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وقتــی در ســال  2010و در جریــان آمادهســازی مقدمــات
ســومین کنفرانــس ســازمان ملــل متحــد در زمینــة مســکن
و توســعة شــهری پایــدار (هبیتــات  ،)3برنامــة اســکان بشــر
ملــل متحــد بــا راهانــدازی کمپیــن جهانــی شــهری بــا شــعار
" "I’m A City Changerهمــة شــهروندان ،ســازمانهای
مردمنهــاد و جوامــع مدنــی را بــرای حضور در ایــن کنفرانس
فراخوانــد ،از همــة کشــورها خواســت کمپیــن ملــی شــهری
خــود را راهانــدازی کننــد .در حالــی کــه کشــورهایی ماننــد
مصــر و ســنگال کمپینهــای ملــی خــود را صرفـ ًا بــه منظور
ترویــج کمپیــن جهانــی شــهری و معرفــی کنفرانــس هبیتات
 3شــکل دادنــد ،کمپیــن ملــی شــهری ایــران بــا همــکاری
دفتــر هبیتــات تهــران و ســازمان ملــی زمیــن و مســکن بــه
عنــوان ســومین کمپیــن ملــی بــا هــدف متفــاوت تدویــن
فراینــد منحصــر بــه فــرد مشــارکتی در ســال  2015میالدی
(مهرمــاه  )1394و در روز جهانــی اســکان بشــر فعالیــت
خــود را آغــاز کــرد .پــس از ایــران هنــد ،چیــن ،برزیــل،
مکزیــک و چنــد کشــور دیگــر نیــز کمپیــن ملــی خــود را بــا
مــدل یکســویة آگاهیبخشــی و اطالعرســانی راهانــدازی
کردنــد .کمپیــن ملــی شــهری ایــران بــا شــعار «مــن شــهرم
را میســازم» و بــا هــدف جلــب توجــه شــهروندان ایرانــی به
مســائل شــهری و نیــز ایجــاد حساســیت در تصمیمســازان و
تصمیمگیــران نســبت بــه نقــش مهــم شــهروندان در حــل

ایــن مســائل ،پــس از طــی فعالیــت یــک ســالة مشــارکتی
خــود ،در مهرمــاه  1395نســخة انگلیســی کتابچــة شــهر
دلخــواه ایرانیــان 1را بــه عنــوان تنهــا گــزارش شــهروندی
جهــان بــه ایــن کنفرانــس ارائه کــرد .آنچــه در ادامــه میآید
نگاهــی متفــاوت بــه فعالیت ایــن کمپیــن با گذشــت بیش از
یــک ســال از انتشــار کتابچــة شــهر دلخــواه ایرانیــان اســت.
در دهــة  ،1990رون هیفتــز ،2متفکــر حوزة رهبــری عمومی،
چالشهــای ســازگار بــا محیــط را متمایــز از چالشهــای
فنــی و تکنیکــی دانســت و تصریــح کــرد مســائل ســازگار
پاســخ مشــخصی ندارنــد و ممکــن نیســت بــا راهکارهــای
روتیــن تخصصــی برطــرف شــوند .هیفتــز میگویــد بــه
ِ
منظــور پیشــرفت نهتنهــا بایــد بــا «ابتــکار و اقــدام» شــرایط
را در هماهنگــی بــا ارزشهــا تغییــر داد ،بلکــه ارزشهــا
خــود نیــز ممکــن اســت نیازمنــد تغییــر باشــند .ایــن نــگاه
میتوانــد در محیــط شــهری نیــز درســت باشــد .فضایــی
کــه در آن همنشــینی مســائل پیچیــده بــا ارزشهــای متضاد
و متکثــر جمعیــت شــهری توانایــی و ظرفیــت برنامهریــزان
و متخصصــان شــهری را بــرای حــل مســائل شــهری تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد و در بســیاری مواقــع ناکارآمدشــان
میســازد .مســائل شــهری پیچیــده ،سیســتماتیک و
بههمپیوســتهاند و تمایــل بــه تعــادل دارنــد .مجموعــهای
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