طبق اســناد موجود در ایران نیــز در دهه 60میالدی
چندیــنشــهرکشــورمانازجملهتهــرانواصفهــانبا
برخیدیگرشــهرهایســایرکشــورها یادداشتتفاهم
خواهــرخواندگیمنعقدکــردهاندمثالًتهرانباســئول
 .طی چنــد دهه اخیر نیز شــهرهای مختلف کشــورمان
ازجملــهتهران،اصفهان،شــیراز،یزد،ارومیه،مشــهد،
قــم،تبریزو...باخیلیازشــهرهایدیگردرسراســردنیا
یادداشــتتفاهمخواهرخواندگیامضاءکردهاندواین
امرکماکاندردستورکارتعامالتخارجیشهرداریها
قراردارد.البتهامضاءچنینسندیبیندوشهردرداخل
کشورمانبایکدیگرنیزمرسوماست.همانطورکهاشاره
شــدیکیازاهــدافاصلیخواهرخواندگیبسترســازی
بــرای تعامــات آتــی دو شــهر در حوزههــای مختلــف
فرهنگی،اقتصادی،سیاســی،اجتماعی،گردشــگری،
انتقالتجاربمدیریتشهریو....میباشد.
 ëëآیــا تمــام خواهرخواندگــی در قالــب یادداشــت
تفاهم مطرح میشود؟
بله.سندامضاءشدهبینطرفیندرچارچوبخواهر
خواندگی را یادداشــت تفاهم می نامند  .این یادداشت
تفاهمها بسترمناســب را جهت تعامــات بعدی بین
طرفیــن در عرصههــای مختلــف از جملــه در حــوزه
دیپلماسیعمومیفراهممینماید.
 ëëامضاکننده این تفاهمنامهها چه کسانی هستند؟
عموماًیادداشــت تفاهمهای خواهر خواندگی باید
بهامضاءشهردارهایدوشهربرسد.
 ëëبرخــی معتقدند کــه خواهرخواندهها بیشــتر روی
کاغــذ مطرح اســت ولــی در عمــل کارایــی چندانی
ندارد.
اتفاقآاگرچنانچهبطورهدفمندشهرهایموردنظر
انتخابشــوندیادداشتتفاهمهایمنعقدهمیتواند
کاراییزیادیداشــتهباشــدولیبطورکلــیاینکهتعداد
زیادی از یادداشــت تفاهمهای خواهر خواندگی در حد
امضا و ســند باقیمانده اســت نیز حرف درستی است ؛
باید از ظرفیتهایی بوجود آمده در حوزههای مختلف
حداکثربهرهبرداریرانمود.
 ëëپروسه اداری این چگونه است؟
وزارت امورخارجــه  ،وزارت کشــور و شــهرداریها
مشــترکا در امضــآئ یادداشــت تفاهمهــای خواهــر
خواندگــی نقشایفاءمــینمایند.درایــنرابطهوزارت
کشــور دســتورالعمل اجرایی تدوین و به اســتانداریها
وشــهرداریهایسراســرکشــورابالغکردهاست.بحث
خواهرخواندگــی بحــث حاکمیتــی اســت کــه از طریق
مراجعفوقاالشارهپیگیریودنبالمیگردد.
 ëëیادداشــت تفاهم براساس شــناخت کافی انجام
میشود یا مسأله تشریفاتی است؟
قطعــاًبایدبررســیهایکارشناســیصــورتپذیرد
و با شــناخت کافی  ،یادداشــت تفاهم خواهر خواندگی
منعقدگردد.
 ëëشــهرهای بزرگ ایران به تعداد زیاد خواهرخوانده
دارد؛ آیا در هر انتخاب مجدد خواهرخوانده عملکرد
خواهرخواندههــای قبلی مورد بازبینــی و بازخوانی
قرارگرفته یا خیر؟
پرســش خیلــی خوبــی اســت؛ ما هــم در جلســات
متعددی که بــا مراجع ذیربط داریم به این نکته اشــاره
کــردهایم .بدیهیاســتبایددســتاوردهاییادداشــت
تفاهمهــای خواهــر خواندگــی کــه در گذشــته بیــن
شــهرهای کشــورمان با ســایر شــهرهای جهان منعقد
شــده موردارزیابیقرارگرفته نقاطقوتوضعفآندر

تاریخچه و شکل کنونی خواهرخواندگی یا خواهرشهری به
حدود یک قرن قبل و بعد از جنگ جهانی اول در اروپا
باز می گردد  .دولتمردان سعی نمودند از این طریق زمینه دوستی
بین ملتها را فراهم نمایند ولذا خواهر خواندگی شهرها به مرور
در ادبیات روابط بین الملل جایگاهی بدست آورد

تفاهمنامههایجدیدمدنظرقرارگیرد.
 ëëکدامیک از یادداشــت تفاهــم خواهرخواندگی به
مراحل اجرایی رسیده است؟
اولبهعنــوانیــکاصلبایدبپذیریمکهیادداشــت
تفاهمهــای خواهــر خواندگــی بسترســاز هســتند ؛
عملیاتــی شــدن تفاهمنامههــا در گام بعــدی بــه
فعالیــت شــهرداریهای دو طــرف بســتگی دارد.
بهعنوانمثالبرگزاریهفتههایفرهنگی،یکیازهمین
دستاوردهاستکههنر،فرهنگ،تمدن،صنایعدستی،
مدیریــتشــهری،جاذبــهگردشــگریو...یــکشــهررا
برایمردمشــهروکشــورمقابلبهنمایشمیگذارد.از
دلایــنیادداشــتتفاهمهاخواهرخواندگیمیشــود
قراردادهای همکاری متعــددی در حوزههای مختلف
کهمنافعدوطرفراتامیننمایدمنعقدنمود.
 ëëمــا از ایــن بســتر در کجاهــا بیشــترین اســتفاده را
کردهایم؟
اگرچهاغلب یادداشتتفاهمهایخواهرخواندگی
منعقده بین شــهرهای ایــران با دیگر شــهرهای جهان
تقریبــاًرویکاغــذمانــدهاســتباایــنوجــودمعتقدم
ظرفیــت کافــی بــرای فعــال ســازی آنهــا وجــود دادرد
وضــرورت دارد در این رابطه تحرکات بیشــتری صورت
بگیرد البتهبرخیازشهرهایکشورماننیزدراینرابطه
خوبعملکردهاند.
ëëمثالً کجا؟
تهــرانعالقمنــداســتکهدراردیبهشــتماهســال
آیندهخواهرخواندههایخودرابراینشســتمشترکی
دعوتکند.اصفهانوبرخیدیگرازشهرهایکشورمان
نیــزفعــالظاهــرشــدهانــد.وزارتامورخارجــهودیگر
دســتگاههای ذیربــط از جملــه وزارت کشــور از تحــرک
بخشی به دیپلماسی شهری حمایت جدی بعمل می
آورند.
 ëëبــرای عملیکردن این ظرفیتهای بالقوه چه باید
کرد؟
بایدهمهارگانهــاهمکاریکنندتاازاینظرفیتها
اســتفادهشــود.عالوهبرموضوعاتفرهنگــیازدلاین
یادداشــت تفــا همهــا ی خواهــر خواندگی میتــوان به

قراردادهــایمتعددتجاری،صنعتی،ســرمایهگذاری،
گردشــگری  ،دانشــگاهی ،علمــی ،طرحهــای زیســت
محیطی،مدیریتشهری،وغیرهدستیافت.
 ëëمانع اصلی چیســت و چرا این یادداشت تفاهمها
تا به امروز بدون استفاده مانده است؟
مانعی وجود ندارد .البته اگرچه شرایط بین المللی
تاثیر گــذار اســت امــا در حوزههای مختلــف بخصوص
فرهنگی زمینه کار بسیار اســت قطعا از این طریق بستر
الزمجهتتقویتسایرتعامالتنیزفراهمخواهدشد.
 ëëآیا این تداخل وظایف ارگانهایی مثل شــهرداری،
وزارت خارجه و وزارت کشور مانع است؟
خیر؛اینتداخلوظایفنیست.هریکازدستگاهها
در چارچــوب مقــررات و قوانیــن کشــور وظایف خــود را
برعهــده دارنــد و در حوزه اختیــارات خود بــا یکدیگر در
تعامل می باشند  .نکته اصلی انعقاد یادداشت تفاهم
نیست.یادداشتتفاهمخواهرخواندگیسندسمبلیک
پیمــانمــودتدوشــهراســتکــه درآنکلیاتــیطــرح
میشــود .گام بعدی حضور متولیان هر حوزه اســت که
زمینههمکاریراتعریفکنند.
 ëëدر کنــار خواهرخواندههــا ،اســامی برخــی از
قهرمانهــای کشــورهای متعــدد بــرای خیابانهــای
کشــور انتخــاب میشــود .آیا در ایــن حــوزه از وزارت
خارجه هم اعالم نظر میشود یا خیر؟
بدیهیاســتبرایمــواردخــاصازمراجعمختلف
استعالمبiعملآیدولیمثالًانتخابسئولبراییکی
از خیابانهای تهران وبه طــور متقابل نامگذاری یکی از
خیابانهایشــهرســئولبهاســم تهرانمیتواندنتیجه
توافــقشــهرداریهایدوشــهرفــوقالذکرباشــدکهدر
چارچوبعملمتقابلعملیمیگرددوعمدتاًتوسط
خودشهرداریهاتصمیمگیریمیشود.
 ëëممکن است برخی اسامی قهرمانها یا چهرههای
خارجــی برای خیابانها انتخابشــود کــه درنهایت
هزینهای به دستگاه دیپلماسی تحمیل کند.
ایــنتصمیمهاصرفاًبانظرشــهرداریهایــاوزارت
امورخارجهاتخاذنمیشــودوازسایرمراجعذیربطهم
استعالمبعملمیآید.
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