شهرهای ایران
مانند مردم آن بسیار متنوع اند

گفت وگو با میشائل کلور برشتولد سفیر آلمان در تهران
ëëمریم ســاالری /این روزها دیپلماســی شــهری به عنوان یکی از
وجوه دیپلماسی عمومی با نقش آفرینی نهادهای فروملی در کنار
حکومت مرکزی ،نقش مؤثــری در عرصه روابط بینالملل یافته
اســت .چه دیپلماســی شــهری می تواند به موازات «دیپلماسی
دولــت ملت» قــادر بــه ایفــای نقــش در فرآیند
جهانــی شــدن سیاســی و فرهنگی باشــد .ســفیر
آلمان در ایران معتقد است شهردارها هم سفرای
گفت و گو
مهمیبرایشهرهایشانبهشمارمیآیندودرکنار
ســفرای دیپلماتیک مــی توانند بــه درک متقابل
ملت هــا کمــک کننــد .میشــائل کلور برشــتولد
ی فعــال در ایــران در
کــه به واســطه نقــش آفرینــ 
چارچوب دیپلماسی عمومی ،خلق و خوی متفاوت و روابط گرم
و صمیمیاش با شــهروندان ایرانی ،در کشور میزبان شهرت ویژه
ای دارد ،در گفت وگویی اختصاصی از اهمیت دیپلماسی شهری
و دیدگاهش به مردم و شهرهای ایران سخن گفته است.

ویژهنامه روز
جهانی شهرها
آبان 1398

12

 ëëشــما به عنــوان ســفیری در ایران مشــهور هســتید کــه از طریق دیپلماســی
عمومیارتباطات گســتردهای را با نهادهای رسمیو غیر رسمیبرقرار کردهاید.
بفرماییــد آیــا دیپلماســی شــهری در چارچــوب دیپلماســی عمومیتعریــف
میشود؟  -2پیگیری دیپلماسی شــهری با بهرهگیری از چه مولفههایی امکان
اجرایی شدن دارد؟
مــا بعنــوان دیپلمــات میخواهیــم بــه درک متقابــل ملتهــا از هــم
کمــک کنیــم .شــهردارها هــم بــرای شهرهایشــان ُســفرای مهمیهســتند که
ایدههــا و ابتکارعملهــای مشــخصی را بــه جریــان میاندازنــد ،مثــل همیــن
خواهرخواندگی بین شــیراز و وایمار؛ در وایمار مجسمهی یادبود حافظ و گوته
نصب شده است .امسال در شیراز دویستمین سالگرد انتشار «دیوان غربی-
معنوی گوته ،شاعر آلمانی با
شــرقی» گوته را جشن میگیریم – نماد دوســتی
ِ
حافظ ،شاعر ایرانی.
ِرســـدن .مایلم در اینجا اشارهایی به یکی از پروژههای
یا مثالً ســفر شهردار دِ
مهم دانشــگاه فنی درســـدن بکنم :بعد از زلزلهی ویرانگری که در سال 1382
در بــم رخ داد ،خانــهی کاهگلــی تاریخــی سیســتانیها بــر اســاس جدیدترین
مطالعات ضد زلزله بازســازی شد و برای نسلهای بعد به یادگار گذاشته شده
ِ
اســت .من خودم هم برای افتتاحش بــه بم رفتم ،یکی از مســحورکنندهترین
شهرهای ایران.
ëëمدیریت کالنشهری مانند تهران چه تفاوتهایی با مدیریت سایر شهرهای
بزرگ دنیا دارد؟
شــهرها با هم فرق میکنند .برعکس پایتختهای اروپایی ،من در تهـــران
گفت خیلی بیشــتری بین مردم میبینــم .بگذارید برایتان
صمیمیــت و گپ و ِ
مثالی بزنم :وقتی در قطارهای مترو تهـران هستم ،هر کسی با دیگری مشغول
صحبت اســت؛ گفتوگوهای صمیمانه و گرمیبین مسافران شکل میگیرد،
راجــع به موضوعات مختلف ،بعد ناگهان متوجه میشــوید کــه به مقصدتان
رســیدهاید و همچنان آنها را گرم صحبت میبینید .مردم آلمان بیشتر تمایل
دارند تا زمان رســیدن قطار به ایســتگاه هر کس به حال خودش باشــد و ساکت

بماند .جّو سردتر است و چندان گرم و صمیمینیست.
ëëشــما تجربیات زیــادی از از گــردش در تهــران و نقــاط دیدنی ایــران دارید و
برجســتهترین تجربــه تــان از حضــور در مکانهــای مختلف تهــران چه بوده
است؟
برای فهم یک کشــور ،دیدن پایتخت آن الزم اســت ،بخصوص اگر پای
شــهری زنــده و پرجنب و جوش مثل تهـــران در میان باشــد .تهران بخاطر
موقعیتــی کــه میان کــوه و کویــر دارد ،آدم را تحت تأثیر قــرار میدهد .االن
هــم که پاییز شــده ،تقریبــاً از هر جای شــهر که بــه کوههای البرز نــگاه کنید،
آنهــا را پوشــیده از بــرف میبینید .کــدام پایتخــت چنین منظــرهای دارد؟
حتی بســتر رودخانههای تهران مثل دارآباد ،دربنــد ،جاجرود یا حصارک
بــا تختهایــی کــه در آب کار گذاشــتهاند ،آدم را بــه خــود جــذب میکنند.
همچنین یکی از خاطره انگیزتریــن لحظههای من در تهران ،تحویل گنبد
تاریخــی بازار بــزرگ بود که با حمایت مالی ســفارت آلمان مراحل مرمت
آن به انجام رسید.
ëëتا چه اندازه از تجربه حضورتان در ایران و تعاملی که با مردم آن داشــتهاید
برای اصالح دیدگاه کشــورتان نســبت به ایران بهره گرفتهاید؟ چه هدفی را از
طریق ســفرهای درون شهری و برون شــهری به مقاصد مختلف ،جست وجو
میکنید؟ و این اقدامات تا چه اندازه توانسته به اهداف مأموریت دیپلماتیک
شما کمک کند؟
یک ســفیر ،واســط ه میــان دو دنیای متفاوت اســت :از یک ســو وظیفه دارم
مواضــع جمهــوری فدرال آلمــان را برای مــردم ایران روشــن کنم و آنهــا را به
فرهنگ آلمان عالقمند نمایم .از سوی دیگر میخواهم پنجره شناخت ایران
را بــرای آن دســته از آلمانیهایی که به ایران عالقه دارنــد ،باز نمایم .برای این
منظور ،شــناخت خو ِد من از ایران ،امری اجتناب ناپذیر است .برای همین هم
برایم نشســتن و بحــث و گفتوگو کردن بــا ایرانیها راجع به مســائل مختلف
زندگیشــان مهمتر از نشســتن پای میزهای تشریفاتی غذاهای سفارتی است.
ی نباید
مردم باید بدانند که دیپلماتها هم آدم هســتند و تعیین مشــی سیاس 

