
 آلمان در برمنیک الگوی عملی –مشکالت مرتبط با پاتوق های مواد و الکل   

 خالصه

ال س دردر شهر برمن آلمان در حیطه پاتوق های مواد است که  به رویکرد عملی  تجزیه و تحلیلطالعه ای برای م ،گزارشاین 

 است.  شده مشکالت مربوط به پاتوق های مواد کاهش . این رویکرد موجباشاره دارد 0202

مصاحبه  همچنین وو الکل،  در پاتوق های مواد افراد مقیم نظام مندمشاهده  به دو صورت  کیفیپژوهش  یکمطالعه،  روش

وده ب و پلیس مددکاران، عابرین، مصرف کنندگان مواد، از جمله ساکنین، کسبه مختلف مرتبطهای مسئله محور با گروه های 

  .است

یر تغی مسکونی داخل بافت شهری و به محله هایاز مکان های غیر رسمی  اتوق هامحل پکه  صورتینشان می دهد در یافته ها 

ابل ق واضح و به کاهش اختالالت و بی نظمی های همین امر و بیشتر می شود ساکنین و کسبه تحمل احتمال پذیرش و یابد

، به هر میزان مواد کننده مصرف های گروه های ویژگیبدیهی است در کنار  شد. منجر خواهددر فضاهای عمومی  مشاهده

 م الز همکاریهمچنین  آن، پیرامون شهری های زیرساخت امکانات و ،محله های انتخاب شدهو اجتماعی  فضای فیزیکی شرایط

 احتمال موفقیت این رویکر باالتر می رود. وجود داشته باشد محلیولین ئساکنین و مسبین 

 مقدمه

 این مکان ها  برمی گردد. 2892 دههبه پاتوق های مواد در شهر برمن آلمان در کنار مکان های مشابه در سراسر اروپا، پیدایش 

حضور افراد مصرف کننده مواد و  ی برای تجمع ومحل هستند، پراکنده، در ابعاد گروه های بزرگ و کوچک در داخل شهرکه 

 تماعیاج های شبکهطبق تعریف  به رخ می دهد. در مالعام ا  بیشتر به صورت آشکار و بوده است که مصرف در این مکانه الکل

 همکاران، و مولر) غیر رسمی، پاتوق اطالق می شود و عمومی فضای درشان  زندگی تمرکز با مخدر مواد کننده مصرفافراد 

 در ویژه به ،شهر مراکز در اغلب و بوده متفاوت ها مکان و اندازه ،میزان قابل مشاهده بودن به توجه با پاتوق های مواد (.0228

  (. Bless et al., 1995) دارند قرار عمومی، و همچنین مناطق مسکونی نقل و حمل ایستگاه های سایر و آهن راه های ایستگاه

که به  باشندمیبرخوردار  ضعیفی روانی و جسمی سالمت ازبوده و  پناهجو مهاجر، خانمان، بی مقیم در پاتوق ها عموما افراد

 والنگ، رن)همراه است  نیز اجتماعیطرد  و انگ بااحتمال وقوع انواع جرایم  فروش آشکار مواد و خرید و دلیل مصرف علنی و

 (.0221 لودمان، و هافله ;2881



 امنیت حفظ و مواد هایپاتوق  مرتبط با مزاحمت کاهش برای اروپایی کشورهایی دری که از طریق دولت ها راهبردهای جمله از

 بین همکاری (.0222 همکاران، و وال) می باشد انتظامی اقدامات در کنار  آسیب قدامات کاهشانجام و موثر بوده است  شهری

 رسای و مواد های پاتوق ساکنان بین همزیستینوعی  ،اجتماعی و بهداشتی های مراقبتارائه دهندگان خدمات  محلی، پلیس

 (. Kraus et al., 2019)  (.0202 ،هوبورگ و بنکرافت ;Wa¨lti، 0222 کوبلرو) کرده استایجاد  عمومی فضای

پاتوق  ایمنیمرتبط با  و قابل مشاهده خطرات بررسی هدف با "2شهری امنیت ومواد مخدر "طرحی با عنوان  ،0222 سال از

 02 سنیندر  که عموما مردان ها پاتوقجمعیت  کهحاکی است  ها افتهی .شروع شد هامبورگ و فرانکفورت برمن، در موادهای 

می  اپیوئیدی مواد جایگزین درماندر جستجوی  به چندین نوع ماده را نیز دارندسابقه طوالنی اعتیاد  هستند وگی سال 12 تا

  (.Schmidt-Semisch، 0202 و Prepeliczay) باشند

له ابتال به  از جم بهداشتی مشکالت ،خانمانی بی فقر، ، بیکاری اجتماعی، مشکالتکمبودها و  باساکنین پاتوق   زندگی شرایط

همراه   (PTSDسانحه )  از پس استرس اختاللروان شناختی از جمله همبود  بیماری های و C هپاتیت ، وHIVویروس 

 (.0222 همکاران، و بالسر) (0202 سمیش،-اشمیت و پرپلیکزی)است 

 روش

 مشاهده 22جمعا تعداد  .بود در مالعام قابل شناسایی الکل و مواد مصرف پرتراکم نقطه ده با شهری منطقه چهار برمن، در

مصاحبه کیفی مشکل محور نیز با مطلعین کلیدی از جمله  231 ،همچنین دید میدانی اجرا و مستندسازی شد.باز 22 عالوهب

مددکاران و  پلیس،) مربوطه متخصصان و( نفر 31) الکل/مواد کنندگان مصرف ،(نفر 32) رهگذران و ساکنین ،(نفر 22) کسبه

 کوکارتز،) کیفی محتوای تحلیلداده ها بر اساس روش . شد انجام مذکور شهر برمن منطقه 2 درنفر(  02) مددیاران اجتماعی 

 هایراهبرد ،درک شده خطرات و مشکالت محلی، های گروه و ها مکان مواد، مصرف بر اساس موضوعاتی همچون( 0229

 گرفت.  قرار تحلیل و تجزیه مورد خدمات و ارتقاء بهبود برای پیشنهادات و نیازها امنیت، با مرتبط و حفاظتی

مواد در چهار منطقه شهر برمن با کمک مددکاران، و قبلی جایگزین پاتوق های  ،در جستجوی یافتن مناطقی ،در این پژوهش

 مکان"را  این مناطق  ،و افسران پلیسکه  شد گفته می "2تحملقابل  فضاهای"مددیاران اجتماعی بودند که اصطالحا به آن 

  .نام گذاری می کردند  "3شکسته های

                                                           
1 DRUSEC 

2 tolerance spaces 

3 brooked places 



 ها یافته

از اجرای این  هدف .شد اجرا برمن شهری منطقه چهار در "فضاهای قابل تحمل" نامه ی بمناطقایجاد  رویکرد ،0222 سال از

 در  جایگزین های مکان به قبلی های مکاناز  مواد به مصرف متجاهر محلی های گروه جاییه جاب با مزاحمت کاهش طرح،

 که تجمع آن ها در این مناطق جدید قابل تحمل باشد. به گونه ای مکان های قبلی بودمجاورت 

 اجتماعی خدمات محلی، مقامات) محلی مطلعین میان همکاری در هر کدام از این چهار منطقه برمن موضوعاتی همچون میزان

 یسپل فشار کاهش و ،اجتماعی مددکاری منظم رسانی خدمات ارائه مناطق، تجهیزاتنوع  و میزان فیزیکی، وضعیت ،(پلیس و

 .بررسی شد( های جدید ) پاتوق"تحمل فضاهای قابل" نزدیکی در

مواد در مالعام مصرف می شد. این منطقه در کنار  ،(Vegesack) نام به برمن شهرشمال  ای از منطقه در. شمال برمن

  دلیلاین منطقه به  قرار داشتند. خرید مراکزو  فروشگاه مرکزی شهر قرار داشت که در آن (Sedanplatz)منطقه ای به نام 

 سایر توسط ها مغازه از دزدی و صدا و سر زباله،رهاسازی  ر انظار عمومی،مصرف الکل د همچونخطرات و بی نظمی هایی 

شهر بود. در واکنش به این شکایات،  شورایاری بهساکنین  مستمر شکایاتنتیجه آن،  .قابل پذیرش و قبول نبود ساکنین

 : ند که عبارت بود ازکرد معرفی را عملی حل راه یک کلیسا و دولتی مقامات همکاری با بهزیستی،سازمان  شورایاری،

 (Sedanplatz)منطقه  از تابود  مواد و الکل کننده مصرف های گروه به اقامتی جایگزین مکان یک اختصاص و کردن پیدا"

 "شوند. دور

 های تزیرساخپاتوق قبلی بر اساس  به ی نزدیکفضای ،احتمالی مزاحمت به حداقل رساندن و کاهش هدف با مسئولین مربوطه،

ند به گونه ای که بتواند نظر و توجهدگروه گرفت نظر دراز جمله خدمات امالک مسکن، سوپرمارکت ها، و حمل و نقل عمومی  آن

کردند.  پیدا (Sedanplatz)از  روی پیاده دقیقه 5 فاصله در را مکانی آنهاهدف را )مصرف کنندگان مواد( به خود جلب کند. 

 و زشکیپ خدمات کتابخانه، جوانان، مرکز) عمومی امکانات با اصلی خیابان به ، نزدیکیک کلیسا پشت ی بود دراغب این مکان

 ،مربع متر 212 تقریبی مساحت به همچنین این باغ دقیقه ای می شد به این مکان جدید رسید. 2با یک پیاده روی  (.مدارس

 احتمس به باز رو چوبی سوله یک و بهداشتی سرویس به مجهزاین مکان،  بود. شده محدود هاحصار و ها بوته مرتفع، درختان با

 مراجعین روی به و هفته روز هر ،همیشه مکان این نصب شده بود. آن دیوار امتداد دری های نیمکت بود و مربع متر 02 تقریبی

 ارائه به در باغ حضور داشته و در صورت درخواست مراجعین، (ساعت 1 تا 2 ، به مدتشیفت 3)تیم سیار به صور منظم  بود. باز

  می پرداختند. مشاوره و با مراکز درمانی، ارجاع،، تماس مالی های کمک، غذا قهوه، خدمات اولیه همچون



 گروه دور کردن برای. شد اجرا پلیس جمله از نهادهای اجتماعی و بهزیستی عواملبا همکاری  مشارکتی صورت بهاین راهکار 

 مجاورت در پلیس کنترل و فشار ،مکان جدید سمتبه  آن ها هدایت و (Sedanplatz)از منطقه  مواد مصرف کننده های

 .یافت افزایش شهر مرکز و (Sedanplatz) در همزمان و متوقف منطقه جدید

 الس یک حدود که کندمی جدید )پاتوق جدید( مطرح منطقه این درخود  طوالنیتحربه  به اشاره با، یکی از اعضای تیم سیار

 شپذیر برای کلیدی عامل را و مداوم تمام وقتخدمات  و شود ایجاد در پاتوق ها محلی اندرکاران دست به اعتماد تا کشید طول

  .مطرح می کند جدید محل در ادغام و

درصد آن ها زن بودند. بین  02اکثر افراد پاتوق مرد و تقریبا  ویژگی های افراد مراجعه کننده به پاتوق به شرح زیر می باشد.

مواد افیونی داشته و یا در درمان جایگزین مواد آن ها اعتیاد طوالنی به  %22سال بودند. طبق گزارشی،  12تا  32سنین 

نفر بود که موقتا مراجعه کرده یا برای چندین ساعت در  32 تا 2 بینروز  طول در گروه اندازه اپیوئیدی مشارکت داشتند. 

 لهت"یا "کلبه" ،"مکان" را آنبا توجه به اینکه این منطقه تنها یک مسیر برای خروج و ورود داشت، منطقه حضور داشتند. 

الکل را به صورت روزانه به همراه دوستان مصرف خود مصرف می کردند.  مراجعین اکثر نام گذاری کرده بودند. "موش/موش

 و ودب شایع افراد در دخانیات استعمال. داشت ادامه روز طول در گیاهی الکلی مشروبات و با آبجوشروع مصرف الکل در صبح با 

 مشامی را با روش هروئین زمانی که تیم سیار حضور نداشتند گاها در .ماری جوانا مصرف می کردند به صورت گروهی عده ای

 چون. شناختند می را یکدیگر اغلب از زمان مدرسه و مدت ها بود که "جدید پاتوق" افراد از بسیاری. مصرف می کردند

(Vegesack) و از شهر برمن است تر پایین توجهی قابل بطور که قیمت زمین های آن است دورافتاده و کوچک منطقه یک 

 .بود آنها اجتماعی روابط ، تعیین کنندهدیرینه آشناییاین  .افراد ثابتی در این منطقه زندگی می کنند

در  ما» ای مطرح می کند که ساله 31 زن،: مثال برای .دکردن بیان «جدید پاتوق» نسبت به مثبت هایدیدگاهمراجعین اغلب 

 عاشرتم ،بنشینیم آن در توانیم می که جایی است، شده ساخته ما برای است، ما از آن مکان این امابودیم،  ناخواستههر مکانی 

 در یم سیارت و نشیمن اتاق یک مثلباشیم. می توانیم با هم الکل مصرف کنیم.  دیگران مزاحم یا طرد شویم اینکه بدون ،کنیم

 .«کند می محافظت ما از مشکل بروز صورت

به  دیگران برای خطری ،منطقه جدید ( بودند،Vegesackقبلی در )پاتوق  مستقیم همسایگی در که کسبه و ساکنان گفته به

شده مرتفع  داده است با درایت و تالش های گروه سیار رخ ها سالاین  طول در که ای پراکنده های مزاحمت و ،همراه نداشته

 .دیگر محل تجمع هیچ مصرف کننده موادی نبود (Sedanplatz)، مشاهداتهمچنین، طبق  .است



بنابراین راهکار جایگزین کردن پاتوق های قبلی با پاتوق های قبل قبول جدید، به وضوح توانسته است به اهداف مورد نظر به 

 کنندیم تالش و پذیرفته یم سیار راجدید، و خدمات ت مکان ،الکل و موادهای مصرف کننده گروه  صورت پایدار دست پیدا کند. 

در مکان  گل کاشت و زمین جاروزدن همچونای  مشاهدهقابل  های فعالیت . به عنوان مثال، بهدارند نگه و تمیز  زیبا را آن تا

 جدید است.  مکانمراجعین به احساس مالکیت  جدید پرداختند که حاکی از

نیمکت ها یا  در مواد والکل مصرف کنندگان  از گروهی عمدتا ،(Gro¨pelingen) نام به مسکونی منطقه در. غرب برمن

 ،شدند داده اختصاص عمومی نقل و حمل مسافران به و هاتوبوس وجود داشت و تراموا خطوط های ایستگاه پناهگاهایی که در

ز ایستگاه ها پراکنده و مذکور را ا شدند. سالیان متمادی پلیس و نهادهای اجتماعی مرتبط در تالش بودند تا گروهمی  جمع

ق موف مدیریت کنند اما را زباله ریختن و صدا و سر ،مصرف الکل در انظار عمومی ناخوشایندی همچون رفتارهای تا دور کنند

دارنده درمان نگه بزرگ روزانه و کلینیک یک به رسیدن برای اتوبوس تراموا و خطوط از این افراد از تعداد زیادی احتماالً ند.نبود

 .می کردند استفاده د،برمن بو که در شمال با داوری آگونیست

  "فضاهای قابل تحمل"در این منطقه نیز، راهبرد  ،(Vegesackدر ) مثبت تجربیات اساس بر و مستمر شکایات به واکنش در

رفته در نظر گ نقل و حمل شرکت و پلیس ساز، و ساخت دفتر منطقه، محلی مشاوره هیئت ،بهزیستی سازمان بین همکاری با

ب به این ترتی تا اختصاص دادند الکل و مخدر مواد مصرف برایی قابل تحمل فضای عنوان به را جایگزین مکان یک هاشد. آن

 کند دور تراموا و ایستگاه هایانبار از را آنها کنندهگروه های مصرف 

 ثالم عنوان به) پاتوق جدید های زیرساخت پاتوق قبلی، محل به آن بودن نزدیک جدید بر اساس معیارهای مکان این انتخاب

 خابانت تراموا انبار نزدیکی در قبرستانی جنب سرسبز ای محوطه. بود مزاحمت کاهش هدف با و( عمومی نقل و حمل تسهیالت

 32 مساحت به روباز سوله یک و زباله های سطل ها، نیمکتمیزها،  به مجهز و مربع ترم 505 تقریباً منطقه این مساحت .شد

 ساعته 02 وتمام ایام هفته  پاتوق جدید،. شد نصب متری 02 فاصله در منطقه از خارج در ی نیزسیار توالت. بود مربع متر

 صورت در مشاوره و تغذیه قهوه، خدماتی همچون ارائهبه ( ساعت 2 تا 3 ،هفتهبار در 0) منظم گروه سیار به طور .فعالیت داشت

یکی از افراد فعال در گروه سیار، مردی مجرب است که به مدت بیست سال در مناطق  .مشغول بودندمراجعین  درخواست

در این منطقه به ارائه  0221در سال  "فضاهای قابل تحمل"فعالیت داشته و از زمان شروع طرح  (Gro¨pelingenپرخطر )

از مراجعین به پاتوق برای مشارکت در  وی .و کامال در بین مصرف کنندگان مواد محبوب است خدمات مشغول بوده است

 اداری، امور با کمک) اجتماعی - روانی و مشاوره در کنار خدمات وی به عمل آورد. همچنین دعوتنیز  ساخت یک سوله چوبی

 شورایاری کلیسا، جمله از محلی نهادهای طریق تماس بااز ای  فعالیت های شبکه ، به(نقل و حمل و اجتماعی خدمات با تماس



در اجرای این طرح، سازمان بهزیستی، نهادهای خصوصی و دولتی از  .نیز می پردازدو روابط اجتماعی ، مردم ،پلیس منطقه،

 نهاآ هدایت و تراموا انبار از الکل ومواد مصرف کننده  های گروه هدایت برایجمله پلیس به صورت مشارکتی همکاری داشتند. 

  یافت. افزایش شدت به تراموا انبار در پلیس کنترل و فشار واعمال شد  ممنوعیت هایی در پاتوق قبلی ،پاتوق جدید سمت به

در ابتدا  نتایج نشان می دهد که مصرف کنندگان مواد و الکل، پاتوق جدید را پذیرفته و مکررا در محل جدید حضور دارند.

زیادی بودند که از اقامت در محل جدید ناراضی بودند زیرا در معرض دید رهگذران و رانندگانی بودند که پشت چراغ افراد طرح؛ 

. بودند شکوکم کنترل های پلیس دلیل تجاربی که با پلیس داشتند، نسبت به به برخی قرمز نزدیک این محل توقف می کردند.

 درباعث شد که به مدت دوسال احساس اعتماد و ایمنی شکل نگیرد.  ،بود داده رخ 0221 تابستان در  که تجارب فردی این

گروه سیار باید تالش مداومی می داشتند و پلیس نیز باید فعالیت های قابل اعتماد بدون فشاری را اجرا می کردند تا  نتیجه،

مراجعه مصرف کنندگان  به مرور 0229 سال اوایل درمکان جدید در بین این افراد مقبولیت یافته و از آن استفاده کنند. تا اینکه 

 اندازه و هداشتمراجعه پاتوق  به مراجعین مختلفی روز، طول درادامه داشت.  0228افزایش یافته و تا سال  سوله به مواد و الکل

 برای و داشته اقامت( Gro¨pelingen) در مراجعین از بسیاری متغیر بود. هوایی و آب شرایط به بسته نفر 22 تا 2 از ها گروه

 «پناهگاه» یا «پادگان» ،"کلبه" این مکان دارند. به مکان جدید مراجعههفته  در روز چند یا ،به مدت چند ساعت کوتاهی مدت

 همراه ی را بهسگزیادی  افراد. دارند سن سال 20 تا 02 بین وبوده  مرد عمدتاً مصرف کنندگان مواد و الکل. نامیده شده است

 مواد اپیوئیدی مراجعه میجایگزین  درمان بهیا به طور منظم  و داشته افیونی مواد به مدت طوالنی اعتیاد ،اکثریت. خود دارند

 شیشح گاه گه و رایج سیگارمصرف  .دارند معاشرت یکدیگربا  به مکان جدید، روزانه الکل مصرف کرده و مراجعیناکثر  .کنند

 پرونده و ،نیاز داشته اجتماعی خدمات به ،کرده زندگی فقر در ،افراد پاتوق اکثر. ندمصرف می کن به شیوه تدخینی هروئین یا

 نقل و حمل شرکت. طبق اظهارات است کرده مختل را آنهاکه شرایط اقتصادی  دارند ییها بدهی و نشده حل قضایی های

 29 تقریباً های ناشی از آن به مرور پس ازو مزاحمت مصرف کننده الکل  های گروه حضور تراموا، انبار در آن مسافران و محلی

نیز به ندرت حضور و تردد مصرف کنندگان مواد و  امروزه .یافت معنی داری کاهش "فضاهای قابل تحمل"شروع طرح  از ماه

ز س اپتردد دارند. یافته ها حاکی از موفقیت این طرح  "کلبه"به  که حالی درقابل مشاهده است.  تراموا های ایستگاه الکل در

 این الکل ومصرف کنندگان مواد  های گروه نوید می دهد. در آینده را خوبی انداز چشمو ماهه است  29یک مرحله مقدماتی 

می تواند حاکی از حس تعلق افراد به این مکان  که کنند، می کمک آن داشتن نگه تمیز به حتی برخی و اند پذیرفته را مکان

  باشد.



در  ،برمنجنوب  دربه وقوع پیوست.  0229در منطقه جنوب برمن در سال  "فضاهای قابل تحمل"طرح  اجرای. جنوب برمن

می کنند. این تجمع پاتوق هایی وجود دارد که در آن مصرف کنندگان مواد و الکل تجمع  (Neustadt) نام به مسکونی منطقه

 در (Neustadt. منطقه مسکونی )(پارکبانان و مشتریان کسبه، ن،از جمله ساکنی) باعث آزار سایر اعضای محله می شود

LucieFlechtmann-Platz (LFP)   میدان. است شده اقعو (LFP)  مشاغل سایر و ها سوپرمارکت، اصلی خیابان کنار در 

 و دکوراسیون تغییر صندلی، نصبمبنی بر کشت گل و گیاه،   (LFP)شهرداری طرحی در منطقه  ،0220 سال از. قرار دارد

مطرح کرده  (دستفروشان بازار و باز فضای در یوگا ،کشت گل و گیاه مشترکاز جمله مراسم ) اجتماعی مناسک سازماندهی

 را ها گل و سبزیجات ها، میوهو  شوند جمع هم دور توانندب که فضایی ایجاد با ساکنین و همسایه ها را اقامت کیفیت است تا

این منطقه به عنوان محل تجمع برای افراد مختلف جامعه تدارک دیده شده بود اما پارکبانان با  .، افزایش دهدددهن پرورش

گروه هایی که به نوشیدن الکل پرداخته و در آن جا در طول روز و عصر می مانند، مشکل داشتند. زیرا شاهد رفتارهایی از جمله 

گری بودند. همچنین درگیری های لفظی و خشونت آمیزی بین مصرف دا و پرخاشخرابکاری، ریختن زباله، ادرار در باغ، سر و ص

کنندگان الکل وجود داشت که به این دلیل، ساکنین احساس امنیت نمی کردند. بنابراین، در استفاده از این مکان اختالف نظر 

ه رد گفتگو کرده و با یکدیگر دربارتا این افراد را وا ندوجود داشت. پارکبانان با هدف در نظر گرفتن حقوق همه افراد، تالش کرد

ه مشترک از این محل مذاکره کنند. به عنوان مثال از گلخانه به عنوان توالت استفاده نشود یا سگ های خود را قوانین و استفاد

 ادامه به واکنش دراز بازی ماسه کودکان دور نگه داشته شوند. اما این موارد مجددا تکرار شده و تالش های بی نتیجه ماند. 

 .شد سازماندهی آزمایشی پروژه ،بهزیستی سازمانو  ،نهادهای محلی از جمله شورای شهربه  مردم اعتراضات

مصرف کننده  های گروه روابط واین منطقه صورت گرفت تا تعامل  در هفتگی بازدیدهای ماه هشت مدت به 0222 سال در

طبق گزارشات، در این منطقه افراد . تنش های بین آن ها کاسته شودکسبه بهبود یافته و از  و پارکبانان ن،ساکنی با محلی

شرکت کننده در درمان های نگهدارنده با مواد اپیوئیدی، الکلی های بی خانمان، و مصرف کنندگان مشروبات الکلی ای حضور 

انان، پارکب پلیس، ،ساکنین جملهو نهادهای محلی از  مردم بین همکاری داشتند که از اروپای شرقی مهاجرت کرده بودند. تداوم

 و یافته اختصاص الکل مواد و مصرف کنندگانمنجر شد با هم به توافق برسند که گوشه ای از این منطقه به پاتوق  و بهزیستی

بعد از کسب مجوز ساخت و  حمایت های منظم توسط گروه سیار اجرا شد. ،0229 سپتامبر در .شود نصب آنها برای ای سوله

 توالت یک وسقفی  پالستیکی های پنجره و چوبی دیوارهای با مربع متر 22 متراژ به حمل قابل سوله یک ،0228 ارسم در ساز

مجوز نصب سوله در منطقه به  .باشد مراجعین دسترس در در تمام ساعات شبانه روز تا شد نصب( LFP) خیابان لبه در سیار

مدت سه ماه بود که بعد از سه ماه باید جابه جا شده و بعد از دوره سه ماهه امکان بازگشت مجدد سوله به محل اولیه وجود 



حضور داشتند و اگر مراجعین می خواستند به آنها مشاوره  قهوه با( ساعت 2 تا 3به مدت ) هفته سه بار در گروه سیار نیزداشت. 

  مددکاری ارائه می شد.

 در گروه ترکیب و اندازهنفره به مصرف الکل می پرداختند.  02تا  3در گروه های  ساله 22 تا 09 مرداندر این منطقه، اکثرا 

شامل افراد مراجعه کننده به درمان با متادون، افراد الکلیک و آسیب دیده اجتماعی از  . ترکیب گروه هامتفاوت بود روز طول

 (ومانیر و بلغارستان لهستان،) شرقی اروپای کشورهای از الکل سنگینآلمان، و همچنین تعداد قابل توجهی مصرف کنندگان 

  در پژوهش امکان پذیر نبود. آلمانی زبان در مهارت عدم و اعتمادی بیبه دلیل   اخیر امکان تعامل با گروه متأسفانه .بود

 وبود  شاهدهقابل م پلیس مداخالت و خشونت صدا، و سر زباله، ،0229 سپتامبر در "فضاهای قابل تحمل"طرح  اجرای از قبل

مورد حمایت واقع شده و گروه هدف  0228سوله توسط گروه سیار در بهار و پاییز  ساکنین و کسبه مجاور نیز معترض بودند.

 ماابه راحتی سوله را پذیرفته و در آن رفت و آمد داشتند. نتیجه آن، کاهش قابل مالحظه اثرات اجتماعی پاتوق های مواد بود. 

که سوله  0228ثال در مدت سه ماه تابستان سال ات موقتی بودند و بستگی به در دسترس بودن سوله داشت. به عنوان ماثر این

جابه جا شد، ساکنین محلی، کسبه و پارکبانان مطرح کردند که دوباره با مشکالت قبلی مواجه شدند. اما مجددا با بازگشت 

 هایسوله، و حمایت گروه سیار، و همچنین گفتمان بین گروه سیار و کنشگران محلی، مجددا مزاحمت های مربوط به پاتوق 

  "فضاهای قابل تحمل"مداومت اجرای طرح  حاکی از ضرورت ها یافته این مواد کاهش یافت و به سمت قابل قبولی حرک کرد.

شد و نصب  سوله به طور مداوم در این منطقههر چند که خدمات گروه سیار موقتا به تعویق افتاد، اما  ،0202 سال از دارد. 

 زیرسیگاری باعث شد تا مورد قبول مصرف کنندگان مواد واقع شود و از آن استفاده کنند. تجهیز آن به صندلی، میز و  همچنین

 شروع شد.  0228در نزدیکی ایستگاه مرکزی از سال   "فضاهای قابل تحمل"طرح  اجرای. مرکزی ایستگاه نزدیکی

 قایسهم قابل شهر بخش اینبرمن قابل مشاهده است.  ایستگاه مرکزی مصرف مواد و الکل در انظار عمومی در منطقه بیشترین

 نچندی آن در و بوده عمومی نقل و حملاصلی  مرکز این منطقه زیرا نیست. شد، داده توضیح باال در که مسکونی مناطق با

 مراکز و اعتیادبه  خدماتکز ارائه دهنده مرا خانمان، بی افراد برای اجتماعی تسهیالتمراکز ارائه دهنده  اداری،-دولتی مرکز

 در نفر صدها. می باشند بارها و ها رستوران ها، هتلهمچنین اطراف آن،  قرار دارند و اپیوئیدی مواد جایگزین درمان بزرگ

کی افراد نیز در نزدی محل تجمع کنند. میرفت و آمد  ایستگاه مرکزی نزدیکی در جایگزین مواد اپیوئیدی روزانه درمان برنامه

 ساختمان های جلوی دریا  اتوبوس و تراموا ایستگاه های در یا ها ساختمان بین محوطه در مثال عنوان به این تسهیالت است



به دنبال اجرای یک پروژه ساختمانی بزرگ، فضاهای عابر پیاده  0222از سال  .تجمع می کنند چندین طبقه مرکز شهر اداری

 در معرض دید بیشتری قرار گرفتند. کمتر شده و در نتیجه گروه های مصرف کننده مواد و الکل

و محوطه های مقابل ساختمان  اتوبوس و تراموا هایایستگاه درنفر  322نفر و حداکثر  22تا  22بین  افراداندازه گروه های تجمع 

گروه های ناهمگنی حضور داشتند و مصرف عمومی مشروبات الکلی، مصرف و خرید و  .در روز می رسید های اداری بزرگ

فروش هروئین و کوکائین و داروهای با مصارف پزشکی رایج بود. این موارد باعث ایجاد مزاحمت هایی همچون ریختن زباله، 

 خرابکاری، گدایی، و دزدی از مغازه ها می شد.

 ، محوطه هایتراموا های ایستگاه در افرادتجمع  خصوص در مسافران و ها مغازه صاحبان ،کسبه مستمر شکایاتدنبال  به 

راه  0222 سال در را "اصلی ایستگاه برای امنیتی برنامه" شهرداری ،ایستگاه مرکزی در بزرگ مقابل ساختمان های اداری

العه مط ،زمینه این در. می پرداخت الکل ومصرف کنندگان مواد   برای جایگزین های مکانبه راه اندازی  کرد. این برنامه  اندازی

 "تحمل فضاهای قابل" و همچنین راه اندازی( 0228 همکاران، و سمیش-اشمیت) مصرف اتاق سنجی امکانای در زمینه 

 یمنیا برای شهرداری ادارات جمله از محلی فعاالن مختلف بین همکاری بر مبتنی رویکرد این. صورت گفت نزدیک مرکز شهر

 مشاغل سایر و عمومی نقل و حمل های شرکت و آهن راه ساختمان، اداره ؛بهزیستی سازماناجتماعی؛  امور و بهداشت داخلی؛

 .بود نزدیکی مرکز شهر در واقع( ها هتل و ها فروشگاه)

ده محدود ش ایستگاه مرکزی در موجود عمومی فضایاین است که  "فضاهای قابل تحمل"تفاوت این مورد با نمونه های قبلی  

 شلوغ انخیاب یک و هتل یک بین ایستگاه مرکزی واقع در شرقی از قسمت یکوچک منطقهچندین الین در به همین دلیل  .است

یمکت ن. قرار داشت آن پشت در آهن راه خاکریز بود و پیاده عابر پل یک کنار در که انتخاب شد "فضاهای قابل تحمل"به عنوان 

 کامل طور بهمربع بود که متر 22 تقریبا منطقه، ایناندازه . شد تعبیه نیز سیار توالت وشد  ساخته پل کنار و زیرهای پله ای در 

 ساعت از جمعه تا دوشنبهداشت که از  توری آهنی درباین منطقه  .بود شده محصور متر 0 ارتفاع به مشبک آهنی های نرده با

 وحضور داشت  قهوهی از کارکنان جوان گروه سیار همراه با توزیع یک هاظهر از بعد بار برای اولین .بود بازشب  0 تا صبح 22

 وجود داشت. نیز توالت امکان استفاده از

قابل  ایفض" این از برخی افراد گروه هدف ،افزایش یافت در نتیجه در ایستگاه مرکزیقبلی  های همحل در پلیس کنترلو  فشار

وری که فضا طافراد به حصار بلند مشبک آهنی انتقاد داشتند و آن را شبیه قفس می دانستند  از بسیاری. کردند بازدید" تحمل

طوری که مثل یک  کنندمشاهده  را در قفساین افراد  عابران در خیابان می توانستند . همچنینو دسترسی محدودی داشت

 .دست می داد "وحش باغ در حیوانات"صفحه نمایش شده بودند و اطرافیان به تماشای آنان می پرداختند و به آن ها احساس 



 در مرکز شهر کافی الکل مواد و کنندگان مصرف توجه قابل تعداد برای مورد نظر مکان وسعت که بود واضح ابتدا، همان از

 آن موالمع، کردند بازدید مکان این ازقرار داشتند و  تراموا و اتوبوس هایایستگاه در قبالًکه  افراد معدودی وجود، ینا ابنیست. 

 رد مواد مقادیر کم خرید و مصرف نهایت در و با هم الکل نوشیدن زدن، گپ و معاشرت برای مراجعین . دنامیدن می "قفس" را

  با خانمان بی افراد و جایگزین، درمان تحت ،کننده طوالنی مدت چند ماده مصرفاین افراد غالبا . حضور داشتند در این منطقه

 .مهاجرت کرده بودند نزدیک کشورهای و اروپا شرق ازالکل بودند که سنگین   مصرف

فضای " .نداشت مشهودی کاهش، ایستگاه مرکزیپرتراکم  مناطق سایرعلی رغم تالش گسترده پلیس، میزان حضور این افراد در 

 مخصوصاً ،شد می شلوغ بسیار به همین دلیل که در خود جای دهد همزمان طور به را نفر 02 حداکثر قادر بودتنها  "قابل تحمل

 رفمص اتاق عنوان به سیار توالت. ندبه این منطقه می آمد چرخدار صندلیافراد با  یاوجود داشت  سگ به همراه افراد که زمانی

 یک با نهایت در و شد می تعمیر مکرر طور بهالبته  .شد خراب اول ماه همان در و گرفتمی قرار  استفادهمورد  وریدی داخل

به مدت چهار هفته بسته شد. توالت نیز از آن زمان به دلیل  0228این منطقه در ماه اکتبر  .شد جایگزین تر محکم سازه

 یتعطیل به منجر هتل مهمانان مکرر شکایاتقابل استفاده نبود.  در چاه آن، خرابکاری، مصرف تزریق مواد، و رسوب مواد مخدر

ه مشغول ب اجتماعی خدمات در سایر بسیار کم شد زیرا در طول زمستان کارمند گروه سیار ساعات کاری. شد مکاناین  موقت

. در نتیجه، داد می رخ یخرابکاردر آن بسته می شد، مواد مصرف می شد و  در ورودی در این محل به ویژه شب ها که. کار بود

در این  "فضاهای قابل تحمل"با توجه به تفاوت های قابل مالحظه در اجرای بسته شد.  0202این منطقه موقتا از سال مجددا 

باعث شد این راهکار در این منطقه موفق نباشد. زیرا سایز  Gro¨pelingen و Vegesackنسبت به  ایستگاه مرکزی منطقه

 منطقه کوچک بود و امکان حضور تعداد زیاد مصرف کنندگان مواد و الکل در این منطقه وجود نداشت.

 بحث

 هدف وهگر توسط آن پذیرش ت آمیزی به دلیلموفق صورت هب "فضاهای قابل تحمل" رویکرد برمن، در مسکونی منطقه سه در

راهبردهای مشابه که در پاتوق های مواد سایر کشورها اجرا شده بود  .و موثر بوداجرا  قابل محلی محیط برای مزاحمت کاهش و

 (و اشتغال آسیبخدمات کاهش ) اجتماعی مداخالت زیرامی باشد.  محلی کلیدی فعاالن بین همکارینیز حاکی از تاثیر مهم 

 هب (.0222 والتی، و کوبلر ؛0222 همکاران، و وال)باید به شیوه موثری با کنترل پلیس و اقدامات محدود کننده همراه باشد 

 و اجتماعی خدمات دهندگان ارائه مربوطه، اطقمنشورا یاری های  از جمله برمن درمحلی بین فعاالن  همکاری ترتیب، همین

 ت.نیز وجود داش (کلیسا و پارک بان ها عمومی، نقل و حمل شرکت مانند) محلی کلیدی فعاالن سایر همچنین و ،محلی پلیس

 رسمیت هب و مشترک درک مستلزم محلی فعالین مختلف اتفاق نظر بین ایجاد متضاد، بالقوه های دیدگاه و ها نقش به توجه با



( به محدود نه اما) در ویژه به ،(0222 والتی، و کوبلر) شهری عمومی فضای در مواد کنندگان مصرف قانونی جایگاه شناختن

رویکردهای  بایدسیاست های شهری  .است مواد مصرف های اتاق مجاورت در یا اختصاصی به صورت "فضاهای قابل تحمل"

راهم، ده تر فکه امکان همزیستی بین مصرف کنندگان مواد بی خانمان و جامعه گستر داشته باشند به این معنیعملگرایانه 

 وبورگ،ه و، بانکرافت)نزدیک مراکز ارائه دهنده خدمات  در «فضاهای قابل تحمل» با ایجاد مثال عنوان بهمدیریت و تنظیم شود؛ 

  .(0202 کامرسگارد،) خیابان نظافت خدمات ، به همراه ارائه(0202

کنندگان مواد و الکل می پردازد، در مقایسه این رویکرد که به جستجوی مناطق جدید در نزدیکی مناطق قبلی حضور مصرف 

، از آسیب های جابه حایی، تفکیک و به انزوا هستند ایجاد یک مکان اختصاصی برای گروه هدف ی که به دنبالبا رویکردهای

تداوم همکاری بین  (.0228 ورهایم،) بردن حاشیه نشین ها و گروه های آسیب دیده اجتماعی از مناطق عمومی مصون است

عاالن محلی امکان ایجاد اشکال جدید همزیستی در فضاهای عمومی را فراهم و می تواند فرهنگ شهری همگانی را ترویج ف

علی  شده، رانده حاشیه به های گروه ادغام برای راهیاین است که  دهنده نشان برمن در "فضاهای قابل تحمل"دهد. تعبیه 

وجود دارد طوری که کمتر مورد توجه عامه مردم بوده و به عنوان مشکل  ختاللدرگیر بودن در مواد غیرقانونی، جرم و ا رغم 

ر هنجا از "انحراف هتروتوپیای" امکان ، "فضاهای قابل تحمل" این فوکو، تعبیر به (.0202 کامرسگارد،)در نظر گرفته می شوند 

 (.2812 فوکو،)  و قابل تحمل است. می تواند ایجاد ناهمگونی کهمکان های عمومی ای  ،کند می فراهم را جامعه های

 (. 0228) استرک، نشان می دهد که مکان تعبیه شده را پذیرفته اند  "فضاهای قابل تحمل"گروه هدف در  اجتماعی تعامالت

یط نسبت به محبه طور منظم در محل حضور داشته و از این محل به عنوان اتاق نشیمن خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، 

 یموضوعات دربارهمی توانند حتی در حضور گروه سیار  آشکارا گروه هدف ،فضا این درخود توجه داشته و آن را تمیز می کنند. 

بحث  پاتوق داخل و مسائل مواد، خرید و مصرف درآمد، کسب و «تجارت»ممنوع است، به عنوان مثال  دیگر جاهای در که

  کنند.

عملیاتی برمن، موفقیت این رویکرد بستگی به مداومت رویکرد، در نظر گرفتن معیارهای اجتماعی و معماری، با توجه به نمونه 

حضور مصرف کنندگان مواد و الکل به لحاظ در معرض دید بود، انتخاب دقیق مکان به لحاظ دسترسی به  ویژگی مکان های

اجتماعی، اندازه منطقه برای جذب و پذیرش افراد با خرده خدمات عمومی از جمله حمل و نقل عمومی، مغازه ها، و خدمات 

 ،مصرف کنندگان متجاهر مواد  های گروه در خشونت و پرخاشگری درگیری، باالی امکان به توجه بافرهنگ های مختلف دارد. 

   ود دارد.آنان وج توسطخارج از پاتوق  روابط مدیریت و زدایی تنش مشترک، قوانین منظم گروه سیار، وضع پشتیبانی نیاز به



 ، ووغیشل اب، در مجاورت مستقیم با ترافیک،از دالیل شکست این رویکرد در ایستگاه مرکزی، انتخاب محلی محدود و غیر جذ

به آن ظاهری قفس مانند داده بود هتل ها بود. مشبک بودن نرده های اطراف محل مورد نظر،  ، و همچنینعابرین رفت و آمد

 دسترسیداشته باشند.  "حیواناتی در باغ وحش"طوری که گروه هدف را از مردم دیگر متمایز می کرد و باعث می شد احساس 

 دائمی به محل و افزایش ساعات کاری گروه سیار می توانست به بهبود کیفیت خدمات کمک کند.


