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طرح کارگروه پیاده و دوچرخه باهمستان:

کلیه فعالیتهای باهم ستان از ابتدا در دو مقیاس متفاوت صورت گرفته ا ست :رویداد و پروژه .رویداد به فعالیت هایی داللت دارد که روز
محور است و باهمستان پس از تعیین روز مشخص برای رویداد بخصوص مجموعه ای از فعالیت ها را با کمک نیروهای داوطلب و گروههای
همکار برنامهریزی و در روز به خصوص برگزار میکند .از نمونه رویدادهای برگزار شده در سال نخست فعالیت باهمستان میتوان به رویداد
کوچه بهتر و رویداد روز شهر امن برای کودکان ا شاره کرد .در مقابل پروژه در ساختار اجرایی باهم ستان به آن د سته از فعالیتهایی ا شاره
دارد که برای دستیابی به هدفی معین برنامهریزی و اجرا می شود .از این رو پروژه بر خالف رویداد ،به روز خاصی مقید نبوده و تا دستیابی
به اهداف تعیین شده ادامه مییابد .در بازنگری صورت گرفته در ابتدای سال سوم فعالیت باهم ستان ،مقرر شد تا رویدادهای م ستقل از
برنامه و اولویت فعالیتهای باهمستان حذف شده و رویدادها در راستای اهداف پروژههای باهمستان تعریف شود تا از رویکرد مقطعی و گذرا
به م سائل پیچیده اجتماعی پرهیز شود و در عوض مقیاس محلی به فعالیتهای باهم ستان ا ضافه شود و پس از آن کارگروه محلی پیگیر
پروژه تعریف شده در محله پا سگاه نعمت آباد بوده و همچنان فعالیتهای این کارگروه ادامه دارد .در کنار این فعالیتها کارگروه ن ش ست هم
با تعریفی نزدیک به رویدادهای یکروزه باهمستان نشستهای مدنی حق بر شهر را برگزار مینمود.
در اوا سط سال  ۶۹۳۱در پی آ سیب شنا سیهای صورت گرفته در خ صوص فعالیتهای کارگروه ن ش ست که مدتی فعالیتش به حالت تعلیق
درآ مده بود ،ای جاد کارگروهی دیگر در ج هت پرداختن به موضووووعی خاص در با لب بر نا مه های متنوع در دسوووتور کار برارگر فت.
در این راستا مجموعهای از موضوعاتی که پیش از این در فعالیتهای باهمستان به آنها پرداخته شده بود مورد بحث و بررسی برار گرفت و در
نهایت موضوع عابر پیاده و دوچرخه انتخاب شد.
در پی شینه فعالیتهای باهم ستان پرداختن به م ساله عابران پیاده جایگاه ویژهای دا شته ا ست .مو ضوع عابر پیاده از اولین روزهای فعالیت
باهم ستان مورد توجه این سازمان مردم نهاد بود .اولین و دومین ن ش ست مدنی حق بر شهر با مو ضوع «نقد و برر سی زیرگذر عابر پیاده در
چهارراه ولیعصر» برگزار شد .پنجمین نشست مدنی حق بر شهر به موضوع «مساله پل عابر» پرداخت  .در کنار آن تئاتر شورایی «وبتی خطر
هست پل عابر چرا؟» هم با تمرکز بر همان مساله برگزار شد .اعضای باهمستان هم در مجمع سال  ۶۹۳۱مساله عابر پیاده را به عنوان یکی از
اولویتهای کاری باهم ستان انتخاب نمودند .در کنار این موارد باهم ستان از سال  ۶۹۳۱ضمن همکاری با کمپین «من هم خط عابر پیاده را
میخوانم» دغدغههای خود در این زمینه را پیگیری کرده است .تدوین جزوه زیرگذر عابرپیاده پهار راه ولیعصر و نیز تدوین طرح کمیته پیاده
و دوچرخه شورای شهر تهران که پس از پنجمین نشست در دستور کار باهمستان برار گرفته بود از دیگر ابدامات صورت گرفته در این حوزه
است.

چشم انداز:
باهمستان در سرلوحه فعالیتهای خود پرداختن به گروهها و منافع به حاشیهرانده شده در فرآیندهای توسعه شهری را مد نظر برارداده است.
در کنار این ،نزدیک شدن به هر کدام از این مو ضوعات و گروهها با رویکرد حق بر شهری از دیگر اولویتهای باهم ستان بوده ا ست .در همین
راسووتا پیگیری حق پیادگان و دوچرخهسوووارها بر شووهر به عنوان گروهی که در برنامهریزیهای صووورت گرفته تا کنون به کرات نادیدهگرفته
شدهاند ،ضرورت مییابد .با توجه به این اصول و چشماندازهای کلی موارد زیر به صورت مشخص مورد توجه کارگروه پیاده و دوچرخه خواهد
بود:

 -۶تالش برای انسان محور شدن شهر ،در برابر شهر ماشین محور
 -2تالش برای تضمین حق عابر پیاده به عنوان یک گروه به حاشیه رانده شده در شهر

اهداف:
اهداف مورد نظر این کارگروه عبارتند از:
 -۶پیگیری حق حرکت امن ،سهل و پیوسته در سطح شهر.
 -2حق مشارکت و تصمیم گیری افراد در پروژهای شهری (نظر افراد ،ساکنان و گروه های ذینفع دیده و شنیده شوند).
 -۹حق حضور و درنگ افراد در فضاهای شهری و فضاهای عمومی
 -4حق افراد برای ایجاد فضاهای عمومی در شهر
 -۱حق بازتوریع فضاهای شهری
 -۱حق برخورداری از عرصه های عمومی باکیفیت
 -7مقابله با خصوصیسازی یا نیمه عمومی ساختنِ فضاهای عمومی
 -8در نظر گرفتن بسترهای فرهنگی به منظور ترغیب هر چه بیشتر افراد به حضور و پرسه زنی و گذران اوبات فراغت یا تردد در سطح شهر ،در
طراحی فضاهای شهری
 -۳تامین حق تردد افراد پیاده در سطح شهر :مساله پلها و زیرگذرهای عابر پیاده
 -۶1تامین شرایط منا سب جهت تردد پیاده گروه های دارای شرایط خاص که نیازمند شرایط و امکانات خاص جهت تردد در سطح شهر هستند
(مانند کودکان ،سالمندان ،افراد توانخواه ،والد همراه با کالسکه ،زنان باردار و )...
این کارگروه اهداف فوق را در بالب آگاه سازی ،فعال سازی و ابدام پیگیری خواهد نمود.
-۶در این راستا تالش میکند امکانات موجود برای انسان محور شدن شهر را فعال کند؛
 -2اتفابات خالف این موضوع را مورد نقد برار دهد؛
 -۹برنامه ها و تصمیمات در دست اجرا را با توجه به این موضوع و با نگاهی انتقادی مورد بررسی برار دهد
 -4در جهت بازبینی سیاستهای ماشین محور حرکت کند.

اقدامات:
دو پروژه که پیش از این باهم ستان به آنها پرداخته بود ،برای شروع به کار این کارگروه انتخاب شدند .یکی م ساله چهارراه ولیع صر و زیرگذر
آن و دیگری کمیته عابرپیاده و دوچرخه شورای اسالمی شهر تهران ری و تجریش.

زیرگذر چهارراه ولیعصر:
زیرگذر چهارراه ولیع صر مو ضوع اولین ن ش ست از سل سله ن ش ست های مدنی حق بر شهر باهم ستان هم بود .این زیرگذر  ،از زمان احداث تا
دوران بهرهبرداری ،همواره مورد انتقاد و اعتراض باهمسوووتان بوده ،انتقادها جنبههای مختلفی از این پروژه را مورد توجه برار میداد؛ از جمله
عدم تامین امکانات حرکتی مناسب برای تمام گروهها  ،که با نردهکشی دور تا دور چهارراه موجب شد حق حرکت و حضور بخشی از ساکنان
که ذینفعان این فضای شهری هستند ،سلب شود.
از آنجایی که این پروژه میتواند نمونهای از طرحهای تو سعه شهری با شد که ف ضای شهر را نه مکانی برای ح ضور ،زندگی و فعالیت ساکنان
شهری که مکانی برای تبلور کالبدی شهر میدانند ،و متاسفانه نمونههای مشابه اینگونه ابدامات نه تنها در گذشته بلکه همچنان در طرحهای

در دست اجرا نیز بابل مشاهده است ،پرداختن به آن یکی از اولویتهای این کارگروه خواهد بود .فعالیت این کارگروه میتواند در جهت تغییر
رویکرد مدیریت شهری که توسعه فضاهای زیرسطحی شهر و تسهیل صرف حرکت سواره را در پی دارد ،و همچنین نیاز به حرکت به سمت
سیاستهای پیادهمداری در شهر ،و حفظ فضاهای عمومی در اختیار عابرین پیاده تالش کند.

کمیته پیاده و دوچرخه شورای شهر تهران ،ری و تجریش:
طرح کمیته عابر پیاده و دوچرخه شورای شهر تهران هم پس از ن ش ست پنجم و به پی شنهاد آبای صابری ع ضو شورای شهر تدوین گردید.
(طرح مذکور در سایت باهم ستان بابل م شاهده ا ست ).این طرح پس از انت شار در سایت باهم ستان در ن ش ستی با دو تن از اع ضای شورای
پنجم در اختیار آنان نیز برار داده شد تا پس از دریافت نظرات شان ابدام در جهت طرح آن در شورا و تالش در جهت شکل گیری این کمیته
ا دامه پیدا کند .این موضووووع یعنی تمامی پیگیریهای مرتبط با این طرح از تماس با نمایندگان و ایجاد تغییرات الزم در طرح تا تالش برای
شکلگیری کمیته و پیشبرد اهداف آن از دیگر ابدامات کارگروه است.
باهمسووتان در نظر دارد از کمک داوطلبانی که به این موضوووعات عالبه مندند اسووتفاده کند .به همین منظور عالبهمندان میتوانند از طریق
سایت باهمستان ثبت نام کنند.
داوطلبان حاضر در کارگروه پس از به نتیجه رسیدن ابدامات فوق یا همزمان با پیشبرد این ابدامات میتوانند ذیل چشماندازها و اهداف در
نظر گرفته شووده برای کارگروه ( و با توجه به تعداد داوطلبان حاضوور و توان ،دغدغه و تخصووص این افراد) ابدامات جدیدی را برای کارگروه
تعیین نمایند.

مفاهیم:
 -۶عابر پیاده
 پیاده به شخصی که با پا حرکت کند ،یا از وسایل دیگری (به غیر از دوچرخه) برای تسهیل این حرکت استفاده کند ،اطالق می شود .بنابراین
افراد سوار بر صندلی چرخدار ،روروک ،کالسکه و افراد دارای عصای زیر بغل نیز در این دسته برار می گیرند.
 -2دوچرخهسوار
 در مفهوم مورد نظر کمیته ،دوچرخه سوار به کسانی اطالق می شود که از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه در مقیاس شهری استفاده میکنند.
در این تعریف دوچرخه به عنوان بخ شی از حمل و نقل عمومی و بدیلی برای حمل و نقل پایدار در نظر گرفته شده ا ست و مفاهیم مربوط به
دوچرخه سواری فراغتی و ورزشی مد نظر نیستند.
 -۹شهر انسان محور
 شهرهای انسان محور پیوندی ناگسستنی با سیاست های تولید فضا برای همه ساکنان شهر دارند .شهر انسان محور به شهری اطالق میشود
که "پاسخگوی نیازهای همه مردم یا بابل دسترس برای وسیع ترین طیف جامعه با توانایی های مختلف باشد ".فضاهایی شهری باید حقوق
استفاده کنندگان ،دسترسی و آزادی عمل آنان را تامین کنند .سیاست های اعمال شده بر فضاهای شهری بایستی تسهیلگر روابط اجتماعی
بوده و در عرصووه عمومی بتواند محور عمل اجتماعی برار گیرد .تجربههای فضووایی گوناگون شووهروندان با مناسووبات و تعامالت روزمره آنها
همزمان باهم درفضاها شکل میگیرند و به فضاها شکل میدهند.
 این نگاه در تقابل با نگاه مدرنیستی به شهر ،غلبه ی ماشین بر فضاهای شهری ،فضاهای شهری نا امن به صورت شریان هایی تنها برای جا به
جایی بین محل کار و خانه ،و با نگاه غیرحمایتی ن سبت به ح ضور و فعالیت زنان ،سالخوردگان ،کودکان و معلوالن شکل میگیرد تا ف ضاهای
شهری به فضاهایی که زمینه و امکان حضور و حرکت آزادانه و حق انتخاب  ،تعامل چهره به چهره و گپ و گفتگو در آنها تضمین شده است
بدل گردند.

 -4فضاهای عمومی
 در مفهوم سازی فضای عمومی ،درک اصطالح عمومی در نگاه اول به همه ی مکان های وابعی برمی گردد که آزادانه در دسترس همه– فارغ
از سن ،جنس ،نژاد ،معلولیت جسمی یا دیگر ویژگی ها -برار گرفته باشد .فضاهای عمومی" ،زمینی است مشترک" که به عنوان عرصه ی
دموکراتیکی برای زندگی عمومی  ،مکان های تجمع آزاد ،تعامل میان اعضای یک جامعه ،صحنه ی فعالیت های کارکردی و آیینی ،مکان داد
و ستد و رفت و آمد که با کنترل تجاری یا نیروهای دولتی محدود نشده باشد .وجود مردم و رویدادها از مهم ترین کیفیت های فضای عمومی
اسووت .فضووای عمومی باید دموکراتیک ،واجد هویت و خاطره جمعی حاوی کیفیت هایی جهت برطرف کردن نیازهای سووطوح مختلف تمامی
ابشار باشد.
ساختار:
کارگروه متشکل از داوطلبانیست که با توجه به دغدغه خود در این حوزه به همکاری میپردازند .جلسات کارگروه به صورت هفتگی و با توافق
داوطلبان تشکیل می شود ،در هر جلسه یک نفر از حاضران مسئولیت نگارش صورتجلسه را بر عهده میگیرد و صورتجلسات مکتوب در دفتر
باهمستان نگهداری خواهد شد.
همچنین جهت انجام هماهنگیها و تبادل نظرات به صوورت غیر حضوری و یا به اشتراک گذاشتن مطالب و  ...گروهی تلگرامی که ادمین آن
شماره باهمستان است ،شکل خواهد گرفت و کلیه داوطلبان به گروه اضافه خواهند شد.
جهت جذب افرادی که از طریق سایت باهمستان و پر نمودن فرم همکاری نسبت به همکاری با کارگروه ابراز عالبهمندی میکنند ،و نیز سایر
افرادی که از مسیرهای دیگر عالبه خود را ابراز میکنند ،ابتدا در جلسهای با حضور اعضا فعالیتهای کارگروه به آنها معرفی می شود و سپس
در صورت تمایل میتوانند با کارگروه همکاری نمایند.
در صورت نیاز به جذب داوطلب (بر ا ساس ت شخیص اع ضای کارگروه) اع ضا میتوانند فراخوانی در خروجیهای باهم ستان منت شر کنند و از
عالبه مندان دعوت بههمکاری نمایند.
اصول:
رعایت تمام بندهای اساسنامه باهمستان
عدم حمایت از گروه ها و جریان های سیاسی
همکاری با سایر نهادها و ان جی اوها و برگزاری برنامه های مشترک
به کارگیری فرآیندهای مشارکتی

