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 مقدمه

 بنابراین ؛فروش مواد مخدر برخالف بسیاری از رفتارها به تخصص و یا سرمایه خاصی نیاز ندارد

توانند وارد بازار مواد مخدر شوند. وانگهی، این یابی به منابع مالی میاشخاص با انگیزه دست

 ای باشد. نهادهای عدالتگونه هزینهموضوع به معنای آن نخواهد بود که این فعالیت بدون هیچ

های غیرمالی کارانه و برهم زدن تعادل آن، هزینهکیفری برای افزایش هزینه فرصت این رفتار بزه

این رفتارها را از طریق افزایش ریسک بازداشت، توقیف مواد و در واقع افزایش خطر، افزون 

ل یکی از نهادهای عدالت کیفری به دنبال کنتر عنوانبهخاص، نیروهای پلیسی  طوربهسازند. می

ی به ان دسترسبازار مواد در قالب تمرکز بر افزایش بازداشت، میزان توقیف مواد و افزایش زم

هایی را هم در بازارهای سطح باال و هم سطح پایین مواد مواد هستند. به همین جهت، آنان برنامه

 کنند.مخدر برای اختالل در عملکرد بازار و کاهش مصرف مواد تدوین و اجرا می

گردد تا آنان با ابزارهای مختلف به دنبال افزایش خطر هدف نهایی کاهش عرضه موجب می

برای فروشندگان و افزایش میزان دستگیری آنان باشند تا فعالیت در آن را به تجارتی ناامن و 

از  فراوان هایی چون استفادهبسیار پرخطر مبدل سازند. در این راستا، نیروهای پلیس از تاکتیک

 ...و مخبرین یریکارگبههای ناگهانی، های سرکوبی، یورش، برنامهدوفروشیخرمخفیانه  اتیعمل

چنین، برقراری نظم و امکان کنترل جرایم در (. هم0054، یدیمؤ) برندبرای امحای بازار سود می

اقع، سازد. در ومنطقه از طریق این رویکرد انگیزه آنان را برای اختالل در بازار مواد تقویت می

مین شود و به هسوب میپلیس مح ضعفنقطه عنوانبهوجود بازارهای مواد برخالف سایر جرایم 

زار های متعدد برای کنترل باجهت، مقامات پلیس برای نمایش قدرت خویش، اشتیاق به مداخله

 را دارند. ای از جرایم مختلفمجموعه عنوانبه

گیرانه فروشندگان مواد در راستای درک های سختبرنامهتصور بر این است که با اجرای 

دند. بنابراین از فرایند عرضه خارج گرادامه ندادن به فروش مواد را بهتر پنداشته و  پیام خطر جرم،

مواد خودداری کنند.  های فروشفعالیتافزایش خطر از ورود به  واسطهبهچنین، دیگران هم
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 ... پلیسی کنترلی تدابیر برابر در مخدر مواد فروش و خرید بازارهای واکنش

های پلیسی، اجرای تمامی تدابیر مذکور پلیس را ، بنا بر ادعای طراحان و مجریان برنامهیهرروبه

 دکنجهت کاهش عرضه یاری رسانده و موفقیت آنان را در مبارزه با مواد مخدر تسهیل می در

(Caulkins, 2000: 433-444.) 

 شود، عموماًبا این توضیحات، تدابیر پلیسی کنترل بازار که در قالب پیشگیری وضعی انجام می

 گراند برخی از پژوهشدرصدد کاهش یا حذف بازارهای مواد هستند. در این راستا، به اعتقا

های مجرمانه را یتانداختن فعال خیرتر مضر و یا به تأاشکال کم یسوبهکارانه تغییر مسیر رفتار بزه

ی حتی در های پلیسها آورد. ولی به باور برخی دیگر مداخلهباید در شمار نتایج مثبت این مداخله

توجه به  چراکه با کند؛نمی نیتأمکارانه نیز اثربخشی مورد نظر را صورت کاهش رفتارهای بزه

 نابراینجرم امری موقتی بوده و ب کاری، کاهشهای پلیسی در تغییر انگیزه بزهبرنامه ریتأثعدم 

، در دهند. افزون بر اینکاران در زمان، مکان یا به شیوه دیگری به رفتارهای مجرمانه ادامه میبزه

 شوند.کاران دیگری جایگزین میکاران، نیز بزهداشت این بزهصورت باز

های های پلیسی و فعالیتهای مختلفی در خصوص ارتباط میان برنامه، دیدگاهیهرروبه

کارانه فروشندگان در بازارهای مواد مطرح شده است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به دنبال بزه

 .مواد است دوفروشیخرهای پلیسی بر چگونگی واکنش بازارهای مداخله ریتأثبررسی 

های پلیسی از روش مصاحبه عمیق خاص، برای ارزیابی واکنش فروشندگان به برنامه طوربه

عالیت کنندگانی هستند که در حال حاضر به فاستفاده گردید. جامعه نمونه، فروشندگان و یا توزیع

غول هستند. بر اساس اشباع نظری و روش گلوله برفی، با تعداد در حوزه توزیع و فروش مواد مش

های شده در محلهای انجامفروشنده مصاحبه عمیق صورت گرفت. تمامی مصاحبه 77

 مواد مخدر انجام شده است. دوفروشیخر

چنین، از مشاهده غیرمشارکتی نیز در این پژوهش استفاده شده که بر اساس آن چگونگی هم

پلیس و نحوه فروش مواد در بازارهای مواد و تعامل فروشندگان برای  مأمورانحضور و عملکرد 

قلمرو زمانی پژوهش نیز در خصوص  مطالب از نقاط تمرکز پژوهش بوده است. لیوتحلهیتجز

بوده است. قلمرو  0059الی آذر  0054های غیرمشارکتی، از بهمن و مشاهدههای عمیق مصاحبه
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از  غار و شوش بوده است.خاص در دو محله دروازه طوربهپژوهش نیز در شهر تهران و مکانی 

ای ههای پلیسی و ارتباط آن با واکنش بازارسوی دیگر، گفتمان مقامات رسمی در مورد مداخله

 رار گرفت.مورد تحلیل قمواد نیز 

های نوشتار حاضر در شش بخش تنظیم شده است. در بخش اول واکنش فروشندگان به برنامه

ر گردد. بخش دوم و سوم به تبیین عملکرد فروشندگان دپلیسی بر اساس متغیر زمان بررسی می

 چنین تغییر محیط فروشقالب استفاده از شگردهای مختلف برای کاهش خطر بازداشت و هم

های بعدی فروش در قالب بازارهای بسته، تغییر اختصاص خواهد داشت. در بخش مواد

 شود.می لیوتحلهیتجزکنندگان در بازار و تغییر نوع مواد مورد عرضه عرضه

 مدت فروشجایی زمانی؛ تغییر زمان فروش، توقف کوتاههجاب .1
از سازوکارهایی است که  یکی 0زمانیجایی ههای جابجایی، تغییر زمانی و یا جاببر اساس نظریه

گری آن میل نشده و بلکه در زمان دیکارانه بیکاران نسبت به ارتکاب رفتار بزهآن بزه واسطهبه

گر آن است که فروشندگان در واکنش به های مطالعات موجود بیاندهند. یافتهرفتار را انجام می

از  ا پرهیزبکنند تا کرده و از این طریق تالش می تبعیتالگوی زمانی خاصی از  های پلیسیطرح

 بر اساس مطالعه جاکوبز (.Moeller et al, 2016:86) تماس با پلیس، به فروش مواد بپردازند

در خصوص رفتارهای فروشندگان در بازارهای مواد، آنان بازداشت را خطر جدی درک نکرده 

خطرناک  واحوالاوضاعیا  هافروش مواد در مکان از یعنی؛ ادنددو به رفتارهای خویش ادامه می

ه کارانهای بزهدارند، به فعالیت مأمورانهایی که اطمینان به عدم وجود زماندر  پرهیز کرده و

 (.Jacobs, 1996: 365) پرداختندمی

 العملی از سوی فروشندگان برای مقابله با خطرگر وجود چنین عکسهای پژوهش بیانیافته

 هایهای آنان در طول دوران اجرای طرحترین واکنشکه یکی از مهمبه طوری ،بازداشت است

نفر بیان داشتند که در صورت  9فروشنده،  77شود. بر این اساس، از میان پلیسی محسوب می

                                                             
1. Temporal Displacement 
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تر شپردازند. بیهای پلیسی تنها در ساعات معینی به فروش مواد میو اجرای طرح مأمورانحضور 

 پلیس در محله حضور ندارند، اختصاص مأمورانآنان فروش را به ساعات پایانی شب و اوقاتی که 

ن آیم بیرواز خونه نمی»دارد ساله در توصیف عملکرد مذکور بیان می 70دهند. مرد فروشنده می
آیم. د مینباشن زنم بیرون ببینیم هستند یا نه و اگرآیم و زنگ میمی شب 07ترسم و ساعت و می

ها چنین، بر اساس نتایج مصاحبههم« کنمهایی که طرح است آخر شب کار میدر کل، موقع

ز که برخی اهای دیگر است به طوریتر از زماناستفاده از این روش در هنگام آغاز طرح بیش

 د.گیرنز سر میشیوه پیشین خود در فروش مواد را ا آنان پس از گذشت مدتی از اجرای طرح

مانند اوایل غروب یا هنگام ظهر نیز باشد. به  وآمدپر رفتتواند در ساعات زمان فروش حتی می 

عالیت پلیس در محل ف مأموران، عدم حضور ، مسئله دارای اهمیتشوندگانتر مصاحبهگفته بیش

ه، شود. برای نمونکه با خروج آن و درک احساس امنیت فروش مواد از سر گرفته میاست چنان

غار مواد مخدر های محله دروازهفروشنده در هنگام ظهر در یکی از خیابان 0در مشاهده شماره 

نفر از آنان در مجموع مواد را در زمان عدم حضور  09فروشنده، 77رسانید. از میان را به فروش می

پردازد ه توصیف این واکنش میب 7شماره فروشنده رساندند. برای نمونه، به فروش می مأموران

دهند که گذاریم و بهمون خبر میکنم یعنی بپا میرفتند شروع به فروش می مأمورانمن وقتی »

ها در زمان عدم حضور گرفته نیز فروشندهصورت مشاهده 4اساس بر . «روندمی مأمورهاکی 

ها برای ساعاتی مکان مورد نظر را ترک و به هنگام ورود آن اندمشغولدر محله به فروش  مأموران

 کنند.می
ها مدت فعالیت در بازار مواد برای برخی فروشندهرسد توقف کوتاهاز سوی دیگر، به نظر می

ک های پلیسی فروش را ترتری باشد. بر این اساس، آنان به هنگام اجرای برنامهگزینه محتمل

 وشندهفرگیرند. پاسخ های فروش را از سر میالیتکرده و پس از بازگشت به حالت عادی فع

فروشم. اگر طرح باشه، همون موقع دیگه مواد نمی وقتی»است این واکنش  دیمؤ 73شماره 
ها از آسیاب بیفته. برای مصرف گذارم کامل آبگیری زیاد بوده جونم عزیزتره. من میسخت

 راینبناب ؛«کردیمبعدش دوباره کار می ؛ وکاشتیم که بتونیم دروش کنیمیه جاهایی می
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ها های پلیسی هماهنگ ساخته و به موازات اجرای این طرحفروشندگان خود را با طرح

 دند.بنکار میالیت خویش و کاهش خطر بازداشت بهمختلفی را برای حفظ فع هایواکنش

روش های فدر مدت فعالیتبر اساس نتایج مطالعات موجود، در ابتدا ممکن است اندکی کاهش 

ای هولی در یک فرایند بلندمدت با افزایش تجربه ،چنین واکنشی رخ دهد واسطهبهمواد 

 دهندزمان فروش را تغییر میتر و بیششوند تر از بازارهای مواد خارج می، آنان کمفروشندگان

(Tzvetkova et.al, 2016: 84.) مطالعه نیز، تنها آن دسته  فروشندگان مورد که در میانکما این

تر از یک سال در فروش مواد بودند، فعالیت خویش ای کمشوندگانی که دارای تجربهاز مصاحبه

یگری های فروش مواد به زمان دکه فعالیتنمودند. البته، با توجه به اینرا برای مدتی متوقف می

باید، توقف موقت عرضه مواد کاهش می ایشود و بنابراین میزان فروش تا اندازهمنتقل می

 .تواند نکته مثبتی باشدمی

 کاربست شگردهای مختلف برای فروش 1؛جایی تکنیکیهجاب .2

ل احتماکاران ممکن است برای کاهش احساس خطر راهبردهای وضعی را بکار گرفته و بزه

عی همواره پاسخ قط موادکارانه فروش های بزهترک فعالیت بنابراین کاهش دهند؛بازداشت را 

ذر برخی کنندگان از رهگکنندگان در راستای افزایش خطر نیست، بلکه ممکن است عرضهعرضه

روش تعدد برای فکارانه پیشین خویش ادامه دهند. آنان از شگردهای مهای بزهها به فعالیتروش

ر فروشندگان ممکن است د در واقع،کنند. استفاده میموفق مواد مخدر و جلوگیری از بازداشت 

تا  شودمواد در موارد متعدد با پلیس روبرو شوند. استفاده از این شگردها موجب می هایبازار

 (.Moeller et al, 2016: 86) حتی در صورت حضور پلیس در بازار نیز احساس امنیت نمایند

کاربست شگردهای مختلف توسط فروشندگان مواد دهنده ها نشانهای حاصل از پژوهشیافته

ها اشاره کرده است. فروشنده مواد مخدر به برخی از این روش 43با جاکوبز با مصاحبه است. 

اند به توکنند که مینخست؛ بسیاری از فروشندگان از جاساز برای فروش مواد استفاده می

                                                             
1. Tactical Displacement 
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از این موارد استفاده از یک  یکی (.Jacobs, 1996: 365) های گوناگون باشدصورت

ان در گرجاساز مواد است. به باور پژوهش عنوانبهکلی یک شخص  طوربهکننده و یا مصرف

آیند. چراکه کننده گزینه مناسبی برای ایفای نقش جاساز به شمار میچنین شرایطی زنان مصرف

ی همین جهت پوشش مناسبی برابه متفاوت است و  در جامعه ها با تصویر فروشنده موادنقش آن

 (.Moeller et al, 2016: 86) شوندفروش مواد محسوب می

گر رواج این روش در میان ها در ایران نیز بیانها و مشاهدههای حاصل از مصاحبهیافته

جاساز مواد  عنوانبهفروشنده از یک شخص  7شوندگان است. بر اساس مشاهده شماره مصاحبه

این موضوع است  دیمؤنیز  7شماره  فروشندهداشت. پاسخ استفاده کرده و خود مواد را نگه نمی

ون پول ها بهشکنند و من هم بعضی وقتکار استفاده میها برای اینخوابها از کارتناالن خیلی»
 «دهم که برام مواد رو نگه دارند.می

رای های گیاهی ببرخی موارد فروشندگان از برخی اشیا یا پوششجدای از جاساز انسانی، در 

به استفاده از اشیاء برای سهولت در فروش  04شماره  فروشنده کنند.سازی مواد استفاده میپنهان

خواهم بفروشم را در یک بسته خالی پفک من موادی رو که تو طول روز می» کندمواد اشاره می
طوری اگر پلیس هم من را گذارم. اینای نزدیک به خودم میدهیا چیزهای دیگر در محدو

نیز فروشنده مواد مخدر  5اساس مشاهده شماره  بر« آورد.دستگیر کند چیزی از من به دست نمی

. دفن مواد فروختها قرار داده و از طریق راهنمایی خریدار به آن، مواد را میرا در البالی سنگ
نیز بر  4فروشنده شماره  شوندگان استبرای فروش مواد در میان مصاحبهتاکتیک دیگری  نیز

لیس که گیر پمن گاهی اوقات برای این»کند: می دیتأکاستفاده از جاساز برای مدیریت خطر 
 «فروشمها رو میاون جیتدربهکنم و بعد نیفتم، موادم رو زیر خاک دفن می

های رحط جلوگیری از بازداشت در هنگام اجرای ها برایدومین شگرد مورد استفاده فروشنده

پلیسی، حمل مقادیر کم مواد مخدر است. در این صورت با توجه به میزان کم مواد در عمل 

 8بر اساس ماده  (.Fader, 2016:125) شودشدیدی مانند حبس مواجه نمی شخص با مجازات

ر از یک گرم مواد مخدر صنعتی دارای جزای تقانون مبارزه با مواد مخدر، حمل یا فروش کم
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گذار کیفر جرایم مذکور را بر اساس قانون بنابراین؛ نقدی و شالق بوده و مجازات حبس ندارد

توانند کمیت مواد تعیین نموده است. وقتی مبنای تعیین کیفر میزان مواد قرار گیرد، فروشندگان می

 ظیم نمایند.الگوی فروش مواد را بر اساس کمیت مواد تن

تر از یک داری کمبا آگاهی به عدم مجازات حبس برای نگه 05و  0شونده شماره مصاحبه

دادند. برای تر از مقدار مذکور ادامه میکارانه خود را در قالب حمل کمگرم مواد، فعالیت بزه

نشده  وقتچیهمن همیشه یک گرم با خودم دارم و »: دارداظهار می 05شماره  فروشندهنمونه، 
رم چون زیر یک گرم آزاد هستی. فوقش چند روز وتر با خودم بیرون بیاکه از یک گرم بیش

 «کنند.بازداشتگاه هستی بعدش آزادت می

( برای کارگر یا نوچه اصطالحبههای مواد استفاده از اشخاص دیگر )سومین واکنش فروشنده

 به فعالیت خویش در یآسانبهدهند تا ها اجازه میفروش مواد است. استفاده از این روش به آن

آن محیط را ترک  یراحتبههای پلیسی ادامه داده و در صورت بروز خطر بازار با وجود مداخله

 نگهبان نیز عنوانبهاشخاصی افزون بر این، در برخی موارد از  (.Kerr,et.al. 2005:214) کنند

های جدید در واکنش به تدابیر پلیسی نحوه فروش و شکل گیری این نقشبرند. شکلبهره می

چون شهروندان ها همشود که آندهد. استفاده از این شگردها موجب میبازار مواد را تغییر می

 ش یابد.کاه شدتبهشان توسط پلیس داده شوند و به همین جهت امکان شناسایی معمولی نشان

ن که چهار نفر از آنان از ایاین موضوع است، به طوری دیمؤها با فروشندگان های مصاحبهیافته

کنندگان در بازارها به تغییر نقش عرضه 70شماره  فروشندهرساندند. طریق مواد را به فروش می

فروشند و چند تا هم نگهبان داریم. چند تا میما کارگر » کند:کننده اشاره مینظارت عنوانبه
ی یکی اگذاریم و بقیه دارند. هفتهجنس دستمون نمی اصالًکنم. تر نظارت میداریم. من بیش

ز ا اصوالًای ها در چنین شیوهبر اساس مصاحبه« رویم.کنه و سراغ یکی دیگه میگیر می

ای هشود. مشاهدهها برای فروش مواد استفاده میانخواب و حتی افغهای کارتنکنندهمصرف

گر آن است که در برخی مواقع فروشنده اصلی در خانه حضور داشته و نیز بیان 03و  0شماره 
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کارگر وی در حوالی آن منطقه به فروش مواد مشغول است و گاهی اوقات فروشنده اصلی کمی 

کند. در مواردی، نیز فروشندگان فروش مواد میبر فرایند فروش نظارت  دورتر از کارگر خویش

 روشندهفپاسخ دهند. را بر اساس خدمات مبتنی بر تحویل مواد از طریق کارگران خویش انجام می

ها در مورد بعضی مشتری»دهنده سهولت فروش مواد با استفاده از کارگران است: نشان 70شماره 
طوری خطر گیر افتادن کارگر دهد. ایناش تحویل میدهیم و دم خونهما مواد رو به کارگر می

 «تر میشهکم

چهارمین ترفند بسیار مهم برای مدیریت خطر اتکا بر همکاری سایر فروشندگان در بازارهای 

از عالیمی و عباراتی برای اعالم حضور مواد است. در این روش، فروشندگان در بین خود 

ن دادند. بدیرا به سایرین در بازار هشدار می مأموراناستفاده نموده و از این طریق وجود  مأموران

کنش گرفته و موجب شده تا آنان در قالب این واای از روابط میان فروشندگان شکلترتیب، شبکه

 ها را کاهش دهند.پلیس، اثربخشی برنامه مأمورانجمعی به وجود 

آن است که فروشندگان برای جلوگیری از بازداشت توسط پلیس، به در این میان، نکته مهم 

کنند. ه میاستفاد زمانهم صورتبهاستفاده از یک سازوکار بسنده نکرده، بلکه از چند سازوکار 

های به بهترین شکل از خود در برابر طرح دهد تاها این امکان را میتکیه بر چند سازوکار به آن

 (.Jacobs, 1996: 368) ها شوندو موجب عدم اثربخشی مداخله پلیسی محافظت کنند

ز دهنده آن است که اکثر آنان از ترکیبی انتایج مصاحبه با فروشندگان در ایران نیز نشان

فروشنده افزون بر فروش تلفنی  77نفر از  70برند. برای نمونه،سازوکارها برای عرضه مواد بهره می

نمودند. در عین حال، در موارد عدم استفاده از جاساز با ز نیز استفاده میمواد به آشنایان، از جاسا

 راینبناب؛ نمودندبه حمل مقادیر کم مواد برای فروش اقدام می مجازاتآگاهی نسبت به میزان 

های آنان با کاهش ریسک ارتکاب جرم از این طریق به فعالیت خویش در بازار با وجود مداخله

وش زمان با فروش تلفنی یا فرچنین، برخی فروشندگان ممکن است همدهند. همپلیسی ادامه می

 کنند. در خانه از جاساز نیز استفاده می
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ا ها نوع سازوکار خویش رهای بازار و مداخلهچنین، فروشندگان ممکن است بسته به واکنشهم 

 ودش، استفاده میترامنیت بیشاز سازوکارهای دارای  عموماًنین شرایطی، تغییر دهند. در چ

(Fader, 2016:125-126.)  ( در رابطه با شیوه 77)شماره  ساله 77توضیحات مرد فروشنده

 تر استامنیت بیش نیتأمدهنده تغییر عملکرد وی برای سال، نشان 9فروش مواد در مدت 

 بر« زنمبه مواد دست هم نمی اصالًکنم و از کارگر استفاده می اآلنفروختم ولی قبالخودم می»

این اساس، این سازوکارها ممکن است تغییر نموده و روش دیگری جایگزین آن گردند. تغییر و 

یکی از امتیازاتی است که  زمانهم صورتبهتحول سازوکارها و یا استفاده از دو یا چند روش 

رنگ ی را کمهای پلیسمداخله فروشندگان را برای فروش موفق توانا ساخته و به تبع آن اثربخشی

 حسابهبامنیت  نیتأمسازد. ولی در مواردی که استفاده از یک تکنیک، روش موفقی برای می

بر این  74شماره  شود. پاسخ فروشندهییری در آن ایجاد نمیآید، حتی در صورت بازداشت نیز تغ

دستم مواد نبوده فقط چند روز وقت من رو بارها گرفتند ولی چون هیچ»: عملکرد داللت دارد
 «بازداشت بودم و بعد آزاد شدم.

بنابراین، فروشندگان با اتکا بر ترفندهای مختلف و متعدد خود را از خطر بازداشت مواد دور 

ز های پلیسی تغییر داده و ادارند و حتی ممکن است الگوی فروش مواد را بر اساس طرحنگه می

 نند.کهای جدید استفاده شیوه

 تغییر مکان فروش؛ فروش در خانه 1؛جایی مکانیهجاب .3

ن دیگری شده بدون کاهش به مکانظریه جابجایی مبتنی بر این فرض است که جرایم پیشگیری

ترین سازوکارهایی که از طریق آن فروشندگان امنیت یکی از مهم. در این راستا، شده استمنتقل 

 (.0084)فرجیها،  نمایند، تغییر محل فروش مواد استمی نیتأمهای خویش را فعالیت

گران برای ارزیابی این موضوع به بررسی رفتارهای فروشندگان در بازارهای مواد تمرکز پژوهش

 نمودند.

                                                             
1. Geographical displacement 
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ال خطر به دنب گر آن است که فروشندگانشده در دیگر کشورها بیاننتایج تحقیقات انجام

های برای نمونه، پیرو سیاستدهند. واد را تغییر میمکان فروش م بازداشت از سوی پلیس،

را با عنوان  یاتیعمل 0ملبورنمقامات پلیسی در  برای مقابله با عرضه مواد،ترالیا در اسگیرانه سخت

Operation Clean Heart  هایمیزان اثربخشی برنامه کردند. ارزیابی اجرا 7330تا  7333سال از 

رنامه ترین پیامد این بکه مهم نشان دادو افسران پلیس  فروشندگانموجود از طریق مصاحبه با 

اکنون » ن داشت:بیا فروشندگانیکی از  ،جابجایی بازار و تغییر مکان فروش بوده است. برای نمونه
داشت ان میبیکه دیگری و یا این« رومخطرتر است میمن برای تهیه مواد به کینگستون که کم

 ایم، کمی دورتر از ایستگاه مترو، کمی دورتر از آن فروشگاهبینید که کمی دورتر رفتهمی اآلن»
های پلیسی نیز موضوع جابجایی فروش حتی مجریان برنامه «.ایمجا پخش شدهو در واقع در همه

در  (.Aitkena et.al. 2002:199-200) و افزایش فروش مواد را مالحظه نمودند دییتأمواد را 

 7330را که از آوریل  کانادا 7یک نمونه دیگر، محققان اثربخشی برنامه سرکوبی پلیس در ونکور

 رد کرده و، آغاز شد کنندگان به بخش درمانیو ورود مصرف های مواداختالل در بازار با هدف

ای ه منطقهب کنندگانمصرفکنندگان و عرضهبیان داشتند که این طرح تنها موجب گردیده تا 

همراه با  بر اساس پژوهش می و هوگ نیز (.wood et.al. 2004:1551) برونددیگر از شهر 

های دیگر رفته و پس از پایان برنامههای به مکان های سرکوبی، فروشندگان موقتاًبرنامه اجرای

بر این اساس،  (.May and Hough, 2001:158) گیرندهای فروش را از سر میپلیسی، فعالیت

ود شمی مواد مخدر حاصل دوفروشیخرای گذرا در فرایند وقفهدر نهایت  توان ادعا نمود کهمی

 شد. های بازار از سر گرفته خواهدانتخاب مکان جدید، فعالیت محضبهو 

دهنده تغییر مکان فروش مواد از سوی فروشندگان است. ها در ایران نشانهای مصاحبهیافته

کلی چند محله را برای فعالیت خویش انتخاب کرده تا در صورت اجرای  طوربهبرخی از آنان 

به تغییر مکرر مکان فروش مواد اشاره  04شماره  فروشنده طرح در یک محله به محله دیگر بروند.

                                                             
 اجرا گردید. در حومه شهر ملبورن (Footscray) منطقه فوت اسکریاین طرح پلیسی در . 1

2. Vancouver 
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شهرری، گاهی تو اتابک و گاهی هم تو شوش. فروشم. گاهی تو می چند جامن »کند می
 «رومطوری هر وقت پلیس یکی از این جاها بیاید، من یه جای دیگه میاین

 أمورانمگویان نیز بدون تعیین مناطق خاص برای فعالیت، در صورت وجود برخی از پاسخ

که دارای دو سال سابقه  05شماره  فروشندهدهند. برای نمونه، مکان فعالیت را تغییر می دائماً

هاشون زیاد باشه، اگر این محل باشه شوش اگه حضور و گشت» داردفروش مواد است، اظهار می
 «شومجا میهیعنی از یک محل به محل دیگر دائم جاب؛ رومغار میو یا مولوی یا دروازه آیممی

های معمول برای فروش موفق مواد مکرر یکی از شیوه صورتبهبر همین اساس، تغییر مکان 

گر تغییر مکرر برخی فروشندگان از پارک شوش به نیز بیان 00و  9 های شمارهاست. مشاهده

های اطراف در اوقات مختلف روز برای فروش مواد است. البته، بر پایه ها و کوچهخیابان

د و کننبرای خود قلمرو محلی تعریف می ی مواد عموماًهاها برخی فروشندهها و مشاهدهمصاحبه

شوند. تر موردی به قلمرو سایر موادفروشان نزدیک میهای پلیسی در کمبنابراین در موارد مداخله

ییر مدت پلیسی تغهای کوتاهبه همین جهت، منطقه مورد فعالیت خویش را تنها به دلیل طرح

ا و هها، خیابانهای مختلف و اماکن عمومی مانند پارکمنطقه در مکاندهند، بلکه در همان نمی

 کنند.ها فعالیت میکوچه

های جابجایی در بازار تمرکز محل فعالیت در خانه جدای از این موضوع، یکی دیگر از شیوه

ر محله دهایی که که برخی از فروشندگان مورد مصاحبه )مانند فروشندهو اطراف آن است. چنان

ها کنند( برای کاهش خطر بازداشت، فروش را به درب خانهها در منطقه شوش فعالیت میغربتی

به تشریح علت  73شماره فروشنده کنند. محدود نموده و از ورود به اماکن باز خودداری می

د با لگحکم که فروشم که در است و مدر خونه مواد میمن » پردازد:ترجیح فروش در خانه می
ها مواد در خانه مخفی در واقع آن« بیاید هزار و یک جاساز وجود داره مورمأ« هم باز نمیشه و تا

مشاهده  7دهند. ها میکرده و بیرون از آن به بازاریابی مشغول و پس از معامله مواد را به آن

 کنند.می دییتأگرفته نیز فروش در کنار درب منزل را صورت
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 ... پلیسی کنترلی تدابیر برابر در مخدر مواد فروش و خرید بازارهای واکنش

ها وجود چنین واکنشی ممکن است در بلندمدت موجب انتقال بازار های پژوهشبر اساس یافته 

بوده های پلیسی نمورد نظر طراحان و مجریان برنامه یروچیهبهشود. امری که مواد به مکان دیگر 

ازارهای د، بهای کنترل بازار مواد در کنار مراکز قبلی فروش موابا وجود برنامه بنابراین؛ است

و به نیازهای مشتریان آن منطقه پاسخ دهد. از سوی دیگر، تغییر دائم مکان  گرفتهشکلجدیدی 

 نماید.تر میپلیس سخت مأمورانفروش مواد نیز شناسایی فروشندگان را برای 

 جایی در گستره جرم ارتکابی: محدود کردن فروش به آشنایانهجاب .4
های ادامه ندادن به فعالیت کنندگان مواد وبازداشت عرضههای موجود، بر اساس دیدگاه 

 پیرو افزایش خطر دو واکنش بسیار مهمی است کنندگاناز سوی برخی دیگر از عرضه کارانهبزه

گران برای سنجش این موضوع پژوهشدهد. روی می های پلیسی در این حوزهطرح به دنبال که

 مواد در بازار را مطالعه نمودند. کنندگانعرضه بر پایه ادله تجربی، الگوی رفتاری

گر تغییر عملکرد برخی از فروشندگان از ارائه خدمات به های مطالعات موجود بیانیافته

ن تواند در اماکمی مشتریان آشنا و پرهیز از فروش به ناآشنایان است. البته، این موضوع هم

ها و ... صورت گیرد. برای عمومی مانند پارک خصوصی مانند خانه، باشگاه و هم در اماکن

فروشنده مواد مخدر، بیان داشتند که بسیاری از  75نمونه، ژاکوس و آندرا با مصاحبه عمیق با 

 ,Jacques and Andrea) کنندپرهیز می آنان از فروش به کسانی که در سوءظن پلیس هستند،

 ،است اهمیت شناخت خریدار در انجام معامله بیانگرهای مطالعات یافته (،222-224 :2014

کردند. های ناآشنا خودداری میکه فروشندگان مورد مصاحبه از فروش مواد به فروشندهطوریبه

 0می و هوگ این موضوع را در دو بازار مواد مخدر در لندن سنجیده و تغییر مدل بازار از بازار باز

های ههای مصاحبکه بر اساس یافتهچنانها مشاهده نمودند. هبه بسته را به دنبال افزایش مداخل

                                                             
1. Open Market 

تواند به هر شخصی آید که در آن فروشنده در فروش آزاد بوده و میشناسی بازاری از نوع باز به شمار میاز لحاظ واژه

 (.Uni, 2004: 9-10) رسانی کندخدمت
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مدت اههای کوتهای پلیسی را برنامهاین موضوع طرح دییتأدر هر دو بازار فروشندگان با  ها،آن

وش به های مختلف مانند فرتوان از طریق واکنشولی می ،زا هستندمشکل ظاهربهاند که پنداشته

 (.May and Hough, 2001: 154) کارانه ادامه دادهای بزهبه فعالیت یراحتبهدوستان 

گرچه ممکن است سود حاصل از  0ه بستهب تغییر آن از مدل باز واسطهبه هاادامه حیات بازار

فروش به ناآشنایان خواهد بود. هد، ولی به لحاظ کاهش ریسک، بهتر از دفروش مواد را کاهش 

از تبعات  یکی عنوانبهکه فروش به ناآشنایان با این شناسانباور برخی جرم در این شرایط، به

ی نفوذ ای مثبت از توانایلکن نشانه شود،های پلیس موجب از بین رفتن بازارهای مواد نمیمداخله

 (؛Caulkins, 2000) پنهانی است طوربهکنندگان به فعالیت به ساختار بازار و اجبار عرضه

ها به بازارهای بسته موجب کاهش خشونت در بازار چنین، کاهش بازارهای باز و تبدیل آنهم

تناسب مکنندگان در اماکن عمومی از نظر بهداشتی نیز تر مصرفمواد شده و به جهت حضور کم

بینی وقوع ، پیشرونیااز  (.Stevens, 2013) با رویکردهای کاهش آسیب استو هماهنگ 

 کهنیمههای کیفری نخواهد بود و های احتمالی به معنای نفی کارکردی مداخلهجابجاییبرخی 

 خشونت در بازارها کاهش یافته نکته مثبتی است.

گونه بازارها، های متعدد مبنی بر ازدیاد بیش از اندازه اینبا وجود این، نتایج پژوهش

به جهت  بودن این بازارنامرئی طرفکیدهد؛ از های پیشین را ضعیف نشان میاستدالل

تر کرده و از طرف دیگر در سخت پلیس مأموراناز سوی  نفوذ به آن را های پنهانی،فعالیت

کارانه زههای بلیتزیرا فروشندگان و خریداران به فعا؛ شودمجموع از حجم بازار نیز کاسته نمی

ای شناخت طرفین، سیمای حرفه اساسبر  دوفروشیخرگران، به باور پژوهش دهند.خود ادامه می

چندانی  ریتأثند توانگیرانه پلیسی نمیسختهای ه حتی برنامهدهد کنشان مییافته بازار را و انسجام

ری در این بازارها شناخت نسبت به مشت ،هابر اساس نتایج پژوهشبر مقابله با آن داشته باشند. 

                                                             
1. Closed Market 

رجیح گیرد و فروشندگان تبر مبنای شناخت طرفین صورت می یدوفروشخربازارهای بسته، بازارهایی هستند که در آن 

 (.Uni, 2004: 9-10) رسانی کننددهند که تنها به آشنایان و کسانی که شناخت کافی نسبت به آنان دارند، خدمتمی
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 ... پلیسی کنترلی تدابیر برابر در مخدر مواد فروش و خرید بازارهای واکنش

که وریبه ط ،دهدقرار می ریتأثتر را تحت حتی کسب سود بیشدارای چنان اهمیتی است که 

 :Tzvetkova et.al, 2016) نمودندبرخی از فروشندگان از معامله با مشتریان جدید پرهیز می

95.) 

گر عدم اعتماد برخی از آنان به ناآشنایان فروشنده در ایران نیز بیان 77با  های مصاحبهیافته

پلیس یا  مأمورانها از خطرهای معامله صوری توسط شود تا آنموجب می ین موضوعاست. ا

ها، چون پارکرغم فعالیت در اماکن عمومی همعلیبرخی از آنان مخبرین در امان باشند. حتی 

 دهند.ها خدمات خویش را تنها به آشنایان ارائه میها یا کوچهخیابان

فروشنده بیان داشتند که دایره فروش خویش را به آشنایان محدود  77نفر از  00خاص، طوربه

 فروشنده .تر حاضر به فروش به ناآشنایان نیستندحتی با پرداخت پول بیش عنوانچیهبهنموده و 

 دهیم. چون ازفقط به آشناها مواد می» کند:به انحصار ارائه مواد به آشنایان اشاره می 5شماره 

ای که برای فروش هایم هم نیستم چون به اندازهموراها و مخبرها واهمه داریم. نگران از مشتریمأ
مراه های فناورانه نظیر استفاده از تلفن هالبته، پیشرفت «های خودمم رو دارمام باشه مشتریروزانه

که  یاگونههبار آمده است گر در تغییر بازارهای باز به بازار بسته به شمعاملی تسهیل عنوانبه

 شود.های فروشندگان بازار با استفاده از تلفن همراه انجام میتر فعالیتبیش

ت دهنده وجود فرایندی اسرسد تبدیل بازار از حالت باز به بسته نشاندر مجموع، به نظر می

. دهندارائه میکه در آن فروشندگان برای رفع احساس ناامنی خدمات خویش را به آشنایان 

محدود نمودن مشتریان به اشخاص آشنا، امکان موفقیت برخی تدابیر مانند معامله صوری و یا 

 دهد.ای از بازار را نشان مییافتهانسجام استفاده از مخبرین را کاهش و شکل

 ها در بازار موادکاران؛ تعویض و تغییر نقشجایی بزههجاب .5

موجب هراس سایرین از  ،کنندگان موادموجود تمرکز بر بازداشت عرضههای بر پایه دیدگاه

هش ، کاکنندگان در بازار و افزایش قیمتفعالیت در بازار شده و در نهایت با کاهش عرضه

ف های پلیسی متعددی با هدشود. به همین سبب، مداخلهمی مقصود نهایی حاصل عنوانبهمصرف 
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ن کنندگان از ادامه ایمیل ساختن عرضهفعالیت در بازار، درصدد بیها و خطرهای افزایش هزینه

 کارانه است.های بزهفعالیت

هایی را شچال آمدهدستبهو بر اساس نتایج  مطالعات تجربی به سنجش این موضوع پرداخته

ود در سهای کنونی مطرح کرده است. بر پایه این مطالعات، در بازار مواد مخمداخله نسبت به

یدی را اشخاص جدقیمت،  شیازپشیبسرشار حاصل از مواد در بازار و به تبع آن انتظار افزایش 

تر که در نهایت موجب بازگشت مواد به قیمت اولیه و حتی پایینکند به فروش مواد تحریک می

ها سازمان ها وکاران حتی در میان گروهجابجایی بزه (.Kerr et.al. 2005: 214) شوداز آن می

این  شود. بوچاردکه به جای یک سازمان، سازمان دیگری جایگزین میشود؛ چناننیز مشاهده می

چون سیستم در کند. به باور وی بازار هممی مطرح 0پذیریانعطافموضوع را در قالب مفهوم 

شخاص و اسازی از طریق جایگزین های پلیسی(مداخله) یخارجهای برابر سطحی از شوک

پذیری تعادل از دست رفته را بازیافته و به جهت وجود حالت انعطافها مقاومت نموده و گروه

ها این های برخی پژوهشبر اساس یافته(. Bouchard, 2007: 329) گرددعادی برمیبه حالت 

ال حپذیرتر و در عین امر حتی موجب ورود اشخاص جدیدی به عرصه فروش مواد شده که خطر

 (.May et.al, 2005) تر از فروشندگان پیشین هستندخشن

ها در ایران موید جایگزینی نیروهای انسانی در بازارهای مواد های حاصل از مصاحبهیافته

ن که مقبل از این»: کندبه چرخه تغییر اشخاص در بازار مواد اشاره می 79فروشنده شماره است. 

جا نکه دستگیر شد من به جای اون ایکرد بعد از اینای کار میدیگهجا کار کنم شخص بیام این
هایی که تحت نظر وی فعالیت نیز با اشاره به بازداشت فروشنده 77شماره  فروشنده «هستم.

 هر چند وقت یکی از کارگرام گیر»: داردها با اشخاص دیگر بیان میکردند و جایگزینی آنمی
ض و تغییر ، تعویرونیا از« که برام بفروشهگذارم یا اینی دیگه رو بپا میمیفته و به جاش یک

گردد که بر اساس آن ای بسیار بدیهی محسوب میها در بازار مواد به جای حذف آن رویهنقش

                                                             
1. Elasticity 
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 ... پلیسی کنترلی تدابیر برابر در مخدر مواد فروش و خرید بازارهای واکنش

یر های پلیسی، به معنای موفقیت این تدابشدگان بر خالف ادعای مجریان برنامهکثرت بازداشت

 نیست.پلیسی 

رغم مواد علیپذیری و مقاومت بازارهای انعطاف در مؤثردر حقیقت، یکی از عوامل بسیار 

ذیرد. پگاه پایان نمیگیرانه مکرر و متعدد، وجود نیروی کاری است که هیچهای سختمداخله

یری پذیکی از عوامل مهم برای انعطافکنندگان در بازار مواد سازی عرضهجایگزین خصوصیت

ه این فعالیت ورود ب برایزیاد  موانع یابی به سود و نبود. دستهای پلیسی استطرحبازار در برابر 

تا با فروش مواد به سود بسیار دست  به این حوزه خواهد بود بسیاری از اشخاص انگیزه ورود

گری و داللی، واسطههای گرفتن نقشها نیز با برعهدهکنندهدر این زمینه، حتی مصرفیابند. 

کنندگان را در نقش مصرف 4شماره  فروشندهشوند. حمل مواد به فروشندگان بازار اضافه می

شان ها هم اکثرکنندهاند. مصرفاالن در بازار همه تو کار پخش»: نمایدبازارهای مواد توصیف می

ر ها در بازار مواد دنقش بنابراین ؛«گیرندکنند و در ازایش مواد میها داللی میبرای موادفروش

کننده گاه تنها نقش خریدار را داشته و گاه به که مصرفبه طوری ،حال تغییر و تعویض است

 گیرد.های فروش را از سر میچرخه فروش بازگشته و فعالیت

ازار بتوانند این ویژگی سرسختانه ترین رویکردهای پلیسی نمیدر مجموع، حتی اثربخش

ن مقامات ها در گفتمامواد را از بین ببرند. این درحالی است که شاخص افزایش میزان دستگیری

وجود این، به نظر  با 0کنندگان است.دادن مقابله موفق با عرضه رسمی امری معمول برای نشان

دید های جکنندهها و عرضهورود فروشنده واسطهبهپذیری بازار رسد این موضوع بر انعطافمی

 داللت دارد.

 

 

                                                             
درصد افزایش  77شدگان با میزان بازداشت 0050رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور در سال  یبرای نمونه، به گفته. 0

 رسیده است نفر 04333نیز این میزان  0054چنین در سال نفر رسیده است؛ هم 094333نفر به  778090از 
http://www.ghatreh.com/news/nn30686846 
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 جایی نوع مواد مخدر؛ تغییر نوع مواد مخدر مورد عرضههجاب .6

فرض که افزایش توقیف مواد مخدر موجب مقامات پلیس برای کنترل بازار مواد مخدر با این 

های مختلف و نسبت به های گوناگونی را در دورهگردد، برنامهکاهش حجم مصرفی مواد می

مواد  های پلیسی بر افزایش کشفیاتتمرکز فعالیت بنابراین؛ کنندمواد مخدر متعددی اجرا می

های پلیسی از این های زیادی با هدف ارزیابی مداخلهمخدر خواهد بود. در این راستا، پژوهش

 منظر صورت گرفته است.

ر خطر ممکن است افزون بکنندگان در بازار در پی افزایش ها عرضهبر اساس نتایج پژوهش

خ های پیشین است، به آن پاستر از نمونهافزایش قیمت با تولید مواد مخدر جدید که گاه ارزان

چنین، شود. همدهند. این موضوع در نهایت موجب تغییر نوع مواد مخدر در بازار مواد می

های دارای هارائه بستکنندگان ممکن است با توجه به کمبود مواد با افزودن ناخالصی به توزیع

اده م عنوانبهنمونه آن ارائه و معرفی کراک  ناخالصی پرداخته و سود خویش را افزون سازند.

 تحدهماالتیاین و کوکایین در اوایل جنگ علیه مواد مخدر در هروی رزان در مقابل کمبودمخدر ا

 دانندشناسان اوج شهرت کراک را به همین دهه منتسب میجرم کهیطوربه ،تاس

(Brownstein et.al, 2007: 53.)  فروشنده به دنبال  00 واکنشالکسلی به بررسی در استرالیا

گر نتایج مطالعه وی بیان .پرداخت 0های پلیسی نسبت به ماده مخدر کانابیسافزایش شدت مداخله

ه فروش ب شوند، بلکهاز بازارهای مواد خارج نمی کمبود کانابیسدر پی  فروشندگانآن است که 

وجود این موضوع موجب شد تا در  (.Loxley, 1998: 116-118) آورندآمفتامین روی می

د. هماهنگ با جایگزین آن گرد حتی نهایت الگوی مصرف از کانابیس به آمفتامین تغییر یافته و

دنبال  ین در استرالیا بهرغم کمبود هرویهای ارزیابی نشان داد که علیاین موضوع، نتایج پژوهش

 زیرااست؛ ، تغییر در میزان مصرف کلی حاصل نشده 7333ها از اوایل تشدید مداخله

 Bush) پرداختندو مواد محرک آمفتامین کنندگان به ارائه مواد مخدر جایگزین نظیر متعرضه

                                                             
1. Cannabis 
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et.al, 2004:2-3 های پلیسی ممکن است به افزایش قیمت و که برنامهرغم اینعلی(؛ بنابراین

ولی به دلیل عرضه مواد مخدر جایگزین، در نهایت  ،کاهش عرضه یک ماده در بازار بیانجامد

مدت کارا این تدابیر تنها در کوتاهآید. بر این پایه، اهداف مورد نظر طرح یا برنامه به دست نمی

ای برای تولید و فروش مواد مخدر جدید در بازار به حساب رسد و در بلندمدت بهانهبه نظر می

 آید.می

شده در ایران نیز واکنش فروشندگان به صورت تغییر نوع های حاصل از مطالعات انجامیافته

ین ترین علت تغییر الگوی مصرف از تریاک به هرویا بیشهکند. بر پایه پژوهشمی دییتأمواد را 

)قربانی؛ برسالنی،  کمبود و ناخالصی تریاک عنوان گردید 0085در خراسان شمالی در سال 

0050 :70.) 

به  0087کنندگان از اوایل توان در ارائه کراک در ایران از سوی عرضههمین جریان را می

د هایی ماننلذت باالی مصرف و در عین حال ارزان در مقایسه با نمونهای دارای بعد به عنوان ماده

 0085هرویین و تریاک مالحظه نمود. اظهارات رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور در سال 

تغییر الگوی مصرف مواد  روند» جریان تغییر نوع مواد مخدر مورد عرضه در بازار است. دیمؤ

ن کاهش یافته و جای خود را به هروئی شدتبه شدهکشفزان هروئین ای است که میگونهبه مخدر

تن تریاک،  9تغییر الگوی مصرف باعث شده تا قاچاقچیان به جای حمل  .دهدمی )کراک( فشرده

 0.«ننداجا کنند و به فروش برسکیلو کراک تبدیل کرده و به راحتی آن را جابه 933این مقدار را به 

العمل بازار در ارائه شیشه یا هرویین به جای کراک توان در عکسرا میتغییر نوع مواد مخدر 

برای  ایگیرانههای سختبا توجه به افزایش مصرف کراک در کشور برنامهنیز مشاهده نمود. 

 های موجود بازار موادکاهش حجم این ماده مصرفی در کشور اجرا گردید؛ لکن بر اساس یافته

اد مبارزه ست عرضه رکلیمد. به گفته شده است مواد مخدر جدیدی جایگزینمخدر مختل نشده و 

ها، کشفیات هرویین در کشور افزایش یافته گیریپس از افزایش سخت 0050با مواد مخدر در 

                                                             
1. http://www.salamatnews.com/news/24697 
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با توجه » ها به شکل ارائه هرویین به جای کراک است.که این به معنای واکنش بازار به مداخله
 03استان کشور در  00 از .هروئین در حال جایگزینی کراک است اک،به مقابله جدی با کر

ایش در حال افز کشفیات هروئینبه جای آن  و استان شاهد کاهش کشفیات این مخدر هستیم

 .«0است
کنندگان در قالب فروش مواد دارای ناخالصی نیز در العمل عرضهاز سوی دیگر، عکس

شده است. برای نمونه، اظهارات رئیس کارگروه کاهش تقاضای  دییتأگفتمان مقامات رسمی 

مواد مخدر کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ناخالصی در مواد را پس از افزایش شدت مقابله در 

 کاریبا توجه به افزایش قیمت شیشه سودجویان راه»دهد. می نشان 0054حوزه شیشه از سال 
مخدر  ان موادکنندگتر را به مصرفب اما با قیمت پایینبرای فروش شیشه از طریق تبلیغات کذ

راوان فقیمت این نوع شیشه با ناخالصی . این نوع شیشه ناخالصی زیادی دارد دهند کهپیشنهاد می
وجود ناخالصی  ربه خاطتر است و این نوع تبلیغات تر از قیمت شیشه با ناخالصی کمپایین 43تا  03

نیز وجود ناخالصی در  شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران ریدب« 7ت.فراوان اس

و  شدهاضافهکه مواد  یاگونهبهکیفیت مواد مخدر افت کرده است، »کرده است  دییتأمواد را 
 «0.به همراه دارد کنندگانمصرفهای موجود در مخدرها خطر جانی برای ناخالصی
شوندگان نماید. تمام مصاحبهمی دییتأها نیز کاهش کیفیت مواد را های حاصل از مصاحبهیافته

 نظراتفاقن های پیشیهای اخیر نسبت به سالدر کاهش کیفیت مواد اعم از هرویین یا شیشه در سال

 90روشنده فاند. زن کنندگان و تولیدکنندگان نسبت دادهداشته و افزودن ناخالصی را به توزیع

 صاًمخصوکه جنس وقتی»است کننده نیز بود، معتقد ( که مصرف0شونده شماره بهمصاحساله )
زنند. نمک چیزی است که جنس را خراب ها در شیشه جوهر نمک میتر شود، باالییکم

 .«کندنمی

                                                             
1. http://hamshahrionline.ir/details/258509 
2. http://www8.irna.ir/fa/News/81673272/ 

3. http://www.farhangnews.ir/content/89206 
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با کمبود یک ماده مخدر به هم بخورد، ولی  مدتکوتاهدر مجموع ممکن است تعادل بازار در 

فی مواد کنندگان با معردهنده آن است که در بلندمدت تولیدکنندگان و عرضهادله تجربی نشان

 دهند.جدید و یا افزودن ناخالصی، بازار را مدیریت کرده و به نیازهای مشتریان پاسخ می

 برآمد

ها و که به دنبال اجرای طرحبازار مواد بیش از آنها، فروشندگان در بر اساس نتایج پژوهش

احساس خطر نموده و بازار را ترک کنند، با تکیه بر برخی سازوکارها و های پلیسی برنامه

ر مبنای های سرکوبی پلیس ببرنامهدهند. در حقیقت، کارانه خویش ادامه میعملکردها به رفتار بزه

از ها که بر پایه توضیحات مذکور فروشندهشود، حال آنمیها اجرا یکسانی رفتار فروشنده

 کنند.شگردهای مختلف برای کاهش خطر بازداشت استفاده می

، سوکیدهنده فعالیت دو بازار باز و بسته در کنار یکدیگر است. از های پژوهش نشانیافته

از  ند.رسانرا به فروش می برخی فروشندگان با محدود نمودن مشتریان به آشنایان، مواد مخدر

سوی دیگر، برخی از آنان با اتکا بر شگردهای مختلف مانند جاساز، حمل مقادیر کم و ...ارائه 

های مختلف کنند. این شبکهباز فعالیت میهای کنندگان، در بازارخدمات خویش به کلیه مصرف

یازهای مشتریان گوی نرز مطلوبی پاسخاست به طاز فروشندگان در قالب بازار باز و بسته توانسته 

ر نوع مواد ، تغییشدهبازداشتفروشندگان  یجابهکنندگان جدید به بازار مواد باشد. ورود عرضه

همین  برسازد. پذیر میها انعطافمورد عرضه و یا افزودن ناخالصی، نیز بازار را در برابر مداخله

ناسب پذیری آن آگاه بوده و متبایستی به قابلیت انعطاف مواد مخدر، هایاساس در رابطه با بازار

ای به اتخاذ تدابیر کیفری برای مقابله با آن پرداخت. با وجود این، بسیاری از با چنین ویژگی

و  گیرندو یا بدون توجه به آن شکل می هاپذیری بازارتدابیر کیفری بدون آگاهی به انعطاف

 و کافی نسبت به یک پدیده، انتظار پیروزی آن تدابیر جانبههمهآشکار است که بدون شناخت 

 حاصل خواهد ماند.بی
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ی های پلیسی دارد؛ به بیانهای مهمی برای طراحان و مجریان برنامهوجود چنین نتایجی داللت

ی های پلیسای مهم به هنگام تدوین طرحهای پلیسی مسئلهدیگر، آگاهی به نتایج ناخواسته برنامه

ر این گذاران دو اجرای آن است. در واقع، شناخت سبک رفتاری فروشندگان مواد برای سیاست

حوزه دارای اهمیت است؛ از این حیث که وجود چنین موضوعی پاسخی به چرایی عدم اثربخشی 

گیرانه چنین تعیین کیفرهای سختهای گوناگون ناظر بر کنترل بازارهای مواد مخدر و همبرنامه

های مذکور العملهای پلیسی با توجه به انتظار وجود عکسبر افزایش شدت مداخله دیتأکست. ا

توان با دهد. این در حالی است که میها را کاهش میاز سوی فروشندگان اثربخشی مداخله

 -کارانههای بزهخاص پیشگیری از اعتیاد، انگیزه اصلی این فعالیت طوربهتمرکز بر محور تقاضا و 

ه برنگ ساخته و از این طریق موجبات اختالل در بازار را فراهم آورد. را کم -یعنی کسب سود

نندگان و کهای ناظر بر پیشگیری از اعتیاد، درمان مصرفهمین جهت، بایسته است تا سیاست

ن های کلی در ایتری در تدوین سیاستبیش مراتببههای کاهش آسیب اهمیت اجرای برنامه

 حوزه داشته باشد.
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 شوندگان: مشخصات مصاحبه1پیوست 

 طول مدت مصاحبه تاریخ انجام مصاحبه مکان مصاحبه شوندهمصاحبهمشخصات  شماره

 33: 48 0/00/0054 دروازه غار فروشنده مواد مخدر 0

 فروشنده مواد مخدر 7
 محله شوش

 33:  90 03/00/0054 ها()غربتی

 0:  43 0054/ 00/ 73 دروازه غار مخدرفروشنده مواد      0   

 0:  07 09/00/0054 دروازه غار فروشنده مواد مخدر 4

 فروشنده مواد مخدر 9
 محله شوش

 33:  93  0054/ 70/00 )پارک(

 فروشنده مواد مخدر 9
 محله شوش

 0:  33 0054/ 00/ 70 )پارک(

 0:  34 0054/ 74/00 محله شوش فروشنده مواد مخدر 7

 فروشنده مواد مخدر 8
 محله شوش

 0:  38 0054/ 00/ 74 )پارک(

 فروشنده مواد مخدر 5
 محله شوش

 33:  90 0054/ 00/ 79 )پارک(

 فروشنده مواد مخدر 03
 محله شوش

 33:  47 0054/ 00/ 79 )پارک(

 فروشنده مواد مخدر 00
 محله شوش

 ها()غربتی

78 /00 /0054 09  :0 

 فروشنده مواد مخدر 07
 محله شوش

 0:  08 0054/  00/ 03 )پارک(

 فروشنده مواد مخدر 00
 محله شوش

 0:  73 0054/ 00/ 00 )پارک(

 فروشنده مواد مخدر 04
 محله شوش

 0:  09 0054/ 00/ 7 )پارک(
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 فروشنده مواد مخدر 09
 محله شوش

 33:  08 0054/ 00/ 7 ها()غربتی

 فروشنده مواد مخدر 09
 محله شوش

 33:  99 0054/ 07/ 9 ها()غربتی

 فروشنده مواد مخدر 07
 محله شوش

 0:  77 0054/ 07/ 9 ها()غربتی

 0:  00 0054/ 07/ 7 دروازه غار فروشنده مواد مخدر 08

 0:  07 0054/ 07/ 5 دروازه غار فروشنده مواد مخدر 05

 فروشنده مواد مخدر 73
 محله شوش

 0:  43 0054/ 07/ 00 ها()غربتی

 فروشنده مواد مخدر 70
 محله شوش

 33:  90 0054/ 07/ 07 (ها)غربتی

 فروشنده مواد مخدر 77
 محله شوش

 0:  93 0054/ 07/ 07 (ها)غربتی

 فروشنده مواد مخدر 70
 محله شوش

 0:  00 00/07/0054 )پارک(

 33: 97 0054/ 07/ 09 دروازه غار فروشنده مواد مخدر 74

 7: 03 0054/ 07/ 07 دروازه غار مواد مخدرفروشنده  79

 33:  99 0059/ 03/8 دروازه غار فروشنده مواد مخدر 79

 33: 40 0059/ 8/ 03 بازار بزرگ تهران فروشنده مواد مخدر 77
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 های غیرمشارکتی:: مشخصات مشاهده2 وستیپ
 

محل  مدت مشاهده تاریخ مشاهده مورد مشاهده شماره

 مشاهده

 دقیقه 03 09/00/0054 فروش مواد هنگام ظهر 0
محله 

 غاردروازه

7 
فروش مواد به هنگام عدم حضور 

 0054/ 00/ 70 مأمور
در طول زمان حضور در 

 میدان

محله 

 غاردروازه

 محله شوش دقیقه 43 00/07/0054 فروش توسط فروشندگان دیگر 0

4 
فروش مواد به هنگام عدم حضور 

 مأمور

در طول زمان حضور در  0054/ 74/00

 میدان

محله 

 غاردروازه

 محله شوش ساعت 0 0054/ 07/ 5 تغییر مکرر مکان فروش مواد 9

9 
فروش مواد به هنگام عدم حضور 

 0054/ 00/ 79 مأمور
در طول زمان حضور در 

 میدان

 محله شوش

7 
استفاده از جاساز انسانی برای 

 دقیقه 09 0054/  00/ 03 فروش مواد
 شوشمحله 

8 
فروش مواد به هنگام عدم حضور 

 0054/ 74/00 مأمور
در طول زمان حضور در 

 میدان

 محله شوش

5 
)اشیا( برای  استفاده از جاساز

 دقیقه 73 7/07/0054 فروش مواد
محله 

 غاردروازه

 محله شوش دقیقه 03 0054/ 00/ 7 فروش توسط فروشندگان دیگر 03

 0054/ 00/ 00 تغییر مکرر فروش مواد 00
در طول زمان حضور در 

 میدان

 محله شوش

 محله شوش دقیقه 09 9/07/0054 خانه فروش در کنار درب 07

 9/07/0054 خانه فروش در کنار درب 00
در طول زمان حضور در 

 میدان

 محله شوش
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   مواد مخدر،  یدوفروشخرارزیابی مداخله پلیس در کنترل بازارهای »( 0084)فرجیهاا، محمد

اندرکاران مبارزه با مواد مخدر ، گزیده مقاالت آموزشاای برای ارتقاء دساات «در علوم جنایی

در ایران، جلد نخسات، کمیته معاضاادت قضاایی و سااتاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با   

 .مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران

 فصااالنامه مطالعات «انتظامی مقابله با فروش مواد مخدراجرای الگوی »( 0054)، علی یدیمؤ ،

  .07-49 ماره بیست و چهارم و بیست و پنجم: صصمبارزه با مخدر، سال هفتم، ش

 ،الگوی تغییر بر مواد ناخالصی و کمیابی تأثیر میزان»( 0050)برسالنی، شهال  محسن؛ قربانی 

 دانش ، فصاالنامه«بجنورد( شااهرسااتان  موردی نمونهپرخطر ) به خطرکم از مواد مصاارف

 .40-75ششم: صص  شماره دوم، شمالی، سال خراسان انتظامی

 

 Aitken, C., Moore, D., Higgs, P., Kelsall, J., & Kerger, M. (2002). "The 

impact of a police crackdown on a street drug scene: evidence from the 

street". International journal of drug policy, 13(3): pp. 193-202. 
 Baveja, A., Jamil, M., & Kushary, D. (2004). "A sequential model for 

cracking down on street markets for illicit drugs". Socio-Economic 

Planning Sciences, 38(1): pp. 7-41. 
 Bouchard, M. (2007). "On the resilience of illegal drug markets". Global 

crime, 8(4): pp. 325-344. 
 Brownstein, H. H., & Taylor, B. G. (2007). "Measuring the stability of 

illicit drug markets: Why does it matter?". Drug and alcohol dependence, 

90, S52-S60. 
 Bush, W., Roberts, M., & Trace, M. (2004). Upheavals in the Australian 

drug market: heroin drought, stimulant flood. Beckley foundation drug 

policy programme. 
 Caulkins, J. P. (2000). "Measurement and analysis of drug problems and 

drug control efforts". Criminal justice, 4: pp. 391-449. 



  
 
 

 
 

095 

 
 

 ... پلیسی کنترلی تدابیر برابر در مخدر مواد فروش و خرید بازارهای واکنش

 Fader, J. J. (2016). "Selling Smarter, Not Harder: Life Course Effects on 

Drug Sellers’ Risk Perceptions and Management". International Journal 

of Drug Policy. 
 Jacobs, B. A. (1996). "Crack dealers' apprehension avoidance 

techniques: A case of restrictive deterrence". Justice Quarterly, 13(3): 

pp. 359-381. 
 Jacques, S., & Allen, A. (2014). "Bentham’s Sanction Typology and 

Restrictive Deterrence A Study of Young, Suburban, Middle-Class Drug 

Dealers". Journal of drug issues, 44(2): pp. 212-230. 
 Kerr, T., Small, W., & Wood, E. (2005). "The public health and social 

impacts of drug market enforcement: A review of the evidence". 

International journal of drug policy, 16(4): pp. 210-220. 
 Loxley, W. (1998). "Weed or speed? Convicted drug dealers’ views of 

substitutions in the Western Australian illicit drug market to 1992". 

International Journal Of Drug Policy, 9(2): pp. 109-118. 
 May, T., & Hough, M. (2001). "Illegal dealings: The impact of low-level 

police enforcement on drug markets". European Journal on Criminal 

Policy and Research, 9(2): pp. 137-162 
 May, T., Duffy, M., Few, B., & Hough, M. (2005). Understanding Drug 

Selling in Local Communities. Joseph Rowntree Foundation: York. 
 Moeller, K., Copes, H., & Hochstetler, A. (2016). "Advancing restrictive 

deterrence: A qualitative meta-synthesis". Journal of Criminal Justice, 

46: pp. 82-93. 
 Stevens, A. (2016). Applying harm reduction principles to the policing 

of retail drug markets. Modernizing drug law enforcement report 3. 

Lancet. 
 Tzvetkova, M., Pardal, M., Disley, E., Rena, A., Talic, S., & Forberger, 

S. (2016). "Strategies for a risky business: How drug dealers manage 

customers, suppliers and competitors in Italy, Slovenia and Germany". 

International Journal of Drug Policy, 31: pp. 90-98. 
 Unit, E. I. (2004). Reducing the impact of local drug markets. A research 

review: Scottish Executive Effective Interventions Unit. Towards an 

integral and integrated drug Policy: Pearls and Pitfalls.  
 Werb, D., Bouchard, M., Kerr, T., Shoveller, J., Qi, J., Montaner, J., & 

Wood, E. (2011). "Drug dealing cessation among a cohort of drug users 



 
   

 
  
  

711 
 1397وسوم، تابستان فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیست

in Vancouver, Canada". Drug and alcohol dependence, 118(2): pp. 459-

463. 
 Wood, E., Spittal, P. M., Small, W., Kerr, T., Li, K., Hogg, R. S.,& 

Schechter, M. T. (2004). "Displacement of Canada's largest public illicit 

drug market in response to a police crackdown". Canadian Medical 

Association Journal, 170(10): pp. 1551-1556. 

 های مورد استفاده سایت

 http://www.salamatnews.com/news/24697 

 http://hamshahrionline.ir/details/258509 

 http://www8.irna.ir/fa/News/81673272/ 

 http://www.farhangnews.ir/content/89206 

 http://www.ghatreh.com/news/nn30686846

http://www.salamatnews.com/news/24697
http://hamshahrionline.ir/details/258509
http://www8.irna.ir/fa/News/81673272/
http://www.farhangnews.ir/content/89206
http://www.ghatreh.com/news/nn30686846


 

   

     

322 
Journal of Criminal Law Research, Vol. 6, No. 23, Summer 2018 

  

 

Reactions of Drugs Markets to the Police Intervention: Reduction or 
Displacement 

Azadeh Sadeghi1 – Muhamad Farajiha2 

(Received: 19/ 1/ 2017 - Accepted: 28/ 6/ 2017) 
 

 

Abstract 
Increasing the costs and risks of crimes has been emphasized in the police controls 
of drug markets to make dealers reluctant to be engaged in the market or even 

arrest them. From this viewpoint, reactions of drug markets and dealers against 

these programs determine their effectiveness. Hence, the main question is how 
drug markets respond to the police programs? Do these policies decrease 

supplying of drugs or the main parts of such markets are faced with the temporal, 

tactical, and geographical displacements? In this study, three methods are used: a) 
deep interview with 27 drug dealers b) non-participant observation of drug dealers 

activities in the drug market, and c) discourse analysis of formal official.  The 

Findings suggest that dealers manage the risks in drug markets by different 

strategies: Changing times of selling drugs, using different techniques such as 
carrying a few drugs, changing market place, selling drugs to friends, etc. From 

this point of view, staying in the drug market and selling drugs challenge the 

effectiveness of police intervention in drug markets. Moreover, the entry of new 
dealers, change in the type of drugs and adding impurities in the drugs make police 

interventions ineffective. 
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