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 های مواد پاتوق

است كه با تورق تاریخ دو دهه اخير مصرف مواد  جدیدفرهنگ اعتياد در عصر بخشي از خرده« های مواد پاتوق»

سال هم عمر  ٢0در اعتياد كه  يزیستهمكنيم. مدلي از پيدا مي ٨0در اوایل دهه  را نرد پای ظهور آدر پایتخت، 

تواند برخوردار است كه مي يدهي پيچيده و منظمنكرده اما امروز از چنان سلسله مراتب قدرت و ساختار و سازمان

 .گيردمورد تحقيق پژوهشگران حوزه اعتياد قرار 

دهد كه سه نوع پاتوق در پایتخت وجود در تهران نشان ميمواد های شناسي پاتوق، گونهتحقيقاته استناد نتایج ب

دروني پاتوق، مراجعان، صاحبان و محافظان پاتوق، سلسله مراتب قدرت و دارد و هر نوع، بنا بر بافت پيراموني و 

های ، سه گونه مشخص پاتوق«خالزیر»و « شوش»، «فرحزاد»و  است ، از گونه دیگر منفك شدهنحوه عرضه مواد

 پایتخت هستند. 

 

ساخت محصور شده و دره فرحزاد شامل چندین پاتوق است. در این گونه، پاتوق معموال با موانع طبيعي یا انسان

ها بسيار سخت است و برای رسيدن به پاتوق ، دسترسي به پاتوقآن كه در دره واقع شده استبه دليل موقعيت 

گونه، سلسله مراتب  پذیر نيست. در اینید مسير بسيار دشواری را طي كرد و رسيدن به پاتوق با اتومبيل امكانبا

ترین رده قدرت، زنان و كودكاني هستند كه در پاتوق رفت و آمد وجود دارد. پایين ساختاریافته ایقدرت 

مورد یت دیگران باشند و البته، كننده مواد هستند. معموال كودكان و زنان باید تحت حماكنند و مصرفمي

كننده مواد هستند كه به طور موقت، یا در تمام گيرند. رده دوم، مردان مصرفقرار مي نيز كشيسوءاستفاده و بهره

 ها در پاتوق زندگي كنند. رده سوم، فروشنده مقيم وروز در پاتوق مستقر هستند و ممكن است ماهساعات شبانه



توسط قاچاقچي  كه چوبدارهای گونه فرحزاد، معموال محافظاني دارد موسوم به ند. پاتوقمحافظان پاتوق هست

 و دنتهدید ك بازار مواد رااگر خطری  .دكنمحافظت مي در پاتوق مواد بازاراز  استخدام و )پاتوق دار( غيرمقيم

را  باالخص ترازودار یا فروشنده مقيم اعضای پاتوقشود،  بخواهد اجراپاتوق  درنيروی انتظامي  حمالت ضربتي

ست كه مالك آن محدوده دار اهای گونه فرحزاد، پاتوق. باالترین رده قدرت در پاتوقشونداز منطقه دور آگاه تا 

شود و اوست كه دار تامين ميهای گونه فرحزاد، به واسطه پاتوق. كل مواد توزیع شده در پاتوقجغرافيایي است

كند. ا تعيين ميشيفت توزیع و حتي محافظت رو گيرد، چه كسي، در چه ساعتي مواد را در پاتوق توزیع تصميم مي

افراد با كنند؛ ه مالي پاتوق را تامين ميدر پاتوق گونه فرحزاد، اقشار دیگری هم حضور دارند كه بخشي از چرخ

كننده كننده مواد و تحت حمایت یك مصرفمصرف ،فعاليت نداشتهكه الزاما در پاتوق  اجبار معيشتي جنسي

 فعاليت مي كنند. این افراداز پاتوق خارج شده و  شانهای مواد مصرفيدار هستند و برای تامين هزینهترازویا دیگر 

ند. قشر دوم، فروشندگاني هستند كه گردبه پاتوق برمي مجددا تهيه و درآمد حاصل را برای تامين مواد مصرفي

هم هستند، با ایجاد بازار  مواد كنندهها در پاتوق بمانند و پاتوق را ترك نكنند. آنها كه مصرفممكن است ماه

كنندگان؛ مواد خوراكي و پایپ و فندك را بر عهده ين اقالم مورد نياز مصرفكوچكي در حاشيه پاتوق، تام

های ها در ساعتاین پاتوق تردد درساعته و حداقل در دو شيفت كاری فعال است اما  ٢4ها معموال دارند. این پاتوق

با تاریكي هوا، روز متفاوت بوده و معموال در ساعات روز و هوای روشن، مراجعات كمتر است و مختلف شبانه

 یابد.افزایش مي

 

دروازه غار و هرندی فعال است. دسترسي به این نوع از شوش، های موسوم به گونه شوش، در ترین پاتوقمعروف

های شهر تهران ایجاد شده و این قابليت را دارد كه در یك ها بسيار آسان است چون اغلب، در پاركپاتوق



های گونه شوش در شهر تهران زیاد است. ساعات كار . تعداد پاتوقیابدمحدوده جغرافيایي جمع شود یا گسترش 

كه محافظت از  كنند. چراساعت یا كمتر است و از سلسله مراتب گونه فرحزاد پيروی نمي 1٦ها، این پاتوق

، چندان آسان نيست و مختلفمكرر افراد  و تردداتوق ها، به دليل سهولت دسترسي به پفروشنده در این پاتوق

ها، فروشنده مواد، راس ساعتي وارد نيروی انتظامي، به سادگي امكان ورود دارد. به همين دليل، در این پاتوق

كند اما معموال، پاتوق شده و مواد را ظرف مدت كوتاهي؛ حداكثر یك ساعت توزیع كرده و پاتوق را ترك مي

سيكلت هستند و نقش محافظ فروشنده را دارند تا در صورت وقوع درگيری یا رهمراهاني دارد كه راكب موتو

ها، فروشنده حضور دایم یا طوالني ورود ماموران انتظامي، فروشنده را فراری دهند. به دليل آنكه در این نوع پاتوق

شوش  در گونه را مراتب قدرت قابل توجهيندارد، از قدرت محدودی هم برخوردار است و بنابراین، سلسله 

 .ها هستنداز اعضای ثابت این پاتوق و كنندگان مقيم و غيرمقيم،مصرف افراد با اجبار معيشتي جنسي، توان دید.نمي

 

های گونه فرحزاد و شوش، افراد در یك سازه مستقر نيستند. اگرچه كانال آب هم كه گاهي معتادان در پاتوق

های گونه فرحزاد و شوش، تواند یك سازه باشد اما به طور خاص، پاتوق، ميبرندخيابان خواب به آن پناه مي

ای است كه محل مصرف و خرید و فروش مواد داخل ساختمان نيستند در حالي كه گونه خالزیر، معموال خانه

ای ست و برافروشنده مواد  خانه، مستاجر/مالكای است و اجاره/ای كه ملك شخصياست. خانه

در همان  یاكند كه بعد از تست رایگان مواد و در صورت تمایل، خرید وكنندگان، این امكان را فراهم ميمصرف

 این گونه پاتوق ساعات كارمحل، مصرف كنند مشروط بر اینكه بعد از مصرف، بالفاصله خانه را ترك كنند. 

امنيتي های گونه خالزیر، . در پاتوقساعت است و صاحب خانه، در باالترین سطح قدرت قرار دارد ٢4كمتر از 

عموال های گونه فرحزاد یا حتي محافظان گونه شوش وجود ندارد اما امنيت این پاتوق، مپاتوق چوب دارانمشابه 

های منتهي به خانه یا فضای بيروني اطراف خانه را زیرنظر شود كه كوچهای تامين ميتوسط دوربين مدار بسته



هایي متروك و فرسوده كه قدیم ایران است؛ خانه« خانهكششيره» ، نوع امروزیِ«خالزیر»های گونه دارد. پاتوق

 .كردرا فراهم ميمصرف مواد با پرداخت رقم اندكي، امكان بيتوته چند ساعته برای 

، در گذر زمان فقط تغيير شكل داده و به تناسب «فرحزاد»و « شوش»های ها، بر خالف گونهاین نوع از پاتوق

دهان به  ،، اصطالحي بين نخستين نسل از فروشندگان شيشه٨0تر شده است. از نيمه دهه الگوی مصرف، مدرن

و « قاليشوها»و « هااوراقچي»دوام كوچه های سست و بيهایي در خانهاتاق«. ایاجارههای اتاق»چرخيد؛ دهان مي

رفت برای چشيدن نخستين دودهای كه ساعت به ساعت با رقمي اندك، اجاره مي« هاگود عرب»و « پزخانه صابون»

 كرد.خانه را تامين ميهای نازل، هزینه نگهداری و معموال ساكني نداشت و صاحب خانه، با همان اجاره« شيشه»

 در ادامه به روایت بازدید ميداني پاتوق شوش خواهيم پرداخت. 

 

 روز بارانی زیبایی است البته برای آنهایی که چتر دارند! 

د انبازدید را فراهم كرده  مينه اینبا استاد عزیزمان خانم دكتر عشرتي كه ز یكي از ميادین جنوب شهر تهراندر 

 آدم ها پياده و سواره با موتور و حتي گاری درهم و برهم تردد دارند. ،باراني تردد لوغ و پرروز ش قرار داریم.

اكنون با درمان بوده و  مواد كه روزگاری از افراد درگير مصرفاست فردی  راهنمای ما در این بازدید پر هيجان

گرمي مي كنيم و سریع وارد  حوالپرسياخيلي زود سر مي رسد  اجتماعي است. هميار و هميت و پشتكار خود

و  شویمبا پاتوقهای اطراف محل بازدید آشنا عجله دارد كه هر چه زودتر  او كوچه های اطراف ميدان مي شویم.

 .به علت وجود باران تعداد افراد در دسترس بسيار كمتر از روزهای عادی است اعالم ميدارد كه

چهارشنبه با همت خيرین هر  كه گفته ميشودبرخوردیم اهل بيت)ع(  محبانحسينيه به آن حوالي همان ابتدا و در 

در همين  .قرار مي دهد درگير اعتياد افراددر اختيار ، استحمام و كمك نقدی اجتماعي از جمله غذا خدمات

مصرف نفر از شاهد حضور حدود پنجاه  كوچك و باریك، منطقه، به كوچه ای باریك وارد شدیم. در این كوچه

سپس وارد كوچه دیگری شدیم، در این كوچه  یر باران دور هم جمع شده بودند.در زمواد بودیم كه  كنندگان

مقداری زباله ریخته شده بود و تعدادی از مصرف كنندگان مواد حضور داشتند كه یكي از آن ها كيسه ای 

، فردی با صدای بلند فریاد زد پالستيكي را روی سرش انداخته و مشغول مصرف مواد بود. با حضور ما در كوچه

و افراد از آن جا متفرق سریع زباله ها را جمع كنيد و كسي در كوچه نباشد. بالفاصله زباله ها جمع آوری شد 

روشنده مواد هستند و برای جلوگيری از شكایت مردم محله به پليس، به این شدند. راهنما توضيح داد كه ایشان، ف



، در دسته های سپس، وارد پارك ميثاق مي شویم. در این پارك به صورت پراكنده قبيل فعاليت ها نيز مي پردازد.

راهنما از یكي از افراد حاضر در پارك سوال مي كند  راد مصرف كننده مواد حضور دارند.اف نفره، ٨ الي 7تا  3

افراد را متفرق كرده كه امروز پليس در پارك حضور داشته است؟ فرد پاسخ مي دهد كه پليس گشتي داشته و 

با یكي از افراد در خصوص مصرف مواد پرس و جو مي كند و وی پاسخ مي دهد  است اما دستگيری نداشتند.

. به نظر مي رسد حریم خصوصي برای وی اهميت داشته و تمایلي به صحبت "ننده مواد نيستممن مصرف ك"كه 

 در مورد شرایط خودش ندارد. 

بوده و  افور، استفاده از بدر این بخش از شهر تریاك يرایج ترین شيوه مصرف تدخينكه  ميدهدتوضيح  راهنما

 صورت و لب در ميان افراد حاضر در پاتوق، برخي را با زخمهایي بر .سنجاق و سيخ هم  و بعد "قلقلي" سپس

احتماال ناشي از رفتارهای وسواس ) مشاهده كردیم كه راهنما این زخمها را به مصرف شيشه مرتبط ميدانست

  (.چاله چوله های صورتكندن  یگونه

دیم و سوالي در ذهن شكل گرفت كه مصرف كنندگان های مختلف مواد پرس و جو كرحين بازدید از قيمت

 بودند، هزینه مواد خود را چگونه تهيه ميكنند؟ راهنما خيابان خواب مصرف كنندگان موادپاتوق كه اكثریت آنها 

زد "كه به آن  كاال با تاس و یا ورق،یا مبادلهگونه ای هستند كه قمارهای بازی درگير افراد این بيشتر داد توضيح

 .سازندمي مهيا، هزینه مواد خود را دزدی های خرداوری ضایعات و در نهایت و یا جمع گویند مي "و بند

به مكان  ،حين جابجایي در بين پاتوقهای مختلف محله هرندی

)كه هم اكنون وجود خارجي ندارد( رسيدیم خانه خورشيد سابق 

مركزی  به چشم ميخورد.بهاران اقامتي  مركز طرف تر ي آنمو ك

 بهبود یافته از بيماری اعتيادآموزی افراد كه مخصوص حرفه

 معرفيبا ارایه بهبود یافته مرد بيماران مركز اقامتي در این است. 

توانند در آن مي و سایر ارگانهای حمایتي از سازمان بهزیستينامه 

های ز )شامل كارگاهمركاكن شده و در كارگاههای موجود در س

و مردانه دوز، كارگاه توليد كيف و كفش و خياطي زنانه دوز 

و یا بيرون از آن اشتغال داشته و  كارگاه صنعتي برشكاری(

 كنند. سپریرا  عاری از موادزندگي 



به قهوه خانه ای در آن حوالي مراجعه كردیم و راهنما از چند و چون درگيری خود به بيماری جهت رفع خستگي 

حتي در آن زمان جلوتر از  .ولي هرگز در محل خودم خالف نكردم ،بچه نازی آباد بودم» :گفتياعتياد سخن م

به صورت تفنني استفاده  مي دانيد چه چيزی باعث شد كه من به اعتياد روی آوردم؟ .بچه های محل خود بودم

، كشمقسم خوردم كه نمي كشي؟نمي مواد را به روح مادرم قسم داد كه تومیك بار پدرم  . در همين روزها،كردم

)اشاره دارد به اعتقاد به اینكه این دروغ  از آن به بعد شروع به مصرف خوراكي تریاك كردم خوردم.چون مي

به های همسر و پيگيری افراد خانواده نهایت با تالش درراهنما  «.عامل گسترش اعتياد و دامن سوزی وی شد(

خدمت رساني مشغول  یكي از سازمان های مردم نهاد به عنوان هميار اجتماعيم اكنون در ه و هدرمان روی آورد

 مي باشد. مصرف كنندگان مواد خيابان خوابجامعه  عمدتا به

ترازو  .ری هستم بچه شهر»: زدمجيد یكي دیگر از افراد بهبود یافته حاضر در جمع چنين خاطرات خود را رقم مي

واسطه همد نسبتا خوبي داشتم كه تماماً بآكردم و درخرید و فروش مياتوبان آزادگان ضایعات  كنارخریده بودم و 

وقتي آدم مصرف مي كند عين خيالش  .به این كار ادامه دهم بعد از ترك دیگر نتوانستم اد هدر ميرفت.مصرف مو

  «.نيست

او اكنون چند سال است كه بهبود یافته 

شغلي و  در شرایط مناسباست و 

اما هنوز در برگشتن سر ميبرد، همعيشتي ب

وقتي راجع به  داشته ومشكل  هخانوادبه 

كند غمي سنگين پدرش صحبت مي

دیدن  یآرزوو از  شاندهپوچهره اش را 

گوید كه هشت سال و فرزندش مي پدر

  گذرد.دیدارشان مي نخریاز آ

 شود.پر و خالي مي ،بهبودیافتگان خاطره شنيدن و سيني های چای در حين گرفتهشدت بيشتری  باران



های مصرف پاتوق بيشتردر ادامه راه و در جستجوی 

 را همدیگر همه، .شویمميوارد  ميثاق پاركبه 

 هستند مواد كنندهمصرفیت حاضر اكثر. شناسندمي

و  و با مشاهده حضور افراد غریبه با شك و تردید

شوند. نظاره گر مي دلهره و اضطراب، اما پر سوال

یكي از سازمان ارایه خدمات سيار در مورد  راهنما

-و ابراز ميدهد پارك توضيح مياین در  مردم نهاد

خدمات ارائه مي این تگي به صورت هف دارد

كه  است مركزی ،مردم نهاد سازماناین  شود.

برای ارائه خدمات گروههای هدف یكي از 

همياران  هستند.كننده مواد افراد مصرف ،آنها

این مركز هر روز صبح با مراجعه به  اجتماعي

، مددجویان این مراكز اقامتي ثابت و سيار

منتقل كلينيك درمان به  مراكز را برای پيگيری

كه از سوی این  حمایتي خدمات كنند.مي

مراقبت های توان به خدمات مي خدماتكه از جمله این  بودهشود، رایگان های هدف ارائه ميمركز به گروه

نياز به دسترسي به  مددجویانو مددكاری اجتماعي اشاره كرد. هنگامي كه  ،روانشناسيروان پزشكي و ، اوليه

، همچنين .شوندداده ميارجاع  تخصصيهای ی از درمان داشته باشند، آنان به بيمارستانتر سطح پيشرفته

جلسات  و اینشركت كرده روانشناسان و مددكاران همياران اجتماعي، با حضور جلسات گروهي مددجویان در 

و عوارض ناشي از مصرف هپاتيت، سل ایدز،   ي مانندهایبا بيماری شنایيبا هدف آموزش و آآموزشي گروهي 

 .شودبرگزار مي بيش مصرفي مواد از جمله

دليل این امر  ،)علي الخصوص زنان(در پاتوقراهنما با اشاره به وجود تعدادی سگ در كنار برخي از افراد حاضر 

 كند.محافظت از خود در مقابل آسيب و مزاحمت سایرین عنوان ميرا 



در این بين با زني با ظاهری متفاوت برخورد كردیم كه به گفته راهنما این قبيل افراد حاضر در پاتوق در دو دسته 

حضور  جای دارند: یا از اقوام و خانواده افراد حاضر در پاتوق هستند و در پي یافتن عزیزان خود در این محل

 شوند.مي مشاهدهدر آنجا  شده پاتوق وارد ،دارند و یا از افراد تازه وارد به عرصه اعتياد بوده كه جهت تامين مواد

صحبت به ميان آمد. یكي  خودیار در محله شوشهای گروه محل گردهمایي به پاتوق بعدی در موردحين عبور 

غيرانتفاعي از زنان و مرداني است كه  یك انجمنمي باشد كه  گمنام ناركوتيك های خودیار،های از این گروه

 بهبودی حال در افراد از متشكل ،انجمن این. است بوده شانزندگي آنها در اصلي مشكل، اختالل مصرف مواد

 .كنند حفظ را( مخدر مواد از) خود بهبودی هم كمك به تا آیندمي هم گرد منظم طوربه كه است

 مصرف كنندگان مواد غير انتفاعي، بين المللي و برخاسته از بطن اجتماع تشكيالتي (NA) انجمن معتادان گمنام

تشكيل و اولين جلسه آن در جنوب كاليفرنيا برگزار شد.  1953مي باشد كه با هدف بهبودی معتادان در جوالی 

ع به سرعت در تمامي جوام  NA،بهبودیو استمرار قطع مصرف مواد یافتن هم درد، و  هفراوان ببا توجه به نياز 

موفقيت این انجمن سبب شد خيلي . گرفت شكل 13٦9 سال از هم ایران گمنام معتادان انجمن گسترش یافت.

زیربنای  .بهبودی برگزار شود در جستجوی مصرف كنندگان موادِزود در شهرها و محله های مختلف جلسات 

تنها ، رایگان بودهدر این انجمن  عضویتهای گمنام است. قدم الكلي 1٢در اصل همان برنامه  تمامي جلسات

، بدون در نظر گرفتن نوع فرد مصرف كننده ایو هر معيار برای ورود به انجمن، ميل به قطع مصرف مواد است، 

 .بپيوندداین انجمن ، سن، نژاد و جنسيت مي تواند به اقتصادی يتماده مخدر مصرفي، عقيده، وضع

افزایش كيفيت زندگي  هدف اصلي با است كه تولد دوباره جمعيت خيریه سازمان های مردم نهاد،یكي دیگر از 

نامه جمعيت خيریه اساس .ا تشكيل شده استهل بهبودی و اعضای خانواده آنكنندگان مواد، افراد در حامصرف

عنوان به 13٨4تولد دوباره در سال 

یك موسسه غيرسياسي و غيرانتفاعي 

بر اساس آنچه در این  .تصویب شد

این از اهداف نامه آمده است، اساس

تغيير و  كمك بهجمعيت خيریه، 

 بين مصرف كنندگان موادتحول در 

ن مواد مند به زندگي بدوكه عالقه

عنوان بهمخدر و بازگشت به اجتماع 



های ناسالم سازی اجتماعي برای تغيير باور و فرهنگآگاه همچنين .، مي باشدهستندشهروندان مسئول و سازنده 

دیده و انتقال تجربه چگونگي برخورد با افراد معتاد در خانواده و ایجاد های آسيب، حمایت از خانوادهدرباره اعتياد

خانواده و اجتماع  درهای اعتياد آسيبسازی، پيشگيری و تعدیل های مردمي/ دولتي برای آگاههای مشاركتزمينه

 .از دیگر اهداف این جمعيت است

برای كنترل  یمراكز نيز شده است به مركز گذری كاهش آسيب ترجمهكه  DIC (Drop In Center) زمراك

 هایپرخطر و در معرض ابتال به بيماری مصرف كنندگان مي باشند. ناشي از اختالل مصرف مواد هایآسيب

، []وسایل تزریق ایمن (NSP) رایگان برنامه سوزن و سرنگبهداشتي  مراجعه به این مراكز از امكانات با عفوني

 و ، و استحمامه غذای گرم و محلي برای گردهمایيرابطه جنسي ایمن، خدمات اجتماعي همچون یك وعد

همچنين در برخي از این مراكز توزیع دولتي . كنندهای آمـــوزشي رایگان این مراكز استفاده ميبرنامه همچنين

 ين نيز صورت مي گيرد.متادون آستانه پای

 مشتمل بر موارد زیر مي باشد: وظایف یك مركز گذریبنابراین، 

 رسانيتوزیع سرنگ، سرسوزن، پد الكلي، كاندوم و بروشورهای اطالع 

 پانسمان زخم و جراحات سطحي مراجعان 

  رم و چایغذای گ كنندگان با ارائه یك وعدهپذیرایي از مراجعه 

  كنندگانفراهم كردن شرایط استحمام برای مراجعه 

  آستانه پایين پوشاك تامين و توزیع 

 كنندهبرگزاری جلسات آموزشي برای گروه مراجعه 

 های خاص نظير ایدز و هپاتيتمشاوره در مورد بيماری 

 مشاوره اعتياد و آموزش رفتارهای سالم 

 های رفتاریانجام آزمایش بيماریهای مثلثي برای ارجاع به مراكز بهداشتي و كلينيك 

 گاها توزیع متادون آستانه پایين 

 درمان اعتياد ارجاع بيماران به مراكز اقامتي 

 رساني و مشاوره توسط تيم سيارهای بهداشتي، اطالعهای آلوده، توزیع بستهآوری سرنگجمع 

از نزدیك شاهد  در ادامه بازید به یكي از مراكز تحت نظارت جمعيت تولد دوباره در محله شوش مراجعه داشته و

 ارایه خدمات اشاره شده در باال در این مركز بودیم.
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