خواهرخواندههای شیراز:

خواهرخواندههای اصفهان:

خواهرخواندههای رشت:

ترابزون -ترکیه ،کوتائیسی -گرجستان ،قازان-
روسیه و ناحیه رشت -تاجیکستان.

شیان -چین ،بارسلون -اسپانیا ،سن پترزبورگ-
روسیه،هاوانا -کوبا ،ایروان -ارمنستان ،فرایبورگ-
آلمان ،الهور -پاکستان ،کویت -کویت ،فلورانس-
ایتالیا ،ایاسی -مجارستان و کواالالمپور -مالزی.
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ëëفریباخاناحمدی /جنبش خواهرخواندگی شهرها داشته و اولین خواهر شهرهای شناخته شده پادربورن،
اولین بار توسط رئیس جمهوری آیزنهاور پس از جنگ آلمانو«لمانس»فرانسهبودندکهدرسال839باهم
جهانــی دوم بــه منظور برقــراری ارتباط بیــن مردم و پیوندبرقرارکردند.
درزمانهــایمدرنتــرکــهبــهســال 1905میــادی
دیپلماسی شهروندی ایجاد شد و به این ترتیب صلح
برمیگردد keighley،در غرب یورکشایر
و آرامش را بین شهروندان تقویت کرد.
انگلیــس بــا  suresnesو puteaux
اما خواهرخواندگی شهرها چیست و آیا
در فرانســه پیوســت .اگرچــه موضــوع
پیوند شهرها کاربردی هم دارد؟
خواهرخواندگیشهرهادرسال 1986به
ازنظرافرادناآگاه،اصطالحشهرهای
گزارش
رسمیتشناختهشد،بعدازآن«تولدو»
دوقلو و شــهرهای خواهــر ()sister cites
دراوهایــوبــهاولیــنخواهرشــهرامریکا
نوعیاحســاسعجیــبوغریبوحتی
تبدیل شد و سپس شهر ونکوور در کانادا
تخیلیبهنظرمیآیــد بهگونهایکهاین
از«اودســا»دراوکراینخواستگاریکردو
اصطــاح انــگار از یــک داســتان تخیلی
یا علمــی تخیلی دربــاره دنیــای مســحور و جهانهای بااینشهرخواهرخواندهشدند.باگذشتزمان،شهرها
مــوازی بیــرون آمــده اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه بایکیاچندشهردرسراسرجهانخواهرخواندهشدند.
خواهرخواندگــیحقیقتبســیارچشــمگیریاســتو بااینحالاولینخواهرخواندگیشهرهادرسراسردنیا
مفهوم شــهرهای خواهر کامالً زیباست .ایده شهرهای بعد از «اودســا» با ونکوور شامل پیوند خواهرخواندگی
خواهــریاشــهرهایدوقلــوایــدهالهامبخــشودلگرم بینونکووربا«یوکوهاما»درژاپن ،ادینبورگاســکاتلند
کنندهایاســتوامروزاینایدهبهابزاربســیارکارآمدی بــاگوانگــژوچیــنولسآنجلــسایــاالتمتحــدهبوده
در جهان تبدیل شده است .پیوند بین شهرهای خواهر اســت .همــان طور کــه در وب ســایت رســمی «شــهر»
بهتوافقنامههایصلحبینبرخیازشهرها،استانهایا نیز توضیح داده شــده اســت ،این پیوندها بــرای ایجاد
دربرخیمواردکشورهادرسراسرجهانتبدیلشدهاند .روابــطبینالمللــیمحکمبــهوجــودآمدهانــد.روابط
درهــرحــال،ســراندوشــهرطــیتوافقــیبــرایایجاد خواهرخواندگــیشــهرهابــهمنظــوراشــتراکگــذاری
همبستگی و اتحاد بیشتر انسانی ،فرهنگی و اجتماعی اطالعــات ،ارتقــای تبــادل آموزشــی و تقویت توســعه
باهمقراردادمیبندند.اینجاستکهزیباییوجذابیت اقتصــادیبــایکدیگرتوســطگروههایفعالشــهریو
شهرهایخواهرپیدااست؛روابطداوطلبانهبرایایجاد شهرداریهاپشتیبانیمیشود.شهرهااینمشارکترا
تفاهم فرهنگی ،دوســتی و همچنین موارد کاربردیتر جدیمیگیرندچراکهمنافعشهرهایشرکتکنندهدر
ماننــدتوافقنامههایتجاریومشــارکتهایتجاریاز پیوندخواهرخواندگیمهماست.
انتخــاب اصطــاح شــهرهای دوقلــو یــا شــهرهای
جملهاهدافقراردادوپیوندبیندوشــهراست.جالب
اینجاستکهاینمفهومازقرنهاپیشتابهامروزوجود خواهرازنکاتخاصیبرخورداراســت.گفتهمیشــود،

نیکوزیا -قبرس ،دوشنبه -تاجیکستان ،چونگ
کینگ  -چین ،پونا  -هند ،برلین  -آلمان ،رم -
ایتالیا ،اسالم آباد -پاکستان ،آستین -امریکا ،مسکو
 روسیه ،سن پترزبورگ  -روسیه ،کویت  -کویت،کواالالمپور  -مالزی ،تشوانه -آفریقای جنوبی،
کاراکاس -ونزوئال ،بوداپست -مجارستان ،آنکارا-
ترکیه ،هاوانا -کوبا و وایمار -آلمان.

یکپیوندناگسســتنیتقریباًروانیبیــندوقلوهاوجود
داردایــنموضــوعبهمیــزانکمتریبیــنخواهرهانیز
دیــدهمیشــوددرهرحالتپیونــدبینخواهــرانازهر
نــوعدوســتیوارتباطــیقویتراســتآنهاهمیشــهبه
دنبــالیکدیگرنــد،ازیکدیگریادمیگیرنــدوازیکدیگر
محافظتمیکنندمهمنیســتکهموضوعبینشــان
چهچیزیباشــد.بعــدازآنکهرویــدادخواهرخواندگی
شــهرها در ســال  1947و پــس از جنــگ جهانــی دوم
رســمیتیافــتیکــیازاهدافشاینبودکهشــهرهای
خواهر ارتباط دوستی داشته باشــند و در مواقع بحرانی
بــهیکدیگرکمککنند.هرچندباگذشــتزماناینامر
بسیار گسترش یافت و امروزه شهرها برای ایجاد روابط
نظامیوسیاسیبایکدیگرزوجمیشوندامابااینحال
هنوزهمتأثیرگذاریخواهرشهرهابیشتررویمباحث
فرهنگی،عاطفی،ترویجصلحواعتمادودرکودانش
متمرکز اســت .از همین رو روز به روز شهرهای بیشتری
از جهان تحت عنوان شهرهای خواهر گرد هم میآیند
و عناوین جالب توجه فرهنگی را برای پیوندشان ایجاد
میکننــد .نکتــه جالب توجــه آنکه امــروزه بیــش از هر
زمــاندیگریمفهــومخواهرخواندگیشــهرهانهتنها
بــرایارتباطــاتجوامعبایکدیگرتــاشمیکندبلکه
بارمعناییآنبهعنوانســنگرامیدوصلحدرزمانیکه
خواهرخواندهها به هم احتیاج دارند بیشــتر میشــود.
(بهنقلازمنبع)https://awol.junkee.com
شهرهای خواهر یا شهرهای دوقلو نوعی توافقنامه
حقوقــی یــا اجتماعــی بیــن شــهرها ،شهرســتانها،
بخشها ،استانها ،مناطق ،ایالتها و حتی کشورها در
مناطقجغرافیاییوسیاســیمشــخصاستکهبرای
ارتقایروابطفرهنگیوتجاریبســتهمیشــود.بهطور
کلی اصطالح شــهرهای خواهــر برای توافق شــهرها با
هماســتفادهمیشــود.البتهاصطالحشــهرهایدوقلو
درانگلستانوشــهرهایشریکوشهرهایدوستنیز
دراروپــامتــداولاســت.دریونانازاصطالحشــهرهای
برادرودرامریکا،آسیایجنوبیواسترالیانیزازاصطالح
شــهرهایخواهرخواندهاستفادهمیشود.هرچنداین
عباراتدرمفهومعامیکیهستندامادرمفهومخاص

