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درتمامجهانارجنهادهمیشــود.درایراننیزمیتوان
قریببه 48شهررابرشمردکهبادیگرشهرهایجهان
خواهرخواندهانــد .هــر شــهری ممکــن اســت بــا چند
شــهرپیمانخواهرخواندگیبســتهباشــد.بــرایمثال
تهرانبا 22شــهردرجهانپیوندخواهرخواندگیدارد.
شهرهایهاوانا در باکو ،سئول در کرهجنوبی ،پاریس در
فرانســه ،قدس دولت فلســطین ،کاراکاس در ونزوئال،
خارطوم در ســودان ،دوشــنبه در تاجیکســتان ،برازیلیا
در برزیــل ،پاریــس در فرانســه ،تفلیس در گرجســتان،
مســکو در روســیه ،پکــن در چیــن ،اســتانبول در ترکیه،
پرتوریادرآفریقایجنوبی،صنعادریمن،مینســکدر
بــاروس،بغداددرعراق،هانویدرویتنام،بوداپســت
درمجارستانوکابلدرافغانستاندراینفهرستقرار
دارند.
در واقــع پایتخــت ایــران بــا 22شــهر در بــاالی ایــن
فهرســت قــرار دارد .آمــار خواهرخواندههــای تهــران
درحــالافزایشاســتبااینحــال بســیاریازاعضای
شــورای شــهر تهــران و کارشناســان معتقدنــد ایــن
خواهرخواندگیهــا تاکنون ســود چندانی بــرای تهران
نداشــته و تنها در حد یک ســند باقی مانده اســت .بعد
از پایتخت ایران ،اصفهان با 17شــهر جهان ،تبریز با16
شهر،مشهدبا13شهر،قزوین12شهر،رشتبا8شهرو
شیرازبا7شهرخواهرخواندههستند.درسالهایآینده
تعداد زیادی به فهرست خواهرخواندههای شهرهای
ایران اضافــه خواهد شــد .ایجاد صلح پایــدار جهانی و
افزایشگردشگریآنچیزی استکهخواهرخواندگی
شهرهارامهمتلقیمیکند.
نکتــه جالــب آنکــه دانشــگاه اصفهــان با دانشــگاه
ســئولازنــوعناشــهریدانشــگاهیبــایکدیگــرپیونــد
خواهرخواندگیدارند.همچنینتبریزباشــهرترابزون
ترکیهپیوندهمیاریداردکههمانندمفهومخواهرشهر
اســت و به جای خواهرخوانده شــهرها بســته میشود.
در هر حــال اگر عبارت های برادر خواندگی و شــهرهای
دوقلوراهمشنیدید،بدانیدمنظورازتماماینعبارتها
یکیاســتوهمهاینپیوندهامنجربهرشدوتعامالت
فرهنگیبیندوشهرمیشوند.
ëëآیاخواهرخواندههادرعملهمکاربردیدارند؟
بــه عقیــده کارشناســان شــهری؛ خواهرخواندگــی
شهرهانهتنهابهتحکیممناسباتاقتصادی،فرهنگیو
حتیورزشیبینکشورهایمربوطهکمکمیکندبلکه
یکیازمســیرهایعالیدررساندنپیامصلحبهگوش
جهانیان نیز به شــمار میرود .سازمان جهانی یونسکو
کهبرمبنایآموزشوعلموفرهنگفعالیتمیکنددر
ترویجپیوندشهرهایخواهربایکدیگرمیکوشد.چراکه
مهمترینهدفیونســکوآنطورکهدبیرکلکمیسیون
ملییونســکو-ایرانمیگوید:تأسیسشبکهشهرهای
خالق،ترویجهمکاریهایبینالمللیمیانشهرهای
عضــووتســهیلســرمایهگذاریدرحــوزهخالقیــتبه
عنوانراهبروتوانمندسازتوسعهشهریپایداروترویج
مشارکتاجتماعیوطراوتفرهنگیاست.
بهگفتهدکترسعداهللنصیریقیداری،مامیتوانیم
از طریــق خواهرخواندگــی و تعامــات فرهنگــی،
داشــتههایفرهنگی،ارزشیوبومیکشورمانرابهدنیا
نشانوآنهارااشاعهدهیم.
احمد مســجدجامعی ،عضو شــورای شــهر تهران
نیزبابیاناینکهباایجادتفاهمنامههایخواهرخواندگی
مناسبات شهری افزایش پیدا میکند ،میگوید :برخی
از شــهرهای خواهرخوانــده بــا توجه به ســابقه تمدنی

شهرهای خواهر یا
شهرهای دوقلو نوعی
توافقنامه حقوقی یا
اجتماعی بین شهرها،
شهرستانها ،بخشها،
استانها ،مناطق،
ایالتها و حتی کشورها
در مناطق جغرافیایی و
سیاسی مشخص است
که برای ارتقای روابط
فرهنگی و تجاری بسته
میشود .به طور کلی
اصطالح شهرهای خواهر
برای توافق شهرها با هم
استفاده میشود

کــهدارند،زمینههایهمکاریشــانراتعریفمیکنند
با وجود این باید این خواهرخواندگیها از ســطح ســند
فراتــربــرودواتفــاقاجرایــیهمبیفتــد.برایمثــالدر
ســئول خیابانی بــه نام تهــران نامگــذاری کــرده اند که
خیابــانصاحبنــاموزیبایــیهمهســتدرتهــرانهم
خیابانــی به همیــن نــام وجــود دارد ایــن نامگذاریها
درانتقــالفرهنــگمؤثرندامــابایدایننکتــهرامدنظر
داشت که خواهرخواندگی خیلی بیشتر از این میتواند
برایشــهرهافوایدفرهنگیداشــتهباشــد.بهطوریکه
آسیبشناســان حوزه شــهری بر این نکته اذعان دارند
کهروابطخواهرخواندگیتهرانبیشــتردرحدتبادالت
فرهنگــیوانتقــالدانشفنــیوتجربیاتباقــیمانده
است.درهمینزمینهکارشناسانحوزهشهریازجمله
فوایــد و کاربردهــای خواهرخواندگــی و برادرخواندگی
شهرها را فراهم کردن زمینهای برای تبادالت فرهنگی
عنــوانمیکننداینکهنامگــذاریخیابانهــا،المانها،
نمادهــا،برگزاریتورهــایگردشــگریو...ازجملهاین
مبــادالتفرهنگــیاســت.بــهعبارتــیمفهــوماصلی
خواهرخواندگییکوجهجهانیبرایشهرهایخواهر
درپــیداردوازایــنحیــثبســیارخوباســتامااینکه
پــس از این مبــادالت و موافقتهــا چه میــزان مدیران
شــهریبرنامهاجراییتهیهمیکننــدوبهدنبالتحقق
اهدافاصلیپیوندهستندموضوعیاستکهبهاعتقاد
آسیبشناسانحوزهشــهریدربرخیمواردازرسیدن
بــهایــنموضوعــاتغفلــتمیکنیــمکــهبرنامههای
منســجمیرابرایرســیدنبهاهــدافتفاهمنامههای
خواهرخواندگــیاجراکنیــم.درواقعآنطــورکهانتظار
میرفت ،قراردادهــای خواهرخواندگی ارتباطات بین
دوشهرراایجادنمیکند.ازهمینرومدیرانشهریباید
پس از امضای این تفاهمنامهها جلســات کارشناســی
برگــزارکننــدتــانزدیکیبیــنفرهنگهاایجــادوزمینه
ارتباطاتفرهنگیفراهمشود.ازسویدیگرکارشناسان
حوزه شــهری میگویند :شــهرهایی که با یکدیگر پیوند
خواهرخواندگــی میبندند ،معموالًدر مــواردی مانند
احداثبوستانها،مراکزخریدومجموعههایتفریحی

بــرایگــذرانهرچهبهتــر اوقــات فراغتشــهروندان،
اجرایطرحهایشهریدربخشهایمختلف،توسعه
حمــل و نقل عمومــی در ابعاد مختلــف و حتی جذب
گردشگرتجربیاتیدارندکهمیتواننددراختیاریکدیگر
قــراردهندوازتوانمطالعاتیواجراییهمدیگردراین
زمینهنهایتاستفادهراببرند.
ëëچگونــه شــهرهای خواهرخوانــد ه یکدیگــر را پیــدا
میکنند؟
بــرایپاســخبــهاینســؤالبهتراســتجــایدوری
نرویــد ،شــهرهایی کــه باهــم پیونــد خواهرخواندگــی
میبندندبهروشهایمختلفیهمدیگرراپیدامیکنند
امایکچیزیبرایانتخاباینپیوندمهماســتاینکه
شهرها خواهرشان را از بین شهرهایی انتخاب میکنند
کهبیشــتریننقاطمشــترکراباهمداشــتهباشــند.در
اولینقدم،شــهرداردوشــهرهمدیگررامالقاتکردهو
بعدازآشــناییمقدماتخواهرخواندگیشهرهایشان
رافراهممیکنند.
در برخــی از کشــورها گروههایــی از افــراد اجتمــاع
از جملــه معلمــان ،تجــار یــا اعضــای انجمنهــای
قومــی جریــان امــور را بــه دســت میگیرنــد و کمیتــه
خواهرخواندگــی ایجــادمیکننــد بعــد از آن ازمدیران
منتخبشان میخواهند همکاری رسمی بین دو شهر
خواهرخوانده شود .در یک کالم یک انگیزه مشترک دو
شهررابرایعقدقراردادخواهرخواندگیسوقمیدهد.
بهطورکلیشهرهاییبایکدیگرروابطخواهرخواندگی
برقرارمیکنندکهازنظرمسائلجغرافیایی،جمعیتی،
صنعتیودرکلمنافعمشــترکاتزیادیباهمداشــته
باشند.مثالًدوشهرتاریخی،دوشهرعلمییادانشگاهی
حداقــلبایددوســمبلمشــترکداشــتهباشــندتااین
انگیزهراایجادکند.بعضیشهرهابهدلیلهمنامبودن
یــابــهخاطراینکهجشــنوجشــنوارهمشــابهیدارندبا
یکدیگرخواهرخواندهمیشوند.
ëëحــوزه سیاســت خارجــی بایــد از پیوندهــای
خواهرخواندگیحمایتکند
پیونــد خواهرخواندگــی فرصــت مغتنمــی بــرای
مدیرانشهریاستتاازتجریباتوتواناییهایشهرها
بــرایبهبــودکیفیتزندگیشــهریوارائــهخدماتبه
شــهرونداناســتفادهکنند.گاهیدیدهمیشــودپساز
پایانســفرمدیرانشــهریبهکشــورمقصــدهمهقول
وقرارهــایقراردادبیــنخواهرخواندههابهفراموشــی
سپردهمیشــوداماشــهرهایخواهرچگونهمیتوانند
ازفرصــتبهوجــودآمدهبــرایانتقالتجربیاتشــان
نهایــتاســتفادهراببرند؟صاحبنظــرانعرصــهبیــن
المللدراینبارهمعتقدند؛بایدحوزهسیاستخارجی
کشورها نیز از پیوندهای خواهرخواندگی حمایت کنند
چراکهاینپیوندبیندوشــهرازدوکشورمختلفبرقرار
میشــودوازهمینرونبایدهمهمسئولیتهارامتوجه
مدیریتشهریکنیم.بنابراینبایددولتهاومجلس
مدیــران شــهری را در پیگیــری توافق های انجام شــده
یاریرســانند.البتهبهترینراهکاریکهدراینبارهارائه
میشــودتشــکیلکارگروههایتخصصیبرایاجرایی
شدنمصوباتوتوافقهایانجامشدهدرمفادقرارداد
خواهرخواندگی بین دو شــهر است .به گونهای که مفاد
ایــنقــراردادبایدبتواندکیفیــتزندگیراباالببــردودر
وضعیتارائهخدماتشهریبهبودایجادکندبهشرط
آنکه آثار مثبت این پیوند به نفع شــهروندان شهرهای
خواهرتمامشــودومدیرانشــهریبتوانندازاینپیوند
نهایتبهرهراببرند.

