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روابط سازنده بین شهرهاي هاي شهري و آثار مثبت مرتبط به آن، درگفتگوي تمدن
مرزي جوامع همجوار

هاست و هرگاه اقوانی را به چند قسمت کرده باشد، موجب بروز حوادثی مرزها خطوط جدائی ملت
تلخ در تاریخ شده است. شاید هیچ مقطعی را در تاریخ نتوان یافت که طی آن یک یا چند تنش دردناك و 

ریان نبوده باشد.اغلب خونبار در گوشه و کنار جهان در ج
بار و منفی هاي تأسفتاریخ کنونی جهان (در اثر همین مسائل) بیش از هر وقت دیگري شاهد جنبش

هاي کهنه جدائی خواهانه باسک اسپانیا، ایرلند، پنجاب و کشمیر هندوستان، تا طلبی است. حرکتتجزیه
سالوي و بسیاري دیگر (یعنی با افزایش طول هاي شوروي، یوگالنکا که اخیراً با تجزیه جمهوريهاي سريمیل

اند.مرزها) شکل حادتري یافته
ها مؤثرند. مانند تمایزات مذهبی، قومی، زبانی، نژادي، گیري این حرکتعوامل متعددي در شکل

بارکلی در کتاب - جی-فرهنگی، تاریخی و غیره. که شاید بتوان تمامی آنها را در مطلبی که گلن
نویسد خالصه کرد:قرن بیستم: میناسیونالیسم "

ها یا هاي فراگیري در محدودهنمایند که مدعی مشخصهها را گروهی از مردم ایجاد میاین حرکت"
کنند. البته هیچ ها هستند، طلب میمرزهاي خاصی هستند و استقالل خود را از مردمی که فاقد این مشخصه

وجود آنها در رزشی دارند و تنها موجودیت آنها یا اعتقاد بهها چه هستند یا چه امهم نیست که این مشخصه
."کندخواهانه کفایت میاي معین، براي ایجاد یک جنبش جدائیچارچوب محدوده

توانند، مشکالت ناشی از آن ها میشود که آیا این جدائیدر اینجا این پرسش تاریخی طرح می
اهانه شبه قاره هند شاید بتواند به این سؤال پاسخ گوید.خوها را حل نمایند؟ سیر تحوالت جدائیتفاوت

روند تجزیه شبه قاره هند
شبه قاره هند نمونه بارزي است، براي نمایش روند فزاینده تجزیه در یک منطقه. در دهه چهل قرن 

رفت آن را به یکی ازهاي مردم این شبه قاره وسیع و پرجمعیت میحاضر میالدي، در حالی که تالش
طلبانه شد. نظریه دو کشورهاي عمده جهان بدل نماید، منطقه زیر عنوان جدائی مذهبی دچار کشاکش تجزیه

آباد تشکیل شده در شهر اله1930ملت را ابتدا عالمه دکتر اقبال در کنفرانس سالیانه مسلم لیگ که در سال 
بود به شکل زیر عنوان کرد:

ي وحدت زبان و نژاد و مذهب نیست. در این کشور هندوستان همچون کشورهاي اروپائی دارا
ها ها و اهداف زندگی این ملتکنند. افکار، روشها و مذاهب متنوع زیست میهاي مختلف با نژادها و زبانملت
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ها همچون ممالک اروپائی تحت تأثیر اساسی واحد و مشترك قرار ندارند و یقیناً روا نیست که میراث این ملت
.1باید حق هر ملتی را به او واگذار کردتجاوز قرار گیرد، بلکه میمورد تعریض و

طوري که مسلم لیگ محمدعلی جناح در ابتدا به خاطر وحدت هند با این نظریه مخالف بود، به
خود اعالم کرد که هدفش استقالل کامل هند براساس اتحاد دموکراتیک 1937(حزب او) در جلسه سالیانه 

است.ایاالت هندوستان 
مسلم لیگ در الهور به 1940او نتوانست این موضوع خود را تا آخر حفظ کند و در مجمع عمومی 

این صورت تغییر نظریه داد:
این خیالی بیش نیست که تصور کنیم مسلمانان و هندوها بتوانند تحت لواي یک ملت واحد "

به دو تمدن متفاوت از هم که براساس عقاید و اعتقادات متضاد شکل گرفته وابسته و درآیند. آنها محققاً
عنوان یک دولت در اند، پیوند دادن دو چنین قومی که یکی در اکثریت باشد و دیگري در اقلیت، تحتمرتبط

."2نهایت منجر به تشنج و نابودي شالوده و بناي آن حکومت خواهد شد
کالً مخالف بود او خواستار "جناح"تأسیس پاکستان از بطن هند با عقاید مهاتما گاندي درخصوص

نشین بود.نوعی خودمختاري براي ایاالت مسلمان
روزه بین این دو انجام شد که نتوانست نظرات طرفین را به یکدیگر مالقاتی بیست1944در دسامبر 

1947آگوست 15تا اینکه پاکستان و هند در نزدیک سازد و اختالفاتشان در این مورد همچنان باقی ماند.
عنوان دو ملت، پا به عرصه نهادند.به

ایالت خرد و کالن شبه قاره هند را به سهولت و بدون اینکه در 565نگري بود که بتوان اما این ساده
یم پاکستان و آنها پس از تقسیم امتزاج ادیان وجود داشته باشد به دو کشور مسلمان و هندو تقسیم کرد. تقس

هند چه از نظر جغرافیائی و چه از نظر بعد جمعیت به آسانی صورت نپذیرفت. کشتار و قتل عام فجیعی در 
جریان مهاجرت مسلمانان از مناطق هندونشین به پاکستان و بالعکس صورت گرفت. الکن این سیل 

علل مختلف داعیه زودي در هر دو کشور بها نبود و بهاي فجیع نیز پایان ماجرعامها و قتلها، جابجائیمهاجرت
هاي بیشتري باال گرفت. که مهمترین آنها در پاکستان رخ نمود.طلبیتجزیه

به هنگام جدائی هند و پاکستان، بنگال شرقی که از نظر جغرافیائی به پاکستان غربی مرتبط نبود، به 
التأسیس پاکستان پیوست. اما بعد از این یدعلت اشتراك در دین (به میل اکثریت ساکنان آن) به سرزمین جد

پیوستگی تضادهاي جدیدي رخ نمود. از دیدگاه مردم پاکستان شرقی رهبران پاکستان غربی چه از نظر اقتصادي 
درصد از 60داشتند. براي مثال از نظر آنها با وجود اینکه و چه سیاسی همواره علیه آنها نوعی تبعیض روا می

مأخذ: بحران کشمیر، سید سجاد رضوي، چاپ مؤسسه کیهان.-1
همان-2
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آمد، و تنها بخش اندکی از آن به پاکستان شرقی دست میهلت از صادرات کنف آنها بدرآمدهاي بودجه دو
80برابر پاکستان غربی بود ولی 5/1یافت. از نظر سیاسی نیز در حالی که جمعیت پاکستان شرقی اختصاص می

بی بود.هاي غردرصد مشاغل نظامی پاکستان در اختیار و کنترل پاکستانی90درصد از مشاغل اداري و 
ند که مردم پاکستان شرقی از نظر فرهنگی نیز رهبران پاکستان غربی پاي در یک کفش کرده بود

تکلم کنند. تمامی این مسائل موجب باال گرفتن موج "اردو"، به زبان "بنگالی"جاي زبان مادري خود باید به
بران نظامی پاکستان براي سرکوب اعتراضات و اغتشاشات در پاکستان شرقی (بنگالدش) شد و اعمال فشار ره

تر سازد نتیجه دیگري نداشت.جزم"بنگالدش"این اعتراضات جز اینکه عزم آنها را براي جدائی و تأسیس 
قاره هند پایان بخشد. مکان بعدي براي بروز مخاصمان این تقسیم هم نتوانست به مناقشات شبه

بعی کشمیر در طی دوره اتصال هند و پاکستان و هزار کیلومترمر222جامو و کشمیر هند بود. ایالت 
دادند به برخوردهاي بعدي بین دو کشور تقسیم شد. یک سوم آن که اکثریت مردمش را مسلمانان تشکیل می

پیوست و دوسوم باقی که هندوها در آن از اکثریتی قابل مالحظه برخوردار بودند در اختیار هند قرار پاکستان 
هندوچین، به تصرف چین درآمد.1962سوم این بخش نیز طی جنگ کگرفت که البته حدود ی

علت وجود جمعیت کثیر مسلمان و تمایل به تشکیل شود، بهبخش هند که جامو و کشمیر نامیده می
خواهانه بوده است که از سوي پاکستان حمایت گشته هاي جدائیکشمیر یکپارچه، همواره دستخوش جنبش

شده است. هند اعالم طلب بنگالدش در پاکستان از سوي هند حمایت میجدائیاست. همچنانکه جنبش 
کند از نظر نظامی به این علت که اگر هر قدرتی بتواند به کشمیر مسلط شود توان تسلط به کل هند را می

طلبی در دارد و از نظر اجتماعی به این علت که جدائی کشمیر موجب گسترش حسن خودمختاري و استقالل
تواند با این جدائی شود، به هیچ عنوان نمیهاي قومی، نژادي، مذهبی و زبانی دیگر کشور میان اقلیتمی

موافقت کند.
طلب هاي جدائیرسد که این مخاصمات و مناقشات نیز مانند بسیاري از جنشنظر میترتیب بهبدین

خواه دیگري نیز وجود دارد. تمایالت جدائیدیگر دنیا همچنان الینحل بماند. البته در شبه قاره هند همچنان 
ها به تأسیس کشور خالصستان را از مهمترین آنها نامید.که شاید بتوان تقاضاي سیک

نظر بدیهی بین هندوها و مسلمانان نه تنها موجب طلب بهشود که یک جداییدر واقع مشاهده می
نمایند و شاید پاره شده را رها نمین شبه قاره پارهآمد آن شد، بلکه هنوز ایهاي خونبار پیها و تجزیهتنش

قاره بسیار کمتر کردند عدم تجزیه این شبهبرخالف آنچه که عالمه محمداقبال و محمدعلی جناح تصور می
بندي روند ترتیب با جمعفشرد. آیا بدینزا و خونریز بوده است. آن چیزي که گاندي بر آن پاي میخسران

ها را باید کامالً ندیده گرفت و به آن پاسخ نداد؟ توان نتیجه گرفت که این جنبشند میتجزیه شبه قاره ه
براي یافتن پاسخ، در سطور آتی نگاهی خواهیم داشت به تاریخ اروپا در دو قرن اخیر.
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ها و تغییر مرزهاي کشورهاي اروپایی و علل آنمخاصمات، جنگ
کلی تغییر داد نقشه سیاسی بهداشت. هر نبردي که رخ میهسال اروپا را جوشان نگ25انقالب فرانسه 

اي از مرزهاي هاي فاتح، مجموعههمه اینها تمام شد و کنگره وین، نماینده قدرت1815کرد. در سال می
ها ماند.جدید رسم کرد، که قرار بود باقی بماند و سال

آن پیدایش بلژیک بود. این امر را طی سه سال بعد از آن، فقط یک تغییر داراي اهمیت پیش آمد و
اویلیام پادشاه هلند موجب شد، که نتوانست در مقابل وسوسه ترویج زبان و دین خود، در بخش نیمی فرانسه زبان 

ها به طغیان کشید نارضایت1830شد و در سال و تماماً کاتولیک جنوب کشورش مقاومت کند. این باعث نارضائی 
را اعالم کردند که آن را به یاد زمانی که در اسکان بلژهاي سلتی نژاد بود بلژیک و شورشیان استقالل کشوري

هاي دیگري نیز در مرزهاي هاي نارضایتینامیدند. گرچه این تنها تنش مهم در طی این دوره بود، ولی ریشه
خود در نان را خودبهشده وجود داشت. زیرا هدف نهائی آن، یعنی ایجاد تفاهم بین پروس، روسیه و اتریش آتعیین

طور صوري به داد که کنگره وین کامالً راضیشان نکرده بود (مثل آلمان)، یا فقط بهگرایانی قرار میمقابل ملی
ده بود (مثل ایتالیا). پنج قدرت عمده اروپا در قرن فراموش کررسمیت شناخته بود (مثل لهستان) و یا کامالً 

ترین آنها بودند. روسیه، فرانسه، اتریش، انگلیس و پروس، به قول کالین عیترود پرجمنوزدهم، چنانکه انتظار می
هاي ملی بودند. بیان معناي این ایودي نویسنده اطلس تاریخی جهان، از این پنج قدرت، چهارتاي آنها دولتمک

رعکس تعریف دشوار نیست. در هر یک از این کشورها اکثریت شهروندان زبان و مذهب مشترکی داشتند. ب
اش آلمانی بودند. اما دو برابر کرد. او و هشت میلیون از تبعهنژادي حکمرانی میامپراتوري اتریش بر یک همجوش

پنج میلیون مجار، پنج تعداد اسالو از هر قماش (چک، اسلواك، لهستانی، روسی، اسلوانی، کراوات و صرب)، این
کردند. همین تعداد اقوام امپراتوري اتریش و توري اتریش زندگی میمیلیون ایتالیائی و دو میلیون رومانیایی در امپرا

هاي نارضائی را دربر گرفت و باالخره به جنگ شد بهانه جنگی شد، که تمامی ریشهها روا میستمی که بر اقلیت
دي براي هاي ملی متعدجهانی اول انجامید. بهانه جنگ، اختالف تازه اتریش و صربستان بود. در صربستان سازمان

وارث تاج و 1914کردند. و یکی از آنها در ژوئن هنگري مبارزه می- هاي جنوبی از زیر ستم اتریشآزاد کردن اسالو
تخت اتریش و مجارستان را ترور کرد.

هنگري، از این حادثه براي اشغال صربستان استفاده کردند و از - محافل تجاوز کار حکومت اتریش
نمودند. اما نیازي به تقاضاي کمک نبود، زیرا آلمان آمادگی کامل داشت که از این برلین نیز تقاضاي کمک 

هاي پیروز در مقابل این گیري آنچه کنگره وین از او گرفته بود استفاده کند. طبعاً قدرتفرصت براي بازپس
ها مقاومت ورزیدند و در نتیجه در مدت کوتاهی موجب جنگ جهانی اول شد.خواست
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قیصر ویلهلم، شکست در جنگ را پذیرفت. سران متقین در 1918بعد در نوامبر سال چهار سال
سازي در ورساي (به ریاست ویلسون) دیدار کردند و کنفرانس صلح آغاز شد. از حیث نقشه1919ژانویه سال 

یر از چند هنگري بود. تا ماه اکتبر غ- یا مرزکشی مهمترین وظیفه آنان تسلیم امپراتوري فروپاشیده اتریش
بخش معدود که خط مرزي آن قرار شد به آراء عمومی گذارده شود، تقریباً همه مرزهاي جدید مورد توافق 

نشین بودن آن (که جزء چند قرار گرفته بود. ایتالیا، دالماسی (ساحل شرقی آدریاتیک) را نه به علت ایتالیائی
وسطی و تا پایان سده هیجدهم از متصرفات ایتالیا علت آنکه طی قرن شهر بندري اصالً چنین نبود) بلکه به

مشتري پشتیبانی ایتالیا بودند) قولش را به او داده بودند. 1915خواست و انگلیس و فرانسه (که در بود، می
سیاسی مورد توجه اروپائیان براي رئیس جمهوري ویلسون وزنی نداشت. تا آنجا - هیچ یک از عوامل تاریخی

دصد سواحل شرقی آدریاتیک را 50کرد (بیش از ود، مرز زبانی باید مرز سیاسی را تعیین میکه به او مربوط ب
داد). ویلسون فقط در مواردي حاضر به تخفیف در اصل حق اراضی جمهوري کروواسی یوگسالوي تشکیل می

ها به ایتالیائیرسید. مثالًنظر میتر از فرعیات نژادي بهتعیین سرنوشت خود بود که جغرافیائی طبیعی مهم
الرأس آلپ را در اختیار داشته باشند. حال آنکه سیصد و پنجاه هزار اتریشی در جنوب آن اجازه داد تا خط

ساکن بودند و قبول کرد که مرز چکسلواك کناره کوهستانی بوهم باشد، هر چند درون خط مزبور حدود دو 
زبندي هراسانند. این دو استثناء وجه مشترك ناخوشایندي میلیون آلمانی ساکن بودند، که معلوم بود از این مر

کند تا مغلوبین. کردند که آموزه ویلسون بیشتر به نفع پیروزمندان عمل میداشتند و این نظر را تقویت می
ها بودند، در ایتالیا در جنوب تیرول اتریشها خبري نبود.این همه آلمانی در چک بودند، اما در آلمان از چک

خبري نرود و به همین نحو مجارهاي زیادي در رومانی بودند ولی مجارستان در اتریش از ایتالیائیاما 
هاي جدید جغرافیایی نیز پاسخی پایدار به بندي و ساختن نقشهرومانیایی نداشت. بدیهیست این نحوه مرز

ت، منع هرگونه وحدت بین ترین تخطی از اصل حق تعیین سرنوشکنندهمسائل ملی یا ملیتی نبود. اما خیره
توانستند اجازه دهند، آلمان از جنگ توان درك کرد. مشکل مینظر متفقین را میاتریش و آلمان بود. نقطه

هایشان ریاکارانه جلوه کند.پردازيشد برخی از سخنتر از گذشته در آید، اما این باعث میبزرگ
کردند، اده را کردند، وقتی معاهده ورساي را امضاء میها از این ناهماهنگی حد اعالي استفالبته آلمان

هنگري معامله شد. آن - اند. با امپراتوري عثمانی هم مثل اتریشکامالً آشکارا گفتند که به اکراه به آن تن داده
را به کل لخت کردند.
حل کند و بندي جدید جهانی نیز نتوانست مسائل و مناقشات بین کشورها و داخل آنها رااین تقسیم

هاي آلمان کشورهاي همسایه جهان را به جنگ آلمان کشوري بود که با آغاز دعوي دفاع براي دفاع از اقلیت
دوم کشاند.
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آغاز جنگ دوم جهانی
او اعالم کرد که دیگر حاضر نیست 1938رسیم. در فوریه به این ترتیب به سال تصمیم هیتلر می

و در ماه مارس با ترکیب تهدید و خدعه حکومت اتریش را وادار کرد، در جدایی اتریش از آلمان را تحمل کند
گیري براي تعیین تکلیف قضیه اجازه دهد نیروهاي آلمان وارد کشور شود.آستانه رأي

وقتی هیتلر در سپتامبر اعالم کرد، چیز دیگري که تحمل آن را ندارد، بد رفتاري با اقلیت آلمانی 
رسید.نظر میاي اجتناب از یک جنگ عمومی جدید اروپائی مشکل بهبوهم است، یافتن راه بر

هاي بر حقی دارد و خود را مجاب ساخت که اگر اینها گزاريلکن چمبرلین قبول کرد که آلمان گله
پرهیز کرد.1914- 18عام توان از تکرار قتلبرآورده شود، می

که از مونیخ آورده بود مشغول بود که آدولف نویل چمبرلین به تعریف داستان صلح همراه با افتخاري
ها را ترغیب کرد ها و روتنیهیتلر طرح خود را براي محو چکسلواکی از نقشه اروپا به انجام رساند، اول اسلواك

اسلواك اعالم کنند و سپس حکومت چک را واداست براي جلوگیري از -استقالل خود را از اتحادیه چک
).1939اسلواکی شد (مارس -ترتیب آلمان وارد چکه آلمان شود و بدینجنگ داخلی خواهان مداخل

در مورد قربانی بعدي او هم تردیدي نبود. لهستان در ورساي بیش از هر کشور دیگر اراضی آلمان را 
کرد، توهین پایداري به گرفته بود. وجود دانزیک و داالن لهستان که پروس شرقی را از باقی آلمان جدا می

گرایی آلمان بود.ملی
چمبرلین در اعالمیه مشترك با فرانسه سرانجام حد را مشخص کرد، اگر آلمان به لهستان حمله 

کند، فرانسه و انگلیس اعالن جنگ خواهند داد.
ها را واداشته بود بمل را به آلمان برگردانند. موسولینی (ایتالیا) با تأیید هیتلر در ماه مارس لیتوانی

ها از بحران عمیق شونده اروپا استفاده کردند تا ه آوریل آلبانی را اشغال کرده بود. در ژوئن تركپیشوا در ما
مقامات فرانسوي در سوریه را ناچار به تسلیم انطاکیه کنند.

پیشروي گردریان به برست لیتوفسک باعث شد آلمان قدري بیش از آنچه توافق با استالین حق 
کند، اما رهبر شوروي در این مورد مشکل ایجاد نکرد، فقط گفت به تالفی داشت در خاك لهستان پیشروي

آن مایل است لیتوانی به حوزه منافع او افزوده شود. هیتلر قبول کرد و در پایان سال ارتش سرخ به هر سه 
جمهوري بالتیک وارد شده بود و در پایان ژوئن به رومانی اعالم کرد که بساوایی و برکورین شمالی را

خواهد.می
ي هیتلر در این میان بعضی از دول داراي حاکمیت نیز ترجیح دادند که ارابه خود را به دم ستاره

اي گرفتند. ببندند، ایتالیا، مجارستان، بلغارستان، رومانی و فنالند. این گروه اغلب از وفاداري خود انعام شایسته
ت گرفت. مجارها تقریباً نیمی از سرزمینی را که در پایان خواسهایی از بالکان را که همیشه میموسولینی تکه
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عالوه جنوب جنگ اول جهانی از دست داده بودند کسب کردند. بلغارها همه آنچه را که از دست داده بودند به
گیري بسارایی و دست آورند رومانی که از بردهاي ایندو، تا حدي زیان دیده بود با بازپسیوگسالوي را به

ها نیز بار اي از اوکراین نیز به آنها افزوده شده بود از شوروي نسبتاً راضی شد و دست آخر فنکه تکهبوکورین
از دست داده بودند در اختیار گرفتند.1940هایی را که در سال دیگر سرزمین

ان نیروهاي انگلستان و امریکا از سوي باختر و ارتش سرخ از سوي خاور وارد خاك آلم1945در بهار 
ام آوریل هیتلر خودکشی نمود و به نیروهاي شوروي به حومه برلین رسیدند. در سی1945شده و در آوریل 

دنبال آن در هشتم ماه مه کلیه نیروهاي آلمان در اروپا تسلیم شدند.
هاي جنگی را به شوروي آلمان مسئول خسارات ناشی از جنگ خوانده شد و قرار شد نیمی از غرامت

هاي خاوري هاي خاوري لهستان به شوروي داده شد و در عوض لهستان نیز بر استانتمامی استانبپردازد.
آلمان سلطه یافت.
هاي صلح با کشورهاي شکست خورده ایتالیا، مجارستان، بلغارستان، رومانی و پیمان1947در سال 

هاي جنگی به پرداخت غرامتها شکست خوردگان وادار به موجب این پیمانفنالند به امضاء رسید. به
ویژه شوروي، یوگسالوي و یونان شده و نیروهاي نظامی آنها نیز محدود گردید، ایتالیا کلیه کشورهاي پیروز، به

هاي اتریش حفظ کرد.مستعمرات خود را از دست داد، اما حاکمیت خود را بر تیرول جنوبی علیرغم اعتراض
توان چه برنده و چه بازنده پیش آمد، نتیجه جنگ دوم را میباتوجه به آنچه که براي دیگر کشورها

تر از در یک جمله خالصه کرد: آلمان باخت و شوروي برد. گرچه همچنان مرزهاي شوروي در اغلب نقاط عقب
زمان تزاري باقی ماند.

ن نویسنده کتاب اطلس تاریخی جهان معتقدست که: این وضعیت هر قدر ناراحت کننده باشد به یقی
تغییر مانده است. حالت پایداري دارد. مرزهاي مورد توافق بالفاصله پس از جنگ به مدتی بیش از سی سال بی

غربی قاره همان است که پیش از جنگ بود و در جنوب و شرق نیز وقتی در نظر گرفته شود که مرزهاي نیمه
اخیر اروپا مرهون همین تثبیت توان استدالل کرد که رشد و توسعه چند دهه نزدیک به همان است، می

مرزهاست.
گوید، مرزهاي اروپا به تثبیت نرسیده بود و در حالی ایودي میشود آنچنان که کالین مکمشاهده می

کشاند، سمت و سوي واقعی به سوي وحدت اي که اروپا را به سوي یکپارچگی میکه فرآیند کمال یابنده
خواهی را در اروپا و ا شده شوروي، و یوگسالوي داعیه کهنه جدائیهاي جدکند، جمهوريجهانی را ترسیم می

اند، که شاید مثل دوبار گذشته باز هم این دو قاره را به مخاصمات و مناقشات ور کردهآسیا دوباره شعله
همگانی جدیدي بکشاند.
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طلب و مناقشات اراضی کشورها در شرایط حاضرهاي تجزیهروند جنبش
هاي سابق، رنگ باخته هاي کهنه که با یکپارچه شدن جمهوريوروي، بسیاري از زخمبعد از تجزیه ش

بودند، دوباره دهان گشودند.
ها، آتش زیر خاکستر مناقشات روسیه طلبی چچنباغ، تجزیهمناقشه ارمنستان و آذربایجان بر سر قره

ور شود.تواند شعلههاي تازه استقالل یافته که در زمان مقتضی میبا جمهوري
دهند و هاي این کشورها را تشکیل میها که حاال اقلیتوجود تعداد کثیري روس در دیگر جمهوري

ها العمل روسیه را برانگیزد و بخش وسیعی از شهروندان دیگر جمهوريتواند عکسهر نوع فشاري به آنها می
افزاید.افق مناقشات میکه ساکن روسیه و یا دیگر کشورهاي شوروي سابق هستند، به شدت وحدت 

خواهد نظم کهنه جهان را با درهم بر تجزیه بلوك شرق، نظم نوین جهانی آمریکا که میعالوه
ي اههاي بزرگ قدیمی درهم شکند و آنها را به اقوام طبیعی بدل کند، که به راحتی در خانهشکستن ملت

افزاید.ها را میها و جنگطلبا، جدائیهنوین جهانی را پر کنند، باز هم خطر مناقشات بین ملتنظم

عوامل تفرقه و جدائی بین جوامع هیچگاه نتوانسته و نخواهد توانست مثبت باشند
اي که خواهانههاي جدائیدر حالی که تاریخ پرتالطم مورد مشاهده ما نشان داد، هیچیک از حرکت

علل مختلف:ها را حل نمایند، بهها یا اقلیتملیتاند مسئلهاند، نتوانستهموفق به تجزیه کشورهاي جهان شده
سازند. عواملی مثل نژاد، عوامل متفاوتی وجود دارند که همگونی کامل ملل مختلف را غیرممکن می-یک

ترتیب به علت هاي سیاسی و غیره. بدینفرهنگ، دین، قومیت، عوامل جغرافیایی و تاریخی، ایدئولوژي
ها ن تمامی این ویژگیطور موفق بتواتاریخ طوالنی بشریت و امتزاج مکرر ملل، امکان ندارد که همواره به

ها (که بتوانند نام یک ملت به خود بگیرد) یکجا جمع کرد.را در یک مجموعه از انسان
اي با یکدیگر حول محورهاي متعددي صورت پذیرفته، به شکلی که بخش عمدهامتزاج مردم مختلف دنیا-دو

ند به ملت مجاور نیز احساس توانند به همان اندازه که به یک ملت وابسته باشاز مردم هر بخش می
نزدیکی کنند.

اند، علل برخی تمایزات از ملتی جدا شده و به ملت مجاور پیوستهگاهی دیده شده که یک گروه از مردم که به- سه
اند.تري به ملت اول وابستههاي مشابه و گاهی قويشوند که با کششپس از جدائی متوجه می

هاي کروواسی، اسلووانی و بوسنی یوگسالوي هستند. در سال مثال جالب در این مورد جمهوري
هنگري، اقوام اسالو جنوبی امپراتوري یعنی -در آستانه حمله متفقین به امپراتوري اتریش1918

انگیزي هنگري سرپیچیده و با وحدت نظر شگفت-ها از سلطه اتریشها و بسنیها، کراواتاسلوون
نگر و براي تشکیل یک دولت واحد یوگسالو ابراز صربستان و مونتهاشتیاق خود را به جوش خوردن با
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هاي بوسنی و هرزگوین، کروواسی و اسلووانی به انگیزه اتصال به کردند و در شرایط حاضر جمهوري
اند.اند، دوباره از یوگسالوي تجزیه گشتهاروپاي غربی یعنی همان بخشی که از آن جدا گشته

وجود آمده است. به ههاي جدیدي که قبالً وجود نداشت باغلب اقلیتی از یک ملت،پس از انفعال بخش- چهار
هاي جدید در قیاس با ملت اند، دیده شده که ملتطوري که در اغلب مواردي که کشورها تجزیه شده

ز ها تعدادي ااند و از آنجایی که این اقلیتهاي مخالف بیشتري شدهبزرگ پیشین به مراتب داراي اقلیت
نژادهاي حاکم قبلی را نیز در خود داشتند، شرایط جدید به ثبات بیشتري نیانجامیده است. در نتیجه 

تر شدن هرچه بیشتر و یا بازگشت پدید آمده هاي بیشتر و کوچکتري براي تجربهتمایالت گسترده
کشانده است).است. (آنچه که اقلیت صرب را در بوسنی و هرزگوین به تحرك و این برادرکشی وحشیانه

آنچه که هست اینکه در بطن این نارضایی نیروهائی نهفته است که اگر به آن وقعی گذارده نشود (در 
توانند به جنگ بکشانند و اگر به آنها تن داده شرایط حساس) نه تنها کشورها و مناطق، بلکه حتی دنیا را می

یافته گردد. زیرا در هر ارگان سازمانالت نیز افزوده میشود، بلکه اغلب به مشکاي حل نمیشود، نه تنها مسئله
طلبی الوقوع است. بنابراین قطعی است که تجزیهآمیز اولین نشانه انهدام قریبقسمت شدن و تجزیه افراط

ها کامالً امري منحط و غیرقابل دفاع است.اقلیت
خواهانه هاي جدائینبشترتیب آیا مجموعه آنچه که گفته شد بدان معناست که معضل جبدین

(مانند زخمی پایدار) تا ابد دنیا را خواهد آزرد؟ قبل از پاسخ به این سؤال بهتر است بدانیم که اصوالً تقسیمات 
گیرد.جهانی به شکلی که در حال حاضر وجود دارد از کجا ریشه می

اي درك مطالب گرا جستجو کرد. منطقی که برریشه این تقسیمات را باید در عصر منطق ساده
خصوص علت کمبود علوم و فنون الزم بهکرد و بعداً در ترکیب دوباره بهپیچیده آنها را به اجزا ساده تبدیل می

توان براي حل مسائل شد. زیرا نمیماند و یا الاقل کامالً موفق نمیتري که الزم بود، در میاطالعات پیچیده
مجزا نمود، مسائل هر یک را حل کرد و انتظار حل مسائل کل آن را با خطوط یک بعدي از هم یک مجموعه 

مجموعه را داشت. 
هاي اولیه عصر صنعت به ارث مانده است، قادر نیست تجزیه و گرائی دورهاین تفکر که از روش ساده

هاي اجتماعی دیگر داراي ترکیب کاملی را براي حل مسائل دنیا فراهم آورد. زیرا جهان مثل بسیاري از مجموعه
نامید.(Semi Lattic)شبکه توان آن را نیمه گونه نیست، بلکه ساختمانی دارد که میساختاري درخت

شبکه در شیوه تفکري هستند دان انگلیسی درخت و نیمهبه نظر کریستوفر الکساندر معمار و ریاضی
هاي کوچک براي ساختن یک سیستم پیچیده و بزرگ که به هنگام کوشش براي تجمع یک سلسله از سیستم

کند.به ذهن انسان خطور می
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دهند، که هر دو مجموعه داخل کیل یک ساختار درختی شکل را میها تشآن اجتماعی از مجموعه
آن یا کامالً از هم مجزا باشند و یا یکی کامالً دیگري را دربر گیرد. در صورتی که در اجتماعات واقعی چنین 

هاي هر مجموعه به نزدیک شدن به کنارهگیرد. بلکه باهاي مختلف قرار نمیخطی در حد فاصل مجموعه
کنند. یعنی در واقع دو مجموعه هائی از مجموعه مجاور را در خود حمل میرسیم، که ویژگیمیعناصري 

عبارت دیگر دو مجموعه همجوار همجوار فصل مشترکی دارند که بسیاري از خصوصیات هر دو را دارند. به
دهد.کند، بلکه سطحی آنها را به هم پیوند میجوامع واقعی را خطی از هم جدا نمی

توان مبحثی را بین شهرهاي همجوار مرزها ها، در بخش گفتگوي شهري، میسال گفتگوي تمدندر
تواند از تبادل تجارب شهرسازي، بین شهرداران آنها شروع شود، سپس تا در کشورهاي مختلف کشور، که می

تبادل نظرات اعضاي شوراهاي شهر و کارشناسان شهرسازي بسط یابد.
توانند توانند نه تنها به تبادل آراء و تجارب اقدام کنند، بلکه میطرفین، میمتخصصات اقتصاد شهري

هائی در شهر دیگر دارد و به ارتقاء وضعیت اقتصادي شهرها کمک در جهت تکمیل اقتصاد هر یک از مکمل
هائی در کند، قدماکنون بازارهاي مرزي با تسهیالتی که براي شهروندان شهرهاي مرزي ایجاد، مینماید (هم

گرداند. وري از مواهب، این صنعت بارور جهانی را ممکن میاند). تبادل جهانگرد و بهرهاین راه برداشته
بخشی به جامعه پردازند، که توسعه در هر بخش بدون زیانزیست به تبادل اطالعاتی میمتخصصان محیط

مجاور صورت گیرد.
ابه در جوامع همجوار وجود دارد به غناي خصوص وقتی که فرهنگی مشتبادالت فرهنگی، به

هاي هر دو طرف خواهد انجامید.فرهنگ
هاي خود توانند به تبادل اطالعات و دانستههاي شهرهاي همجوار نه تنها میاستاتید دانشگاه

کشورها توانند برخی از ساعات خالی دانشکده همجوار را (که از طریق اساتید پروازي از مرکز بپردازند، بلکه می
شود) پر نمایند.تأمین می

هاي تواند با گفتگوي تمدنارتباط شهرهاي همجوار مناطق یاد شده جوامع مختلف در جهان می
اي ایجاد نماید که خود را چون شهري آغاز شود و با گسترش و اعتال در نهایت، آنچنان روابط قومی و گسترده

اند. وحدتی هائی که هر یک به آن وابستهردند براي وحدت ملتزنجیري گاي واحد، حسن نمایند و حلقهجامعه
آمیز دنبال گشته و شاید به که سالیان دراز آرزوي بشریت بوده است و گاهی از طریق زور و گاهی مسالمت

این علت که همواره وحشت گم شدن هویت مستقل را به همراه داشته باشد، هیچ وقت به ثمر نرسیده است. 
ایط مشابهی تا این مقطع تاریخی استقرار صلح جهانی را ناممکن ساخته است.همچنان که شر


