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  ايران  سالميا مهوريسياست خارجي جبا  ديپلماسي شهري رسي همخوانيبر

   شهر تهرانخواهر شهرهاي كالن :مطالعه موردي
  

  اسي، دانشگاه شهيد بهشتياستاديار جغرافياي سي -∗∗∗∗مرتضي قورچيدكتر 

  جغرافياي سياسي، دانشگاه شهيد بهشتيكارشناس ارشد  -رادجواد كاوياني

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  23/06/1397تاريخ پذيرش:                                               16/08/1396تاريخ دريافت: 

  چكيده

ف گيران حكومتي است كه معطوريزي شده توسط تصميمسياست خارجي گواه بر يك رشته اعمال از پيش طرح
شهري يكي از ابزارهاي تقويت       به اهدافي معين در چهارچوب منافع ملي در محيط بين سي  ست. ديپلما المللي ا

صه بين     ست خارجي در عر ستفاده      وانعنبهتواند رود كه ميمي شمار بهالملل سيا ست خارجي مورد ا سيا مكمل 
ضعيت               ست. در اين و سبات فراملي ا شهرها در منا شان دهنده بازيگري  سي، ن شكل از ديپلما قرار گيرد. اين 

سعه   قابليت كالن شهري بين      شهرهاي جهان براي تو ست بينا ست    عنوانبهالمللي سيا سيا هاي جايگزيني براي 
اي تقويت  هگيرد. يكي از راهجه به پتانسيل شهروندي مورد توجه قرار ميبينادولتي در قالب سياست شهري با تو

ــت. اين روابط بر پايه رابطه   ــهري اس ــهري، پيوندهاي خواهر ش ــي ش ــتانه و هدفمند بر تبادل ديپلماس اي دوس
اطالعات، تجربيات و توسعه مناسبات فرهنگي، اقتصادي، فني و شهري ميان يك شهر با شهري ديگر در خارج        

ست. كالن     از ستوار ا شور ا شهري بايد         مرزهاي يك ك سي  صه ديپلما شهرها در عر ساير  شهر تهران نيز همچون 
شهرهاي             شمار خواهر ست كه افزايش  ستوار ا ضر بر اين فرضيه ا سمي حركت كند. مقاله حا سي ر مكمل ديپلما

ــت خارجي دولت  ــياس ــتقر در ج.ا. ايران تهران در پيوند با س ها و اطالعات داده ؟خير همخواني دارد ياهاي مس
تحليلي دارد. -شناسي حاكم بر متن ماهيتي توصيفي   اي گردآوري شده و روش مورد نياز تحقيق به شيوه كتابخانه 

ــت خارجي   ــياسـ ــهرهاي تهران از نظر كمي و كيفي به رويكرد سـ ــان داد كه تعداد خواهر شـ نتايج تحقيق نشـ
ستقر در دوره دولت شته  هاي م ستگي دا ست.  هاي مختلف ب درضمن ديپلماسي شهري مكمل ديپلماسي رسمي        ا

   نبوده و بدون راهبرد مشخص در ارتباط با سياست خارجي رسمي ملي دنبال شده است.
  

  .، ايرانتهران، ارجي، ديپلماسي شهري، خواهر شهريسياست خ كليدي: هايهواژ
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  مقدمه  -1

ريزي شده توسط تصميمسياست خارجي گواه بر راهبرد يا يك رشته اَعمال از پيش طرح
- گيرندگان حكومتي است كه معطوف به اهدافي معين در چهارچوب منافع ملي در محيط بين

بر اين اساس ديپلماسي هنر برقراري و تقويت روابط  .)Moghtader,1980:132المللي است(
، در اين ميان ).Mohammadi, 2015:125منافع ملي است( تأميندوجانبه و چندجانبه با هدف 

رود مي شماربهالملل ديپلماسي شهري يكي از ابزارهاي تقويت سياست خارجي در عرصه بين
مكمل و نه رقيب در سياست خارجي از آن استفاده كرد. در اين شكل از  عنوانبهتواند كه مي

شهرهاي جهان جويند، استفاده از قابليت كالنديپلماسي كه شهرهاي جهان در آن شركت مي
هاي بينادولتي در جايگزيني براي سياست عنوانبهالمللي بين 1سياست بيناشهري هبراي توسع

اي هگيرد. يكي از راهقالب سياست شهري با توجه به پتانسيل شهروندي مورد توجه قرار مي
ئل المللي (مرتبط با  مساهاي بينتقويت ديپلماسي شهري، ايجاد پيوند بين شهرها و سازمان

اي دوستانه و هدفمند بر تبادل اطالعات، تجربيات و روابط بر پايه رابطه شهري) است. اين
توسعه مناسبات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، شهري، فني و سياسي ميان يك جامعه شهري با 

المللي مرتبط با مسائل شهري استوار جامعه شهري همانند خارجي و يا يك سازمان بين
 1164از زماني كه آقا محمدخان قاجار در سال اين ميان،  در). Kavyanirad, 2016: 145است(

گذرد. با سقوط دودمان قاجار و برآمدن سال مي 230ش، تهران را به پايتختي برگزيد بيش از .ه
گيري نطام سياسي بسيط يا يكپارچه كه تا امروز نيز تداوم داشته است خاندان پهلوي و شكل

ها به تهران اي داشته و طي اين مدت همه راهفزاينده انباشت قدرت و ثروت در اين شهر روند
 اي كه امروزه تهران محل تالقي محورهاي اصليگونهختم و اين شهر گرانيگاه ايران شد به

هاي سياسي كشور موقعيت و نقش  نظارتي دارد، ارتباطي كشور است، بر نواحي و كانون
اندك شمار هستند روستاهايي كه در ايران اي كه گونهبهبزرگترين كانون جمعيتي كشور است 

همه نواحي سياسي، فرهنگي ايران  .باشند و در تهران يا پيرامون آن مهاجر و ساكن نداشته باشند
ي يك اند، طنقش كالنتري تهران در حوزه سياسي، آموزشي، مالي، نظامي و فرهنگي را پذيرفته
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اند. اساساً نوع مركزيت تهران رخ داده فرهنگي فراگير ملي با-سده اخير همه تحوالت سياسي
همين نگاه به همراه وزن ژئوپليتيك اين  .نگرش شهروندان تهراني، ملي و ايران گرايانه است

شهر در مقياس ملي و فرا ملي نقش هارتلندي و وزن ژئوپليتيكي بااليي در مقياس ملي بخشيده 
ي در ر قدرت و منزلت بازيگران سياساست. در ادبيات جغرافياي سياسي وزن ژئوپليتيك ناظر ب

گذاري آنها بر رفتار ديگر كنشگران در مقياس فروملي، ملي و تأثيرمناسبات قدرت و ميزان 
ايران  .ا.پايتخت ج عنوانبهشهر تهران كالنبر اين اساس،  .)Kavyanirad, 2016فراملي است(

للي در قالب معاهده، پيمان، قرارداد المهاي بينهفت پيوند با شهرها و سازمان وبا داشتن بيست
آن  تبعبهو يادداشت تفاهم همكاري با ديگر شهرهاي جهان در صدد تقويت ديپلماسي شهري و 

المللي مبادرت ورزيده است. سياست خارجي ايران در مجامع بين .ا.تقويت سياست خارجي ج
ي و رويكردهاي ايدئولوژيك هاي اسالمگذاريبر اساس ارزش عمدتاًج.ا. ايران پس از انقالب 

اي هاز سياست خارجي دولت متأثرشهر تهران نيز شكل گرفت است. در اين ميان، مديريت كالن
مستقر (سازندگي، اصالحات، تقابل و تدبير و اميد ) بوده و كمتر توانسته است از منافع ناشي از 

هرهاي كه افزايش شمار خواهرش اين پيوندها استفاده كند. مقاله حاضر بر اين فرضيه استوار است
  ؟خيرهمخواني دارد يا هاي مستقر در ج.ا. ايران  تهران در پيوند با سياست خارجي دولت

  روش تحقيق-2

 طوربهها و اطالعات نيز آوري دادهتحليلي بوده و روش جمع-اين مقاله مبتني بر روش توصيفي
عه اي بيشتر بررسي اسناد و مدارك، مراجابخانهتاي است. در روش ككلي بر مبناي روش كتابخانه

تي هاي اينترنبه كتب داخلي و خارجي مربوطه، نشريات و مطبوعات، مقاالت و مجالت و سايت
 طورهببندي اطالعات، تجزيه و تحليل آنها قرار گرفته است. پس از گردآوري و طبقه تأكيدمورد 

  ل صورت گرفته است.عمده از طريق توصيف و مبتني بر تفكر، منطق و استدال
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  نظري مباني -3

  سياست خارجي-3-1

ريزي شده عبارت است از يك استراتژي يا يك رشته اَعمال از پيش طرح 1سياست خارجي
گيرندگان حكومتي كه مقصود آن دستيابي به اهدافي معين، در چهارچوب منافع توسط تصميم

ين و اجراي يك سلسله اهداف و المللي است. سياست خارجي شامل تعملي و در محيط بين
شود. سياست خارجي ها انجام ميلمللي از سوي دولتاهاي بينمنافع ملي است كه در صحنه

ها تواند ابتكار عمل يك دولت و يا واكنش آن در قبال كنش ديگر دولتمي
گزيند و در آن از خود ). جهتي را كه يك دولت بر مي Moghtader,1980: 131-132باشد(

المللي، سياست خارجي دهد و نيز شيوه نگرش دولت را نسبت به جامعه بينتحرك نشان مي
در واقع هدف سياست خارجي دستيابي به منافع ملي  ).Khoushvaght, 1996: 145گويند (مي

كه دولت ها در برخورد با امور و  و تضمين امنيت ملي است. از اين منظر خط و مشي و روشي
شور براي حفظ حاكميت و دفاع از موجوديت، تعقيب و تحصيل منافع خود مسائل خارج از ك

در همين راستا وقوع انقالب اسالمي  ).Kavianirad & Booyeh, 2013: 117كنند(اتخاذ مي
مي آيد، چرا كه جوهره سياست  شماربهدر ايران نقطه عطفي در مطالعه سياست خارجي ايران 

هاي تقويت سياست خارجي، ديپلماسي شهري ن ميان يكي از راهخارجي ايران را تغيير داد. در اي
يك مكمل در كنار سياست خارجي در عرصه  عنوانبهتواند است. در واقع ديپلماسي شهري مي

  المللي به فعاليت كند.بين

  ديپلماسي شهري-3-2

محلي  هايالمللي توسط حكومتهاي بينعبارت ديپلماسي شهري به انواع بسياري از فعاليت
هاي محلي معناي دخالت حكومتشود؛ در عين حال اين عبارت به شكل فراگيري بهاطالق مي

). امروزه  Cizo, 2015: 5&Mach گيرد(برقراري صلح نيز مورد استفاده قرار مي منظوربه
اي در حل و فصل مسائل و مشكالت جهاني مانند فقر و شهرها و كالن شهرها نقش عمده
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المللي، هاي مسري، منازعات بينهوا و محيط زيست، مهاجرت، بيماري گرسنگي، آلودگي
اند. تغييرات عدالتي، تروريسم و جرايم و جنايات سازمان يافتههاي اقتصادي، تبعيض و بيبحران

ي سبب المللمومي بينالملل و پررنگ شدن نقش بازيگران غيردولتي و اهميت افكار عنظام بين
 & Daroudiدر كنار ديپلماسي سنتي ظهور و بروز يابد (» شهريديپلماسي «شده است كه

Peimani, 2013: 716 اين شكل از ديپلماسي كه شهرهاي جهان در آن شركت دارند، استفاده .(
ياستالمللي، به جايگزيني سسياست بيناشهري بين شهرهاي جهان براي توسعهاز قابليت كالن

ا توجه به پتانسيل شهروندي را مورد اقبال قرار داده هاي بينادولتي در قالب سياست شهري ب
- ). يكي از مزاياي ديپلماسي شهري اين است كه محدوديتNejati Hosini, 2001: 117است(

ر د عمالًهايي كه در ديپلماسي ملي وجود دارد در ديپلماسي شهري نيست. ديپلماسي شهري 
عاد منازعات در حال جايگزيني به جاي زمينه نمايندگي اقتصادي، فرهنگي،عمومي و مديريت اب

) بنابراين، شهرها از نقش مهمي در سياست و اقتصاد جهاني Talaei, 2011: 28ها است (دولت
بازيگران كليدي در چهارچوب  عنوانبهند توانميند و او بازسازي مديريت جهاني برخوردار شده

هاي افزايش تعامل را در ه شهر، زمينهگرانه شهر بهاي تعاملهاي تمركززدايي و اقدامسياست
هاي فناوري اطالعات، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ در عصر جهاني شدن فراهم كنند حوزه

)Acuto, 2013: 20 بر سه وجه كاربردي، توسعه تأكيد). بدين معنا كه ديد يپلماسي شهري با 
 تواند در كنارها ميدولت ها به جايها و مناسبات ميان شهري و تكيه بر ملتو بهسازي تعامل

هاي تسهيل ديپلماسي رسمي در بهبود روابط با ديگر كشورها مؤثر واقع شود و در زمينه
ي در مقايسه با ديپلماسي رسمي مؤثرمناسب، نقش  رسانياطالعها و ارتباطات، انعقاد تفاهم نامه

شكلي جديد از  عنوانبه). ديپلماسي شهري Daroudi & peimani, 2013: 718ايفا كند(
 ژهبويديپلماسي عمومي در عصر جهاني شدن ابزاري است كه شهرها از طريق بازيگران شهري 

لي و الملپردازند و با توجه به تحوالت نظام بينتراز ميها به تعامل با كنشگران همشهرداري
مل، ل براي تعاالملاهميت يافتن فزاينده نهادهاي عمومي، نقش عمده و كاربردي را در روابط بين

 ).Acuto, 2013: 158(كنندها ايفا ميروابط ميان ملت تقويت مذاكرات، توسعه و بهسازي
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  شهرها در برقراري روابط با يكديگر در قالب  ديپلماسي شهرياهداف مديران كالن: 1شماره لوجد
  ».ظهور شهرهاي جهاني«و » شهري شدن جهان«كت در مسير دو رخداد مهم جهاني حر
  هاي غير دولتي و داوطلب.َتشّكل بويژهيه بر مشاركت آگاهانه شهروندان تك

  زدايي و ايجاد دموكراسي در مديريت واحد شهري.حركت در مسير تحقق سياست تمركز
صت  صه      ايجاد فر شهر در عر شگري براي معرفي همه جانبه  هاي براي تعامالت فرهنگي و گرد

  المللي.بين
  اجراي رويدادهاي مشترك براي شناخت هر چه بهتر طرفين.ايجاد تعامالت فضايي  و 

ــت  ــرمايه   ايجاد فرصـ ــرمايه   هاي سـ هاي  گيري از ظرفيت گذاران داخلي و بهره گذاري براي سـ
  گذاران خارجي براي رشد و شكوفايي شهر.سرمايه

وين جهاني در  ها و دسـتاوردهاي ن كارگيري يافتهها و بهآموزش مسـتمر جريان دانايي(به روز بودن داده 
  .)www.shiraz.ir/bundles/IcmsPapers/files/m5089/file647.pdf( مديريت شهري)

 

ورت  است كه ص هاي تقويت ديپلماسي شهري ايجاد پيوند بين شهرهادر اين ميان يكي از راه 
  ).KavyaniRad, 2016: 85شود (ايجاد مي »يادداشت تفاهم خواهر شهري«

  خواهر شهري -3-3

است كه بين مسئوالن اجرايي شهرها (شهرداران و مديران محلي)  1شهري يادداشت تفاهميخواهر
هاي بلند مدت و رسمي، افزايش ارتباطات دو جانبه براي  همكاري صورتبهدر كشورهاي مختلف 

 نشود. در واقع اين پيوندها، بيها و ارتقاء تعامالت انساني ميان ساكنان شهرها ايجاد ميميان فرهنگ
هاي تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، شود كه نوعي وجه تشابه و همساني در حوزهشهرهايي امضاء مي

اقتصادي، نمادها مشترك و غيره با يكديگر داشته باشند تا ضمن ايجاد اتحاد بين شهروندان  از 
وستانه و اي د، بر پايه رابطهرواز اينهاي يكديگر براي پيشبرد اهداف خاص استفاده كنند. ظرفيت

تبادل اطالعات و تجربيات و توسعه مناسبات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي،  منظوربههدفمند كه 
شهري، فني و سياسي ميان يك جامعه شهري با جامعه شهري همانند خارجي استوار است. از آن كه 

                                                           
1- Memorandum of Understanding 
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 رت وحكومت محلي، تجا«هايي در بر گيرنده سه بخش اصلي يك اجتماع يعني چنين تفاهم نامه
مي شماربهشوند در نوع خود منحصر به فرد مي» بخش خصوصي( جامعه مدني و سازمان)

 ).www.shiraz.ir/bundles/IcmsPapers/files/m5089/file647.pdfروند(
پس از جنگ جهاني اول، بين شهر  1920نخستين توافق از روابط خواهر شهري در سال 

اولين پيوند  عنوانبهمنعقد شد. از اين دو شهر  2»ونورپوآد«و شهر فرانسوي  1»ليكيث«انگليسي 
).هدف ابتدايي از ايجاد پيوندهاي خواهر شهري Handley, 2006: 4شود(خواهر شهري ياد مي

فاده المللي استاي و بيناين بود كه شهرها از ظرفيت و توان يكديگر براي حل مشكالت منطقه
هاي ها اعتماد بيشتري به مديريته يافته دولتكنند. بر اساس همين هدف در كشورهاي توسع

، ميالدي 1945نگ جهاني دوم در سال شهري كردند و اختيارات بيشتري به آنها دادند. با پايان ج
» 3مردم با مردم«در ارائه برنامه  1956در سال  »رهاونرال آيزنژ« يعني آمريكارئيس جمهور وقت 

به  كرد و تأكيدبا شهرهاي جهان  آمريكاين شهرهاي گيري پيوندهاي خواهر شهري بخود بر شكل
ر اين ب تأكيدگذاري شد. هدف اعالمي آيزنهاور از اين ترتيب حركت جهاني براي اين موضوع پايه

ها در ها در تمامي سطوح جامعه براي كاهش درگيريدرگير كردن افراد و سازماندهي گروه طرح،
ايجاد روابط خواهر شهري به پرورش تفاهم و  بود. سطح جهان با ايجاد پيوندهاي خواهر شهري

هاي آموزشي، فرهنگي و ورزشي به توسعه المللي، تبادل برنامهدوستي و اعتماد در سطح بين
د نظيري براي رشگر بيكند. بنابراين، روابط خواهر شهري تسهيلتوريسم و تجارت كمك مي

اقتصادي و بازرگاني و اخيراَ ورزشي را  مفاد اين پيوندها موضوعات فرهنگي، اقتصادي است.
  .)www.shiraz.ir/bundles/IcmsPapers/files/m5089/file647.pdf(شودشامل مي

هروندان و همكاران بيناي از شخواهرشهرها، شبكه غيرانتفاعي و غيردولتي گسترده امروزه
 12596پيوند خواهر شهري رسمي بين   16484دهند. در حال حاضر بيش از المللي را تشكيل مي

). بر اساس يافته هاي موجود، KavyaniRd, 2016: 66كشور جهان برقرار است( 165شهر از 
ر قالب رشد را د» رشد و توسعه پايدار شهرها و تعامالت فرهنگي دو شهر«تفاهم خواهر شهري 

                                                           
1- Keighley 

2- Poix-du-nord 

3- People-to-people 
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اقتصادي، توسعه فرهنگي و توسعه صنعت گردشگري پي داشته 
  ).www.shiraz.ir/bundles/IcmsPapers/files/m5089/file647.pdfاست(

  فرايندهاي ايجاد خواهر شهري-3-4

كنند. گاهي شهرداران دو شهر يكديگر را مالقات هاي مختلفي يكديگر را پيدا ميشهرها از راه
شوند و پس از آن مقدمات ايجاد يك پيوند را بين شهرهاي يكديگر را شنا ميو با يكديگر آ

هاي آورند. در موارد ديگري گروه يا افرادي از اجتماع، محالت، تجار يا اعضاء انجمنفراهم مي
اي جهت ايجاد پيوند بين شهرهاي يكديگر ايجاد قومي جريان امور را به دست گرفته و كميته

خواهند كه همكاري رسمي بين دو شهر از دو كشور رهبران منتخب خود مي كنند و سپس ازمي
 ايجاد شود. برخي از اين شهرها نيز به علت هم نام بودن و يا به سبب اين كه جشن يا فستيوال

ايجاد مي »يادداشت تفاهم خواهر شهري«مشابهي دارند، بين يكديگر پيوند 
رايط و مسائلي كه براي داشتن روابط موفق بين . ش)Hataminejad, Madavi, 2001: 61كنند(

  باشد به شرح ذيل است:شهرها در قالب يادداشت تفاهم خواهر شهري الزم مي
  ؛تعريف اهداف واضح براي روابط و همكاري -١
هاي فرهنگي، اقتصادي، تاريخي، جغرافيايي، زباني، در يكي از مقوله هايوجود همساني -٢

 ؛ديني و ... بين دو شهر

هاي هاي مختلف شهري از جمله شوراهاي شهر و بنگاهت و مشاركت دپارتمانحماي -٣
 ؛ها و ...اقتصادي، فني، امنيتي، سمن

 ؛گذر از مجاري قانوني طرفين براي اخذ مجوزهاي الزم -۴

همكاري خواهر شهري با حضور  مسئولين مربوطه  تبادل و تحقق يادداشت تفاهم -۵
 ؛(شهرداران و مديران محلي ) دو شهر

هاي رسمي تبادل هئيت -۶
)www.shiraz.ir/bundles/IcmsPapers/files/m5089/file647.pdf.( 
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  هاي تحقيقيافته-4

  1357هاي مستقر در ايران بعد از انقالب اسالمي سياست خارجي دولت -4-1

  )1357-60گرايي حفظ محور(دوره واقع :گراگرايانه مليزاي واقعط غيرتنشرواب -4-1-1

لملل اخوش بينانه نسبت به نظام بيناولين رويكرد در سياست خارجي بعد از انقالب اسالمي نگاه
كرد و درصدد بود كه طرحي نو را در عرصه زدايي در روابط خارجي را تجويز ميبود كه تنش

گفتمان «). در اين دوران كه Ramezani, 2001: 59تدوين نمايد( سياست خارجي ايران
شرايط انقالب و  تأثيرسو تحت بود سياست خارجي از يكمسلط » گراواقعمحور يا مصلحت

نظرطلبانه انقالب، خاطر ماهيت تجديدمطالبات جديد مردم قرار گرفته بود و از سوي ديگر به
توان از جنبه ديگري، اين دوگانگي را مي	نمود.تهديد مي اساسي طوربههاي بزرگ را منافع قدرت

يي نيروهاي تشكيل دهنده دولت موقت مورد گراواقعيعني از جنبه ماهيت آرماني انقالب و 
رغم اين كه متعهد و ارزيابي قرار داد. دولت موقت و شخص نخست وزير( مهدي بازرگان) به

ها و معيارهاي ملي بود. آنان پايبند طوف به ارزشمذهبي بودند ولي بافت فكري آنان مع كامالً
و  ثبات سياسي تأمينبه انديشه آزادي، طرفدار فعاليت آزادمنشانه نهادهاي مشاركت قانوني، 

نهايتاً برپايي و تقويت جامعه مدني بودند در حالي كه از ديدگاه بسياري ديگر حيات انقالب در 
ايد خاورميانه و نهايتاً دنيا را دگرگون ميهاي راديكالي بود كه بگرو اتخاذ سياست

ديگر، بازرگان نوعي سياست عدم تعهد را در پيش  عبارتبه). Azghandi, 2001:10كرد(
ياست بايد مانند س«هاي بزرگ گرفته بود. وي بر اين باور بود كه سياست ايران در قبال قدرت

ته شده شناخ 		»موازنة منفي«		ستتعهد مصدق كه بيشتر به نام سيا باشد. سياست عدم» مصدق
است در پي حفظ استقالل ايران از طريق پايان دادن به سلطه انگليس بود. بازرگان نيز در صدد 

ريم پايان دهد. به گفتة ك آمريكابود تا با بر هم زدن اتحاد عملي شاه با اياالت متحده به سلطه 
د: تعهد ايران بر چهار ركن استوار بو سنجابي، نخستين وزيرِ خارجه ايران انقالبي، سياست عدم

امل ك هاي معنوي و انساني اسالم و اصل مقابله به مثلكشور، آرمان ژئوپليتيكتاريخ، موقعيت «
ل اول ئدر اين دوران به علت مسا		).Ramezani, 2001:60» (در مناسبات با ديگر كشورها
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ا در هسياسي، تعارض ديدگاه ، آغاز جنگ تحميلي، عدم ثباتآمريكاانقالب، حمله به سفارت 
سياست خارجي، (سياست نه شرقي و نه غربي، ترس از دست دادن موقعيت خود و يا محاكمه 
شدن به جرم نزديكي به غرب يا شرق) هيچ كدام از مسئولين به فكر مسايل شهري نبودند. 

به اندازه امروز در دنيا و به خصوص در كشور ما  شدتبهمسايل و مشكالت شهري اينكه ضمن 
  ).KavyaniRad, 2016: 151(امروز مطرح نبود

محور گرايي بسطدوره آرمان	:گريدر دوران انقالبي		اعتماديدوره ركود و بي -4-1-2

)68-1360(  

رفتارهاي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در دهه اول انقالب در سطح داخل تحت 
قتصادي و اجتماعي، موقعيت جغرافيايي، وضعيت نيازها، امكانات و ساختارهاي سياسي، ا تأثير

باشد. در كنار اين عوامل وضعيت و شرايط انقالبي و جنگ، جمعيتي و برخي عوامل ديگر مي
 ,Sotoudeh Araniرا بر اقتصاد ايران و رفتار سياست خارجي آن داشته است( تأثيربيشترين 

انقالب اسالمي به ساير  ها صدور). هدف سياست خارجي ايران در اين سال2001:4-5
هاي سمت استكبار ستيزي و بيداري ملتگيري انقالب بهكشورهاي مسلمان بود. جهت

بيداري ملل حاشيه خليج فارس بود كه به  		مستضعف، بيداري ملل مسلمان جهان، به خصوص
شد. پيروي از سياست صدور خاصي مي تأكيدخاطر اشتراكات مذهبي و فرهنگي روي آنها 

يك  عنوانبهالملل به جمهوري اسالمي ب باعث گرديد كه اوالً بازيگران عرصة روابط بينانقال
هبنيروي بر هم زننده نظم جهاني بنگرند و ثانياً در سطح منطقه نيز بسياري از كشورها ايران را 

يك خطر بالقوه و تهديد كننده امنيت ملي تلقي كنند. برداشت مفسرين غربي اين بود كه  عنوان
 :Borowie, 1993تواند دوام داشته باشد (انقالب ايران بدون صدور به آن سوي مرزهايش نمي

ي المللهاي بينتوان در روابط جمهوري اسالمي با سازمان). اين جنبه سياست خارجي را مي37
با سازمان ملل متحد مشاهده كرد. ايران اين سازمان را ابزاري براي مشروعيت بخشيدن به  بويژه

كرد و نوعي عدم اعتماد سياسي نسبت به اين صميمات كشورهاي داراي حق وتو تلقي ميت
 اعتماديسازمان داشت. برخورد غيرمنطقي و نادرست اين سازمان در جنگ ايران و عراق اين بي
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كوشيد تا تعهدي به تصميمات سازمان ملل را شدت بخشيد و جمهوري اسالمي مي
). در كنار عوامل ياد شده عدم ثبات مديريت در راس Azghandi, 2001: 14-15نسپارد(

شهرداري تهران، عدم آشنايي مديران شهري به مسايل روز شهري، ديپلماسي شهري و مسئله 
اي از ايران و تهران خواهر شهري مطرح نبود. عوامل ذكر شده خود باعث شده بود چهره شايسته

 پايتخت اين كشورها تمايلي به برقراري ارتباط در دنيا انعكاس نيابد و كشور و شهرهاي بزرگ و
  ).KavyaniRad, 2016: 151با ايران و شهرهاي ما نداشته باشند(

 ) 1368-76گرايي اقتصادمحور (دوران سازندگي: دوره توسعه-4-1-3

، رحلت امام خميني (ره)، بازنگري قانون 598پايان جنگ عراق عليه ايران و پذيرش قطعنامه 		
هاي جنگ، نابودي مراكز رفسنجاني به رياست جمهوري، خرابيخاب آقاي هاشمياساسي، انت

هاي اقتصادي در سطح داخلي از يك سو، فروپاشي اتحاد توليد، محاصره اقتصادي و نابساماني
) Azghandi, 2001: 15المللي (شوروي و گشايش ناشي از پايان جنگ سرد در سطح بين

گفتمان مسلط بر سياست  عنوانبهگرايي اقتصادمحور را هجملگي از مسائلي بودند كه توسع
هاي توسعه خارجي جمهوري اسالمي در اين دوران درآورد. در دستور كار قرار گرفتن اولويت

طلبيد تا از آن طريق بتوان با سازي روابط با ساير كشورها را مياقتصادي كشور، سياست عادي
هاي جنگ رمايه مورد نياز براي بازسازي و ويرانيهاي خارجي بخشي از سگذاريجذب سرمايه

دايي زنمود. شروع اين برهه مصادف با دوران تصدي هاشمي رفسنجاني بود و بر تنش تأمينرا 
در نتيجه الزامات ناشي از زيستن در نظام به هم پيوستة 		و		كردمي تأكيددر سياست خارجي 

سياست خارجي ايران نمود  در يانهگراواقعالمللي به تدريج رويكردهاي بين
در اين مقطع سياست خارجي ايران توانست تا حدود زيادي  .)Ehteshami, 2002: 100(يافت

هاي خود را شناسايي كند و با توجه به آنها براي بازسازي روابط خود با امكانات و محدوديت
و بازسازي كشور،  ساير كشورها گام بردارد. جمهوري اسالمي براي سامان دادن به اوضاع داخلي

اصالح اقتصادي را سرلوحه كار قرار داد. عنصر محوري گفتمان حاكم در آن دوران (گفتمان 
گرايي در تنظيم و اجراي سياست خارجي با رعايت ارزشمحور) را عملگرايي اقتصادتوسعه
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 يداد. در واقع خط مشي عملي و رفتاري ايران در صحنه سياست خارجهاي اسالمي تشكيل مي
اي و پرهيز از تحريك توان با توجه به منافع ملي، ترتيبات منطقهدر دهه دوم انقالب را مي

). در اين دوره Azghandi, 2001:15سازي روابط تبيين كرد(ديگران در قالب سياست عادي
). سياست Ramezani, 2005: 70مصالحه و همزيستي با ساير ملل مورد اهتمام قرار گرفت(

يي، گراواقع«نجاني كه برخي از آن تحت عنوان اقتصادمحور آقاي هاشمي رفسگرايي توسعه
عرصه «توان در سه سطح تحليل تشخيص داد: برند، مينام مي» گرايي و مصلحت انديشيعمل

هاي اقتصادي توسط دولت، برقراري داخلي هدايت اقتصاد بازار آزاد و كاهش تصدي فعاليت
دايش اي پينسجام ملي مورد اهتمام قرار گرفت. در سطح منطقهثبات سياسي، رفاه اجتماعي و ا

كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز در پي فروپاشي شوروي موجب شد ايران درصدد كسب منافع 
اقتصادي در شمال و ايجاد توازن امنيتي در جنوب برآيد كه اين امر، سياست صدور انقالب تا 

نيز شاهد مجدد ايران در نظام اقتصاد جهاني از  الملليكرد. در عرصه بينحدودي كمرنگ مي
). Dehshiri, 2001:383شد (المللي پول ادغام ميهاي صندوق بينرهگذر پذيرش رهنمون

پيوندهاي شهري در  تهران در دور دوم رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و در سال 
خواهر  ال چهار پيوند در زمينهو با پايتخت  قرقيزستان، بيشكك برقرار شد. در طي سه س 1373

مستقيم سياست خارجي در برقراري  تأثيرتوان گفت عالوه بر شهري در تهران ايجاد شد. مي
د. گذار در ايجاد اين پيوندها باشتأثيرگونه پيوندها، ثبات مديريت نيز يكي ديگر از عوامل اين

ملل و ارتباط الل بينئبا مسا شايد بتوان گفت حضور شهردار تهران در هيئت دولت باعث آشنايي
با ديگر مقامات كشورها و شهرها شده و به علت شرايط خاصي كه در باال ذكر شد در مورد 

  ).KavyaniRad, 2016: 155تهران تابوي برقراري  اين روابط شكسته شد(
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 خواهر شهرهاي كالن شهر تهران در دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني :1نقشه شماره 

)KavyaniRad, 2016: 138(  

  ) 1376-1384دوران اصالحات: دورة گفتگوهاي سازنده و فراگير(-4-1-4

در اين دوره از سياست خارجي ايران كه مصادف با روي كار آمدن آقاي خاتمي است، سياست  
گرايي دوره قبل تداوم يافت، با اين تفاوت كه مباحث سياسي و فرهنگي در اين فرآيند توسعه

نحوه «اين دوره از سياست خارجي ايران محوريت اقتصاد در دوره قبل گرديد. در  جايگزين
بيان و شيوه رفتار و برخورد با ديگران تغيير يافت و سياست تعديل اقتصادي و قايل شدن به 
توسعه صنعتي دولتي جاي خود را به توسعه سياسي داد و در روابط خارجي، پذيرش پلوراليسم 

ي ها به محور اصلي سياست خارجنظام تك قطبي و پذيرش تساوي فرهنگ جهاني به معني نفي
) در اين دوران، اصول جديد در سياست خارجي بر تنشAzghani, 2001: 18» (تبديل شد

 كرد. بنابراين، دولت جمهوريمي تأكيدآميز و كسب اعتبار جهاني زدايي و همزيستي مسالمت
زدايي با كشورهاي منطقه و ا جهان خارج و تنشهاي اساسي در جهت گفتگو باسالمي گام

 :Azghandi, 2001المللي خود را افزايش داد(اي و بينهاي منطقهجهان برداشت و همكاري

مشي سياست خارجي ات مثبت؛ تغيير در خط تأثيرزدايي جداي از ). در اين دوران، تنش19
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ارجي سياست خ	اي رافراهم كرد.منطقه گراييزدايي، اعتماد سازي و مشاركتايران مبني بر تنش
نظريه  شروع كرد. اين» هاگفتگوي تمدن«ايران در قبال اروپا در دوره خاتمي را بايستي با نظريه 

الملل برداشت اصلي در روابط بين عنوانبههاي فرهنگي و تمدني در شرايطي ارائه شد كه جدال
 سمتبههاي ايدئولوژيكي گرفتن از اولويتزدايي با فاصله مورد بحث قرار گرفته بود.  تنش

وي ميان وگهاي بيشتري را براي گفتجانبه پيش رفته و در نتيجه زمينههمگرايي، همكاري همه
آورد. پذيرفته شدن اين پيشنهاد در سازمان گرايي چندجانبة حكومتي فراهم ميها و همتمدن

ها را وگوي تمدنسال گفت عنوانهباز سوي اين سازمان  2001ملل متحد و نامگذاري سال 
 دنبالبه زدايي و اعتمادسازي در سياست خارجي ايران در اين دوره دانست.توان نتيجه تنشمي

تري ميان ايران و اروپا به طلبان، فضاي سياسي مثبتانتخابات مجلس ششم و پيروزي اصالح
ياست خارجي ايران در روابط هاي مطرح در س). يكي از انگيزهSanaei, 2003: 63وجود آمد (

طلبي و هژموني آفريني يك قطب قوي نظير اروپاي واحد در برابر سلطهوجود و نقش 		با اروپا
اساسي از ابتدا مورد توجه سياست خارجي جمهوري  صورتبهشود كه اين امر مطرح مي آمريكا

ا توسعه يافت و براي اولين روابط با اروپ 80تا  76اسالمي ايران قرار گرفته است. لذا طي سالهاي
بار روساي جمهور ايتاليا، آلمان، و فرانسه از ايران ديدار كردند. اما از طرف ديگر انتظار بيش از 

). Tarazjani, 2000: 187واقع بينانه نبود ( آمريكااندازه داشتن از اروپا در زمينه چالش با 
قه تنگ مهار سياسي، نظامي و دولت آقاي خاتمي در ابتدا سعي نمود كه كشور را از حل

تكنولوژيك آمريكا رها سازد. بعد تالش نمود تا با توجه به موقعيت ژئوپليتيك ايران در يك 
اش را تقويت كند. در وهله سوم نيز تالش كرد با منطقه پر تنش، موقعيت دفاعي و بازدارندگي

گوي ب ابتكاراتي چون گفتزدايي به رفع تعارضات خود و كشورهاي منطقه و همسايه در قالتنش
)  Ramazani, 2001: 227سازمان ملل بپردازد( بويژهالمللي هاي بينها در سطح سازمانتمدن

رغم محفوظ به به اعتقاد بسياري از صاحب نظران فرجام و آغاز تحولي واسازانه در جامعه بود.
ه تحول، دقايق و عناصر سازندها و اصول بنيادين نظام در فرايند اين تغيير و ماندن قداست كانون

و پرداخت و ساخت جامعه، موضوع قرايتي متفاوت قرار گرفته و گفتمان نويني در عرصه 
در  ).Darvishi & Fardi Tazehkand, 2008: 120سياست خارجي و داخلي را شكل داد(



    ___________________________   1398 پانزدهم، شماره اول، بهارژئوپليتيك ـ سال فصلنامه     74

محور رشد جامعه مدني موجب اصالح ساختاري و كاركردي سياستگرايي سياستدوره توسعه
ها به جاي اشخاص در فرآيند ساختاري افزايش نقش لحاظبهگذاري خارجي را فراهم نمود و 

گيري را در پي داشت. توسعه سياسي و فرهنگي، افزايش ارتباطات با ديگر كشورها و به تصميم
با توجه به تجربيات دوره  گذشته در زمينه ديپلماسي شهري  همچنينخصوص اتحاديه اروپا و 

يوندهاي خواهر شهري، نشان دادن چهره بهتر از  ايران و تهران، باعث شد تا ديگر و ايجاد پ
شهرهاي جهان به برقراري روابط با تهران اقدام نمايند. در مدت شش سال مسئولين شهرداري 
تهران توانستند ُنه پيوند در زمينه خواهر شهري با ديگر شهرهاي جهان برقرار 

  .)Kavyanirad, 2016: 157كنند(

  

 خواهر شهرهاي كالن شهر تهران در دوره رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي :2نقشه شماره 

)KavyaniRad, 2016: 130(  

  )1384-1392گرايان(محور: تخاصم و تقابل در دوران اصولگرايي اصولدوره آرمان-4-1-5

وره اين د گرايي اصول محور بر سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران درتسلط گفتمان آرمان
هسته  لهمسئتوان به المللي دانست كه از آن ميان مياز عوامل متعدد داخلي و بين متأثرتوان را مي

هاي متعدد نمايندگان آژانس از مراكز المللي در اين مورد و بازرسيايران، افزايش فشارهاي بين
محور با تحوالتي صولگرايي افعال در امر فرآوري هستة در كشور اشاره كرد. در دوره آرمان
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المللي و غربي و شش قطعنامه هاي داوطلبانه هسته با نهادهاي بينمانند تعليق كليه همكاري
داشت. در اين  دنبالبههاي فزاينده را براي كشور شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تحريم

ا وكاست و ضديت باي، شعارهاي انقالبي، نفي هولهاي هستهاز سرگيري فعاليت دليلبهدوران 
هاي پس از انقالب اسالمي در ايران بوده است. هاي ملي همه دولتصهيونيسم از مسئوليت

يابي دولت نهم و دهم و رويكرد تهاجمي آن در ليكن اين مسئوليت با توجه به فرايند هويت
 تهاي بارز سياست خارجي دولتقويت و به يكي از جلوه شدتبهسياست خارجي در اين دوره 

ها، ). در نتيجه اتخاذ اين سياستFirouzabadi et al, 2012: 249احمدي نژاد تبديل شد(
 مريكاآهاي خود به شد و اتحاديه اروپا با نزديكي سياستروابط خارجي با اتحاديه اروپا قطع 

اي به شوراي امنيت را پي گرفت. سپس با تصويب قطعنامه تحريمي موافقتارجاع پرونده هسته
هاي تجاري بين طرفين را لغو كرد. با اين حال، بسياري از كارشناسان حوزه سياست خارجي نامه

تنهايي و با اتكاي به نظرات خود نژاد در بسياري از مسائل بهبر اين باور هستند كه آقاي احمدي
نبود. 		داد و ايشان معتقد به استفاده از نيروهاي كارشناس در اين زمينهچنين اقداماتي انجام مي

نژاد قرار نداشت.  تصور ايشان ، كارشناس خبره سياست خارجي در كنار آقاي احمديرواز اين
داند و نياز به مشاوره كارشناسان مسلط در اين حوزه خوبي مياين بود كه همه اين مسائل را به

 مدر دور دو بويژههاي حاكم بر سياست خارجي كشور ندارد. بر اين اساس، مسئول محدوديت
). با توجه به اتفاقات ذكر شده در Abedini, 2013: 87نژاد بود (شخص آقاي احمدي عمدتاً

ذا مسئله داد لخود قرار مي تأثيرهاي ُخرد و كالن كشور را تحت سياست خارجي كه بيشتر برنامه
ديپلماسي شهري نيز از اين قاعده مستثني نبود. با توجه به تجربيات دو دوره قبل در زمينه 
ديپلماسي شهري و ايجاد پيوندهاي خواهر شهري، به علت سياست خارجي تهاجمي در اين 

چند شهر ديگر  ايجاد با  پيوند خواهر شهري پنجدوره شهرداري تهران توانست 
  ).KavyaniRad, 2016: 158كند(
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 نژادشهر تهران در دوره رياست جمهوري محمود احمديخواهر شهرهاي كالن :3نقشه شماره 

)KavyaniRad, 2016: 139(  

  )1392-1396و اميد ( دوره تدبير-4-1-6

سياست خارجي روحاني مبتني بر نقدي اصولي، متين و خردمندانه از هدايت روابط خارجي در 
هشت سال پيش در دورة دولت قبلي بود. اين تغييرات نشان دهنده درك واقع بينانه از نظم 

 نهمچنيجاري در برابر جمهوري اسالمي بود. روحاني  هاي بيرونيالمللي معاصر و چالشبين
خواهد تا ضمن عنايت به حفظ امنيت مّلي، ارتقاي خواستار گفتمان اعتدال شد. اين رويكرد مي

سوي گفتگو، تعامل جايگاه كشور و نيل به پيشرفت فراگير بلندمدت، ايران را از روياروئي به
گرايي، اعتماد به نفس، آرمانگرايي يكردي مبتني بر واقعسازنده و تفاهم هدايت كند. اعتدال رو

حبوب هاي مبينانه و تعامل سازنده است. اعتدال در نگاه روحاني تركيب باور عميق به آرمانواقع
ست. هاي ايران اها و نيز محدوديتهاي واقعي، تواناييانقالب اسالمي با ارزيابي عيني از ظرفيت

انگارانه  آميز، تحقيركننده و يا خود بزرگعامدانه از اقدامات توهين چنين نگاهي خواستار دوري
اي است. رويكرد روحاني مستلزم تالشي ظريف براي نيل به توازن است: بين نيازهاي ملي، منطقه

هاي موجود از سوي ديگر؛ بين تداوم و انعطاف و جهاني از يكسو و امكانات، ابزار و سياست
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اهداف و امكانات؛ و بين اسباب و ابزار مختلف قدرت در جهاني دائماً در سياست خارجي؛ بين 
در حال تغيير. نهايتاً، تعهد روحاني به تعامل سازنده مستلزم گفتگو و كنش و واكنش با ديگر 

ها براساس جايگاه برابر، احترام متقابل و در خدمت منافع مشترك است. براساس كشور
ي جمهوري اسالمي در دولت كنوني معطوف نيل به چارچوب مفهومي فوق، سياست خارج

تفاهم و اجماع در سطح ملي و تعامل سازنده و همكاري مؤثر با دنياي خارج خواهد 
در اين دوره با توجه به فضاي ايجاد شده در  ).www.yjc.ir/fa/news/4813696بود(

 شتههاي سياسي و اقتصادي، مسئولين شهري توانستند آن بر حوزه تأثيري و اگفتگوهاي هسته
پيوند شهري با ديگر شهرهاي جهان ايجاد كنند. پيوندهاي ايجاد شده در اين دوره نسبت به 

  هاي قبلي، همسويي بيشتري با سياست خارجي دارد.دوره

  

 ت جمهوري حسن روحانيخواهر شهرهاي كالن شهر تهران در دوره رياس :4نقشه شماره 
)KavyaniRad, 2016: 146( 

  سابقه پيوندهاي شهري در ايران-4-2

مسئولين شهرهاي مختلف همانند اصفهان، تهران،  1357بعد از انقالب اسالمي ايران در سال 
خواهر شهري ايجاد  شهر در كشورهاي مختلف پيوند 89اند با بيش از مشهد، شيراز و ... توانسته

). در حال حاضر تعداد كل خواهر شهرهاي ايران www.irna.ir/fa/News/82911027نمايند(
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شهر ). در اين ميان، كالنwww.entekhab.ir/fa/news/302604مورد است( 140بيش از  
اصفهان اولين شهري بوده است كه بعد از انقالب پيش قدم شده و با شهر شيان (چين) پيوند 

 ).www.isfahan.ir/Index.aspx?tempname=khahar&langخواهر شهري ايجاد كرد(
پايتخت كشور در محدوده كل مملكت و  عنوانبهگذاري تهران تأثيرپذيري و تأثيراين ميان  در
 Akhbari & Moazzenكند(مينيز عمل اي فرامنطقهپايتخت جمهوري اسالمي ايران،  عنوانبه

Jameei, 2011: 41.(  ،بيش از شانزده سال  1373تا  1357از انقالب سال بر اين اساس
شهر تهران در حاشيه قرار گرفت. اولين پيوند ديپلماسي شهري و مسئله پيوندهاي شهري  كالن

قت تهران) و در زمان رياست آقاي كرباسچي(شهردار و 1373شهر تهران در  سال شهري كالن
 شهر تهران با ديگر شهرها از كشورهاي مختلف به بيستآغاز شد. امروزه شمار پيوندهاي كالن

ود ششهر تهران عنوان مي.گاهاً از سوي برخي مسئولين شهري كالنپيوند رسيده است هفت و
واهر خ (استراليا) داري داراي پيوند ولزشهر پاريس(فرانسه) و شهر نيوساوثكه تهران با كالن

الملل پيش نويس به امضاء معاون بين صورتبهشهري است. اين در حالي است كه اين  پيوند 
هران الملل شهرداري تو مديركل روابط عمومي و بين »پاتريك الويه پيكو«شهرداري پاريس آقاي 

 مللالبينرسيده است و مسئولين حاضر در مركز ارتباطات و امور  »آباديعبدالرحيم كركه«
هاي فشار، روابط سياسي بين كنند كه اين پيوند به علت وجود گروهشهرداري تهران عنوان مي

دو كشور و ... در كوتاه مدت ايجاد نخواهد شد و آينده آن نيز معلوم نيست كه اين پيوند ايجاد 
يكي  نعنوابهگونه پيوندها از پاريس خواهد شد يا نه؟ با اين حال مسئولين مرتبط با ايجاد اين

ه نيز  گفت »ولزنيوساوث«در مورد يادداشت تفاهم با شهر  كنند.از خواهرشهرهاي تهران ياد مي
 ,KavyaniRad(شده است كه اين پيوند در مقطعي فعال بوده است و ديگر عملياتي نيست

2016: 177(.  
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  12  روسيه سنت پترزبورگ يادداشت تفاهم همكاري 19/8/1383
  13  يهروس مسكو تفاهمنامه خواهر شهري 11/9/1383
  بالروس  مينسك  پيمان خواهر شهري  16/8/1385

-محمود احمدي

  نژاد
  ( دوره تقابل )

 )1392-1384 (  

14  
  15  عراق  بغداد  توافق نامه همكاري 6/12/1386
  16  سيرالئون تاونفري يادداشت تفاهم همكاري  1/8/1388

7/9/1391  
تفاهم دوستي و يادداشت

  همكاري
  17  تايلند  بانكوك

9/9/1391  
تفاهم دوستي و يادداشت

  همكاري
  18  ويتنام  هانوي

  تركيه  آنكارا  پيمان خواهر شهري  27/9/1392

  حسن روحاني
دوره تدبير و (

  اميد)
)1397-1392(  

19  
  20  چين  پكن  نامه خواهر شهريموافقت  8/12/1392

  21  مجارستان  بوداپست  نامه خواهر شهريتفاهم  14/2/1394
  22  گرجستان  تفليس  واهر شهريپيمان خ  29/2/1394
  23  ايتاليا  ميالن  توافق نامه همكاري  26/11/1394

  سارايوو  پيمان خواهر شهري  10/8/1395
بوسني و 
  هرزگوين

24  

  25  كره جنوبي  سئول  تفاهم نامه روابط دوستي  26/7/1396
  26  لهستان  ورشو  تفاهم نامه همكاري  2/11/1396

)KavyaniRad, 2016: 176(  
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 ) خواهر شهرهاي كالن شهر تهران در چهار دوره رياست جمهوري ايران5نقشه شماره ( 
)KavyaniRad, 2016: 149(  

  گيريتجزيه و تحليل و نتيجه -5

ان ريزي شده توسط تصميم گيرندگسياست خارجي گواه بر راهبرد يا يك رشته اعمال از پيش طرح
ي المللي است. ديپلماسمنافع ملي در محيط بين حكومتي كه معطوف به اهدافي معين در چهارچوب

اي از ديپلماسي عمومي، يكي از ابزارهاي تقويت سياست خارجي در عرصه شاخه عنوانبهشهري 
مكمل و نه رقيب در سياست خارجي از آن  عنوانبهتوانند ها ميرود كه دولتمي شماربهالمللي بين

استفاده از قابليت شهرهاي جهان براي توسعه روابط و  استفاده كنند. در اين شكل از ديپلماسي،
المللي در كنار سياست بينادولتي، در قالب سياست شهري و با توجه به پتانسيل هاي بينهمكاري

هاي تقويت ديپلماسي شهري، پيوندهاي است كه گيرد. يكي از راهشهروندي، مورد توجه قرار مي
شود. اين پيوندها از آن ياد مي  »يادداشت تفاهم خواهر شهري«ن شود كه با عنواميان شهرها ايجاد مي

اي دوستانه و هدفمند براي تبادل اطالعات، تجربيات و توسعه مناسبات فرهنگي، بر پايه رابطه
اجتماعي، سياسي، اقتصادي، شهري و فني ميان يك جامعه شهري در داخل با جامعه شهري همانند 

 بر عمدتاًايران پس از انقالب  .ا.. در اين ميان، سياست خارجي جدر خارج از كشور استوار است
ها نيز سياست خارجي خود را بر هاي اسالمي شكل گرفته و تغيير ماهيت داد و دولتاساس ارزش

هاي مختلف رياست ايران در دوره .ا.بررسي سياست خارجي جريزي نمودند. اساس آن برنامه
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ماهيت  عمدتاًهاي رياست جمهوري صول موجود در گفتماندهند كه برخي اجمهوري نشان مي
هاي اند. به ديگر سخن گفتمانناپذير سياست خارجي بودهاند و بخش جداييايدئولوژيك داشته

مام ابعاد ها تدر ارتباط با رويكرد قوه مجريه بوده است. اين گفتمان عمدتاًحاكم بر سياست خارجي، 
دهد. يكي از اين ابعاد، ديپلماسي شهري است كه قرار مي تأثير حاكميتي (خُرد و كالن) را تحت

يك مكمل در كنار سياست خارجي ايفاي  عنوانبه »يادداشت تفاهم خواهر شهري«تواند در قالب مي
دهد اگر چه تعداد پيوندهاي خواهر شهري هاي موجود نشان مينقش كند. در اين ميان بررسي

ا هبوده است اما گرايش دولت با يازده پيوند سمت آسيابيشتر به پيوند،شش وبا بيست شهر تهرانكالن
هاي سمت قارهو گرايش كمتري به بوده است با نّه پيوند سمت اروپادر سياست خارجي بيشتر  به

با سه پيوند و آفريقا نيز سه پيوند داشته و هيچ پيوندي بين كالنشهر تهران و شهرهاي قاره  آمريكا
ت دوره رياس چهارشهر تهران در بر اين اساس، مسئولين شهري كالن ايجاد نشده است.اقيانوسيه 

همسويي كمتري  ) با سياست خارجيو روحاني نژاداحمدي،، خاتميرفسنجاني جمهوري (هاشمي
ند ا، اما در دوره روحاني با توجه به تجارب قبلي در ديپلماسي شهري و شرايط پسابرجام توانستهداشته

رو، هنگامي كه رويكردهاي ياد شده نمودي شهري ايجاد نمايند. از اينخواهر شهر پيوند  هشت با
يي داشته ميزان تعامل و همكاري جهاني بيشتر شده است مانند دوره رياست جمهوري حسن گراواقع

پيوند خواهر شهري با ديگر شهرها جهان ايجاد شد و  هشتسال  پنجروحاني كه توانست در مدت 
شتر تر بوده ميزان تهديدات بيكه رويكرد ايدئولوژيك بر دستگاه سياست خارجي پر رنگ هنگامي

نژاد كه شده و از همكاري با دنيا كاسته شده است مانند دوران رياست جمهوري محمود احمدي
  يابد. مورد كاهش پنج باعث شد از نظر كمي و كيفي تعداد پيوندهاي خواهر شهري به

  قدر داني -7

شتي،        ان برخود الزم مينگارندگ شهيد به شگاه  شي دان  مركز ارتباطات ودانند از معاونت پژوه
شهر تهران  شهرداري تهران و مركز مطالعات و برنامه  المللبينامور  اي هخاطر حمايتبهريزي 

  .تشكر و قدراني نمايندمادي و معنوي از انجام پژوهش حاضر 
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