محدودّیتی معنادار بر قدرت پلیس نظر آنها اگرچه راهبرد مذکور می

در  گریهایی نیست که ضامِن نیاز به پلیسسیستم منوط به انهدام»باشد، اّما 
 2«اّول اند: نظم نژادپرستانه و حکومت سرمایه. یوهله

 

-------------------------------------- 

 کننده:ی مصاحبهمقّدمه

اعتراضات گسترده در سراسر شهرهای ایاالت متحده در  تأثیراتیکی از 
ها در این مورد بوده که پلیس چه جان تازه بخشیدن به بحث ،این هفته

 نقشی باید در جامعه داشته باشد.

                                                           
1Ibid  
2Ibid  
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یکایی که پلیس در حفظ امنیت ها ناگفته پیداست برای بسیاری از آمر
اید؟ با پلیس ری شدهدارد. دچار وضع اضطرا اساسی عمومی اهمّیت
ید! و افراد  به ویژه سیاهپوستان -اّما بسیاری دیگر تماس بگیر

که پلیس بیشتر از  گوینداست در مقام مخالفت میدیرزمانی -تهیدست
شان است. مأمور پلیس را اینکه موهبتی باشد تهدیدی برای امنیت

 ؟ مسیرت را عوض کن!بینیمی

الکس ا س. ویتالی برای صحبت رسد زمان خوبی بنابراین به نظر می
( است. در این 2017)گری پایان  پلیسی کتاب . او نویسندهاست

 کند که به جای تمرکز بر اصالح پلیس یا آموزشکتاب او استدالل می
مأموران، الزم است کشور به طور بنیادین در این مورد بازنگری  مجدد

 مبادرت ورزد.باید کارهایی چه به کند که اصال  پلیس 

 من با ویتالی در این مورد حرف زدم که نقش پلیس چه باید باشد و چه
تغییر چه چیزی فهمد و نباید باشد، او اعتراضات جاری را چطور می

. رسددر این کشور به نظر میپلیس  یدر روش انجام وظیفهواقعی 
 ویراستاری و تلخیص شده است. ،گفتگوی ما برای دستیابی به وضوح

 لیا دونال

------------------------------------------------
---- 
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ین است ا ایدطرح کردهگری پایان  پلیسهایی که شما در یکی از استدالل
 انجام دهد. اساسا  اندازه کارهایی بیش از   شودخواسته میکه از پلیس 

ی پلیس گذاشته شده. ی مسائل اجتماعی ما بر عهدهپرداختن به همه
 ؟ و چه کارهاییشده استخواسته چه کارهایی از پلیس انجام بنابراین 
 ؟خواسته شودباید از پلیس 

گسترِش عظیم در  یکی از مسائلی که با آن روبرو هستیم همین در این مورد
سال گذشته است. اقدامات پلیسی  40ی اقدامات پلیسی در حدود حوزه

ی مسائل مرتبط با دربارهاین اقدامات دهد. مان رخ میاکنون در مدارس
، خشونت جوانان، و چیزهایی که به 1نشدهخانمانی، بیماری ذهنِی درمانبی

  دهد.، رخ میایمربط دادهطور تاریخی به پلیس 

ن من برایتر شده است. بناتر و تهاجمیاّما اقدامات پلیسی تندتر، تجاوزگرانه
ی این مسائل کنم به بازاندیشی در این مورد که چرا مدیریت همهدعوت می

، اهیمی این امور بکتی از گسترهایم. و وقاجتماعی را به پلیس محّول کرده
ات قدامتر در این مورد فکر کنیم که باقی اتوانیم به طور انضمامیآنگاه می

 اجرا شود. تواندمیپلیسی چه باید باشد و چگونه 

ه بخانمانی را ذکر کردید. در بسیاری از شهرها پلیس وظیفه دارد شما بی
اّما پلیس اساسا   -دازدکنند بپر نمانی را تجربه میخاافرادی که بی

یادی عالوه بر اینکه آنها را نقل مکان دهد یا دستگیر کنگزینه  د درهای ز
 دست ندارد.

                                                           
1untreated mental illness  
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مکان ااین اساسًا ایم، چون رهبران سیاسی ما ُخب، ما این وضع را خلق کرده
ی حل واقعاهر. البته که اندعًا برای افراد مسکن فراهم کنند، رها کردهرا که واق
نیاز  ترافزونسازِی حمایتی برای کسانی که به حمایت ست، خانههمین ا

 هستیم که این شکست بزرگدچار  مسکندر بازار ما دارند. اّما اساسًا 
 فراهم کند. سرپناهی حداقلیها آمریکایی تواند برای میلیوننمی

 ددا بهرا مج ی بنیادین بپردازیم، آنلهمسئاین بنابراین به جای آنکه واقعًا به 
؛ نظم استمخل  تقصیر افرادِ ناشی از که  کنیمقلمداد میای عنوان مسئله

ایم. و سپس از پلیس برای انگ ضعف اخالقی بر آنها زده افرادی که
فتار راز  ناشی تأثیراتانگارِی آنها، برای کنترل رفتارشان، و برای کاهش مجرم

است.  دالنهکنیم. و این شریرانه و ناعا، استفاده میباقِی مامخل نظم آنها بر 
دهد، زیرا یمپلیس را در این وضع کاماًل غیرقابل دفاع قرار امر این  ،در نتیجه

لیس په به با این هماست. و  مشکلکاماًل فاقد ابزار برای هر میزان بهتر کردن 
 .ایم مدیریت این امور مشکل اوستگفته

 ی سرشت اقدامات پلیسی این است که همچنانما درباره بخشی از سوءفهم
اینکه  توانیم پلیس را به مددکار اجتماعی تبدیل کنیم.که میکنیم تصّور می

ّما محوِر خوب و مهربان بسازیم. اتوانیم از پلیس، امدادگران اجتماعمی
پلیس را از باقی  این همان چیزی است کهپلیس مددکار خشونت است. 

قانونی دارد برای توانایی کند. پلیس ای حکومتی تفکیک میکارکرده
 دستگیری یک شهروند معمولی از خشونت استفاده کند.  
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خ کنیم، خشونت ریس محّول میای را به پلبنابراین وقتی مدیرّیت مسئله
جهز منها آخواهد داد، زیرا در نهایت اینها ابزارهایی است که پلیس بیشتر به 

گری ی پلیساست: دستبند، تهدید، اسلحه، دستگیری. همین واقعًا ریشه
طور چمشّخص کنیم خواهیم، باید بکوشیم است. پس اگر خشونت نمی

  .سازیمپلیس را درگیر امور ن

ی اند که شیوهبه وضوح افراد بسیاری وسیعا  با این تصّور موافق
است، و اینکه به نوعی تغییر  سئلهاقدامات پلیسی دراین کشور، یک م

یم. اّما آنها  که به پلیس برای حفظ اند کمابیش این ایده را پذیرفتهنیاز دار
کنید پرسند بدون پلیس چه میمی امنیت اجتماعی نیاز است. مردم

سرقت  »ی کسی کنید وقتی از خانهمیرسد؟ چه وقتی کسی به قتل می
ها را دارند، چه شود؟ برای افرادی که این دغدغهمی« 1مقرون به آزار

ید؟  حرفی برای گفتن دار

ردا گویم که طبق آن فی هیچ نوع سناریویی سخن نمیُخب، من قطعًا درباره
به ی و دیگر پلیسی در کار نباشد. من درباره فشار دهدای را کسی دکمه

زنم که پلیس اکنون بر حرف می های مشّخصیمند نقشپرسش گرفتِن نظام
 علمی به دست دهم دالیلهایی مبتنی بر کنم بدیلعهده دارد و تالش می

کنم این طوری که بتوانیم از شدت وابستگی به پلیس بکاهیم. و حس می
ن آهایی بهتر برای شود. ما بدیلاکثریت وسیع اقدامات پلیس را شامل می

 اقدامات در دست داریم.

                                                           
1robbery  
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را در نظر  1«به قصد ارتکاب جرم [به منزل]ورود »حتی اگر چیزی مثل 
ناشی از مصرف مواد است.  این جرمارد ارتکاب شمار زیادی از مو -بگیرید

مواد مخّدر را مورد بازاندیشی قرار دهیم که و ما باید طوری رویکردمان به 
ارتکاب جرایم علیه اموال روش عمده برای دستیابی به مواد نباشد. هیچ 

در قسمتی از کشور نیست که مرکز پزشکی باکیفّیت برای درمان مواد 
. و در دسترس فوری استّما همه جا اقدامات پلیسی ا دسترس فوری باشد.

 .مؤّثر نیستاین 

آشکارا بخش مهّمی از آنچه اکنون ذهن مردم را درگیر کرده، نقشی 
مختلف  معترضان، در برخورد با انواعبرخورد با است که پلیس در 

یخ اینکه چطور پلیس دربارهتان، . در کتاب، داردسیاسی ناآرامی ی تار
اید. سخن گفته ، بسیارسیاسی به کار رفته هایناآرامیبرای سرکوب  

یخ حرف بزنید؟درباره کمیممکن است   ی آن تار

طرفِی ی اقدامات پلیسی، بیهای ما دربارهکنم یکی از افسانهُخب، فکر می
ی ایجاد نظم پلیس از حیث سیاسی است و اینکه کار پلیس همیشه ِقسم

رساند. اّما واقعّیت این است که نظم بطوری که به همگان سود است 
اجتماعی در آمریکا هیچ وقت کاماًل مبتنی بر عدل و انصاف نبوده. ما 

های استثمار آمریکایی، کشی از مردم بومیطوالنی از بهرهتاریخی 
 داریم. ، امروز و جیم کرو، دورانداری، تبار از طریق بردهآفریقایی

                                                           
1urglaryb  

انجامد. هایی میهمیی عناوین مجرمانه از زبان انگلیسی به فارسی معموال دقیق نیست و به بدفترجمه
را « برگلری» راد ازمُواند ای که در متن به کار بردیم در ایران نسبتا رایج است و تا حدّی شاید بتترجمه

 منتقل کند. 
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کنیم، مینداری و استعمار استفاده و اگرچه امروزه از پلیس برای مدیریت برده
جاد ا ایمگیریم که نظام بسیار نابرابر از پلیس برای مدیریت مسائلی بهره می

گوید ایم که میگذاری کردهدر نوعی سیاست ریاضتی سرمایهما کرده است. 
 تی که]سیاسکه مردم را ارتقا دهد. حکومت بضاعت ندارد واقعًا اقدامی کند 

ترین قبرای یارانه دادن به موفّ  مان را صرف کنیمی منابعباید همهگوید[ می
 افرادی ها از اقتصاد این گروه عظیم ازبخش ایناقتصاد. اّما فعلِی های بخش

ی نشدهکارند، مشکالت درمانخانمان هستند، بیکنند که بیرا تولید می
 خواهیم بر اینو سوءمصرف مواد دارند. و سپس از پلیس میسالمت ذهنی 

را که « نظمی»طوری آنها را مدیرّیت کند که  -مسائل سرپوش بگذارد
 بریم، مختل نکند.همه از آن نفع می االّدعاعلی

ها با مشکل اّما اگر شما یکی از آن مردم تهیدست باشید، یکی از آن آدم
ا ت شدههای بازار سیاه فعالّیت درگیرسالمت ذهنی باشید، کسی باشید که 

  کنید.مدام تجربه میانگارِی زنده بماند، آنگاه این را به مثابه مجرم

 

ترض سیاسی ی افرادی که معهمین درباره خواهید بگوییدو آیا شما می
 کند؟هستند هم صدق می

وجوش بوده، این طور نیست؟ اعتراض سیاسی همیشه بخشی از این جنب
نظم این سیستم است. و بنابراین اقدامات  برایهای سیاسی تهدیدی اعتراض

ا علیه نظم عمومی بوده. هتهدیدمدیریت پلیسی همیشه ابزار اصلی برای 
خانمانی را به مثابه رای پرداختن به بیطور که استفاده از پلیس بدرست همان
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 یک شکست سیاسی است که نیزاین فهمیم، سیاسی می شکستیک 
برای مثال،  به پلیس بسپریم.ظم سیاسی را ی مربوط به نیک مسئلهمدیرّیت 

کوشد این شهردار مینیاپولیس، ِجیکوب فرای، را در نظر بگیرید. او پیوسته می
گوید: و میاکند.  قالبرا به عنوان مشکل ناشی از وجود چند سیب گندیده 

اّما این فهم کاماًل نادرستی از «. کنید؟ آنها را اخراج کردیمچرا اعتراض می»
ها بپردازد، ه واقعًا به آن شکایتهاست. و به جای اینکسرشِت شکایت

 .سپاردپرداختن به مسئله را به پلیس می

 

دهد، به های متقابلی که اکنون بین پلیس و معترضان رخ میآیا کنش
است که پیشتر شاهد  یجدید مان شما چیزی تکراری است؟ یا چیزگ

 ایم؟نبوده

نج پاعتراضات کاماًل جدید نیست؛ فقط شدیدتر شده در مقایسه با، مثاًل، 
 بینیم واقعاً آنچه میسال پیش در ماجرای اریک گارنر و مایک براون. 

طح ای است که به سطح بسیار باالیی از زور رسیده، سواسطهگیرِی بیشّدت
 باالیی از رویارویی. 

 پلیسدروِن کنم بخشی از این ناشی از سرخوردگِی عمیق و من فکر می
به او حمله شده و پاسخی ندارد. پلیس کند است؛ اینکه پلیس حس می

های گفتگو میان پلیس و کند: نشستهای ممکن را بلغور میحلی راههمه
، اقدامات پلیسِی 1ضمنی هایی سوگیریاجتماع، آموزش درباره

                                                           
1implicit bias training  
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. هیچ تفاوتی . ولی اینها مؤّثر نبودهمّتصل به بدنهای محور، دوربیناجتماع
 دیگر قابل توجیه نیستند.  ایجاد نکرده است. و در نتیجه

لیس پبنابراین اعتراضات امروز نوع بسیار شدیدتری از تهدید وجودی علیه 
 دهد.است. و در نتیجه پلیس واکنش افراطی نشان می

یم که پلیس به تعداد گام اگر قرار بود های جّدی در این مسیر بردار
ه ککسانی بسپرد  کمتری از مسائل اجتماعی  ما بپردازد و آن مسائل را به

ی مطالبه بود؟، گام بعدی چه میواقعا  مجّهزتر اندبرای پرداختن به آنها 
یم در سطح کشوربعدی که   چیست؟ باید بر آن اصرار بورز

به ی محّلی ها برای بودجهای از مبارزهمجموعه ی بعدی  مطالبهکنم فکر می
 وقتی دهدخ میاست که در سراسر کشور ُر . و این همان چیزی رسدنظر می

 1آنجلس و مینیاپولیسهایی مانند ُلسجا برداری را درهای سرمایهاین کارزار
و داالس، تگزاس، ، تنسی. 3، کارولینای شمالی، و نشویل2و نیویورک و دورام

ما در مدارسمان پلیس »گویند: میملموس شاهدیم. این مردم به طور 
هزینه شود که به فرزندانمان کمک  هاییخواهیم پول به شیوهخواهیم. مینمی

خواهیم پول برای هایی که آنها را مجرم بیانگارد. نمیکند، نه برای شیوه
های درمانِی کاری مأموران مبارزه با مواد مخّدر خرج شود. ما برنامهاضافه

خواهیم که به می سایل ایمن برای تزریق، و چیزهاییواقعی برای اعتیاد، و
متحد ناظر بر این . رسدبه نظر می ماجرا این طوربنابراین، «. افراد کمک کند

                                                           
1Minneapolis  
2Durham  
3Nashville  
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بر محور نگاهی تازه به ایجاد اعضای شورای شهر و شهرداران  کردن
 تر خواهد بود. اجتماعاِت سالم

 

کنی مردم چه دهد، فکر میکنی به آنچه همین حاال ُرخ میوقتی نگاه می
 اسرسر تحلیل کنند آنچه را که  به طور جّدیتا  فهم کنندچیزهایی را باید 
 افتد؟کشور اتفاق می

دهد، ت میه نفع موضع ما به دسکنم پلیس دارد استداللی بفکر میُخب، 
 ینکهاند با گفتن اکرده را شروع در این مورد گفتگو این طور نیست؟ مردم

کند. پلیس وضع را بهتر نمیخارج از کنترل است؛ که پلیس  اقدامات پلیسی
 وده است. ُخب، االن کافی است اخبار شبانگاهی را روشن کنی اصالح نش

 ببینی اینها چقدر درست است. 

گیرِی غیرالزم، دلیل کاملی است بر این که چقدر و شّدتتهاجم سطح 
نشدنی کنم که اصالحنشده است و من استدالل میاقدامات پلیسی اصالح

واهند داشت و است. مسئله این است که آیا مردم گام بعدی را برخ
ن ایت مدیریّ های سیاسِی جّدی خواهند پرسید یا نه. چرا شهرداراِن ما پرسش

وآمد منع رفتاز  ؟ چرا به جای گفتگو کردن  کنندلیس محّول میامور را به پ
 تالش اندازیم به جای اینکهچرا معترضان را به زندان میکنیم؟ استفاده می

  ند؟اانگیزرا برمیکنیم بفهمیم چه چیزی این همه خشم 
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