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حــق بــه شــهر مفهومــی اســت کــه در مقابــل دیــدگاه شــیء انگارانــه نســبت بــه شــهر و اتحــاد دولــت و ســرمایه در زندگــی
شــهری مطــرح میشــود .دیدگاهــی کــه در مدیریــت شــهرهای ایــران نیــز وجــود دارد و بــر اســاس آن شــهر و منابــع آن بــه
منزلــه ابــزاری بــرای درآمدزایــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .شــهروندان بــه منظــور احیــای حــق خــود بــه شــهر ،بــا انتقــاد
از وضــع موجــود ،دســت بــه کنشــگری مدنــی میزننــد .در شــهرک اکباتــان در پایتخــت ،اخیــراً اقداماتــی از ســوی اهالــی
آغــاز شــده اســت کــه میتــوان آن را کنشــگری مدنــی در حــوزه شــهری بــه شــمار آورد .در ایــن مقالــه بــا بهــره بــردن از
روش مشــاهده مشــارکتی بــه واســطه حضــور در ایــن کنشــگریها ،تــاش شــده اســت تــا آن را بــا توجــه بــه ویژگیهــای
مــازم کنشــگری مدنــی ،توصیــف کنیــم.
کلــید واژهها
حق به شهر ،کنشـگری مدنی ،ویژگیهای کنشـگری مدنی ،شـهرک اکباتان ،مشاهده مشـارکتی
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 - 2کارشناس ارشد مدیریت شهری و دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومیBmokhtari@ut.ac.ir ،
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 -غفــاري .مســعود ،قاســمي .علــي اصغــر ،خاســتگاه جنبــش جوانــان در ايــران پژوهــش علــوم سياســي شــماره چهــارم ،بهار و تابســتان

چکــیده    

مقدمــه   

حقـــوق شـــهروندی بـــه مفهـــوم امروزیـــش ،ابتـــدا در نظریـــه حـــق بـــه شـــهر ( )Right To Cityهنـــری لُــــهفِور (Henri

 )Lefebvreفرانســـوی در  1968مطـــرح میشـــود .بنـــا بـــر نظریـــه او ،زندگـــی شـــهری اســـیر دولـــت و ســـرمایه اســـت،
بطوریک ــه ارزش مبادل ــه ج ــای ارزش اس ــتفاده از زمی ــن را گرفت ــه اس ــت.
حق به شهر ،حق به زندگی شهری و حقی جمعی است و مولفههای اساسی آن نیز عبارتاند از:

 مشارکت شهروندان در فرایند برنامهریزی
 تضمین دسترسی شهروندان به برنامهریزی طراحی و مدیریت شهری.
 هدای ــت مت ــوازن و برابریطلبان ــه کارب ــری زمی ــن ب ــرای دسترس ــی همگان ــی ب ــه مس ــکن ،کار ،بهداش ــت و آم ــوزش،
حم ــل و نق ــل عموم ــی و
 فض ــای عموم ــی ،اوق ــات فراغ ــت و زندگ ــی طوالنی.تضمی ــن دسترس ــی ش ــهروندان ک ــم درآم ــد ب ــه مس ــکن مناس ــب
و س ــاماندهی اس ــکان غی ــر رس ــمی.
 اس ــتفاده مش ــترک ش ــهروندان از فضاه ــای عموم ــی ب ــا اختص ــاص پهنهه ــای وی ــژه ب ــرای ام ــور اجتماع ــی در ش ــهر.
(اطه ــاری .)1390
بع ــد از او اندیش ــمندان چن ــدی ب ــه تحلی ــل و بس ــط نظری ــه "ح ــق ب ــه ش ــهر" میپردازن ــد ک ــه از جمل ــه بای ــد از دیوی ــد
ه ــاروی ( )David Harveyانگلیس ــی ن ــام ب ــرد .او در کت ــاب «ح ــق ب ــه ش ــهر» ک ــه ب ــا هم ــکاری م ــری فیل ــد نگاش ــته

حق به شـهر زیر لگدهای مدیریت شـهری در شـهرک اکباتان    
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تلق ــی ش ــیء وارگ ــی ش ــهر ک ــه پی ــش از ای ــن از آن س ــخن رف ــت ،در اقدام ــات ش ــهرداری در ش ــهرک اکبات ــان نم ــود
پرجل ــوهی پی ــدا ک ــرده اس ــت.
ش ــهرداری ط ــی س ــالیان دراز ،در ط ــرح اولی ــه س ــاخت ای ــن ش ــهرک دخ ــل و تص ــرف کــرده اس ــت .دی ــوار ش ــرقی ش ــهرک
از اوای ــل ده ــه  1360ب ــا مج ــوز ش ــهرداری و برغ ــم مخالف ــت اهال ــی ش ــهرک و هی ــات مدی ــره مرک ــزی وق ــت اکبات ــان
تخری ــب ش ــدند و واحدهای ــی تج ــاری بج ــای آن س ــر برآوردن ــد ک ــه ترافی ــک ش ــدیدی را ب ــه ش ــهرک تحمی ــل کردن ــد و
از امنی ــت ش ــهرک کاس ــتند.اما ش ــاید ناصوابتری ــن اق ــدام ش ــهرداری در ش ــهرک ،ع ــدم رعای ــت تواف ــق منعق ــد ش ــده در
اس ــفند س ــال  1374بی ــن ش ــهرداری منطق ــه  5و س ــازمان عم ــران و نوس ــازی اکبات ــان ب ــود ک ــه ب ــر اس ــاس آن ،اراض ــی
مابی ــن ف ــاز  1و  2ش ــهرک ب ــه مس ــاحت ح ــدود  19هکت ــار ب ــه ش ــهرداری تحوی ــل (و ن ــه واگ ــذار) ش ــد .در مهمتری ــن
مـــاده صورتجلســـه ایـــن توافـــق بـــه صراحـــت آمـــده بـــود کـــه شـــهرداری میبایســـت در ایـــن اراضـــی ،فضـــای ســـبز
ایج ــاد کن ــد .ام ــا ش ــهرداری در س ــال  1386ط ــی مصوب ــه کمیس ــیون م ــاده  ،5کارب ــری فض ــای س ــبز ای ــن زمینه ــا را
تغیی ــر داد .ح ــدود  4.5هکت ــار از زمینه ــای م ــورد اش ــاره ب ــرای س ــاخت مجتم ــع تج ــاری ،فرهنگ ــی ،خدمات ــی و تفریح ــی،
ک ــه ام ــروزه ب ــزرگ ب ــازار ته ــران ی ــا مگام ــال ن ــام دارد ،و نی ــز ب ــرای اح ــداث ی ــک فرهنگس ــرا ،هت ــل ،پم ــپ بنزی ــن،
کارواش ،مس ــجد و همچنی ــن ح ــدود  14.5هکت ــار ( ٪80کل اراض ــی ی ــاد ش ــده) ب ــه بوس ــتان اختص ــاص داده ش ــد .ه ــم
اکن ــون  7.7هکت ــار از ای ــن زمینه ــا ب ــه فض ــای تج ــاری تبدی ــل ش ــده و ت ــا ب ــه ح ــال از س ــاخت بوس ــتان و فض ــای
س ــبز نی ــز س ــر ب ــاز زده ش ــده اس ــت .پ ــس از اظه ــارات آق ــای س ــيد جعف ــر تش ــكري هاش ــمي ،مع ــاون محت ــرم حمــل
ونق ــل و ترافي ــك ش ــهرداری ته ــران در گفتوگ ــو ب ــا ایس ــنا ( )۱۳۹۱/2/۱۷مبن ــی ب ــر اینک ــه اساســ ًا مگام ــال در آين ــده
قط ــب گردش ــگري پايتخ ــت خواه ــد ش ــد ،بیش ــتر روش ــن ش ــد ک ــه پ ــروژۀ مگام ــال ،عمدتــ ًا جنب ــه تج ــاری و ج ــذب
مناب ــع مال ــی ب ــرای ش ــهرداری دارد ت ــا جنب ــۀ تأمی ــن رف ــاه و آس ــایش اهال ــی ش ــهرکی مس ــکونی!
همچنی ــن ش ــهرداری از س ــال  91ب ــدون بررس ــی کارشناس ــی و مطالع ــات فن ــی الزم ،ب ــا تخری ــب یک ــی دیگ ــر از فضاه ــای
س ــبز ش ــهرک و قط ــع ح ــدود  200اصل ــه درخ ــت ،مب ــادرت ب ــه س ــاخت واحدهای ــی تج ــاری در بــ ِر می ــدان بس ــیج ک ــرد
ک ــه مب ــدأ ورود و خروج ــی ش ــهرک اس ــت .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه اکبات ــان پی ــش از ای ــن س ــاخت و س ــازها ،در س ــه
ف ــاز خ ــود ،بازارچههای ــی ب ــا واحده ــای تج ــاری کاف ــی داش ــته اس ــت.
تازهتری ــن اق ــدام ش ــهرداری در ش ــهرک ک ــه ح ــق اهال ــی اکبات ــان ب ــه ش ــهر را پایم ــال ک ــرده ،در  8م ــرداد  93ص ــورت
گرف ــت .اف ــرادی ش ــباهنگام اق ــدام ب ــه خاکب ــرداری و دیوارکش ــی در مقاب ــل بل ــوک  19ف ــاز  2ش ــهرک نمودن ــد .پ ــس از
چن ــدی معل ــوم ش ــد ای ــن زمی ــن ب ــه اس ــتناد ی ــک صورتجلس ــه موق ــت سراس ــر تناق ــض ،از س ــوی ش ــهرداری منطق ــه
 5بـــه منظـــور ســـاخت مســـجد (کـــه بعـــد نـــام دارالقـــرآن بـــر آن نهادنـــد) بـــه هیئتـــی مذهبـــی واگـــذار شـــده اســـت.
زمیـــن مذکـــور بـــر اســـاس نقشـــه طـــرح تفصیلـــی شـــهر تهـــران و نقشـــۀ  2000/1فضـــای ســـبز بشـــمار میآیـــد .بـــه
ع ــاوه م ــکان آن درس ــت س ــر پی ــچ خیاب ــان باریک ــی اس ــت و افزای ــش رف ــت و آم ــد در آن ب ــه واس ــطه س ــاخت س ــازه،
احتمـــال تصادفـــات را بـــاال میبـــرد .همچنیـــن قطعـــه زمیـــن یـــاد شـــده در حریـــم خطـــوط گاز و کابلهـــای مخابـــرات
ق ــرار دارد و کان ــال ه ــای فاض ــاب و آب ب ــاران و نی ــز کاب ــل ب ــرق فش ــار ق ــوی  63کیل ــو ول ــت از زی ــر آن میگذرن ــد.
ای ــن مس ــائل باع ــث میش ــوند ک ــه س ــاخت هرگون ــه س ــازه در آن خطرآفری ــن باش ــد.
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ش ــد ،از اتح ــاد ش ــوم دول ــت و س ــرمایه س ــخن م ــی ران ــد و معتق ــد اس ــت ک ــه چ ــون اس ــاس نظ ــام س ــرمایهداری ب ــر
انباش ــت ث ــروت و خل ــق بازارهای ــی ب ــرای گ ــردش مال ــی و ب ــاز تولی ــد هرچ ــه بیش ــتر ث ــروت اس ــتوار اس ــت ،شهرنش ــینی
و مس ــکن نی ــز محمل ــی ب ــرای تولی ــد کاالهای ــی ن ــه ب ــرای رف ــع نیازه ــای ف ــردی و اجتماع ــی م ــردم ،ک ــه ب ــرای ایج ــاد
ارزش اضاف ــی و س ــودآوری میگردن ــد .در چنی ــن س ــاختاری ،توس ــعه پای ــدار زیس ــت محیط ــی و انس ــانی ،جای ــی ن ــدارد
(رحی ــم خزای ــی .)1391
در دی ــدگاه ش ــیءوارگی ش ــهر در فرهن ــگ بورژوای ــی« ،ش ــهر» نی ــز همچ ــون س ــایر چیزه ــا ،تنه ــا موقعیت ــی ش ــیءواره دارد
و صرفــ ًا بهمنزل ــة فرص ــت و موقعیت ــی ب ــرای درآم ــد و س ــودهای ف ــراوان دی ــده میش ــود؛ ای ــن فرهن ــگ چن ــان من ــزوی
و بیگان ــه نس ــبت ب ــه جه ــان و موقعی ــت خوی ــش اس ــت ک ــه طب ــع و سرش ــتی خودش ــیفته و در نتیج ــه اساس ـ ًا ناس ــازگار ب ــا
«مشـــارکت همگانـــی» دارد .و بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه تصـــور میکنـــد بایـــد بـــر همـــه چیـــز «مدیریـــت» کنـــد،
طراحـــی از بـــاال میخواهـــد  ،همـــه چیـــز را
آنهـــم مدیریـــت از بـــاال! از ایـــن رو «مدیرانـــه» یعنـــی از راه برنامهریـــزی و
ِ
ب ــه زی ــر س ــلطه و نظ ــارت خ ــود درآورد ،از جمل ــه ش ــهرها و مس ــائل آن را  ...؛ ای ــن فرهن ــگ ب ــه م ــوازات اینک ــه خ ــود
را صاح ــب و مال ــک ش ــهرها میدان ــد ،ب ــه ط ــرز مضح ــک و ب ــاور نکردن ــی تص ــور میکن ــد ک ــه بای ــد ب ــه ج ــای س ــایر
گروههـــای اجتماعـــی بـــاز هـــم خـــود تصمیمگیـــری کنـــد! یعنـــی بـــدون مشـــورت بـــا کســـانی کـــه بـــه اصطـــاح
میخواهـــد برایشـــان برنامهریـــزی کنـــد  ...و از همـــه رقتانگیزتـــر اینکـــه تصـــور میکنـــد بـــا یـــک چنیـــن دیدگاهـــی
میتوان ــد مس ــائل دردن ــاک ش ــهرها را درم ــان کن ــد .غاف ــل از آن ک ــه مش ــکالتِ ش ــهرها تنه ــا زائی ــدهی ی ــک چنی ــن
فرهن ــگ و دیدگاه ــی اس ــت (روح ــی .)1392
از همی ــن روی ،ه ــاروی ب ــا تأکی ــد ب ــر مداخل ــۀ فع ــال کنش ــگران زندگ ــی ش ــهری در ام ــور مختل ــف ،معتق ــد اس ــت ک ــه
نـــوع شـــهری کـــه میخواهیـــم بســـازیم بایـــد بازتـــاب آرزوهـــا و نیازهـــای شـــهری مـــا باشـــد (رحیـــم خزایـــی .)1391
در کالن ش ــهرهای کش ــور م ــا بوی ــژه پایتخ ــت نی ــز ای ــن پیون ــد نامب ــارک دول ــت محل ــی و س ــرمایه ،وضعی ــت نامناس ــبی
را ب ــرای ش ــهروندان رق ــم زده اس ــت .در ش ــهرک اکبات ــان ام ــا جمع ــی از اهال ــی ای ــن وضعی ــت را برنتابی ــده و اقدامات ــی
را آغـــاز کردهانـــد کـــه میتوانـــد کنشـــگری مدنـــی شـــهری بـــه شـــمار آیـــد .ایـــن مقالـــه نگاهـــی بـــه ایـــن تجربـــه

نـــوی کنشـــگری شـــهری ،در بزرگتریـــن شـــهرک کشـــور میانـــدازد .یافتههـــای مـــورد اشـــاره ،حاصـــل مشـــاهده
مشـــارکتی دو تـــن از اعضـــای حامیـــان اســـت کـــه در جریـــان اقدامـــات انجـــام شـــده همـــراه بـــا مشـــاهده ،مشـــارکت
فعـــال نیـــز داشـــتهاند.
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ُ کنش ــگر مدن ــی هم ــان کنش ــگر عقالن ــی اس ــت .اگر ی ــک کنش ــگر اقتص ــادی انتخابه ــا و گزینشهای ــی عقالن ــی
انج ــام میده ــد ت ــا س ــرمایهای م ــادی کس ــب کن ــد ،کنش ــگر مدن ــی ه ــم بای ــد کس ــی باش ــد ک ــه ب ــه ج ــای ای ــن
کـــه ســـرمایه مـــادی تولیـــد بکنـــد ،بتوانـــد بـــا گزینشهـــای عقالنـــیاش ،ســـرمایه نمادیـــن اجتماعـــی و فرهنگـــی
بیافرین ــد و تولی ــد کن ــد.
ُ کنشـــگر مدنـــی همـــان کنشـــگر اخالقـــی است .کنشـــگر مدنـــی بایـــد یـــک کنشـــگر اخالقـــی باشـــد؛ یعنـــی بایـــد
بـــه اخـــاق اجتماعـــی ،اخالقـــی کـــه در ســـطح جامعـــه فراگســـتر شـــده باشـــد پایبنـــد باشـــد و آن را بدانـــد.
 کنش ــگر مدن ــی هم ــان کنش ــگر ارتباط ــی اس ــت .کنش ــگر مدن ــی بای ــد ک ــه ی ــک کنش ــگر ارتباط ــی باش ــد یعن ــی
بتوانـــد بـــا نهادهـــای مختلـــف و جریانـــات مختلـــف ارتبـــاط برقـــرار کنـــد.
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ایـــن گونـــه اقدامـــات مدیریـــت شـــهری طـــی ســـالیان ذراز در شـــهرک اکباتـــان کـــه مویـــد نـــگاه از بـــاال بـــه پاییـــن
و ســـودجویانه اســـت ،اهالـــی را بـــه وارد شـــدن بـــه میـــدان ســـوق داد تـــا در صـــدد احقـــاق حـــق خـــود بـــه شـــهر و
شهرکشـــان برآینـــد.
کنشـــگری خودجـــوش مـــردم چنـــد قـــدم جلـــو تـــر از نهادهـــای مدیریتـــی شـــهرک اکباتانکلنـــگ احـــداث شـــهرک
اکباتـــان در ســـال  1352بـــه زمیـــن خـــورد .بـــا وجـــود گذشـــت ایـــن زمـــان ،هنـــوز ایـــن مجموعـــه بـــا  ۸ .۲۳۹هکتـــار
مســـاحت ،از جملـــه بزرگتریـــن شـــهرکهای خاورمیانـــه اســـت (تارنمـــای هیـــات مدیـــره مرکـــزی اکباتـــان).
اکباتـــان ســـالیان ســـال پیـــش از تشـــکیل شـــورایاریها ،دارای هیئـــت مدیـــره بـــرای اداره امـــور خـــود بـــوده اســـت.
ایـــن شـــهرک دارای هیئـــت مدیـــره بلوکهـــا و معمـــو ًال نماینـــدگان هـــر ورودی اســـت .هیئـــت مدیـــره بلوکهـــا هـــر
 2ســـال یکبـــار از ســـوی ســـاکنان هـــر یـــک از  33بلـــوک انتخـــاب میشـــوند .نماینـــدگان هـــر ورودی کـــه هـــر چنـــد
وق ــت یکب ــار از س ــوی س ــاکنان آن انتخ ــاب میگردن ــد و ش ــورای س ــاکنان را تش ــکیل میدهن ــد ب ــا هیئ ــت مدی ــره ه ــر
بل ــوک تعام ــل دارن ــد .در نهای ــت ،هیئ ــت مدی ــره مرک ــزی ش ــهرک ،ه ــر دو س ــال یکب ــار از س ــوی هیئ ــت مدی ــره ه ــای
بلوکه ــا انتخ ــاب میش ــود .نخس ــتین هیئ ــت مدی ــره مرک ــزی در س ــال  1363تش ــکیل ش ــد و ت ــا کن ــون فعالی ــت دارد
(تارنم ــای هی ــات مدی ــره مرک ــزی ش ــهرک اکبات ــان) .ام ــا متاس ــفانه ب ــا ط ــی  31س ــال از عم ــر هیئ ــت مدی ــره مرک ــزی،
ک ــم ک ــم عضوی ــت اف ــرادی در آن ثاب ــت ش ــده اس ــت ،و پ ــس از ط ــی دوران اولی ــه خ ــود ،سالهاس ــت در براب ــر تعرض ــات
ش ــهرداری و س ــایر س ــازمانها ب ــه محی ــط زیس ــت و حق ــوق مالکان ــه اهال ــی ش ــهرک ،واکن ــش فعاالن ــه و موث ــری نش ــان
نـــداده اســـت .همچنانکـــه کنعـــان میگویـــد ســـطح دموکراســـی در ســـازمانهایی کـــه محلـــه را نمایندگـــی میکننـــد
قابـــل پرســـش اســـت و «قانـــون آهنیـــن الیگارشـــی» در مـــورد آنهـــا مصـــداق دارد ( .)Cnaan 1991, 614طبـــق ایـــن
قان ــون ،كار پيچيـــدۀ اداره ســـازمان ،ب ــا انتق ــال قـــدرت از اعض ــاي معمول ــي ســـازمان ب ــه گروه ــي كوچ ــك از رهب ــران
انجـــام میگیـــرد كـــه بـــه تدريـــج محافظه كارتـــر میشـــوند و حاضـــر نيســـتند دســـتاوردهاي خـــود را بـــه خطـــر اندازنـــد
و بدي ــن ترتي ــب س ــازمان از ي ــك اب ــزار ب ــه ي ــك ه ــدف تبدي ــل میش ــود)Scott and Davis 2007, 61-62( .
ب ــا تش ــکیل نه ــاد ش ــورایاریها از س ــال  ،1378ش ــهرک اکبات ــان تاکن ــون دارای چه ــار دوره ش ــورای محل ــه متش ــکل از
 7نف ــر نی ــز ب ــوده اس ــت ک ــه از زم ــان ش ــورایاری س ــوم ،ب ــرای چه ــار س ــال انتخ ــاب گردیدهان ــد .ش ــهرداری بهمنظ ــور
س ــیطره ب ــر ای ــن نه ــاد انتخاب ــی ،از س ــال  88ی ــک هیئ ــت امن ــای انتصاب ــی  6نف ــره (نماین ــدگان م ــدارس ،مس ــاجد ،بس ــیج،
س ــمنها ،ش ــهرداری و )..نی ــز ب ــرای آن تعیی ــن ک ــرده اس ــت؛ ضم ــن اینک ــه ح ــق انتخ ــاب مدی ــر س ــرای محل ــه نی ــز
ب ــا ش ــهردار ناحی ــه و تأیی ــد آن ب ــا ش ــورایاری اس ــت.برکنار از دو دوره اول ک ــه ش ــورایاران اکبات ــان تقریبــ ًا ب ــا ضواب ــط
مق ــرر انتخ ــاب ش ــدند ،بعل ــت اعتراض ــات و پای ــداری ش ــورا ی ــاری دوم اکبات ــان در براب ــر تعرض ــات ش ــهرداری ب ــه محی ــط
زیس ــت ش ــهرک و اج ــرای پ ــروژه مگام ــال ،ش ــهرداری ب ــا دخال ــت آش ــکار در انتخاب ــات س ــوم ،عم ـ ً
ـا موج ــب روی کار
آم ــدن "ش ــهرداری ی ــاری" ب ــه ج ــای "ش ــورایاری" ش ــد.
بــه خاطــر بــروز آثــار ســوء تعرضــات یادشــده بــه شــهرک و ضعــف موجــود در نهادهــای مدیریتــی شــهرک در ســاماندهی
مســـائل ،از اوایـــل ســـال  93عـــده ای از اهالـــی بـــه طـــور خودجـــوش بـــا هـــدف پاســـداری و ارتقـــای محیطزیســـت
شـــهرک و جلوگیـــری از دســـت انـــدازی ســـازمانهای مســـئول بـــه آن گـــرد هـــم آمدنـــد و نـــام حامیـــان محیطزیســـت
اکبات ــان را ب ــرای خ ــود برگزیدن ــد.
پشـــتوانه حامیـــان ،یـــک سلســـله فعالیتهـــای فرهنگـــی و اجتماعـــی ســـالهای پیـــش از ایـــن بـــود کـــه بصـــورت
تجاربـــی انباشـــته ،پایههـــای اعتمادســـازی را کـــه الزمـــه مشـــارکت جویـــی مـــردم اســـت ،بوجـــود آوردنـــد :برگـــزاری
چندیـــن بازارچـــه نیکـــوکاری بـــرای زلزلـــهزدگان و زنـــان سرپرســـت خانـــوار ،چندیـــن نشســـت اهـــل فرهنـــگ و هنـــر
اکبات ــان ،دهه ــا نشس ــت اجتماع ــی و فرهنگ ــی ،دهه ــا نشس ــت کتابخوان ــی ،چندی ــن کارگاه رای ــگان آم ــوزش هنره ــای

تجســـمی و غیـــره .شـــاید از همـــه اینهـــا موثرتـــر ،اعـــام و اجـــرای برنامـــه جمـــعآوری کمکهـــای انســـان دوســـتانه،
ی ــک روز پ ــس از رخ ــداد زلزل ــه ق ــره داغ آذربایج ــان در  21م ــرداد  91ب ــود ک ــه ت ــا ماهه ــا ادام ــه یاف ــت و س ــرانجام نی ــز
یـــک بازارچـــه نیکـــوکاری دو روزه کـــه در دیمـــاه همـــان ســـال برگـــزار گردیـــد .در ایـــن فعالیتهـــای انســـان دوســـتانه
و تاثیرگـــذار کـــه تـــا اســـفند  91ادامـــه یافـــت ،تقریبـــ ًا از سراســـر شـــهرک و از برخـــی مناطـــق تهـــران و حتـــی برخـــی
ش ــهرهای کش ــور ،مش ــارکت جس ــتند.
در ابتـــدا ،مشـــارکت خواهـــی حامیـــان بـــا نقـــاط ضعفـــی در میـــان اهالـــی بدیـــن شـــرح مواجـــه بـــود :کمبـــود آگاهـــی
ش ــهروندان نس ــبت ب ــه حق ــوق خ ــود ،ناامی ــدی اکثری ــت نس ــبت ب ــه تأثیرگ ــذاری اق ــدام در جه ــت تغیی ــر وض ــع موج ــود،
بیاعتمـــادی و بدبینـــی ،تـــرس و محافظـــهکاری ،گرایـــش بـــه فردگرایـــی و انزواطلبـــی ،ضعـــف اعتمـــاد بـــه نفـــس و
خالقی ــت ،ک ــه در مجم ــوع انفع ــال و ضع ــف مش ــارکتپذیری را بب ــار مــیآورد .ام ــا ش ــکل گی ــری حامی ــان ،ب ــر بس ــتری
از فرصته ــای درون ــی و بی ــرون ش ــهرک ،ام ــکان پذی ــر گردی ــد .از جمل ــه فرصته ــای درون ــی ،وج ــود احس ــاس تعل ــق
و هوی ــت محل ــه ای در ش ــهرک ب ــا توج ــه ب ــه ویژگیه ــای متمایزکنن ــده آن از س ــایر ش ــهرکها ب ــود .وج ــود میزان ــی از
س ــرمایه اجتماع ــی و اعتم ــاد نس ــبی اهال ــی ش ــهرک ب ــه پیش ــگامان ای ــن تش ــکل ک ــه ناش ــی از صداق ــت و راس ــتگویی ،از
خودگذشـــتگی ،مســـئولیت پذیـــری ،فعـــال بـــودن ،ســـابقه فعالیتهـــای غیرانتفاعـــی ،پیشـــتازی در پذیـــرش ریســـکهای
مال ــی و جان ــی آنه ــا ب ــود نی ــز تأثی ــر قاب ــل توجه ــی در تس ــریع رون ــد کار داش ــت .همچنی ــن وج ــود ش ــبکههای اجتماع ــی
در ش ــهرک ،از جمل ــه کان ــون جوان ــان و کان ــون بان ــوان در ش ــهرک ،ش ــورای فرهنگ ــی در مع ــدودی بلوکه ــا ،چندی ــن
ســـمن اجتماعـــی ،فرهنگـــی و ورزشـــی ،انجمنهـــای اولیـــاء و مربیـــان و حـــدود  35هیئـــت و برخـــی محافـــل مذهبـــی
نیـــز کار را آســـانتر میســـاخت .معمـــاری خـــاص شـــهرک نیـــز از یـــک ســـو برقـــراری ارتباطـــات رویـــاروی اهالـــی را
در بلوکهـــای کنـــار هـــم یـــا روبـــروی هـــم و در رهگذرهـــای دراز فراهـــم مـــیآورد و از دیگـــر ســـو ،بعلـــت محصـــور
بـــودن نســـبی شـــهرک ،یکپارچگـــی و انســـجام را میســـر میســـاخت.
فرصتهـــای بیرونـــی نیـــز عبـــارت بودنـــد از :بهبـــود فضـــای عمومـــی کشـــور و کاهـــش جـــ ّو بشـــدت محدودکننـــده
فعالیتهـــای ســـمنها ،و ورود اعضـــای مســـئولیت پذیـــر و دلســـوزتر بـــه شـــورای چهـــارم شـــهر تهـــران.
اف ــرادی ک ــه ب ــا ن ــام حامی ــان گرده ــم آمدن ــد خ ــود نق ــاط قوت ــی نی ــز داش ــتند ،از جمل ــه وج ــود اف ــرادی ب ــا رش ــتههای
تحصیلـــی متفـــاوت ،داشـــتن ســـوابق کار گروهـــی و نیـــز فعالیتهـــای غیـــر انتفاعـــی ،داشـــتن اوقـــات فراغـــت نســـبی
(بخاط ــر حض ــور بازنشس ــتگان و زن ــان خان ــه دار).
بدیـــن ترتیـــب حامیـــان قـــدم در عرصـــه کنشـــگری مدنـــی در حـــوزه شـــهری و در راســـتای احیـــای حـــق اکباتانیهـــا
ب ــه ش ــهر گذاش ــت.
بـــه گفتـــه حســـام مقـــدم ( )1394کنشـــگر مدنـــی ســـه ویژگـــی عمـــده دارد کـــه حامیـــان تـــاش کـــرده اســـت در
فعالیتهـــای خـــود آنهـــا را مـــد نظـــر قـــرار دهـــد:
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همچنیـــن هفـــت مؤلفـــه بـــرای کنشـــگران مدنـــی الزم شـــمرده میشـــود ،کـــه عبارتانـــد از :معاصـــر بـــودن؛ چنـــد
س ــاحتی ب ــودن؛ اس ــتراتژی داش ــتن؛ مس ــئله مح ــور ب ــودن؛ هوی ــت چه ــل تک ــه داش ــتن؛ قان ــوندان ب ــودن؛ دارای بین ــش
اجتماعـــی بـــودن (همـــان) کـــه در توضیـــح اقدامـــات حامیـــان بـــه ایـــن مؤلفههـــا اشـــاره خواهیـــم کـــرد.
حامی ــان مس ــئلهی مح ــوری کنش ــگری خ ــود را در وضعی ــت نامناس ــب و تعرض ــات ب ــه محی ــط زیس ــت اکبات ــان تعری ــف
کـــرده اســـت و بـــر اســـاس ویژگـــی معاصـــر بـــودن ،بـــه دور از حســـرت تاریـــخ پرافتخـــار باســـتان کشـــور را خـــوردن و
ناامی ــدی نس ــبت ب ــه کن ــش ب ــرای تغیی ــر وض ــع موج ــود ،ب ــا نگ ــرش انتق ــادی نس ــبت ب ــه گذش ــته ،ب ــه جغرافی ــا و ب ــه
جه ــان فض ــای ش ــهری و آنچ ــه ک ــه ام ــروز دارد ش ــکل میگی ــرد و در ح ــال رخ دادن اس ــت ،بپ ــردازد .ب ــه س ــخن دیگ ــر
"هم-عصرشـــدن" بـــا چیـــزی کـــه االن دارد رخ میدهـــد (همـــان).
از خـــرداد  93حامیـــان بـــا مـــد نظـــر داشـــتن ویژگـــی ارتباطـــی کنشـــگری مدنـــی ،بـــا کمیتـــه محیطزیســـت شـــورای
شـــهر ارتبـــاط بســـیار فعـــال و مفیـــدی برقـــرار نمـــود و بنابـــه درخواســـت مســـئوالن آن ،توانســـت جامعتریـــن گـــزارش
تحلیل ــی از وضعی ــت ش ــهرک را تهی ــه و هم ــراه ب ــا ی ــک کلی ــپ و پاورپوین ــت در اختی ــار آن ــان ق ــرار ده ــد و در برخ ــی
نشســتهای آن نی ــز ش ــرکت نمای ــد .همچنی ــن در تیرم ــاه هم ــان س ــال ،طوم ــاری ب ــه خان ــم ابت ــکار ،مع ــاون محت ــرم
رئیـــس جمهـــوری و رئیـــس محتـــرم ســـازمان حفاظـــت محیطزیســـت کشـــور در اعتـــراض بـــه تغییـــر کاربـــری فضـــای
س ــبز زمی ــن مابی ــن فازه ــای  1و  2و س ــاخت مگام ــال ب ــا امض ــای اهال ــی و مدیری ــت بلوکه ــای ش ــهرک نوش ــته ش ــد.
ب ــا رخ دادن آخری ــن تخل ــف ش ــهرداری در واگ ــذاری قطع ــه ای از فض ــای س ــبز مش ــاعی ش ــهرک ،و آغ ــاز اح ــداث ش ــبانه
غـــم حامیـــان بســـوی جلوگیـــری از ایـــن کار غیرقانونـــی
هـــم و ّ
ســـازهای موســـوم بـــه دارالقـــرآن ( 8مـــرداد  ،)93تمـــام ّ
ب ــه منزل ــه نم ــادی ب ــرای مقاوم ــت در براب ــر تعرض ــات مدیری ــت ش ــهری معط ــوف ش ــد.در  28م ــرداد ، 93چندی ــن ت ــن از
حامی ــان ب ــه نش ــانه اعت ــراض در صح ــن علن ــی ش ــورای ش ــهر حاض ــر ش ــدند و ی ــک ت ــن از آن ــان در فرصت ــی در جلس ــه
بانگ ــی بلن ــد ب ــرآورد و از س ــاخت و س ــازهای غیرقانون ــی در ش ــهرک انتق ــاد ک ــرد .درس ــت در هم ــان روز ،مدی ــر و برخ ــی
از معتمـــدان یکـــی از بلوکهـــای همجـــوار ســـازه در شـــهرک ،مشـــغول برخـــورد و جلوگیـــری از ورود کامیـــون بتـــون و
تخلی ــه آن ب ــه مح ــل س ــازه بودن ــد.
پ ــس از ش ــروع س ــاخت س ــازه ،ابت ــدا حامی ــان ،هم ــکاری بس ــیار فع ــال و اثرگ ــذاری را ب ــا هی ــات مدی ــره بل ــوک  19در
اقام ــه دع ــوی و احق ــاق حق ــوق اهال ــی در براب ــر اف ــراد منتس ــب ب ــه س ــازه آغ ــاز ک ــرد .ای ــن اق ــدام حقوق ــی منج ــر ب ــه
توق ــف  5ماه ــه ط ــرح مذک ــور از تاری ــخ  93 /6/29ش ــد.
در ســـوم شـــهریور  ،93حامیـــان بـــه شـــورای معمـــاری و شهرســـازی کشـــور ،نامـــهای مبنـــی بـــر اعتـــراض بـــه ایـــن
واگ ــذاری غیرقانون ــی نوش ــت .ای ــن نام ــه در اوای ــل س ــال  94مبنای ــی ش ــد ب ــرای نشس ــت ش ــوریاران جدی ــد اکبات ــان در
م ــورد س ــایر تعرض ــات ب ــه محیطزیس ــت ش ــهرک ب ــا وزی ــر ،مع ــاون معم ــاری و شهرس ــازی و مدی ــران ذیرب ــط وزارتخان ــه
راه و شهرس ــازی و نهایتــ ًا ب ــه ص ــدور دس ــتور ب ــه بررس ــی س ــطح و مقی ــاس تغیی ــرات انج ــام ش ــده در اکبات ــان و انطب ــاق
آن بـــا طـــرح جامـــع و بررســـیهای حقوقـــی در خصـــوص مالکیـــت و نحـــوه اســـتفاده از مشـــاعات در شـــهرک در 8
اردیبهش ــت  94انجامی ــد ک ــه هن ــوز ادام ــه دارد.
در زمس ــتان  93و فرارس ــیدن زم ــان انتخاب ــات نهاده ــای مدیریت ــی ش ــهرک ،حامی ــان ب ــه منظ ــور بهب ــود ترکی ــب اعض ــای
آنهـــا فعاالن ــه وارد عم ــل ش ــد .در دیم ــاه  93ب ــا مط ــرح ش ــدن برگ ــزاری مجم ــع هیئ ــت مدی ــره مرک ــزی ش ــهرک
ب ــرای انتخ ــاب اعض ــاء جدی ــد هف ــت نف ــره و س ــه ب ــازرس و س ــه داور ،حامی ــان ب ــا فعالی ــت زی ــاد ،ی ــک فهرس ــت ارائ ــه
نمـــود کـــه در نهایـــت بهرغـــم برخـــی تخلفـــات و کارشـــکنیها ،توانســـت ســـه نفـــر عضـــو اصلـــی و یـــک بـــازرس و
ی ــک داور را وارد ترکی ــب جدی ــد هیئ ــت مدی ــره مرک ــزی نمای ــد .در بهم ــن  93نی ــز ب ــا اع ــام انتخاب ــات چهارمی ــن دورۀ
شـــورایاران شـــهر تهـــران ،بـــا توجـــه بـــه ناکارکـــرد بـــودن شـــورا یـــاری دوره ســـوم شـــهرک ،حامیـــان کـــه ماههـــا در

ای ــن زمین ــه فعالی ــت مس ــتمر داش ــت ،توانس ــت در انتخاب ــات  22اس ــفند 6 ،نف ــر عض ــو اصل ــی و ی ــک نف ــر عض ــو عل ــی
البـــدل را وارد ترکیـــب  7نفـــره اعضـــای اصلـــی و  3نفـــره اعضـــای علیالبـــدل نمایـــد.
در  ،93/11/27حک ــم من ــع تعقی ــب متش ــاکیان پرون ــده س ــازه برخ ــاف محت ــوای گ ــزارش کارش ــناس رس ــمی دادگس ــتری
ص ــادر ش ــد .تس ــلیم ای ــن حک ــم ب ــه متش ــاکی ح ــدود ی ــک م ــاه قب ــل ت ــر از تس ــلیم آن ب ــه ش ــاکی (مدیری ــت بل ــوک )19
و سوءاس ــتفاده متصرف ــان از تعطی ــات عی ــد ب ــرای ادام ــه اح ــداث غیرقانون ــی س ــازه پی ــش از تعیی ــن نتیج ــه دادخواس ــت
تجدیدنظ ــر ،ج ــای تأم ــل بس ــیار دارد .بنابرای ــن ،از فروردی ــن م ــاه  93حامی ــان درص ــدد برآم ــد ت ــا ب ــه بس ــیج اجتماع ــی
در ش ــهرک بپ ــردازد و حض ــور اهال ــی را در مس ــیر پی ــاده روی بی ــن ف ــاز ی ــک و دو ش ــهرک ب ــه نش ــانه اعت ــراض ش ــکل
ده ــد .ای ــن حضوره ــای اعتراض ــی از راهه ــای متفاوت ــی ب ــه اط ــاع عم ــوم میرس ــید :گ ــروه وایب ــر ،تراکتهای ــی ک ــه
در پش ــت درب من ــازل گذاش ــته میش ــد و نی ــز نشس ــتی ک ــه ب ــا دع ــوت از س ــاکنان در یک ــی از بلوکه ــا برگ ــزار ش ــد.
در مجم ــوع اهال ــی  ...ب ــار گرده ــم آمدن ــد ب ــه ط ــوری ک ــه یکب ــار تع ــداد اف ــراد ش ــرکت کنن ــده ب ــه ح ــدود  800نف ــر
رس ــید و بازت ــاب گس ــترده و موث ــری در س ــطح ش ــهرک یاف ــت و توج ــه اعض ــای ش ــورای ش ــهر را باالخ ــره ب ــه خ ــود
جل ــب ک ــرد .چنانک ــه س ــردار طالی ــی ،نماین ــده ش ــورای ش ــهر ،در گفتوگ ــو ب ــا ایکن ــا اظه ــار ک ــرد" :مش ــکل دارالق ــرآن
اکبات ــان را ح ــل خواهی ــم ک ــرد و ش ــورای ش ــهر قص ــد رنج ــش م ــردم را ندارد(".ایکن ــا  8تی ــر )94
از پیامده ــای ای ــن حضوره ــای اعتراضآمی ــز و گس ــترده ،ش ــکل گی ــری «گ ــروه وکالء و حق ــوق دان ــان مداف ــع محی ــط
زیس ــت اکبات ــان» در اردیبهش ــت  94ب ــود ک ــه ب ــه ویژگ ــی آگاه ــی از قان ــون در کنش ــگری مدن ــی حامی ــان کم ــک ک ــرد.
گـــروه وکال درگام نخســـت ،در تحلیـــل حقوقـــی تخلفـــات شـــهرداری در واگـــذاری فضـــای ســـبز مشـــاعی مذکـــور در
 94/2/8بیانی ــه ای ص ــادر کردن ــد .آنه ــا اقدام ــات حقوق ــی بس ــیار فع ــال و جــ ّدی ای را آغ ــاز کردن ــد ک ــه ب ــه دریاف ــت
حک ــم دی ــوان عدال ــت اداری مبن ــی ب ــر توق ــف موق ــت عملی ــات اجرای ــی س ــازه در  94/4/1انجامی ــد .اقدام ــات حقوق ــی
دیگ ــر ،همچنی ــن موج ــب گش ــودن دو پرون ــده کیف ــری علی ــه عام ــان و مجری ــان ای ــن تخل ــف در دادس ــرای  7ته ــران
ش ــده اس ــت.ناگفته نمان ــد ک ــه متصرف ــان و متخلف ــان دس ــت ب ــه ح ــرکات مذبوحان ــهای در توق ــف فعالیته ــای خودج ــوش
اهال ــی اکبات ــان در جه ــت احق ــاق حق ــوق خ ــود زدن ــد :از توس ــل ب ــه نی ــروی قهری ــه گرفت ــه ت ــا گش ــودن  4پرون ــده علی ــه
س ــه ت ــن از مدی ــران فع ــال و پیگی ــر مطالب ــات پایم ــال ش ــده م ــردم ،اس ــتفاده اب ــزاری از دی ــن در جه ــت مقاص ــد خ ــود
و تهم ــت زدن علی ــه دی ــن ب ــه اهال ــی معت ــرض ب ــه س ــاخت و س ــاز غیرقانون ــی در ش ــهرک خ ــود و از ع ــدم تمکی ــن ب ــه
حک ــم دی ــوان عدال ــت اداری ت ــا تهدی ــدات جان ــی و ض ــرب و ش ــتم ع ــدهای از س ــاکنان معت ــرض ب ــه ای ــن ع ــدم تمکی ــن
در آخری ــن حض ــور اعتراض ــی آرام مقاب ــل س ــازه .ام ــا حامی ــان در راس ــتای ویژگ ــی اخالق ــی ب ــودن کنش ــگری مدن ــی ،در
پاس ــخ ب ــه ای ــن ایج ــاد تش ــنج ،از هرگون ــه درگی ــری خ ــودداری ک ــرد و ت ــاش ک ــرد ت ــا ج ــو را آرام س ــازد و مطالب ــات
خ ــود را کام ـ ً
ـا ب ــر اس ــاس اص ــول اخالق ــی و ب ــا کم ــک قان ــون پی ــش ببرد.حامی ــان در مس ــیر اه ــداف خ ــود در پ ــی
یافت ــن س ــاکنانی در ش ــهرک اس ــت ک ــه در س ــازمانهای مرب ــوط ب ــه ام ــور در ح ــال پیگی ــری مرتب ــط ب ــا س ــازه ،دارای
مس ــئولیت هس ــتند و ذینف ــوذ ب ــه حس ــاب میآین ــد ت ــا از طری ــق ارتب ــاط ب ــا آن ــان بتوان ــد کاره ــای خ ــود را س ــریعتر
پیـــش ببـــرد .حامیـــان تـــا کنـــون موفـــق شـــدهاند در ســـازمان عمـــران و نوســـازی و حتـــی در ســـطح معاونتهـــای
ریاس ــت جمه ــوری ،بن ــا ب ــر رواب ــط همس ــایگی و همش ــهرکی ب ــودن ،ب ــه مقام ــات دسترس ــی پی ــدا کن ــد.
اهال ــی همچن ــان ط ــی تم ــاس ب ــا ش ــمارههای  137و  1888ادام ــه س ــاخت غیرقانون ــی س ــازه را ب ــا وج ــود دس ــتور توق ــف
عملی ــات اجرای ــی توس ــط دی ــوان عدال ــت اداری ،گ ــزارش میکنن ــد ت ــا بدی ــن ترتی ــب نی ــز بتوانن ــد ص ــدای خ ــود را ب ــه
شـــهرداری برســـانند .حامیـــان از آیـــت اهلل العظمـــی صافـــی گلپایگانـــی دربـــاره ســـاختن مســـجد یـــا بنایـــی مذهبـــی در
مکانـــی غصبـــی و بـــا تخریـــب فضـــای ســـبز و محیطزیســـت و نارضایتـــی صاحبـــان زمیـــن و همســـایگان و مغایـــر بـــا
قوانی ــن کش ــور اس ــتفتا کردن ــد و پاس ــخ گرفتن ــد ک ــه« :چنانچ ــه م ــراد ،مل ــک ش ــخصی اف ــراد باش ــد ،س ــاخت مس ــجد و

نتیجـه   
ش ــهروندان در مواجه ــه ب ــا نح ــوه برنام ــه ری ــزی از ب ــاال ب ــه پایی ــن مدیری ــت ش ــهری و ن ــگاه معط ــوف ب ــه س ــودآوری آن،
در پ ــی ح ــق خ ــود ب ــه ش ــهر دس ــت ب ــه کنش ــگری میزنن ــد .کنش ــگری ک ــه ب ــرای مؤث ــر ب ــودن بای ــد از ویژگیه ــای
عقالن ــی ب ــودن ،اخالق ــی ب ــودن و ارتباط ــی ب ــودن برخ ــوردار باش ــد.
تالشهـــای اخیـــر در پـــی حـــق بـــه شـــهر از ســـوی شـــهروندان ،ماننـــد آنچـــه در شـــهرک اکباتـــان شـــرح داده شـــد،
میتوان ــد مقدم ــهای باش ــد ب ــر تبدی ــل ای ــن ح ــق ب ــه مطالب ــهای فراگی ــر در کالن ش ــهرهایی ک ــه مانن ــد ته ــران زی ــر
ض ــرب اقدام ــات غیرکارشناس ــی و منفع ــت طلبان ــه مدیری ــت ش ــهری ق ــرار دارن ــد و گس ــترش کنش ــگری مدن ــی در ح ــوزه
مس ــائل ش ــهری.
در س ــال  2004یونس ــکو و هبیت ــات درب ــاره مقول ــه ح ــق ب ــه ش ــهر منش ــور مش ــترکی عرض ــه کردن ــد و پیش ــنهاد کردن ــد
ک ــه ای ــن ح ــق ب ــه عن ــوان یک ــی از اج ــزاء بیانی ــه حق ــوق بش ــر و ب ــه عن ــوان ی ــک ح ــق اساس ــی در قان ــون اساس ــی
کش ــورهایی ک ــه قائ ــل ب ــه ای ــن حق ــوق هس ــتند ،وارد ش ــود .ب ــه امی ــد اینک ــه در کش ــور م ــا نی ــز ح ــق ب ــه ش ــهر در
قانـــون اساســـی و منشـــور حقـــوق شـــهروندی ارائهشـــده از طـــرف دولـــت ،جایـــگاه مناســـب خـــود را بیابـــد.
منابع:
 اطهــاری ،کمــال .1390 .بررســی آرای هانــری لوفــور .نشســت گــروه علمـی -تخصصــی جامعهشناســی شــهر انجمــن جامعهشناســیایــران 13 .اردیبهشــت.
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ی ــا ه ــر م ــکان مذهب ــی دیگ ــر ،ب ــدون رضای ــت صاح ــب زمی ــن ،غص ــب اس ــت».
از آنج ــا ک ــه قش ــر س ــاکن در ش ــهرک ،عمدت ـ ًا تحصیلکردهان ــد و از نظ ــر فرهنگ ــی در س ــطحی متوس ــط ب ــه ب ــاال هس ــتند،
حامی ــان ب ــر اس ــاس داش ــتن بین ــش اجتماع ــی ک ــه ض ــرورت مه ــم کنش ــگری مدن ــی اس ــت ،ش ــرکت در همایشه ــا و
س ــخنرانیهای گوناگ ــون در ح ــوزه ش ــهری را ب ــرای اثرگ ــذاری بیش ــتر و جل ــب توج ــه اهال ــی و نی ــز جامع ــه دانش ــگاهی
مفی ــد یاف ــت .در  5خ ــرداد  94حامی ــان در نشس ــتی ب ــا عن ــوان « نق ــش م ــردم در اداره ش ــهر :م ــورد ش ــهرک اکبات ــان»
کـــه توســـط انجمـــن جامعهشناســـی در دانشـــگاه تهـــران برگـــزار شـــد شـــرکت کـــرد .همینطـــور در مراســـم کمپیـــن
حفاظـــت از باغـــات تهـــران در  28مـــرداد  94شـــرکت کـــرد و عـــاوه بـــر توزیـــع برگههـــای عملکـــرد خـــود در میـــان
حض ــار ،از نماین ــدگان ش ــورای ش ــهر درب ــاره مس ــائل اکبات ــان س ــؤال ک ــرد .در  25م ــرداد  94نام ــه ای سرگش ــاده خط ــاب
ب ــه ش ــهردار ته ــران درب ــاره مس ــائل ناش ــی از اقدام ــات غیرکارشناس ــانه و بعضــ ًا غیرقانون ــی ش ــهرداری در ش ــهرک ب ــه
ابتـــکار حامیـــان نوشـــته شـــد کـــه در رســـانهها انتشـــار یافـــت و بـــا پیگیـــری حامیـــان در نشـــریه ماهانـــه «شـــهر مـــا»
کـــه ویـــژه شـــهرک اکباتـــان اســـت ،نیـــز درج شـــد تـــا بـــا توزیـــع ماهنامـــه درب تمـــام منـــازل شـــهرک ،بـــه اطـــاع
تمـــام خانوادههـــای اکباتانـــی برســـد .غیـــر از نامـــه سرگشـــاده نیـــز ،حامیـــان از فرصتهـــای گوناگـــون بـــرای ارتبـــاط
بـــا رســـانهها و طـــرح مطالبـــات خـــود در عرصـــه عمومـــی و نیـــز اطالعرســـانی کنشهـــای خـــود بهـــره میبـــرد.
در راس ــتای کنش ــگری مدن ــی چن ــد س ــاحتی ،ک ــه ه ــم فعالی ــت در دنی ــای واقع ــی و ه ــم دنی ــای مج ــازی را م ــد نظ ــر
دارد ،حامیـــان محیطزیســـت اکباتـــان صفحـــهای در اینســـتاگرام و نیـــز گروهـــی در فضـــای مجـــازی راهانـــدازی کـــرده
اس ــت ت ــا ارتب ــاط بهت ــری و بیش ــتری ب ــا اهال ــی ش ــهرک برق ــرار کن ــد .گ ــروه تلگرام ــی حامی ــان ب ــه فضای ــی عموم ــی
تبدی ــل شـــده اس ــت تـــا اعض ــا ه ــر مس ــئله جدی ــدی در ش ــهرک را اط ــاع میدهن ــد ،و دربـــاره آن بح ــث میکنن ــد و
پیشـــنهاد میدهنـــد تـــا چـــه کنشهایـــی دربـــاره آن صـــورت گیـــرد .بـــرای مثـــال در شـــهریور  ،94اعضـــا خبـــر دادنـــد
کـــه مامـــوران شـــهرداری در حـــال لولـــه کشـــی آب از چاههـــای شـــهرک بـــه ســـازه هســـتند .چندیـــن نفـــر فـــوراً وارد
عم ــل ش ــدند و ب ــا حض ــور در مح ــل ،خب ــر ک ــردن نی ــروی انتظام ــی و صورت جلس ــه ک ــردن ای ــن اق ــدام ،بیله ــا را از
دس ــت کارگ ــران ش ــهرداری گرفتن ــد و ب ــا دس ــتان خ ــود و ب ــا هم ــان بیله ــا ،زمی ــن کن ــده ش ــده ب ــرای لول ــه کش ــی
را دوب ــاره پ ــر کردن ــد.
تمامـــی اقدامـــات انجـــام شـــده حامیـــان تـــا کنـــون بـــه تحکیـــم روابـــط اجتماعـــی همســـایگی در شـــهرک و اعتمـــاد
م ــردم ب ــه یکدیگ ــر انجامی ــده اس ــت .همچنانک ــه در عرص ــه اقتص ــادی ،کن ــش عقالن ــی موج ــب تقوی ــت س ــرمایه مال ــی
میشـــود ،کنـــش عقالنـــی در عرصـــه اجتماعـــی نیـــز ســـرمایه اجتماعـــی را تقویـــت میکنـــد .از ایـــن رو میتـــوان
کنشـــگری حامیـــان را در عرصـــه اجتماعـــی ،عقالنـــی دانســـت.
در راس ــتای کنش ــگری ارتباط ــی ،ع ــاوه ب ــر برق ــراری ارتب ــاط ب ــا س ــازمانها و مقام ــات مس ــئول ،حامی ــان در پ ــی یافت ــن
تش ــکلهایی اس ــت ک ــه در ح ــوزه ش ــهری مش ــغول ب ــه فعالی ــت هس ــتند ت ــا ب ــا آنه ــا شبکهس ــازی کن ــد و ت ــا کن ــون
برخ ــی از ای ــن تش ــکلها را پی ــدا ک ــرده و از تج ــارب آن ــان اس ــتفاده و ب ــا آن ــان هم ــکاری میکن ــد و اکن ــون عض ــوی
از «ش ــورای هماهنگ ــی فع ــاالن ش ــهری در ته ــران» اس ــت.
اف ــزون ب ــر ای ــن ،حامی ــان میکوش ــد ه ــر از چن ــد گاه ــی روی ــدادی در س ــطح ش ــهرک برگ ــزار کن ــد ت ــا از ای ــن طری ــق
ه ــم بتوان ــد خ ــود را ب ــه ع ــده بیش ــتری از اهال ــی بشناس ــاند و ه ــم فعالیته ــای فرهنگی-محیطزیس ــتی را تروی ــج کن ــد.
ب ــرای مث ــال در اس ــفند  93و به ــار  94فراخ ــوان پاکس ــازی محوط ــه بلوکه ــا داده ش ــد و ه ــم اکن ــون نی ــز قص ــد ب ــر
آن اس ــت ت ــا در هفت ــه ک ــودک ،روی ــدادی محل ــی ب ــا موض ــوع ک ــودک و محیطزیس ــت برگ ــزار گردد.حامی ــان همچنی ــن
مش ــغول س ــازماندهی نیروه ــای خ ــود و تقس ــیم کار در قال ــب کارگروههای ــی اس ــت ک ــه وظای ــف متف ــاوت را ب ــر عه ــده
دارن ــد .در ای ــن زمین ــه ،عضوی ــت حامی ــان ب ــه روی اقش ــار گوناگ ــون ش ــهرک از قومیته ــای گوناگ ــون و ب ــا ه ــر مذه ــب

و عقی ــدهای ب ــاز اس ــت ت ــا هوی ــت چه ــل تک ــه و دربرگرفت ــن تن ــوع جامع ــه در مجموع ــه خ ــود را حف ــظ کن ــد.
در پای ــان حامی ــان در راس ــتای ویژگ ــی اس ــتراتژی داش ــتن کنش ــگری مدن ــی ،در ح ــال تدوی ــن برنامهه ــای بلن ــد م ــدت،
می ــان م ــدت و کوت ــاه م ــدت خ ــود اس ــت.

