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چکــیده 
حــق بــه شــهر مفهومــی اســت کــه در مقابــل دیــدگاه شــیء انگارانــه نســبت بــه شــهر و اتحــاد دولــت و ســرمایه در زندگــی 
شــهری مطــرح می شــود. 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 می گیــرد. شــهروندان بــه منظــور احیــای حــق خــود بــه شــهر، بــا انتقــاد 
از وضــع موجــود، دســت بــه کنشــگری مدنــی می زننــد. در شــهرک اکباتــان در پایتخــت، اخیــراً اقداماتــی از ســوی اهالــی 
آغــاز شــده اســت کــه می تــوان 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 کنشــگری ها، تــالش شــده اســت تــا آن را بــا توجــه بــه ویژگی هــای 

مــالزم کنشــگری مدنــی، توصیــف کنیــم.

کلــید واژه ها    

حقبهشهر،کنشـگریمدنی،ویژگیهایکنشـگریمدنی،شـهرکاکباتان،مشاهدهمشـارکتی

Miranmanesh76@gmail.com ،1  - کارشناس ارشد اقتصاد تحلیلی،دانشگاه کنت انگلستان
Bmokhtari@ut.ac.ir ،2  - کارشناس ارشد مدیریت شهری و دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی
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مقدمــه
 Henri( ـــه ِفور ـــری لُـ ـــهر )Right To City( هن ـــه ش ـــق ب ـــه ح ـــدا در نظری ـــش، ابت ـــوم امروزی ـــه مفه ـــهروندی ب ـــوق ش حق
ـــت،  ـــرمایه اس ـــت و س ـــیر دول ـــهری اس ـــی ش ـــه او، زندگ ـــر نظری ـــا ب ـــود. بن ـــرح می ش ـــوی در 1968 مط Lefebvre( فرانس

ـــت. ـــه اس ـــن را گرفت ـــتفاده از زمی ـــای ارزش اس ـــه ج ـــه ارزش مبادل بطوریک
حق به شهر، حق به زندگی شهری و حقی جمعی است و مولفه های اساسی آن نیز عبارت اند از:

مشارکت شهروندان در فرایند برنامه ریزی  
تضمین دسترسی شهروندان به برنامه ریزی طراحی و مدیریت شهری.  

ـــوزش،  ـــت و آم ـــکن، کار، بهداش ـــه مس ـــی ب ـــی همگان ـــرای دسترس ـــن ب ـــری زمی ـــه کارب ـــوازن و برابری طلبان ـــت مت هدای  
ـــی و ـــل عموم ـــل و نق حم

ـــه مســـکن مناســـب  ـــد ب ـــم درآم ـــهروندان ک ـــن دسترســـی ش ـــی طوالنی.تضمی ـــت و زندگ ـــات فراغ ـــی، اوق فضـــای عموم  
ـــمی. ـــر رس ـــکان غی ـــاماندهی اس و س

ـــهر.  ـــی در ش ـــور اجتماع ـــرای ام ـــژه ب ـــای وی ـــاص پهنه ه ـــا اختص ـــی ب ـــای عموم ـــهروندان از فضاه ـــترک ش ـــتفاده مش اس  
ـــاری 1390(. )اطه

ـــد  ـــد از دیوی ـــه بای ـــه از جمل ـــد ک ـــهر" می پردازن ـــه ش ـــق ب ـــه "ح ـــط نظری ـــل و بس ـــه تحلی ـــدی ب ـــمندان چن ـــد از او اندیش بع
ـــته  ـــد نگاش ـــری فیل ـــکاری م ـــا هم ـــه ب ـــهر« ک ـــه ش ـــق ب ـــاب »ح ـــرد. او در کت ـــام ب ـــی ن ـــاروی )David Harvey( انگلیس ه
ـــر  ـــرمایه داری ب ـــام س ـــاس نظ ـــون اس ـــه چ ـــت ک ـــد اس ـــد و معتق ـــی ران ـــخن م ـــرمایه س ـــت و س ـــوم دول ـــاد ش ـــد، از اتح ش
ـــینی  ـــت، شهرنش ـــتوار اس ـــروت اس ـــتر ث ـــه بیش ـــد هرچ ـــاز تولی ـــی و ب ـــردش مال ـــرای گ ـــی ب ـــق بازارهای ـــروت و خل ـــت ث انباش
ـــاد  ـــرای ایج ـــه ب ـــردم، ک ـــی م ـــردی و اجتماع ـــای ف ـــع نیازه ـــرای رف ـــه ب ـــی ن ـــد کاالهای ـــرای تولی ـــی ب ـــز محمل ـــکن نی و مس
ـــدارد  ـــی ن ـــانی، جای ـــی و انس ـــت محیط ـــدار زیس ـــعه پای ـــاختاری، توس ـــن س ـــد. در چنی ـــودآوری می گردن ـــی و س ارزش اضاف

ـــی 1391(. ـــم خزای )رحی
ـــی شـــیءواره دارد  ـــز همچـــون ســـایر چیزهـــا، تنهـــا موقعیت ـــی، »شـــهر« نی ـــدگاه شـــیءوارگی شـــهر در فرهنـــگ بورژوای در دی
ـــزوی  ـــان من ـــگ چن ـــن فرهن ـــود؛ ای ـــده می ش ـــراوان دی ـــودهای ف ـــد و س ـــرای درآم ـــی ب ـــت و موقعیت ـــۀ فرص ـــًا به منزل و صرف
ـــا  ـــع و سرشـــتی خودشـــیفته و در نتیجـــه اساســـًا ناســـازگار ب ـــه طب ـــش اســـت ک ـــت خوی ـــه جهـــان و موقعی ـــه نســـبت ب و بیگان
ـــد،  ـــت« کن ـــز »مدیری ـــه چی ـــر هم ـــد ب ـــد بای ـــور می کن ـــه تص ـــت ک ـــل اس ـــن دلی ـــه همی ـــی« دارد. و ب ـــارکت همگان »مش
ـــز را  ـــه چی ـــد ، هم ـــاال می خواه ـــِی از ب ـــزی و طراح ـــی از راه برنامه ری ـــه« یعن ـــن رو »مدیران ـــاال! از ای ـــت از ب ـــم مدیری آنه
ـــود  ـــه خ ـــوازات اینک ـــه م ـــگ ب ـــن فرهن ـــائل آن را ... ؛ ای ـــهرها و مس ـــه ش ـــود درآورد، از جمل ـــارت خ ـــلطه و نظ ـــر س ـــه زی ب
ـــایر  ـــای س ـــه ج ـــد ب ـــه بای ـــد ک ـــور می کن ـــی تص ـــاور نکردن ـــک و ب ـــرز مضح ـــه ط ـــد، ب ـــهرها می دان ـــک ش ـــب و مال را صاح
گروه هـــای اجتماعـــی بـــاز هـــم خـــود تصمیم گیـــری کنـــد! یعنـــی بـــدون مشـــورت بـــا کســـانی کـــه بـــه اصطـــالح 
ـــی   ـــن دیدگاه ـــک چنی ـــا ی ـــد ب ـــور می کن ـــه تص ـــر اینک ـــه رقت انگیزت ـــد ... و از هم ـــزی کن ـــان برنامه ری ـــد برایش می خواه
ـــن  ـــک چنی ـــده ی ی ـــا زائی ـــهرها تنه ـــکالِت ش ـــه مش ـــل از آن ک ـــد. غاف ـــان کن ـــهرها را درم ـــاک ش ـــائل دردن ـــد مس می توان

ـــی 1392(. ـــت )روح ـــی اس ـــگ و دیدگاه فرهن
ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــف، معتق ـــور مختل ـــهری در ام ـــی ش ـــگران زندگ ـــال کنش ـــۀ فع ـــر مداخل ـــد ب ـــا تأکی ـــاروی ب ـــن روی، ه از همی
ـــی 1391(.  ـــم خزای ـــد )رحی ـــا باش ـــهری م ـــای ش ـــا و نیازه ـــاب آرزوه ـــد بازت ـــازیم بای ـــم بس ـــه می خواهی ـــهری ک ـــوع ش ن
ـــبی  ـــت نامناس ـــرمایه، وضعی ـــی و س ـــت محل ـــارک دول ـــد نامب ـــن پیون ـــز ای ـــت نی ـــژه پایتخ ـــا بوی ـــور م ـــهرهای کش در کالن ش
ـــی  ـــده و اقدامات ـــت را برنتابی ـــن وضعی ـــی ای ـــی از اهال ـــا جمع ـــان ام ـــهرک اکبات ـــت. در ش ـــم زده اس ـــهروندان رق ـــرای ش را ب
را آغـــاز کرده انـــد کـــه می توانـــد کنشـــگری مدنـــی شـــهری بـــه شـــمار آیـــد. ایـــن مقالـــه نگاهـــی بـــه ایـــن تجربـــه 

نـــوی کنشـــگری شـــهری، در بزرگ تریـــن شـــهرک کشـــور می انـــدازد. یافته هـــای مـــورد اشـــاره، حاصـــل مشـــاهده 
ـــارکت  ـــاهده، مش ـــا مش ـــراه ب ـــده هم ـــام ش ـــات انج ـــان اقدام ـــه در جری ـــت ک ـــان اس ـــای حامی ـــن از اعض ـــارکتی دو ت مش

فعـــال نیـــز داشـــته اند.

حقبهشـهرزیرلگدهایمدیریتشـهریدرشـهرکاکباتان 
ـــود  ـــان نم ـــهرک اکبات ـــهرداری در ش ـــات ش ـــت، در اقدام ـــخن رف ـــن از آن س ـــش از ای ـــه پی ـــهر ک ـــی ش ـــیء وارگ ـــی ش تلق

ـــت. ـــرده اس ـــدا ک ـــوه ی پی پرجل
ـــوار شـــرقی شـــهرک  شـــهرداری طـــی ســـالیان دراز، در طـــرح اولیـــه ســـاخت ایـــن شـــهرک دخـــل و تصـــرف کـــرده اســـت. دی
ـــان  ـــت اکبات ـــزی وق ـــره مرک ـــات مدی ـــهرک و هی ـــی ش ـــت اهال ـــم مخالف ـــهرداری و برغ ـــوز ش ـــا مج ـــه 1360 ب ـــل ده از اوای
ـــد و  ـــل کردن ـــهرک تحمی ـــه ش ـــدیدی را ب ـــک ش ـــه ترافی ـــد ک ـــر برآوردن ـــای آن س ـــاری بج ـــی تج ـــدند و واحدهای ـــب ش تخری
ـــده در  ـــد ش ـــق منعق ـــت تواف ـــدم رعای ـــهرک، ع ـــهرداری در ش ـــدام ش ـــن اق ـــاید ناصواب تری ـــتند.اما ش ـــهرک کاس ـــت ش از امنی
ـــی  ـــاس آن، اراض ـــر اس ـــه ب ـــود ک ـــان ب ـــازی اکبات ـــران و نوس ـــازمان عم ـــه 5 و س ـــهرداری منطق ـــن ش ـــال 1374 بی ـــفند س اس
ـــن  ـــد. در مهم تری ـــذار( ش ـــه واگ ـــل )و ن ـــهرداری تحوی ـــه ش ـــار ب ـــدود 19 هکت ـــاحت ح ـــه مس ـــهرک ب ـــاز 1 و 2 ش ـــن ف مابی
ـــبز  ـــای س ـــی، فض ـــن اراض ـــت در ای ـــهرداری می بایس ـــه ش ـــود ک ـــده ب ـــت آم ـــه صراح ـــق ب ـــن تواف ـــه ای ـــاده صورتجلس م
ـــا را  ـــن زمین ه ـــبز ای ـــای س ـــری فض ـــاده 5، کارب ـــیون م ـــه کمیس ـــی مصوب ـــال 1386 ط ـــهرداری در س ـــا ش ـــد. ام ـــاد کن ایج
ـــی و تفریحـــی،  ـــرای ســـاخت مجتمـــع تجـــاری، فرهنگـــی، خدمات ـــورد اشـــاره ب ـــار از زمین هـــای م ـــر داد. حـــدود 4,5 هکت تغیی
ـــن،  ـــپ بنزی ـــل، پم ـــرا، هت ـــک فرهنگس ـــداث ی ـــرای اح ـــز ب ـــام دارد، و نی ـــال ن ـــا مگام ـــران ی ـــازار ته ـــزرگ ب ـــروزه ب ـــه ام ک
ـــم  ـــد. ه ـــاص داده ش ـــتان اختص ـــه بوس ـــده( ب ـــاد ش ـــی ی ـــار )80٪ کل اراض ـــدود 14,5 هکت ـــن ح ـــجد و همچنی کارواش، مس
ـــای  ـــتان و فض ـــاخت بوس ـــال از س ـــه ح ـــا ب ـــده و ت ـــل ش ـــاری تبدی ـــای تج ـــه فض ـــا ب ـــن زمین ه ـــار از ای ـــون 7,7 هکت اکن
ـــل   ـــرم حم ـــاون محت ـــمي، مع ـــکري هاش ـــر تش ـــید جعف ـــای س ـــارات آق ـــس از اظه ـــت. پ ـــده اس ـــاز زده ش ـــر ب ـــز س ـــبز نی س
ـــده  ـــال در آین ـــًا مگام ـــه اساس ـــر اینک ـــی ب ـــنا )1391/2/17( مبن ـــا ایس ـــو ب ـــران در گفت وگ ـــهرداری ته ـــک ش ـــل و ترافی ونق
ـــذب  ـــاری و ج ـــه تج ـــًا جنب ـــال، عمدت ـــروژۀ مگام ـــه پ ـــد ک ـــن ش ـــتر روش ـــد، بیش ـــد ش ـــت خواه ـــگري پایتخ ـــب گردش قط

ـــکونی! ـــهرکی مس ـــی ش ـــایش اهال ـــاه و آس ـــن رف ـــۀ تأمی ـــا جنب ـــهرداری دارد ت ـــرای ش ـــی ب ـــع مال مناب
ـــا تخریـــب یکـــی دیگـــر از فضاهـــای  ـــدون بررســـی کارشناســـی و مطالعـــات فنـــی الزم، ب همچنیـــن شـــهرداری از ســـال 91 ب
ـــرد  ـــیج ک ـــدان بس ـــِر می ـــاری در ب ـــی تج ـــاخت واحدهای ـــه س ـــادرت ب ـــت، مب ـــه درخ ـــدود 200 اصل ـــع ح ـــهرک و قط ـــبز ش س
ـــه  ـــازها، در س ـــاخت و س ـــن س ـــش از ای ـــان پی ـــه اکبات ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت. ای ـــهرک اس ـــی ش ـــدأ ورود و خروج ـــه مب ک

ـــت. ـــته اس ـــی داش ـــاری کاف ـــای تج ـــا واحده ـــی ب ـــود، بازارچه های ـــاز خ ف
ـــورت  ـــرداد 93 ص ـــرده، در 8 م ـــال ک ـــهر را پایم ـــه ش ـــان ب ـــی اکبات ـــق اهال ـــه ح ـــهرک ک ـــهرداری در ش ـــدام ش ـــن اق تازه تری
ـــس از  ـــد. پ ـــهرک نمودن ـــاز 2 ش ـــوک 19 ف ـــل بل ـــی در مقاب ـــرداری و دیوارکش ـــه خاکب ـــدام ب ـــباهنگام اق ـــرادی ش ـــت. اف گرف
ـــه  ـــهرداری منطق ـــوی ش ـــض، از س ـــر تناق ـــت سراس ـــه موق ـــک صورت جلس ـــتناد ی ـــه اس ـــن ب ـــن زمی ـــد ای ـــوم ش ـــدی معل چن
ـــت.  ـــده اس ـــذار ش ـــی واگ ـــی مذهب ـــه هیئت ـــد( ب ـــر آن نهادن ـــرآن ب ـــام دارالق ـــد ن ـــه بع ـــجد )ک ـــاخت مس ـــور س ـــه منظ 5 ب
ـــه  ـــد. ب ـــمار می آی ـــبز بش ـــای س ـــۀ 2000/1 فض ـــران و نقش ـــهر ته ـــی ش ـــرح تفصیل ـــه ط ـــاس نقش ـــر اس ـــور ب ـــن مذک زمی
ـــازه،  ـــاخت س ـــطه س ـــه واس ـــد در آن ب ـــت و آم ـــش رف ـــت و افزای ـــی اس ـــان باریک ـــچ خیاب ـــر پی ـــت س ـــکان آن درس ـــالوه م ع
ـــرات  ـــای مخاب ـــوط گاز و کابل ه ـــم خط ـــده در حری ـــاد ش ـــن ی ـــه زمی ـــن قطع ـــرد. همچنی ـــاال می ب ـــات را ب ـــال تصادف احتم
ـــد.  ـــر آن می گذرن ـــت از زی ـــو ول ـــوی 63 کیل ـــار ق ـــرق فش ـــل ب ـــز کاب ـــاران و نی ـــالب و آب ب ـــای فاض ـــال ه ـــرار دارد و کان ق

ـــد. ـــن باش ـــازه در آن خطرآفری ـــه س ـــاخت هرگون ـــه س ـــوند ک ـــث می ش ـــائل باع ـــن مس ای
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ـــن  ـــه پایی ـــاال ب ـــگاه از ب ـــد ن ـــه موی ـــان ک ـــهرک اکبات ـــالیان ذراز در ش ـــی س ـــهری ط ـــت ش ـــات مدیری ـــه اقدام ـــن گون ای
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 اکباتان کلنـــگ احـــداث شـــهرک 
ـــار  ـــا 239. 8 هکت ـــه ب ـــن مجموع ـــوز ای ـــان، هن ـــن زم ـــت ای ـــود گذش ـــا وج ـــورد. ب ـــن خ ـــه زمی ـــال 1352 ب ـــان در س اکبات
ــان(. ــزی اکباتـ ــره مرکـ ــات مدیـ ــای هیـ ــت )تارنمـ ــه اسـ ــهرک های خاورمیانـ ــن شـ ــه بزرگ تریـ ــاحت، از جملـ مسـ
 اکباتـــان ســـالیان ســـال پیـــش از تشـــکیل شـــورایاری ها، دارای هیئـــت مدیـــره بـــرای اداره امـــور خـــود بـــوده اســـت.
ـــر  ـــا ه ـــره بلوک ه ـــت مدی ـــت. هیئ ـــر ورودی اس ـــدگان ه ـــواًل نماین ـــا و معم ـــره بلوک ه ـــت مدی ـــهرک دارای هیئ ـــن ش ای
ـــد  ـــر چن ـــه ه ـــر ورودی ک ـــدگان ه ـــوند. نماین ـــاب می ش ـــوک انتخ ـــک از 33 بل ـــر ی ـــاکنان ه ـــوی س ـــار از س ـــال یکب 2 س
ـــر  ـــره ه ـــت مدی ـــا هیئ ـــد ب ـــکیل می دهن ـــاکنان را تش ـــورای س ـــد و ش ـــاب می گردن ـــاکنان آن انتخ ـــوی س ـــار از س ـــت یکب وق
ـــای  ـــره ه ـــت مدی ـــوی هیئ ـــار از س ـــال یکب ـــر دو س ـــهرک، ه ـــزی ش ـــره مرک ـــت مدی ـــت، هیئ ـــد. در نهای ـــل دارن ـــوک تعام بل
ـــت دارد  ـــون فعالی ـــا کن ـــد و ت ـــکیل ش ـــال 1363 تش ـــزی در س ـــره مرک ـــت مدی ـــتین هیئ ـــود. نخس ـــاب می ش ـــا انتخ بلوک ه
ـــزی،  ـــره مرک ـــت مدی ـــر هیئ ـــال از عم ـــی 31 س ـــا ط ـــفانه ب ـــا متاس ـــان(. ام ـــهرک اکبات ـــزی ش ـــره مرک ـــات مدی ـــای هی )تارنم
ـــر تعرضـــات  ـــود، سال هاســـت در براب ـــه خ ـــس از طـــی دوران اولی ـــت شـــده اســـت، و پ ـــرادی در آن ثاب ـــت اف ـــم عضوی ـــم ک ک
ـــان  ـــری نش ـــه و موث ـــش فعاالن ـــهرک، واکن ـــی ش ـــه اهال ـــوق مالکان ـــط زیســـت و حق ـــه محی ـــازمان ها ب ـــایر س ـــهرداری و س ش
نـــداده اســـت. همچنانکـــه کنعـــان می گویـــد ســـطح دموکراســـی در ســـازمان هایی کـــه محلـــه را نمایندگـــی می کننـــد 
ـــن  ـــق ای ـــداق دارد )Cnaan 1991, 614(. طب ـــا مص ـــورد آن ه ـــی« در م ـــن الیگارش ـــون آهنی ـــت و »قان ـــش اس ـــل پرس قاب
ـــران  ـــک از رهب ـــي کوچ ـــه گروه ـــازمان ب ـــي س ـــاي معمول ـــدرت از اعض ـــال ق ـــا انتق ـــازمان، ب ـــدۀ اداره س ـــون، کار پیچی قان
ـــد  ـــر اندازن ـــه خط ـــود را ب ـــتاوردهاي خ ـــتند دس ـــر نیس ـــوند و حاض ـــر می ش ـــج محافظه کارت ـــه تدری ـــه ب ـــرد ک ـــام می گی انج

)Scott and Davis 2007, 61-62( .ـــود ـــل می ش ـــدف تبدی ـــک ه ـــه ی ـــزار ب ـــک اب ـــازمان از ی ـــب س ـــن ترتی و بدی
ـــکل از  ـــه متش ـــورای محل ـــار دوره ش ـــون دارای چه ـــان تاکن ـــهرک اکبات ـــال 1378، ش ـــورایاری ها از س ـــاد ش ـــکیل نه ـــا تش ب
ـــور  ـــهرداری به منظ ـــد. ش ـــاب گردیده ان ـــال انتخ ـــار س ـــرای چه ـــوم، ب ـــورایاری س ـــان ش ـــه از زم ـــت ک ـــوده اس ـــز ب ـــر نی 7 نف
ـــی، از ســـال 88 یـــک هیئـــت امنـــای انتصابـــی 6 نفـــره )نماینـــدگان مـــدارس، مســـاجد، بســـیج،  ـــر ایـــن نهـــاد انتخاب ســـیطره ب
ـــز  ـــه نی ـــرای محل ـــر س ـــاب مدی ـــق انتخ ـــه ح ـــن اینک ـــت؛ ضم ـــرده اس ـــن ک ـــرای آن تعیی ـــز ب ـــهرداری و..( نی ـــمن ها، ش س
ـــط  ـــا ضواب ـــًا ب ـــان تقریب ـــورایاران اکبات ـــه ش ـــت.برکنار از دو دوره اول ک ـــورایاری اس ـــا ش ـــد آن ب ـــه و تأیی ـــهردار ناحی ـــا ش ب
ـــط  ـــه محی ـــهرداری ب ـــر تعرضـــات ش ـــان در براب ـــاری دوم اکبات ـــورا ی ـــداری ش ـــت اعتراضـــات و پای ـــدند، بعل ـــرر انتخـــاب ش مق
ـــب روی کار  ـــاًل موج ـــوم، عم ـــات س ـــکار در انتخاب ـــت آش ـــا دخال ـــهرداری ب ـــال، ش ـــروژه مگام ـــرای پ ـــهرک و اج ـــت ش زیس

ـــد. ـــورایاری" ش ـــای "ش ـــه ج ـــاری" ب ـــهرداری ی ـــدن "ش آم
بـــه خاطـــر بـــروز آثـــار ســـوء تعرضـــات یادشـــده بـــه شـــهرک و ضعـــف موجـــود در نهادهـــای مدیریتـــی شـــهرک در ســـاماندهی 
مســـائل، از اوایـــل ســـال 93 عـــده ای از اهالـــی بـــه طـــور خودجـــوش بـــا هـــدف پاســـداری و ارتقـــای محیط زیســـت 
ـــت  ـــان محیط زیس ـــام حامی ـــد و ن ـــم آمدن ـــرد ه ـــه آن گ ـــئول ب ـــازمان های مس ـــدازی س ـــت ان ـــری از دس ـــهرک و جلوگی ش

ـــد. ـــود برگزیدن ـــرای خ ـــان را ب اکبات
پشـــتوانه حامیـــان، یـــک سلســـله فعالیت هـــای فرهنگـــی و اجتماعـــی ســـال های پیـــش از ایـــن بـــود کـــه بصـــورت 
تجاربـــی انباشـــته، پایه هـــای اعتمادســـازی را کـــه الزمـــه مشـــارکت جویـــی مـــردم اســـت، بوجـــود آوردنـــد: برگـــزاری 
ـــر  ـــگ و هن ـــل فرهن ـــت اه ـــن نشس ـــوار، چندی ـــت خان ـــان سرپرس ـــه زدگان و زن ـــرای زلزل ـــوکاری ب ـــه نیک ـــن بازارچ چندی
ـــای  ـــوزش هنره ـــگان آم ـــن کارگاه رای ـــی، چندی ـــت کتابخوان ـــا نشس ـــی، ده ه ـــی و فرهنگ ـــت اجتماع ـــا نشس ـــان، ده ه اکبات

ـــتانه،  ـــان دوس ـــای انس ـــع آوری کمک ه ـــه جم ـــرای برنام ـــالم و اج ـــر، اع ـــا موثرت ـــه این ه ـــاید از هم ـــره. ش ـــمی و غی تجس
ـــز  ـــرانجام نی ـــت و س ـــه یاف ـــا ادام ـــا ماه ه ـــه ت ـــود ک ـــرداد 91 ب ـــان در 21 م ـــره داغ آذربایج ـــه ق ـــداد زلزل ـــس از رخ ـــک روز پ ی
ـــتانه  ـــان دوس ـــای انس ـــن فعالیت ه ـــد. در ای ـــزار گردی ـــال برگ ـــان س ـــاه هم ـــه در دیم ـــوکاری دو روزه ک ـــه نیک ـــک بازارچ ی
ـــی  ـــی برخ ـــران و حت ـــق ته ـــی مناط ـــهرک و از برخ ـــر ش ـــًا از سراس ـــت، تقریب ـــه یاف ـــفند 91 ادام ـــا اس ـــه ت ـــذار ک و تاثیرگ

ـــتند. ـــارکت جس ـــور، مش ـــهرهای کش ش
ـــی  ـــود آگاه ـــود: کمب ـــه ب ـــرح مواج ـــن ش ـــی بدی ـــان اهال ـــی در می ـــاط ضعف ـــا نق ـــان ب ـــی حامی ـــارکت خواه ـــدا، مش در ابت
ـــود،  ـــع موج ـــر وض ـــت تغیی ـــدام در جه ـــذاری اق ـــه تأثیرگ ـــبت ب ـــت نس ـــدی اکثری ـــود، ناامی ـــوق خ ـــه حق ـــبت ب ـــهروندان نس ش
بی اعتمـــادی و بدبینـــی، تـــرس و محافظـــه کاری، گرایـــش بـــه فردگرایـــی و انزواطلبـــی، ضعـــف اعتمـــاد بـــه نفـــس و 
ـــتری  ـــر بس ـــان، ب ـــری حامی ـــکل گی ـــا ش ـــی آورد. ام ـــار م ـــارکت پذیری را بب ـــف مش ـــال و ضع ـــوع انفع ـــه در مجم ـــت، ک خالقی
ـــق  ـــاس تعل ـــود احس ـــی، وج ـــای درون ـــه فرصت ه ـــد. از جمل ـــر گردی ـــکان پذی ـــهرک، ام ـــرون ش ـــی و بی ـــای درون از فرصت ه
ـــی از  ـــود میزان ـــود. وج ـــهرک ها ب ـــایر ش ـــده آن از س ـــای متمایزکنن ـــه ویژگی ه ـــه ب ـــا توج ـــهرک ب ـــه ای در ش ـــت محل و هوی
ـــتگویی، از  ـــت و راس ـــه ناشـــی از صداق ـــن تشـــکل ک ـــه پیشـــگامان ای ـــی شـــهرک ب ـــاد نســـبی اهال ـــی و اعتم ـــرمایه اجتماع س
ـــک های  ـــرش ریس ـــتازی در پذی ـــی، پیش ـــای غیرانتفاع ـــابقه فعالیت ه ـــودن، س ـــال ب ـــری، فع ـــئولیت پذی ـــتگی، مس خودگذش
ـــن وجـــود شـــبکه های اجتماعـــی  ـــد کار داشـــت. همچنی ـــل توجهـــی در تســـریع رون ـــر قاب ـــز تأثی ـــود نی ـــا ب ـــی آن ه ـــی و جان مال
ـــن  ـــا، چندی ـــدودی بلوک ه ـــی در مع ـــورای فرهنگ ـــهرک، ش ـــوان در ش ـــون بان ـــان و کان ـــون جوان ـــه کان ـــهرک، از جمل در ش
ـــی  ـــل مذهب ـــی محاف ـــت و برخ ـــدود 35 هیئ ـــان و ح ـــاء و مربی ـــای اولی ـــی، انجمن ه ـــی و ورزش ـــی، فرهنگ ـــمن اجتماع س
ـــی را  ـــاروی اهال ـــات روی ـــراری ارتباط ـــو برق ـــک س ـــز از ی ـــهرک نی ـــاص ش ـــاری خ ـــاخت. معم ـــان تر می س ـــز کار را آس نی
ـــور  ـــت محص ـــو، بعل ـــر س ـــی آورد و از دیگ ـــم م ـــای دراز فراه ـــم و در رهگذره ـــروی ه ـــا روب ـــم ی ـــار ه ـــای کن در بلوک ه

ـــاخت. ـــر می س ـــجام را میس ـــی و انس ـــهرک، یکپارچگ ـــبی ش ـــودن نس ب
فرصت هـــای بیرونـــی نیـــز عبـــارت بودنـــد از: بهبـــود فضـــای عمومـــی کشـــور و کاهـــش جـــّو بشـــدت محدودکننـــده 

فعالیت هـــای ســـمن ها، و ورود اعضـــای مســـئولیت پذیـــر و دلســـوزتر بـــه شـــورای چهـــارم شـــهر تهـــران.
ـــته های  ـــا رش ـــرادی ب ـــود اف ـــه وج ـــتند، از جمل ـــز داش ـــی نی ـــاط قوت ـــود نق ـــد خ ـــم آمدن ـــان گرده ـــام حامی ـــا ن ـــه ب ـــرادی ک اف
ـــبی  ـــت نس ـــات فراغ ـــتن اوق ـــی، داش ـــر انتفاع ـــای غی ـــز فعالیت ه ـــی و نی ـــوابق کار گروه ـــتن س ـــاوت، داش ـــی متف تحصیل

ـــه دار(. ـــان خان ـــتگان و زن ـــور بازنشس ـــر حض )بخاط
ـــا  ـــق اکباتانی ه ـــای ح ـــتای احی ـــهری و در راس ـــوزه ش ـــی در ح ـــگری مدن ـــه کنش ـــدم در عرص ـــان ق ـــب حامی ـــن ترتی بدی

ـــت. ـــهر گذاش ـــه ش ب
بـــه گفتـــه حســـام مقـــدم )1394( کنشـــگر مدنـــی ســـه ویژگـــی عمـــده دارد کـــه حامیـــان تـــالش کـــرده اســـت در 

فعالیت هـــای خـــود آن هـــا را مـــد نظـــر قـــرار دهـــد:

ـــی  ـــی عقالن ـــا و گزینش های ـــادی انتخاب ه ـــگر اقتص ـــک کنش ـــت. اگر ی ـــی اس ـــگر عقالن ـــان کنش ـــی هم ـــگر مدن ُکنش  
ـــن  ـــای ای ـــه ج ـــه ب ـــد ک ـــی باش ـــد کس ـــم بای ـــی ه ـــگر مدن ـــد، کنش ـــب کن ـــادی کس ـــرمایه ای م ـــا س ـــد ت ـــام می ده انج
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــن اجتماع ـــرمایه نمادی ـــی اش، س ـــای عقالن ـــا گزینش ه ـــد ب ـــد، بتوان ـــد بکن ـــادی تولی ـــرمایه م ـــه س ک

ـــد. ـــد کن ـــد و تولی بیافرین
ـــد  ـــی بای ـــد؛ یعن ـــی باش ـــگر اخالق ـــک کنش ـــد ی ـــی بای ـــگر مدن ـــی است. کنش ـــگر اخالق ـــان کنش ـــی هم ـــگر مدن ُکنش  

ـــد. ـــد و آن را بدان ـــد باش ـــد پایبن ـــده باش ـــتر ش ـــه فراگس ـــطح جامع ـــه در س ـــی ک ـــی، اخالق ـــالق اجتماع ـــه اخ ب
ـــی  ـــد یعن ـــی باش ـــگر ارتباط ـــک کنش ـــه ی ـــد ک ـــی بای ـــگر مدن ـــت. کنش ـــی اس ـــگر ارتباط ـــان کنش ـــی هم ـــگر مدن کنش  

ـــد. ـــرار کن ـــاط برق ـــف ارتب ـــات مختل ـــف و جریان ـــای مختل ـــا نهاده ـــد ب بتوان
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همچنیـــن هفـــت مؤلفـــه بـــرای کنشـــگران مدنـــی الزم شـــمرده می شـــود، کـــه عبارت انـــد از: معاصـــر بـــودن؛ چنـــد 
ـــش  ـــودن؛ دارای بین ـــون دان ب ـــتن؛ قان ـــه داش ـــل تک ـــت چه ـــودن؛ هوی ـــور ب ـــئله مح ـــتن؛ مس ـــتراتژی داش ـــودن؛ اس ـــاحتی ب س

ـــرد. ـــم ک ـــاره خواهی ـــا اش ـــن مؤلفه ه ـــه ای ـــان ب ـــات حامی ـــح اقدام ـــه در توضی ـــان( ک ـــودن )هم ـــی ب اجتماع
ـــف  ـــان تعری ـــت اکبات ـــط زیس ـــه محی ـــات ب ـــب و تعرض ـــت نامناس ـــود را در وضعی ـــگری خ ـــوری کنش ـــئله ی مح ـــان مس حامی
ـــوردن و  ـــور را خ ـــتان کش ـــار باس ـــخ پرافتخ ـــرت تاری ـــه دور از حس ـــودن، ب ـــر ب ـــی معاص ـــاس ویژگ ـــر اس ـــت و ب ـــرده اس ک
ـــه  ـــا و ب ـــه جغرافی ـــته، ب ـــه گذش ـــبت ب ـــادی نس ـــرش انتق ـــا نگ ـــود، ب ـــع موج ـــر وض ـــرای تغیی ـــش ب ـــه کن ـــبت ب ـــدی نس ناامی
ـــر  ـــخن دیگ ـــه س ـــردازد. ب ـــت، بپ ـــال رخ دادن اس ـــرد و در ح ـــکل می گی ـــروز دارد ش ـــه ام ـــه ک ـــهری و آنچ ـــای ش ـــان فض جه

ـــان(. ـــد )هم ـــه االن دارد رخ می ده ـــزی ک ـــا چی ـــدن" ب "هم-عصرش
ـــورای  ـــت ش ـــه محیط زیس ـــا کمیت ـــی، ب ـــگری مدن ـــی کنش ـــی ارتباط ـــتن ویژگ ـــر داش ـــد نظ ـــا م ـــان ب ـــرداد 93 حامی از خ
ـــزارش  ـــن گ ـــت جامع تری ـــئوالن آن، توانس ـــت مس ـــه درخواس ـــود و بناب ـــرار نم ـــدی برق ـــال و مفی ـــیار فع ـــاط بس ـــهر ارتب ش
ـــی  ـــد و در برخ ـــرار ده ـــان ق ـــار آن ـــت در اختی ـــپ و پاورپوین ـــک کلی ـــا ی ـــراه ب ـــه و هم ـــهرک را تهی ـــت ش ـــی از وضعی تحلیل
ـــرم  ـــاون محت ـــکار، مع ـــم ابت ـــه خان ـــاری ب ـــال، طوم ـــان س ـــاه هم ـــن در تیرم ـــد. همچنی ـــرکت نمای ـــز ش ـــت های آن نی نشس
ـــای  ـــری فض ـــر کارب ـــه تغیی ـــراض ب ـــور در اعت ـــت کش ـــت محیط زیس ـــازمان حفاظ ـــرم س ـــس محت ـــوری و رئی ـــس جمه رئی
ـــد. ـــته ش ـــهرک نوش ـــای ش ـــت بلوک ه ـــی و مدیری ـــای اهال ـــا امض ـــال ب ـــاخت مگام ـــای 1 و 2 و س ـــن فازه ـــن مابی ـــبز زمی س
ـــبانه  ـــداث ش ـــاز اح ـــهرک، و آغ ـــاعی ش ـــبز مش ـــه ای از فضـــای س ـــذاری قطع ـــهرداری در واگ ـــف ش ـــن تخل ـــا رخ دادن آخری ب
ـــی  ـــن کار غیرقانون ـــری از ای ـــوی جلوگی ـــان بس ـــّم حامی ـــّم و غ ـــام ه ـــرداد 93(، تم ـــرآن )8 م ـــه دارالق ـــوم ب ـــازه ای موس س
ـــن از  ـــن ت ـــرداد 93 ،چندی ـــد.در 28 م ـــوف ش ـــهری معط ـــت ش ـــات مدیری ـــر تعرض ـــت در براب ـــرای مقاوم ـــادی ب ـــه نم ـــه منزل ب
ـــه  ـــی در جلس ـــان در فرصت ـــن از آن ـــک ت ـــدند و ی ـــر ش ـــهر حاض ـــورای ش ـــی ش ـــن علن ـــراض در صح ـــانه اعت ـــه نش ـــان ب حامی
ـــی  ـــر و برخ ـــان روز، مدی ـــت در هم ـــرد. درس ـــاد ک ـــهرک انتق ـــی در ش ـــازهای غیرقانون ـــاخت و س ـــرآورد و از س ـــد ب ـــی بلن بانگ
ـــون و  ـــون بت ـــری از ورود کامی ـــورد و جلوگی ـــغول برخ ـــهرک، مش ـــازه در ش ـــوار س ـــای همج ـــی از بلوک ه ـــدان یک از معتم

ـــد. ـــازه بودن ـــل س ـــه مح ـــه آن ب تخلی
ـــوک 19 در  ـــره بل ـــات مدی ـــا هی ـــذاری را ب ـــال و اثرگ ـــیار فع ـــکاری بس ـــان، هم ـــدا حامی ـــازه، ابت ـــاخت س ـــروع س ـــس از ش پ
ـــه  ـــر ب ـــی منج ـــدام حقوق ـــن اق ـــرد. ای ـــاز ک ـــازه آغ ـــه س ـــب ب ـــراد منتس ـــر اف ـــی در براب ـــوق اهال ـــاق حق ـــوی و احق ـــه دع اقام

ـــد. ـــخ 6/29/ 93 ش ـــور از تاری ـــرح مذک ـــه ط ـــف 5 ماه توق
ـــن  ـــه ای ـــراض ب ـــر اعت ـــی ب ـــه ای مبن ـــور، نام ـــازی کش ـــاری و شهرس ـــورای معم ـــه ش ـــان ب ـــهریور 93، حامی ـــوم ش در س
ـــان در  ـــد اکبات ـــوریاران جدی ـــت ش ـــرای نشس ـــد ب ـــی ش ـــال 94 مبنای ـــل س ـــه در اوای ـــن نام ـــت. ای ـــی نوش ـــذاری غیرقانون واگ
ـــه  ـــط وزارتخان ـــران ذیرب ـــازی و مدی ـــاری و شهرس ـــاون معم ـــر، مع ـــا وزی ـــهرک ب ـــه محیط زیســـت ش ـــایر تعرضـــات ب ـــورد س م
ـــاق  ـــان و انطب ـــده در اکبات ـــام ش ـــرات انج ـــاس تغیی ـــطح و مقی ـــی س ـــه بررس ـــتور ب ـــه صـــدور دس ـــًا ب ـــازی و نهایت راه و شهرس
آن بـــا طـــرح جامـــع و بررســـی های حقوقـــی در خصـــوص مالکیـــت و نحـــوه اســـتفاده از مشـــاعات در شـــهرک در 8 

ـــه دارد. ـــوز ادام ـــه هن ـــد ک ـــت 94 انجامی اردیبهش
ـــب اعضـــای  ـــود ترکی ـــه منظـــور بهب ـــان ب ـــی شـــهرک، حامی ـــای مدیریت ـــات نهاده ـــان انتخاب در زمســـتان 93 و فرارســـیدن زم
ـــهرک  ـــزی ش ـــره مرک ـــت مدی ـــع هیئ ـــزاری مجم ـــدن برگ ـــرح ش ـــا مط ـــاه 93 ب ـــد. در دی م ـــل ش ـــه وارد عم ـــا فعاالن آن ه
ـــه  ـــت ارائ ـــک فهرس ـــاد، ی ـــت زی ـــا فعالی ـــان ب ـــه داور، حامی ـــازرس و س ـــه ب ـــره و س ـــت نف ـــد هف ـــاء جدی ـــاب اعض ـــرای انتخ ب
ـــازرس و  ـــک ب ـــی و ی ـــو اصل ـــر عض ـــه نف ـــت س ـــکنی ها، توانس ـــات و کارش ـــی تخلف ـــم برخ ـــت به رغ ـــه در نهای ـــود ک نم
ـــن دورۀ  ـــات چهارمی ـــالم انتخاب ـــا اع ـــز ب ـــن 93 نی ـــد. در بهم ـــزی نمای ـــره مرک ـــت مدی ـــد هیئ ـــب جدی ـــک داور را وارد ترکی ی
ـــا در  ـــه ماه ه ـــان ک ـــهرک، حامی ـــوم ش ـــاری دوره س ـــورا ی ـــودن ش ـــرد ب ـــه ناکارک ـــه ب ـــا توج ـــران، ب ـــهر ته ـــورایاران ش ش

ـــی  ـــو عل ـــر عض ـــک نف ـــی و ی ـــو اصل ـــر عض ـــفند، 6 نف ـــات 22 اس ـــت در انتخاب ـــت، توانس ـــتمر داش ـــت مس ـــه فعالی ـــن زمین ای
ـــد. ـــدل نمای ـــای علی الب ـــره اعض ـــی و 3 نف ـــای اصل ـــره اعض ـــب 7 نف ـــدل را وارد ترکی الب

ـــتری  ـــمی دادگس ـــناس رس ـــزارش کارش ـــوای گ ـــالف محت ـــازه برخ ـــده س ـــاکیان پرون ـــب متش ـــع تعقی ـــم من در 93/11/27، حک
ـــوک 19(  ـــت بل ـــه شـــاکی )مدیری ـــر از تســـلیم آن ب ـــل ت ـــاه قب ـــک م ـــه متشـــاکی حـــدود ی ـــن حکـــم ب صـــادر شـــد. تســـلیم ای
ـــت  ـــه دادخواس ـــن نتیج ـــش از تعیی ـــازه پی ـــی س ـــداث غیرقانون ـــه اح ـــرای ادام ـــد ب ـــالت عی ـــان از تعطی ـــتفاده متصرف و سوءاس
ـــی  ـــیج اجتماع ـــه بس ـــا ب ـــد ت ـــدد برآم ـــان درص ـــاه 93 حامی ـــن م ـــن، از فروردی ـــیار دارد. بنابرای ـــل بس ـــای تأم ـــر، ج تجدیدنظ
ـــکل  ـــراض ش ـــانه اعت ـــه نش ـــهرک ب ـــک و دو ش ـــاز ی ـــن ف ـــاده روی بی ـــیر پی ـــی را در مس ـــور اهال ـــردازد و حض ـــهرک بپ در ش
ـــه  ـــی ک ـــر، تراکت های ـــروه وایب ـــید: گ ـــوم می رس ـــالع عم ـــه اط ـــی ب ـــای متفاوت ـــی از راه ه ـــای اعتراض ـــن حضوره ـــد. ای ده
ـــد.  ـــزار ش ـــا برگ ـــی از بلوک ه ـــاکنان در یک ـــوت از س ـــا دع ـــه ب ـــتی ک ـــز نشس ـــد و نی ـــته می ش ـــازل گذاش ـــت درب من در پش
ـــر  ـــدود 800 نف ـــه ح ـــده ب ـــرکت کنن ـــراد ش ـــداد اف ـــار تع ـــه یکب ـــوری ک ـــه ط ـــد ب ـــم آمدن ـــار گرده ـــی ... ب ـــوع اهال در مجم
ـــود  ـــه خ ـــره ب ـــهر را باالخ ـــورای ش ـــای ش ـــه اعض ـــت و توج ـــهرک یاف ـــطح ش ـــری در س ـــترده و موث ـــاب گس ـــید و بازت رس
ـــرآن  ـــکل دارالق ـــرد: "مش ـــار ک ـــا اظه ـــا ایکن ـــو ب ـــهر، در گفت وگ ـــورای ش ـــده ش ـــی، نماین ـــردار طالی ـــه س ـــرد. چنانک ـــب ک جل

ـــر 94( ـــا 8 تی ـــردم را ندارد.")ایکن ـــش م ـــد رنج ـــهر قص ـــورای ش ـــرد و ش ـــم ک ـــل خواهی ـــان را ح اکبات
ـــط  ـــع محی ـــان مداف ـــوق دان ـــروه وکالء و حق ـــری »گ ـــکل گی ـــترده، ش ـــز و گس ـــای اعتراض آمی ـــن حضوره ـــای ای از پیامده
ـــرد.  ـــک ک ـــان کم ـــی حامی ـــگری مدن ـــون در کنش ـــی از قان ـــی آگاه ـــه ویژگ ـــه ب ـــود ک ـــت 94 ب ـــان« در اردیبهش ـــت اکبات زیس
گـــروه وکال درگام نخســـت، در تحلیـــل حقوقـــی تخلفـــات شـــهرداری در واگـــذاری فضـــای ســـبز مشـــاعی مذکـــور در 
ـــت  ـــه دریاف ـــه ب ـــد ک ـــاز کردن ـــّدی ای را آغ ـــال و ج ـــیار فع ـــی بس ـــات حقوق ـــا اقدام ـــد. آن ه ـــادر کردن ـــه ای ص 94/2/8 بیانی
ـــی  ـــات حقوق ـــد. اقدام ـــازه در 94/4/1 انجامی ـــی س ـــات اجرای ـــت عملی ـــف موق ـــر توق ـــی ب ـــت اداری مبن ـــوان عدال ـــم دی حک
ـــران  ـــرای 7 ته ـــف در دادس ـــن تخل ـــان ای ـــالن و مجری ـــه عام ـــری علی ـــده کیف ـــودن دو پرون ـــب گش ـــن موج ـــر، همچنی دیگ
ـــای خودجـــوش  ـــف فعالیت ه ـــه ای در توق ـــرکات مذبوحان ـــه ح ـــان دســـت ب ـــان و متخلف ـــه متصرف ـــد ک شـــده اســـت.ناگفته نمان
ـــه  ـــده علی ـــا گشـــودن 4 پرون ـــه ت ـــه گرفت ـــروی قهری ـــه نی ـــد: از توســـل ب ـــود زدن ـــوق خ ـــاق حق ـــت احق ـــان در جه ـــی اکبات اهال
ـــود  ـــد خ ـــت مقاص ـــن در جه ـــزاری از دی ـــتفاده اب ـــردم، اس ـــده م ـــال ش ـــات پایم ـــر مطالب ـــال و پیگی ـــران فع ـــن از مدی ـــه ت س
ـــه  ـــن ب ـــدم تمکی ـــود و از ع ـــهرک خ ـــی در ش ـــاز غیرقانون ـــاخت و س ـــه س ـــرض ب ـــی معت ـــه اهال ـــن ب ـــه دی ـــت زدن علی و تهم
ـــن  ـــدم تمکی ـــن ع ـــه ای ـــرض ب ـــاکنان معت ـــده ای از س ـــتم ع ـــی و ضـــرب و ش ـــدات جان ـــا تهدی ـــت اداری ت ـــوان عدال ـــم دی حک
ـــی، در  ـــگری مدن ـــودن کنش ـــی ب ـــی اخالق ـــتای ویژگ ـــان در راس ـــا حامی ـــازه. ام ـــل س ـــی آرام مقاب ـــور اعتراض ـــن حض در آخری
ـــات  ـــازد و مطالب ـــو را آرام س ـــا ج ـــرد ت ـــالش ک ـــرد و ت ـــودداری ک ـــری خ ـــه درگی ـــنج، از هرگون ـــاد تش ـــن ایج ـــه ای ـــخ ب پاس
ـــی  ـــود در پ ـــداف خ ـــیر اه ـــان در مس ـــش ببرد.حامی ـــون پی ـــک قان ـــا کم ـــی و ب ـــول اخالق ـــاس اص ـــر اس ـــاًل ب ـــود را کام خ
ـــازه، دارای  ـــا س ـــط ب ـــری مرتب ـــال پیگی ـــور در ح ـــه ام ـــوط ب ـــازمان های مرب ـــه در س ـــت ک ـــهرک اس ـــاکنانی در ش ـــن س یافت
ـــریع تر  ـــود را س ـــای خ ـــد کاره ـــان بتوان ـــا آن ـــاط ب ـــق ارتب ـــا از طری ـــد ت ـــاب می آین ـــه حس ـــوذ ب ـــتند و ذی نف ـــئولیت هس مس
پیـــش ببـــرد. حامیـــان تـــا کنـــون موفـــق شـــده اند در ســـازمان عمـــران و نوســـازی و حتـــی در ســـطح معاونت هـــای 

ـــد. ـــدا کن ـــی پی ـــات دسترس ـــه مقام ـــودن، ب ـــهرکی ب ـــایگی و همش ـــط همس ـــر رواب ـــا ب ـــوری، بن ـــت جمه ریاس
ـــف  ـــتور توق ـــود دس ـــا وج ـــازه را ب ـــی س ـــاخت غیرقانون ـــه س ـــماره های 137 و 1888 ادام ـــا ش ـــاس ب ـــی تم ـــان ط ـــی همچن اهال
ـــه  ـــود را ب ـــدای خ ـــد ص ـــز بتوانن ـــب نی ـــن ترتی ـــا بدی ـــد ت ـــزارش می کنن ـــت اداری، گ ـــوان عدال ـــط دی ـــی توس ـــات اجرای عملی
ـــی در  ـــی مذهب ـــا بنای ـــجد ی ـــاختن مس ـــاره س ـــی درب ـــی گلپایگان ـــی صاف ـــت اهلل العظم ـــان از آی ـــانند. حامی ـــهرداری برس ش
ـــا  ـــر ب ـــایگان و مغای ـــن و همس ـــان زمی ـــی صاحب ـــت و نارضایت ـــبز و محیط زیس ـــای س ـــب فض ـــا تخری ـــی و ب ـــی غصب مکان
ـــجد و  ـــاخت مس ـــد، س ـــراد باش ـــخصی اف ـــک ش ـــراد، مل ـــه م ـــه: »چنانچ ـــد ک ـــخ گرفتن ـــد و پاس ـــتفتا کردن ـــور اس ـــن کش قوانی
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ـــت.« ـــب اس ـــن، غص ـــب زمی ـــت صاح ـــدون رضای ـــر، ب ـــی دیگ ـــکان مذهب ـــر م ـــا ه ی
ـــاال هســـتند،  ـــه ب ـــد و از نظـــر فرهنگـــی در ســـطحی متوســـط ب ـــًا تحصیل کرده ان از آنجـــا کـــه قشـــر ســـاکن در شـــهرک، عمدت
ـــا و  ـــرکت در همایش ه ـــت، ش ـــی اس ـــگری مدن ـــم کنش ـــرورت مه ـــه ض ـــی ک ـــش اجتماع ـــتن بین ـــاس داش ـــر اس ـــان ب حامی
ـــگاهی  ـــه دانش ـــز جامع ـــی و نی ـــه اهال ـــب توج ـــتر و جل ـــذاری بیش ـــرای اثرگ ـــهری را ب ـــوزه ش ـــون در ح ـــخنرانی های گوناگ س
ـــان«  ـــهرک اکبات ـــورد ش ـــهر: م ـــردم در اداره ش ـــش م ـــوان » نق ـــا عن ـــتی ب ـــان در نشس ـــرداد 94 حامی ـــت. در 5 خ ـــد یاف مفی
کـــه توســـط انجمـــن جامعه شناســـی در دانشـــگاه تهـــران برگـــزار شـــد شـــرکت کـــرد. همین طـــور در مراســـم کمپیـــن 
ـــان  ـــود در می ـــرد خ ـــای عملک ـــع برگه ه ـــر توزی ـــالوه ب ـــرد و ع ـــرکت ک ـــرداد 94 ش ـــران در 28 م ـــات ته ـــت از باغ حفاظ
ـــاب  ـــاده خط ـــه ای سرگش ـــرداد 94 نام ـــرد. در 25 م ـــؤال ک ـــان س ـــائل اکبات ـــاره مس ـــهر درب ـــورای ش ـــدگان ش ـــار، از نماین حض
ـــه  ـــهرک ب ـــهرداری در ش ـــی ش ـــًا غیرقانون ـــانه و بعض ـــات غیرکارشناس ـــی از اقدام ـــائل ناش ـــاره مس ـــران درب ـــهردار ته ـــه ش ب
ـــا«  ـــهر م ـــه »ش ـــریه ماهان ـــان در نش ـــری حامی ـــا پیگی ـــت و ب ـــار یاف ـــانه ها انتش ـــه در رس ـــد ک ـــته ش ـــان نوش ـــکار حامی ابت
ـــالع  ـــه اط ـــهرک، ب ـــازل ش ـــام من ـــه درب تم ـــع ماهنام ـــا توزی ـــا ب ـــد ت ـــز درج ش ـــت، نی ـــان اس ـــهرک اکبات ـــژه ش ـــه وی ک
ـــاط  ـــرای ارتب ـــون ب ـــای گوناگ ـــان از فرصت ه ـــز، حامی ـــاده نی ـــه سرگش ـــر از نام ـــد. غی ـــی برس ـــای اکباتان ـــام خانواده ه تم

بـــا رســـانه ها و طـــرح مطالبـــات خـــود در عرصـــه عمومـــی و نیـــز اطالع رســـانی کنش هـــای خـــود بهـــره می بـــرد.
ـــر  ـــد نظ ـــازی را م ـــای مج ـــم دنی ـــی و ه ـــای واقع ـــت در دنی ـــم فعالی ـــه ه ـــاحتی، ک ـــد س ـــی چن ـــگری مدن ـــتای کنش در راس
دارد، حامیـــان محیط زیســـت اکباتـــان صفحـــه ای در اینســـتاگرام و نیـــز گروهـــی در فضـــای مجـــازی راه انـــدازی کـــرده 
ـــی  ـــی عموم ـــه فضای ـــان ب ـــی حامی ـــروه تلگرام ـــد. گ ـــرار کن ـــهرک برق ـــی ش ـــا اهال ـــتری ب ـــری و بیش ـــاط بهت ـــا ارتب ـــت ت اس
ـــد و  ـــث می کنن ـــاره آن بح ـــد، و درب ـــالع می دهن ـــهرک را اط ـــدی در ش ـــئله جدی ـــر مس ـــا ه ـــا اعض ـــت ت ـــده اس ـــل ش تبدی
ـــد  ـــر دادن ـــا خب ـــهریور 94، اعض ـــال در ش ـــرای مث ـــرد. ب ـــورت گی ـــاره آن ص ـــی درب ـــه کنش های ـــا چ ـــد ت ـــنهاد می دهن پیش
ـــوراً وارد  ـــر ف ـــن نف ـــتند. چندی ـــازه هس ـــه س ـــهرک ب ـــای ش ـــی آب از چاه ه ـــه کش ـــال لول ـــهرداری در ح ـــوران ش ـــه مام ک
ـــا را از  ـــدام، بیل ه ـــن اق ـــردن ای ـــه ک ـــی و صورت جلس ـــروی انتظام ـــردن نی ـــر ک ـــل، خب ـــور در مح ـــا حض ـــدند و ب ـــل ش عم
ـــی  ـــه کش ـــرای لول ـــده ب ـــده ش ـــن کن ـــا، زمی ـــان بیل ه ـــا هم ـــود و ب ـــتان خ ـــا دس ـــد و ب ـــهرداری گرفتن ـــران ش ـــت کارگ دس

ـــد. ـــر کردن ـــاره پ را دوب
ـــاد  ـــهرک و اعتم ـــایگی در ش ـــی همس ـــط اجتماع ـــم رواب ـــه تحکی ـــون ب ـــا کن ـــان ت ـــده حامی ـــام ش ـــات انج ـــی اقدام تمام
ـــی  ـــرمایه مال ـــت س ـــب تقوی ـــی موج ـــش عقالن ـــادی، کن ـــه اقتص ـــه در عرص ـــت. همچنانک ـــده اس ـــر انجامی ـــه یکدیگ ـــردم ب م
می شـــود، کنـــش عقالنـــی در عرصـــه اجتماعـــی نیـــز ســـرمایه اجتماعـــی را تقویـــت می کنـــد. از ایـــن رو می تـــوان 

ـــت. ـــی دانس ـــی، عقالن ـــه اجتماع ـــان را در عرص ـــگری حامی کنش
ـــن  ـــی یافت ـــان در پ ـــات مســـئول، حامی ـــازمان ها و مقام ـــا س ـــاط ب ـــراری ارتب ـــر برق ـــالوه ب ـــی، ع ـــتای کنشـــگری ارتباط در راس
ـــون  ـــا کن ـــد و ت ـــازی کن ـــا شبکه س ـــا آن ه ـــا ب ـــتند ت ـــت هس ـــه فعالی ـــغول ب ـــهری مش ـــوزه ش ـــه در ح ـــت ک ـــکل هایی اس تش
ـــوی  ـــون عض ـــد و اکن ـــکاری می کن ـــان هم ـــا آن ـــتفاده و ب ـــان اس ـــارب آن ـــرده و از تج ـــدا ک ـــکل ها را پی ـــن تش ـــی از ای برخ

ـــران« اســـت. ـــاالن شـــهری در ته از »شـــورای هماهنگـــی فع
ـــق  ـــن طری ـــا از ای ـــد ت ـــزار کن ـــهرک برگ ـــطح ش ـــدادی در س ـــی روی ـــد گاه ـــر از چن ـــد ه ـــان می کوش ـــن، حامی ـــر ای ـــزون ب اف
ـــد.  ـــج کن ـــتی را تروی ـــای فرهنگی-محیط زیس ـــم فعالیت ه ـــاند و ه ـــی بشناس ـــتری از اهال ـــده بیش ـــه ع ـــود را ب ـــد خ ـــم بتوان ه
ـــر  ـــد ب ـــز قص ـــون نی ـــم اکن ـــد و ه ـــا داده ش ـــه بلوک ه ـــازی محوط ـــوان پاکس ـــار 94 فراخ ـــفند 93 و به ـــال در اس ـــرای مث ب
ـــن  ـــان همچنی ـــزار گردد.حامی ـــت برگ ـــودک و محیط زیس ـــوع ک ـــا موض ـــی ب ـــدادی محل ـــودک، روی ـــه ک ـــا در هفت ـــت ت آن اس
ـــده  ـــر عه ـــاوت را ب ـــف متف ـــه وظای ـــت ک ـــی اس ـــب کارگروه های ـــیم کار در قال ـــود و تقس ـــای خ ـــازماندهی نیروه ـــغول س مش
ـــب  ـــر مذه ـــا ه ـــون و ب ـــای گوناگ ـــون شـــهرک از قومیت ه ـــار گوناگ ـــه روی اقش ـــان ب ـــت حامی ـــه، عضوی ـــن زمین ـــد. در ای دارن

ـــد. ـــظ کن ـــود را حف ـــه خ ـــه در مجموع ـــوع جامع ـــن تن ـــه و دربرگرفت ـــل تک ـــت چه ـــا هوی ـــت ت ـــاز اس ـــده ای ب و عقی
ـــدت،  ـــد م ـــای بلن ـــن برنامه ه ـــال تدوی ـــی، در ح ـــگری مدن ـــتن کنش ـــتراتژی داش ـــی اس ـــتای ویژگ ـــان در راس ـــان حامی در پای

ـــت. ـــود اس ـــدت خ ـــاه م ـــدت و کوت ـــان م می

نتیجـه
ـــه ســـودآوری آن،  ـــگاه معطـــوف ب ـــت شـــهری و ن ـــن مدیری ـــه پایی ـــاال ب ـــزی از ب ـــه ری ـــا نحـــوه برنام شـــهروندان در مواجهـــه ب
ـــای  ـــد از ویژگی ه ـــودن بای ـــر ب ـــرای مؤث ـــه ب ـــگری ک ـــد. کنش ـــگری می زنن ـــه کنش ـــت ب ـــهر دس ـــه ش ـــود ب ـــق خ ـــی ح در پ

ـــودن برخـــوردار باشـــد. ـــودن و ارتباطـــی ب ـــی ب ـــودن، اخالق ـــی ب عقالن
ـــد،  ـــرح داده ش ـــان ش ـــهرک اکبات ـــه در ش ـــد آنچ ـــهروندان، مانن ـــوی ش ـــهر از س ـــه ش ـــق ب ـــی ح ـــر در پ ـــای اخی تالش ه
ـــر  ـــران زی ـــد ته ـــه مانن ـــهرهایی ک ـــر در کالن ش ـــه ای فراگی ـــه مطالب ـــق ب ـــن ح ـــل ای ـــر تبدی ـــد ب ـــه ای باش ـــد مقدم می توان
ـــوزه  ـــی در ح ـــد و گســـترش کنشـــگری مدن ـــرار دارن ـــهری ق ـــت ش ـــه مدیری ـــت طلبان ـــی و منفع ـــات غیرکارشناس ضـــرب اقدام

ـــهری. ـــائل ش مس
ـــد  ـــنهاد کردن ـــد و پیش ـــه کردن ـــترکی عرض ـــور مش ـــهر منش ـــه ش ـــق ب ـــه ح ـــاره مقول ـــات درب ـــکو و هبیت ـــال 2004 یونس در س
ـــی  ـــون اساس ـــی در قان ـــق اساس ـــک ح ـــوان ی ـــه عن ـــر و ب ـــوق بش ـــه حق ـــزاء بیانی ـــی از اج ـــوان یک ـــه عن ـــق ب ـــن ح ـــه ای ک
ـــهر در  ـــه ش ـــق ب ـــز ح ـــا نی ـــور م ـــه در کش ـــد اینک ـــه امی ـــود. ب ـــتند، وارد ش ـــوق هس ـــن حق ـــه ای ـــل ب ـــه قائ ـــورهایی ک کش

ـــد. ـــود را بیاب ـــب خ ـــگاه مناس ـــت، جای ـــرف دول ـــده از ط ـــهروندی ارائه ش ـــوق ش ـــور حق ـــی و منش ـــون اساس قان
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