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ëëلیال ابراهیمیان /گفتن از «خواهرخواندهها و شــهرهای دوســت» موضوعی اســت که ســبب
شــده ســیدعلی پاکدامن ،مدیرکل دیپلماســی عمومــی وزارت امــور خارجه بخواهــد دقایقی در
کنار احمدرضا فالح ،رئیس اداره «احزاب ،ســمنها و انجمنهای دوســتی» بنشیند و از اهمیت
دیپلماســی عمومــی ،خواهرخواندههــا و فرهنگ و تمدن شــهرهای ایــران بگوید .دربــاره تاریخ
چند هزارســاله ایران کلماتــی را ردیف کند؛ صفحات کتابها را تند تند بگشــاید و
عکسهایــی از موزه ملی ایران را به رخ بکشــد؛ عکسهایی که در نمایشــگاههای
اســپانیا ،هلند به نمایش درآمده اســت .پاکدامن میگوید سالها طول کشید تا
متوجه شــدیم که باید کارهای فرهنگی از طریق یک ســازمان واحد پیگیری شود
گفت و گو
و از موازی کاری و پراکندهکاری جلوگیری شــود؛ تا اینکه سازمان فرهنگ و ارتباط
اسالمی شکل گرفت .پاکدامن در طول گپ و گفت خود از ادامه مسیر دیپلماسی
در ایران میگوید که بیشتر شبیه تجربهاندوزی بوده که در طول مسیر کسب شده
اســت .شــاید برای همین اســت که پاکدامن میگوید وزارت خارجه در خیلی از
جاها به دلیل محدودیت مالی و انســانی رایزن فرهنگی نداشــت و بعد از چندین سال معاونت
کل دیپلماســی عمومی شــکل گرفــت .او از تاریخ تحــول وزارت خارجــه بعد از انقالب اســامی
ســخن میگویــد و از تغییر ســاختار وزارت خارجــه که حدود دو ســال قبل انجام شــد و درنهایت
کارها بهصورت موضوعی تقســیم شد و چهار اداره ذیل معاونت دیپلماسی و امور رسانهای شکل
گرفت .یکــی از آنها احزاب ،ســمنها و انجمنهای دوســتی و خواهرخواندهها اســت .به گفته
پاکدامن ســه اداره دیگر در حوزه فرهنگی ،گردشگری ،ایرانشناســی ،هنری ،دانشگاهی و وزرشی
فعالیت میکنند .کلمات پشت سر هم از دهان پاکدامن بیرون میریزد در وصف اهمیت فرهنگ
ایرانــی و کــمکاری رایزنهای فرهنگی تا اینکه نوبت به احمدرضا فالح میرســد بــرای بازخوانی
تاریخ خواهرخواندگی در ایران.

 ëëموضــوع خواهرخواندگــی بــا کــدام شــهر ،کجــا و
چگونه شروعشده است؟
تاریخچــه و شــکل کنونــی خواهرخواندگــی یــا
خواهرشــهری بــهحــدودیکقرنقبــلوبعــدازجنگ
جهانــیاولدراروپــابــازمــیگــردد.دولتمردانســعی
نمودندازاینطریقزمینهدوستیبینملتهارافراهم
نمایند ولــذا خواهر خواندگی شــهرها بمــرور در ادبیات
روابــطبیــنالملــلجایگاهیبدســتآورد.یادداشــت
تفاهمخواهرشهریدرواقعتفاهمیاستسمبلیککه
بینشهرداراندوشهربرایایجادهمبستگیوهمکاری
بیشــترفرهنگی،اقتصادی،اجتماعیو...بستهمیشود
وبســتر مناســب را برای شــروع تعامالت آتــی مهیا می
سازد.معموالًدوشهرموردنظرکهقصددارندیادداشت
تفاهمخواهرخواندگیبایکدیگرامضاءکنندبایددارای
اشــتراکاتیباشندمثالًدوشهرتاریخی،دوشهرعلمییا
دانشگاهی،دوشهرصنعتی،کشاورزییادوشهربندری
و ...علــی ایحــال هــدف از امضــاء یادداشــت تفاهــم
خواهرخواندگی،پیوندمودتواتحادبینشهرونداندو
شهرموردنظروزمینهسازیجهتتعمیقتعامالتدر
عرصههایمختلفبویژهدرحوزهدیپلماســیعمومی
میباشد.
 ëëچگونــه شــهرها بــرای خواهرخواندگــی انتخــاب
میشوند؟
معمــوالًابتدا در تعامــات بین مقامات رســمی دو
کشــوروباتوجهبهتشابهاتیکهاشارهشددرصورتمهیا
بودنشــرایط،پیشــنهادامضاءیادداشتتفاهمخواهر
خواندگیازســوییکیازطرفینارائــه ودرپیگیریهای
بعدیمراتبدردستورکاردوطرفقرارمیگیرد.بدیهی
اســتوزارتامورخارجه،وزارتکشــوروشهرداریهای
شــهر مورد نظر مشــترکا پس از بررســیهای کارشناسی
بــاهمــکارییکدیگــرزمینــهانعقــادیادداشــتتفاهم
خواهــرخواندگیرافراهممینماینــدوپسانجامکلیه
هماهنگیهایالزم ،سندمذکورباسفرمقاماتشهری
بهشهرمقابلبهامضاءمیرسد.
 ëëدر ایــران بــرای اولین بــار از چه زمانی شروعشــده
است؟

