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 سرآغاز

مداري پلیس موضوع جدیدي نیست کـه تـاکنون       توجه به اخالق  
اي نداشـته باشـد؛ توجـه بـه           مورد توجه قرار نگرفته و یا سـابقه       

هاي پلیـسی     ها است که مورد توجه سازمان       سال 1موضوع اخالق 
مـداري پلـیس در       در ایـن بـین اخـالق      ). 1(در سراسر دنیاسـت     

هـاي اسـالمی بـه        آمـوزه جمهوري اسالمی ایران که مبتنی بـر        
). 2(فعالیت و خدمات به مردم مشغول است نیز مورد توجه است            

هاي اخالقی را متوجـه     خاص ماموریت پلیس، چالش     ولی ویژگی 
ترین آنها ماموریت حفظ و کنتـرل   کند که از مهم این سازمان می 

واکنش پلیس به ازدحامـات  . آمیز است نظم در ازدحامات اعتراض 
 اغلـب منجـر بـه انتقـاد از پلـیس شـده اسـت؛ از                 2آمیز  اعتراض

انگـاري    طرف مورد انتقاد هستند که در اجراي قـانون سـهل           یک
اند  گرایانه را موجب شده هاي اغتشاش کرده به نحوي که موقعیت

ــی  ــتهم م ــر م ــرف دیگ ــورد    و از ط ــل برخ ــه دلی ــه ب ــوند ک ش

محدودگرایانه، نـاقض حقـوق شـهروندان در اعتراضـات مـدنی            
به همین دلیل تصمیمات مرتبط با مدیریت و کنترل         ). 3 (اند  بوده

آمیز اگرچه به حرفه پلیس مربـوط بـوده ولـی             ازدحامات اعتراض 
شود؛ چنین تـصمیماتی بـه        یک امر درون سازمانی محسوب نمی     

این دلیل که به طـور مـستقیم در جامعـه تاثیرگـذار اسـت، امـر                 
ز حساسیت دو   هاي مرتبط با آن ا      عمومی بوده و در نتیجه چالش     

کـه برخـی از رفتارهـاي پلـیس           طوري هچندانی برخوردار است؛ ب   
تواند رشد اخالقی جامعه را مختل کرده و به مثابه مانع رشـد               می

این امر به ایـن دلیـل اهمیـت دارد کـه اخـالق              ). 4(عمل نماید   
اجتماعی در نهایت بـر وجـوه مختلـف امنیـت همچـون امنیـت               

به همین دلیل   ). 5(ثیرگذار است   أاجتماعی و امنیت عمومی نیز ت     
هاي اخالق پلیس در مـدیریت و کنتـرل           مطالعه و بررسی چالش   

توانـد موجبـات      له مـی  أعنوان طرح مس   آمیز به   ازدحامات اعتراض 
مداري پلیس با تاثیرات قابل توجه در کلیت عملکرد           ارتقاء اخالق 

 به همین منظـور در ایـن مقالـه        . اجتماع و در نهایت امنیت باشد     

  )مقالۀ مروري(
 هاي ها و راهکارهاي اخالقی پلیس در مدیریت ازدحام چالش

  آمیز اعتراض
  1* فراهانیفاطمه عزیزآباديدکتر ، 2غالمرضا غفاريدکتر ، 1خوزانی علی کریمی

  تحقیقات، تهران، ایرانریزي فرهنگی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و  گروه مدیریت و برنامه. 1
  گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران. 2

 )2/12/95: ، تاریخ پذیرش20/9/95: تاریخ دریافت(

  دهیچک

ها است  این موضوع سال. اي نداشته باشد   مداري پلیس موضوع جدیدي نیست که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و یا سابقه                توجه به اخالق   :زمینه
هاي  موریتأبرانگیزترین م  در این بین یکی از چالش. هاي پلیسی در سراسر دنیا و نیز پلیس در جمهوري اسالمی ایران است وجه سازمانکه مورد ت

به همـین منظـور،   . پلیس از حیث توجه به مباحث اخالقی، حفظ نظم در مدیریت و کنترل ازدحاماتی است که با هدف اعتراضی تشکیل شده است       
  . آمیز را مورد توجه قرار داده است ها و راهکارهاي اخالقی پلیس در مدیریت اغتشاشات و ازدحامات اعتراض العه و بررسی چالشاین مقاله مط

  

هـاي تـرویج اخـالق در سـازمان           اجرایی مشخص شد یکـی از راه      -نظري، قانونی و مدیریتی   -ها و ابهامات فلسفی      با بررسی چالش   :گیري  نتیجه
توانـد در   هـا در سـازمان پلـیس، مـواردي پیـشنهاد شـده اسـت کـه مـی          بنابراین به منظور مواجه با این چالش    . قی است هاي اخال   مش  تدوین خط 

  .هاي اخالقی در اسناد اخالقی پلیس مورد استفاده قرار گیرند هاي عملیاتی مورد توجه باشد و یا اینکه در قالب گزاره ریزي ها و برنامه ریزي طرح
  

  آمیز اخالق، اخالق پلیسی، ازدحام، ازدحام اعتراضپلیس،  :کلیدواژگان
 

________________________________________________________________________________________  
  f_farahany @ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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هــا و راهکارهــاي اخالقــی پلــیس در کنتــرل  ابهامــات، چــالش
آمیـز از سـه منظـر نظـري، قـانونی و عملـی                ازدحامات اعتراض 

  .مطالعه و بررسی شده است
  

   نظري-هاي فلسفی ابهامات و چالش

کنندگان بـا سـایر       هاي نظري، تفاوت ازدحام     در ابهامات و چالش   
ررسی شده اسـت؛    مجرمان و چالش این نوع نگاه در کار پلیس ب         

هـاي اخالقـی در سـازمان پلـیس مـورد             در ادامه تفاوت دیـدگاه    
مـداري    بررسی قـرار گرفتـه کـه از دو دیـدگاه متفـاوت اخـالق              

گیرد؛ دو نگاه متفاوت به اخالق که نتایج متفـاوتی            سرچشمه می 
  .شود را در سازمان پلیس موجب می

  
  کنندگان با سایر مجرمان تفاوت ازدحام

 با نوعی ابهام اخالقی مواجه است که        3م عمومی بحث تامین نظ  
در جامعه . مبحث مقابله با جرایم از ابتدا فاقد این ابهام بوده است 

اخالقــی بــه جــرم و مجــرم بــه دیــد ضــداخالقی و غیرارزشــی 
کننـدگان بـه      شود در حالی کـه معترضـین، تـشویق          نگریسته می 

بـا سـایر    اعتصاب و حتی آشوبگران، در دید عموم از حقوق برابر           
کنندگان معترض    تفاوت مجرمین و ازدحام   . شهروندان برخوردارند 

در این است که اعتراض یـک اقـدام مبـاح و علنـی شـهروندي                
معترضین نه تنها از تجاوز به حریم اخالقـی جامعـه مبـرا             . است

 4هـاي اخالقـی     هستند که خود در زمـره افـراد پایبنـد بـه ارزش            
. چـار اشـتباه شـده باشـند      هستند اگرچه شاید در مـواردي هـم د        

کنندگان معترض به دنبال اهداف مذموم شخصی نیـستند           ازدحام
 شخصی مثال به نسبتآنها حتی در مواردي هم که پیگیر اهداف 

افزایش دستمزد هستند، بـه نماینـدگی از طـرف جمـع و بـراي               
 به طـور معمـول    کنند؛ در نتیجه      احقاق حقوق دیگران تالش می    

ابل دفاع است اگر چه شاید ابزار انتخابی      هاي معترضین ق    خواسته
براي دسترسی به آن اهداف موجب نقض قوانین کیفـري گـردد            

شود ایـن اسـت کـه آیـا      حال سئوالی که در اینجا مطرح می ). 6(
متوسل شدن معترضین به خشونت براي دستیابی به یک هـدف           
پذیرفته شده اخالقی بیشتر قابل نکوهش یا سـرزنش اسـت یـا              

 پلیس به زور براي پراکنده کردن افـرادي کـه بـه             متوسل شدن 

صورت آرام و در دفاع از یک فعل پذیرفته شده اخالقـی ازدحـام           
مین نظـم عمـومی وجـود دارد همـین          أکنند؟ ابهامی که در ت      می

بر خـالف توجیـه معمـول و رایـج پلـیس، تـامین نظـم                . جاست
از عمومی تنها تامین امنیت و نظم نیست بلکه تامین نوع خاصی        

طـوري کـه در       تواند همواره همان    پلیس نمی . نظم و امنیت است   
دارند، زیر چتر این ادعا       بسیاري از اظهارات عمومی خود بیان می      

که پلیس فقط مجري قانون است پناه بگیرد زیرا در این صورت            
عدالتی صحه بگـذارد،      اگر قانون خود غیرعادالنه باشد و یا بر بی        

 بـا توجـه بـه ایـن مطلـب         ). 6(د بـود    دار خواهـ    اجراي آن مساله  
روي پلیس قرار دارد      راهکاري که براي برون از این معضل پیش       

ــین   ایــن اســت ــد ب ــه بای ــراد جامع ــد اف ــز همانن ــیس نی  کــه پل
از . کنندگان معترض با سایر مجرمین تفـاوت قائـل شـود            ازدحام

کننــدگان معتــرض اگرچــه  مــدار، ازدحــام اخــالق دیــدگاه پلــیس
نظمی هـستند ولـیکن در اتخـاذ      ون و عامل بی   کنندگان قان   نقض

بایست با نگاه متفاوت از سـایر         ، می 5رویکردهاي کنترل و مقابله   
ها و    این نگاه متفاوت باید در سیاست     . رو شد   مجرمین با آنها روبه   

هاي اجرایی پلیس به طور شفاف مکتـوب شـده و در     ریزي  برنامه
  .هاي سازمانی مورد توجه باشد آموزش

 
کیــد بــر أولویــت داشــتن آرمــان برتــر و یــا تچــالش ا

  هاي عادالنه روش

در خــصوص ایــن موضــوع کــه پلــیس در مواجــه و برخــورد بــا 
آمیز باید چگونه عمل کند مبتنـی بـر دیـدگاه             ازدحامات اعتراض 

 و یـا دیـدگاه      6اخالقی ماموران که برگرفته از دیدگاه آرمان برتر       
 در دیدگاه آرمـان     .هاي عادالنه است تفاوت نظر وجود دارد        روش

ها  گیرد تفکر افراد دربارة ارزش  نشات می7گرایی برتر که از نتیجه  
تعهـد بـه   . کننـد  هایی است که دنبال می   در واقع بر اساس آرمان    

شود که پذیرفته شود برخـی از اهـداف، آن            آرمان برتر سبب می   
). 7(قدر مهم هستند که هر راهی براي رسیدن به آن مجاز است 

اگر پلیس باور   ). 8(کند     دیگر هدف وسیله را توجیه می      به عبارت 
داشته باشد که کار آنها، هدفی بر حق و عادالنه اسـت؛ بنـابراین      

شـود را غیراخالقـی تلقـی خواهنـد      مقرراتی که مانع کار آنها می  
کرد و ماموران ممکن است قوانین سازمان را دور بزنند تا کـاري             

منطبـق بـا ایـن      ). 7(جام دهنـد    که به درستی آن باور دارند را ان       
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دیدگاه شکنجه، اعمال زور و یا حتـی فریـب بـه عنـوان عملـی                
گیرنـد اگـر      پذیرفته شده از نظر اخالقی مورد اسـتفاده قـرار مـی           

در خصوص موضوع بحـث     ). 9(هاي خوب را افزایش دهند        پایان
آمیز است، مامورانی کـه       که مدیریت و کنترل ازدحامات اعتراض     

ه اعتقاد دارند به فعالیت اطالعـاتی و مخفـی و نیـز            به این دیدگا  
گیري از شگردهاي عملیات روانی که بعضا از نظـر اخالقـی      بهره

داراي اشکال هستند به عنوان ضـرورت اخالقـی بـراي اجـراي             
وظایف ذاتی پلیس در کنترل نظـم و انـضباط در جامعـه معتقـد               

تحقیقات مورد دیگري که منطبق با این دیدگاه در برخی  . هستند
به آن اشاره شده این است که این دیدگاه بـه رویکـرد حدصـفر               

ــیس ــاري پل ــت   8بردب منجــر شــده اســت؛ رویکــردي کــه دخال
هاي جزئی یا دیگر جرایم  نظمی گیرانه پلیس را در مورد بی    سخت

تــر، داشــتن  در دیــدگاه افراطــی). 7(شــود  کوچــک موجــب مــی
ظم عمـومی   فرض گناهکاري و یا عوضی نامیدن ناقضین ن         پیش

است؛ داشتن چنین نگـاهی بـه طـرف رودروي پلـیس بـه طـور        
شـود     پلیس را موجب مـی     9اي  طلبانه  هاي خشونت   معمول واکنش 

مهمترین انتقادي که به این دیدگاه وجود دارد این است اگر           ). 7(
مامورین پلیس بخواهند براي دستیابی به نتیجه مورد نظر به هر           

ه ممکن استفاده نمایند، شـخص      اقدامی دست زنند و از هر وسیل      
اسـاس اخـالق یعنـی      . کـشند   خود و حرفه مربوط را به فساد می       

انجــام کــار درســت از راه درســت و در وقــت درســت؛ و مــسلما 
رفتارهاي مشخصی غیراخالقی هـستند و ارتکـاب آنهـا، اصـول            

به همین دلیل در نگاه متفـاوت بـا   ). 8(کند  اخالق را تخریب می 
. هاي عادالنه مطرح شـده اسـت        ، دیدگاه روش  برتر  دیدگاه آرمان 

شـوند    نامیـده مـی  10گرا  این دیدگاه که در برخی تحقیقات وظیفه      
به ایـن معنـا کـه اگـر        . فقط با عمل مورد قضاوت، سروکار دارند      

عملی ذاتا خوب است، حتی اگر نتـایج بـدي هـم داشـته باشـد؛                
امی گرایی به مقوله ع     وظیفه). 7(همچنان خوب تلقی خواهد شد      

شود که عمـل درسـت را بـر اسـاس             از نظرات اخالقی گفته می    
معموال در قـوانین    ). 10(کنند    وظایف و قواعد اخالقی تعریف می     

هاي اخالقی پلیس این دیـدگاه        نامه  و مقررات و نیز در تهیه آئین      
محترم شمردن دیگران و برخورد منصفانه ). 11(مورد توجه است  

 عهـد و پیمـان از مـصادیق ایـن      با آنان، راستگویی و وفـاي بـه       
در خصوص انتقادي که به این دیدگاه برخی        ) . 8(دیدگاه هستند   

است که تعهد به این دیدگاه در انجام         این کنند،  می ذکر محققین
گیرد   قرار می  کارآمدي دغدغۀ با پنهان تناقصی راس وظایف، در 

). 7(کنـد   می و مطالبات جامعه ظهور    پلیس نهادهاي در اغلب که
راهکار رفع این چالش برخورداري از نگرش ترکیبی مـابین ایـن            
دو دیدگاه است پلیس باید به آرمان برتر باور داشته باشد؛ امـا در          

هاي عادالنه براي پلیس  عین حال متعادل نیز باشد چرا که روش       
هاي عادالنه، نشانگر بـاور       ترکیب آرمان برتر و روش    . مهم است 

در ). 7( النه در کـار پلیـسی اسـت   پلیس به روشی متعادل و عاق
خصوص کاربرد دیدگاه مبتنی بر نگـرش ترکیبـی در مـدیریت و     

 داشـتن  تـوان گفـت پلـیس بـا      آمیز می   کنترل ازدحامات اعتراض  
گرایانه و به منظور حصول به نتایجی که از کارکرد            دیدگاه نتیجه 

ریزي کرده ولی در      پلیس مورد انتظار است اقدامات خود را برنامه       
سیر تحقق این هدف که همان حفظ نظـم در جامعـه اسـت از               م

اي مــسئولیت  هـاي عادالنــه بـه عنــوان مالحظـات حرفــه    روش
  .اجتماعی غفلت نخواهد کرد

  
   قانونی ابهام و چالش

پیشتر قانون مدیریت بحران در مجلس شوراي اسالمی تـصویب     
هاي حقوقی را در      شده که وظایف ساختارهاي مرتبط و چارچوب      

هاي طبیعی ماننـد سـیل و زلزلـه مـشخص              وقوع بحران  شرایط
مند کـردن حـدود       کرده است، ولی هنوز قانون مدونی براي نظام       

هاي    نظامی در شرایط وقوع بحران     -وظایف ساختارهاي انتظامی  
ــی ــاعی و امنیت ــات  11اجتم ــشاشات و ازدحام ــع آن اغت ــه تب  و ب

اگرچه سعی شـده اسـت      ). 12(آمیز مشخص نشده است       اعتراض
برطبق دستورالعمل صادره از طرف شـوراي امنیـت کـشور و بـا              

هـاي   مشخص کردن وضعیت نظـم و امنیـت در قالـب وضـعیت           
؛ در ایـن دسـتورالعمل      )13(اي این مـشکل رفـع شـود           چهارگانه

مشخص شده است کـه در سـه وضـعیت اول نیـروي انتظـامی               
؛ ولی در وضـعیت چهـارم       )14(سازمان برقرار کننده امنیت است      

شود، شوراهاي تأمین با      ضعیت قرمز و بحرانی محسوب می     که و 
تـرین محـل      ریاست استاندار، فرماندار و بخشدار، به عنوان عالی       

گیري پیرامون مـسایل امنیتـی هـر منطقـه از تقـسیمات               تصمیم
باشند و نیروي انتظامی نیز مؤظف است تا مـصوبات            کشوري می 

در تائیـد   ). 15(ند  آن را اجرا کرده و مراتب را به موقع منعکس ک          
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 قانون جرایم نیروهاي مسلح گفته شده است        39این امر در مادة     
هر یک از فرمانـدهان و مـسؤالن نظـامی یـا انتظـامی کـه              : که

حسب مورد، مصوبات شوراي عالی امنیت ملـی، شـوراي امنیـت         
کشور و شوراهاي تأمین استان یا شهرسـتان را در مـواردي کـه              

باشند، اجـرا نکننـد چنانچـه         آن می طبق قانون موظف به اجراي      
مشمول مجازات محـارب نباشـند یـا بـه موجـب سـایر قـوانین                
مستوجب مجازات شدیدتري نگردند به حبس از شش ماه تـا دو            

لذا مهمترین چالش از منظر قـانونی       ). 16(شوند    سال محکوم می  
تواند در  براي نیروي انتظامی این است که آیا نیروي انتظامی می         

هاي مدیریتی در کنترل اغتـشاشات و ازدحامـات      اکتیکانتخاب ت 
 از مـصادیق وضـعیت بحرانـی        به طور معمـول   آمیز، که     اعتراض

گیر باشد یا موظف به اجراي تـصمیمات شـوراي            هستند، تصمیم 
این مورد از این منظر اهمیـت دارد کـه اگـر پلـیس           . تامین است 

شـورا  ها موظف به تبعیت از تـصمیمات          حتی در انتخاب تاکتیک   
شـود در   ، عمال پلیس به یک سازمان فاقد اختیار تبدیل مـی   باشد

مداري به دلیل فقـدان اختیـار     این حالت مباحث مربوط به اخالق     
تـوان    اگرچه مـی  . رو خواهد شد    در انتخاب، با ابهامات جدي روبه     

ها و نظریات  بر این اعتقاد بود که شوراي تامین بر اساس گزارش 
ملــه گزارشــات نیــروي انتظــامی هــاي تخصــصی منج ســازمان

توان به ایـن امـر        کنند و به نوعی می      تصمیمات خود را اتخاذ می    
اشاره داشت که ردپاي نیروي انتظامی در تـصمیمات ایـن شـورا          

شود، با این حال در وضعیت فعلی چالش و ابهام جـدي              دیده می 
ایـن مـشکل    . این امر کماکان به قوت خـود بـاقی خواهـد بـود            

 حل آن باید از طریق مجـاري قـانونی پیگیـري      چالشی است که  
توانـد مـورد    راهکار موقتی که براي رفـع ایـن چـالش مـی           . شود

هـاي اجـراي قـانون        رسانی محدودیت   استفاده پلیس باشد اطالع   
هـاي نیـروي انتظـامی در ایـن گونـه             بوده تا مردم از محدودیت    

مواقع مطلع گردند به همین منظـور الزم اسـت ایـن عبـارت در               
هاي عملکرد مـنعکس شـود        هاي مختلف و گزارش     رسانی  العاط

بـا تاکیـد   . که پلیس ملزم به رعایت مصوبات شوراي تامین است      
رسانی معمول آن، به طور غیرمـستقیم ایـن         بر این نکته و اطالع    

شود که همه تـصمیمات و اقـدامات در           نکته به جامعه منتقل می    
د پلــیس هـاي اجتمـاعی توســط خـو    مـدیریت و کنتـرل بحــران  

شود و بر این اسـاس نبایـد همیـشه پلـیس را               گیري نمی   تصمیم
  . پاسخگو و مسئول دانست

  
   اجرایی-هاي مدیریتی ابهامات و چالش

کننـد بـا      امروزه، واحدهاي کنترل اغتشاشات اگرچـه سـعی مـی         
هـاي مـدیریتی      محـوري، مولفـه     مدنظر قرار دادن رویکرد جامعه    

تـشاشات مـورد توجـه قـرار      جدیدي را براي کنترل و مدیریت اغ      
ترین واحدهاي پلـیس       ولی با این حال از جمله سنتی       .)17(دهند    

 بـا رویکردهـاي شـبه نظـامی بـه دنبـال             برخی اوقـات  بوده که   
 بـه طـور حـتم     . مدیریت و کنترل ازدحامات و اغتشاشات هستند      

در این قسمت . هاي را براي پلیس به همراه دارد  این نگاه، چالش  
لیس بـه صـورت عملـی در مـدیریت و کنتـرل             هاي که پ    چالش
هاي اجتماعی بـا آن درگیـر اسـت ماننـد اسـتفاده از زور،                 بحران

استفاده از عملیات روانی و نیز استفاده از پلیس مخفی با توجه به   
  .ابهامات اخالقی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

  
  هاي اجتماعی چالش استفاده از زور در کنترل بحران

ترین موارد مرتبط بـا انجـام وظـایف پلـیس در              ی از پرحاشیه  یک
خیابان، استفاده از زور براي کنترل امنیت و حفظ نظم در اجتماع            

هـاي روزمـره پلـیس        به همـین دلیـل امـروزه در فعالیـت         . است
شود که    ها و استانداردهاي براي توسل به زور تعریف می          سیاست

در ). 18(گیرنـد     قـرار مـی   معموال مورد نقد و بررسی گسترده نیز        
این میان توسل به زور در مقابل تظـاهرات و ازدحامـاتی کـه در               

دهند   آمیز بروز می   هایی صلح   فکر استفاده از زور نیستند و واکنش      
پلیس ممکن است از دیگر     . هاي پلیس است     یکی از چالش   .)19(

شهروندان بخواهد که از قانون تبعیت کنند ولی اگر آنهـا تبعیـت      
با این وجود اگـر و      . تواند آنها را به اطاعت قانون نماید        د می نکنن

هرگاه پلیس آشکارا از زور اسـتفاده نمایـد مـشروعیت مقبولیـت             
عملکرد او قابل انتقاد و سـئوال بـوده و بعـضا هـم زیـر سـئوال                  

هاي پلیسی این ابهـام ماننـد حـوزه           در هیچ یک از جنبه    . رود  می
نیست زیرا هنگامی که پلـیس  تامین نظم عمومی هویدا و آشکار   

کنـد نـه     آمیز و اغتشاشگران مقابله می      کنندگان اعتراض   با ازدحام 
تنها احتمال آسیب به آنها وجود دارد بلکه عوامل خود پلیس هم            
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نکته دیگري که در این ). 6(گیرند   در معرض خطر جدي قرار می     
باشد که دخالت پلیس در کنترل        خصوص قابل ذکر است این می     

عی که ممکن است نظم عمومی را بـرهم بزننـد، آنـان را در            وقای
دهد که از لحاظ سیاسـی        تماس و مواجهه با شهروندانی قرار می      

شاید پلیس تاثیري مستقیم بر علل      . فعال و پر سر و صدا هستند      
ایجاد اعتراض نداشته باشد اما به هـر حـال بـر رونـد اعتـراض،                

ی هر گونـه اعتراضـی   وقت). 20(اي خواهد داشت    اثرگذاري عمده 
رود که اعتراض قانونی      به شیوه پلیسی سرکوب شود این بیم می       

اي کـه پلـیس بـیش از هـر چیـز از آنهـا           با تحریکات غیرقانونی  
هراس دارد در هم بیامیزد و واکنش مستقل و آزاد علیه اقـدامات         

یعنـی عملکـرد    . گیرانه را قوتی دو چنـدان بخـشد         پلیسی سخت 

نظـم عمـومی ممکـن اسـت بـه تحریـک            پلیس در مراقبـت از      
). 20(منازعاتی بیانجامد که خود درصـدد پیـشگیري از آنهاسـت          

هاي فرانسه، انگلستان و یـا آمریکـا      طور که مطالعه ناآرامی     همان
 بـه دلیـل     بـه شـکل عمـده     دهد جرقۀ ناآرامی جمعـی        نشان می 

پلیس به همین منظـور     ). 21(اقدامات پلیس به وجود آمده است       
نـشان داده شـده اسـت در        ) 1( که در جـدول شـمارة        طور  همان

واکــنش بــه برخــی از تظــاهرات و ازدحامــات رویکــرد مــدارا و  
گیرد و اینکه اگر برخورد و مقابله در دستور           مماشات را در پی می    

اي شدت عمل اقدامات قهري و نیـز          کار قرار گیرد الگوي مرحله    
ه قـرار   اصل تناسـب بـا رعایـت حـداقل زور الزم را مـورد توجـ               

  .دهد می
  

   راهکارهاي پلیس در استفاده منطقی و اخالقی از زور.1جدول 
  توضیح  راهکار  وضعیت

گیري ازدحام و در  در ابتداي شکل
به این معنا که پلیس در صورت منطقی بودن دالیل ازدحام، با معترضان   رویکرد مدارا و مماشات  آمیز بودن اعتراض صورت مسالمت

  کند آمیز آنها مدارا می حد امکان با رفتارهاي خشونتهمدردي کرده و تا 
در دستور قرار گرفتن مقابله و برخورد 

به این معنا که اقدامات قهري به ترتیب برحسب شدت از کم به شدید اجرا   اي شدت عمل الگوي مرحله  با ازدحام
  .شوند می

اصل تناسب با رعایت حداقل   کنندگان  در صورت خشونت ازدحام
  زم زور ال

کنندگان تناسب  به این معنا که قدرت مورد استفاده باید با میزان خشونت ازدحام
  داشته باشد و به محض فروکش کردن متوقف شود

  
  12هاي عملیات روانی ابهامات اخالقی در شیوه

عملیات روانی از عرصه جنـگ و نیروهـاي نظـامی وارد عرصـه              
 پلیس اسـتفاده از   دلیلی که . مدیریت پلیسی در اجتماع شده است     

آمیز   عملیات روانی را در مدیریت اغتشاشات و ازدحامات اعتراض        
توانـد بـراي      مورد توجه قرار داده است، جایگزینی است کـه مـی          

اعمال زور باشد؛ اعمال زور بر محبوبیت پلیس در بین مردم تاثیر     
، و در مواقعی باعث تشدید بحران       )22(نهد    نامطلوبی بر جاي می   

آمیز  نیروي انتظامی براي کنترل ازدحامات اعتراض). 23(شود   می
هایی است که هم تاثیر منفـی   گیري از روش در پی کشف و بهره    

تر   بر منزلت و وجهۀ اجتماعی آن نیرو بر جاي نگذارد و هم ساده            
اسـتفاده از   ). 22(آمیـز را مهـار کنـد          هـاي اعتـراض     بتواند کنش 

 نه تنها بـه عنـوان روش   تواند هایی نظیر عملیات روانی می   روش
آمیز نیز   از بروز ازدحامات اعتراض  13کنترل، بلکه روش پیشگیري   

اي کـه در بکـارگیري عملیـات          اما نکتـه  ). 23(مدنظر قرار گیرد    
روانی به آن کمتر توجه شده است این موضوع است کـه اگرچـه      

تواند کارایی و اثربخشی مـدیریت پلـیس را در        عملیات روانی می  
هاي مورد  آمیز ارتقاء دهد الکن تاکتیک     حامات اعتراض کنترل ازد 

از ... استفاده در عملیات روانی مـواردي چـون فریـب، ارعـاب و              
تواند چهره پلیس را در       منظر اخالقی داراي ابهاماتی است که می      

دار  هاي خدشه بلندمدت و با مشخص شدن استفاده از چنین شیوه   
شود بیشتر  وانی باعث میدیگر اینکه صبغۀ نظامی عملیات ر. کند

هـاي غیرامنیتـی از       بحـران . هاي امنیتی مناسب باشـد      در بحران 
. هاي امنیتی متفـاوت هـستند       منظر کارکردي و ماهوي با بحران     

اي کـه مـورد     به همین دلیل عملیات روانی به آن شکل و شـیوه          
در مواجـه   ...) همچون وزارت اطالعات و     (توجه نهادهاي امنیتی    

تواند مورد توجه پلیس در مدیریت   امنیتی است نمیهاي با بحران
به همین دلیـل اسـت کـه        . هاي غیرامنیتی باشد    و کنترل بحران  

هاي عملیات روانی بـین       شاید در بکارگیري و استفاده از تاکتیک      
کارکنان سطوح مختلف پلیس هماهنگی و اجمـاع وجـود نـدارد             

تاثیر قرار دادن مخاطبان خارجی       تحت عملیات روانی براي     .)24(
است پس اگر این گونه عملیات بخواهد در جامعه توسـط پلـیس      
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ــز  هــاي اجتمــاعی همچــون ازدحامــات اعتــراض  در بحــران آمی
شود این اسـت آیـا        بکارگیري شود ابهام و سئوالی که مطرح می       

تواند، شهروندان و هموطنان ماموران  مخاطبان عملیات روانی می
چرا کـه منظـور از عملیـات روانـی مـواردي چـون              . ندپلیس باش 

گیري، انتـشار شـایعه، ارعـاب و فریـب            افشاگري، تفرقه، اعتراف  
اگرچه پلیس معموال در قالب اثربخشی و کارایی خود        ). 25(است  

کند ولی  گرایی اخالقی به این مفهوم نگاه می      و در راستاي نتیجه   
هــاي   از روششناســی اخالقــی یعنــی اســتفاده از منظــر وظیفــه

عادالنه، بکارگیري عملیات روانی در عرصه مـدیریت پلیـسی در           
بایـست    به همـین دلیـل پلـیس مـی        . برانگیز است   اجتماع سئوال 

هـاي    هـاي عملیـات روانـی کـه در بحـران            هـا و شـیوه      تاکتیک
غیرامنیتی براي پلیس قابل استفاده است را مشخص کـرده و بـا        

ویکرد اخـالق خنثـی نیـز       نگرش ترکیبی در هدف و وسیله که ر       
ها را مـورد مالحظـه قـرار داده و در             شود، این تاکتیک    نامیده می 

هـاي عملیـات روانـی پلـیس          مـشی   صورت مناسب بودن در خط    
  .منظور نماید

  
  )اطالعاتی(ابهامات اخالقی در عملیات پلیس مخفی 

 بـوده و  ناسـازگار  اساسـا  اخـالق  و اطالعات که است شده ادعا

است، چراکـه مالحظـات    العاتی ترکیبی متضاداط اخالق مفهوم
توانـد در عملیـات       مـی ... داري و     اخالقی چون راستگویی، امانت   

مـؤثر   هـاي  پوششی و مخفی خلل ایجاد کرده و جلوي عملیـات 
کـه پلـیس     اما باید به این نکته توجه داشت.بگیرد را اطالعاتی

مالحظـات اخالقـی خـاص خـود را دارنـد و بایـد        اطالعات نیز
در صـورتی کـه ضـرورت عملیـات     ). 26(دهند   انجام کارشان را

اي به خوبی قابل توجیه باشد، مفهـومی          اطالعاتی از منظر حرفه   
توان براي آن  از منظر ارزش اخالقی می  ) نه خوب و نه بد    (خنثی  

داري حضرت علی    در سیره نبوي و روش حکومت     . در نظر گرفت  
حلـی بـراي توجیـه        ائـه راه  توان کارایی موثر اسالم در ار       ، می )ع(

در اسـالم   . هاي اطالعاتی را نـشان داد       اخالقی این گونه فعالیت   
ضـرورت، عبـارت از     . اصلی بـه نـام اصـل ضـرورت وجـود دارد           

گذار بـراي دفـع       موقعیتی است که در آن موقعیت شارع یا قانون        
ضرر اقوي، یا جلب مصلحت اقوي، اقدام بـه رفـع ممنوعیـت از              

بنـابراین، ضـرورت    . کند  تجویز ارتکاب آن می   بعضی از اعمال یا     

در فقه اسالم یکی از عناوین ثانویه و موجب تغییر عنوان فعل از             
این اصل اگرچه داراي منتقدانی اسـت       ). 27(ممنوع به مباح است   

ولی منتقدان آن نیز در مواردي چون حفظ و نجات جـان انـسان      
هـاي     از تاکتیـک   با این استدالل اسـتفاده    ). 28(اند    آن را پذیرفته  
یافتـه و     هاي مبارزه با جرائم سـازمان        در ماموریت  14پلیس مخفی 

یا مقابله با باندهاي مافیایی تاحدودي پذیرفته شده است ولـیکن           
هاي پلیس مخفـی در مـدیریت و          گیري از تاکتیک    ضرورت بهره 

 15آمیـز هنـوز داراي ابهامـات اخالقـی          کنترل ازدحامات اعتراض  
دامات پیشگیرانه پلیس بـراي جلـوگیري از        است مواردي چون اق   

گیري ازدحام که در برخی موارد به نوعی مکافـات قبـل از               شکل
شوند و یا استفاده از پلیس لبـاس شخـصی در    اقدام محسوب می 

دهـی ازدحـام در       میان جمعیت معترض به منظور هدایت و سوق       
استدالل پلـیس در اسـتفاده از پلـیس         ... . مسیر دلخواه پلیس و     

گیـري   خفی در ضرورت حفظ نظم بـه دلیـل نگرانـی از شـکل        م
شرایط بحرانی است به این معنا که در صورت وقوع اغتـشاش و             
یا ادامه ازدحام، شرایط جامعه به سمت وضـعیت بحرانـی پـیش             

هاي را مبتنی بـر       با این حال پلیس الزم است محدودیت      . رود  می
تفاده از  اصل تناسب و کارایی درنظر بگیـرد بـه نحـوي کـه اسـ              

هاي محدود شود که پلیس       هاي پلیس مخفی به موقعیت      تاکتیک
کند که شروع و یا ادامه ازدحـام، امنیـت عمـومی را               احساس می 

کند و یا در مواردي که نظم و انضباط اجتماعی بشدت             تهدید می 
  ). 29(شود  دچار آسیب می

  

  گیري نتیجه

قی پلـیس در    ها و راهکارهاي اخال     در این مقاله ابهامات و چالش     
آمیز از سه منظر نظري، قانونی و عملی     کنترل ازدحامات اعتراض  

مطالعه و بررسی شده است که به طور خالصه در جدول شـمارة             
هاي تـرویج     قابل ذکر است یکی از راه     . نشان داده شده است   ) 2(

و ) 30(هـاي اخالقـی اسـت     مـش  اخالق در سازمان تدوین خـط  
توانـد    احصاء شده است مـی    ) 2(ة  راهکارهایی که در جدول شمار    

هـاي راهبـردي بـراي سـازمان پلـیس در             مـشی   به نـوعی خـط    
هاي عملیاتی باشد و یا اینکه در قالب          ریزي  ها و برنامه    ریزي  طرح
هاي اخالقی در اسناد اخالقی پلـیس مـورد اسـتفاده قـرار               گزاره
  . گیرند
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  آمیز  امات اعتراضها و راهکارهاي اخالقی پلیس در کنترل ازدح  چالش.2جدول 
  راهکار  عنوان چالش و ابهام اخالقی  نوع ابهام

کنندگان از دید جامعه عملی ضداخالقی مرتکب  ازدحام
  کنندگان از سایرمجرمین تفاوت قائل شدن جرم ازدحام  اند نشده

 - فلسفی
مداري پلیس؛ لزوم رعایت  ابهام در مفهوم اخالق  نظري

ام در توجه به نتایج و هاي اخالقی یا الز ها و روش ارزش
  ها مالحظات مبتنی بر تحقق آرمان

  هاي عادالنه گرایی با دیدگاه روش ترکیب دیدگاه نتیجه

اي به دلیل الزام تبعیت پلیس از   حرفه  ابهام در مسئولیت  قانونی
  تصمیمات شوراهاي تامین

رسانی مواردي که پلیس در نحوه مقابله و کنترل، صرفا مجري  اطالع
ت نهادهاي باالدستی بوده و در نتیجه انعکاس غیرمستقیم این تصمیما

  .مطلب که مسئولیت اخالقی تصمیمات متوجه پلیس نیست
اي شدت عمل  رویکرد مدارا و مماشات در مراحل اولیه و الگوي مرحله  آمیز استفاده از زور در مقابل ازدحامات غیرخشونت

   زور الزمبا رعایت اصل تناسب و حداقل
هاي عملیات روانی مخصوص  استفاده از تاکتیک

هاي نظامی و نهادهاي امنیتی در مدیریت و  سازمان
  کنترل اجتماع و شهروندان

هاي عملیات روانی مخصوص پلیس در انطباق با  طراحی تاکتیک
  اي این سازمان هاي حرفه ماموریت و مسئولیت

-مدیریتی 
  اجرایی

 پلیس مخفی در هاي ابهام در ضرورت استفاده از تاکتیک
  آمیز مدیریت و کنترل ازدحامات اعتراض

هاي پلیس مخفی در مواردي که ازدحام، تهدیدکننده  استفاده از تاکتیک
   شدید به نظم اجتماعی باشد امنیت عمومی و ایجاد کننده آسیب

  
نشان داده شـده اسـت در بعـد         ) 2(همانطور که در جدول شمارة      

الش اول ناشـی از تفـاوتی       چـ . نظري دو چالش بیان شده اسـت      
کنندگان با سایر مجرمان از منظر مـردم و           است که مابین ازدحام   

جامعه وجود دارد؛ براي رفع این چالش، پلـیس در مقـام مجـري           
بایــست جــرم  محــوري مــی قــانون و بــا اتخــاذ رویکــرد جامعــه

چالش . کنندگان از سایر مجرمین را متفاوت در نظر بگیرد          ازدحام
هاي فلسفی در مباحث   ري به مباحث اصلی دیدگاه    دوم در بعد نظ   

گردد که این دو نگاه، باعث تفاوت ماهوي  هدف و یا وسیله برمی  
رسـد    مداري در سازمان پلیس خواهـد شـد؛ بـه نظـر مـی               اخالق

  . مدارانه براي این منظور است حل اخالق دیدگاه ترکیبی راه
اي امنیت  در بعد قانونی، برطبق دستورالعمل صادره از طرف شور        

هاي بحرانـی کـه قـسم عظـیم اغتـشاشات و              کشور، در وضعیت  
 گنجنـد، شـوراهاي   آمیز در این وضـعیت مـی   ازدحامات اعتراض

و  گیـر بـوده   بخشدار تصمیم و فرماندار استاندار، ریاست تأمین با
نمایـد؛ از   اجرا را آن تا مصوبات است مؤظف نیز انتظامی نیروي

ت کـه آیـا نیـروي انتظـامی     این منظر مهمترین چالش ایـن اسـ     
هاي مدیریتی در کنترل اغتشاشات و        تواند در انتخاب تاکتیک     می

اهمیـت ایـن    . گیر باشد و یـا خیـر        آمیز تصمیم   ازدحامات اعتراض 
هـا    موضوع در این است که اگر پلیس حتی در انتخـاب تاکتیـک            

موظف به تبعیت از تصمیمات شورا باشد، عمال پلـیس بـه یـک              
شود در این حالت مباحـث مربـوط          تیار تبدیل می  سازمان فاقد اخ  

مداري به دلیل فقدان اختیـار در انتخـاب، بـا ابهامـات               به اخالق 

رسـانی   راهکار رفع ایـن چـالش اطـالع       . رو خواهد شد    جدي روبه 
گیر نبوده و بر این اساس جامعـه          مواردي است که پلیس تصمیم    

ات  اخالقـی تـصمیم   به این درك خواهنـد رسـید کـه مـسئولیت        
  .  متوجه پلیس نیست

چـالش  . در بعد مدیریتی و اجرایی سه چالش مطرح شـده اسـت           
آمیز  اول توسل به زور در مقابل تظاهرات و ازدحامات غیرخشونت 

است؛ استفاده آشکارا از زور، مشروعیت و مقبولیت عملکرد پلیس 
پلـیس بـه همـین      . کنـد    جدي روبرو مـی    هاي  الؤرا با ابهام و س    
ش به برخی از تظاهرات و ازدحامات رویکرد مدارا         منظور در واکن  

گیـرد و اینکـه اگـر برخـورد و مقابلـه در       و مماشات را در پی می     
اي شدت عمل اقدامات قهري       دستور کار قرار گیرد الگوي مرحله     

و نیز اصل تناسب با رعایت حداقل زور الزم را مورد توجـه قـرار              
 در کنتــرل و چــالش دوم اســتفاده از عملیــات روانــی. دهــد مــی

عملیات روانی به این دلیل     . آمیز است   مدیریت ازدحامات اعتراض  
که از عرصه جنگ و نیروهاي نظامی و بعـضا نهادهـاي امنیتـی              
وارد عرصه مدیریت پلیسی در اجتماع شده است در برخی مـوارد           

هاي آن براي مدیریت در اجتماع مناسب نیست مـواردي           تاکتیک
گیـري، انتـشار شـایعه، ارعـاب و      افچون افشاگري، تفرقه، اعتـر    

توانـد چهـره    فریب از منظر اخالقی داراي ابهاماتی است که مـی        
پلــیس را در بلندمــدت و بــا مــشخص شــدن اســتفاده از چنــین 

دار کند؛ به همـین دلیـل پلـیس الزم اسـت تـا                هاي خدشه   شیوه
هاي  عملیات روانـی مخـتص خـود در     نسبت به طراحی تاکتیک 
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. اي خـود اقـدام نمایـد    هاي حرفـه  ت و مسئولیتانطباق با ماموری 
هـاي پلـیس مخفـی بـه منظـور       چالش سوم بکارگیري تاکتیـک   

به این دلیـل کـه      . آمیز است   مدیریت و کنترل ازدحامات اعتراض    
هاي مخفیانه پلیس معموال مالحظات اخالقی جایگاهی         در شیوه 

 بر اصـل اضـطرار،   ندارد الزم است استفاده از پلیس مخفی مبتنی    
به همین دلیل در    . موریت ضرورت داشته باشد   أدر اجراي بهینه م   

هاي مخفیانه پلیس بیان شده است کـه   استدالل بکارگیري شیوه  
 در مـواردي کـه ازدحـام،        آمیز  در اغتشاشات و ازدحامات اعتراض    

کند و یا در مواردي که نظم و امنیت           امنیت عمومی را تهدید می    
هـاي پلـیس    فاده از تاکتیـک شـود، اسـت   شدت دچار آسیب مـی    هب

 .مخفی براي حفظ نظم و امنیت ضرورت دارد

  
  هاي اخالقی مالحظه

در این پژوهش با معرفی منـابع مـورد اسـتفاده، اصـل اخالقـی               
لفین آثـار محتـرم     ؤداري علمی رعایـت و حـق معنـوي مـ           امانت

  .شمرده شده است
  

  واژنامه

 Ethics .1  اخالق
   Crowds Protest .2  ازدحامات اعتراض آمیز

  Public Discipline .3  نظم عمومی
  Ethical Values .4  ارزش هاي اخالقی

5. Control & Opposition Approaches  
  رویکردهاي کنترل و مقابله

   Premier Goals View .6  دیدگاه آرمان برتر
  Consequentialism .7  گرایی نتیجه

  Zero Tolerance Policing .8  رویکرد حد صفر پلیس
  Violent Reactions .9  هاي خشونت طلبانه واکنش
  Task-Oriented .10  گرا وظیفه

11. Social & Security Crisis 
   امنیتی–هاي اجتماعی  بحران

  Psychological Operations .12  عملیات روانی
  Prevention .13  پیشگیري

  

  Secret Police .14  پلیس مخفی
  Ethical Ambiguity .15  قی ابهامات اخال
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