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  چكيده
سرزمين  فقط در نواحي خاص از نيابد وسطح ملي توسعه  در وقتي تنش هاي درون يك كشور   

استمرار يابد نوعي احساس منطقه گرايي در مقابل ملي گرايي در ميان مردم آن ناحيه ايجاد مي شود كه 
در . گاه منجر به تقويت مركزگريزي مي شود و در نتيجه يكپارچگي ملي را دچار آسيب مي كند

آنچه سبب ، رسيده است خود م رنگ ترين حدكشورهاي توسعه يافته كه احساس منطقه گرايي به ك
آن تبهكاري سازمان يافته بدون تعصب به  وجود حفره هاي دولت است كه در، تهديد دولت ها مي شود
نوع  اين حفره ها مي تواند از. چالش قرارمي دهد مورد موجوديت دولت را، هويت محلي يامكاني

  . فرهنگي يا اقتصادي باشد، اجتماعي
توسعه تبهكاري ، رشد بي قانوني، توزيع موادمخدر: ايران عبارتند از ين حفره هاي دولت درعمده تر    
 عليه حكومت و كانون هاي تصميم گيري سياسي بر، مهاجرت هاي غيرقانوني، تهديد سالمت جامعه و

ه هاي گاه نيز روي دولت ها براي مقابله با اين حفره ها رويه هاي مشترك و .چالشگران ساختار حكومتي
در مقابل حفره هاي  .دولت ايران نيز از به كار بردن اين رويه ها مستثني نيست، منحصر به فرد دارند

دولت ها به شدت حساس اند و هر ساله بودجه هاي كالني را براي انهدام حفره هاي سياسي ، سياسي
را كه ، چتري دارندشناسايي و انهدام حفره هاي اجتماعي دولتها حساسيت كم رد. به كار مي گيرند

اجزاء عناصري از  حفره هاي اقتصادي گاه توسط .وجود اين حفره ها تهديدي براي حاكميت نيست
و  .دولتها براي تداوم پايه هاي حاكميت خود آنها را منهدم مي كنند گاه نيز مي شود و ايجاد دولت ها

 شود و با چشم پوشي دولتها اين باالخره حفره هاي فرهنگي كه در مواردي منجر به استمرارحكومت مي
حفره هاي دولت در ايران به  در اين مقاله حفره هاي دولت به طورعام و .حفره ها استمرار مي يابند

  . طورخاص مورد بررسي قرارگرفته است
  حفره دولت، حفره سياسي، حفره فرهنگي، حفره اجتماعي :واژگان كليدي                  

  مقدمه
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هم  و، تفاوت هايي  ديده مي شود كه مكاني را در مقايسه با مكاني ديگرهم از نظر ماهيت،  فضاي دروني هر كشوردر     
در اذهان عمومي  آن تصويري را مكان با توجه به تفاوت هاي موجود در براي هر از نظر سطح توسعه متفاوت كرده و

  . عريفي خاص مي يابدملت ايجاد مي كند و بر اساس اين تصوير عمومي هرناحيه ت
وقتي . هويت خواهي وتاريخ است، زبان، فرهنگ، طبيعت، نابرابري در فرصتهاي اقتصادي، عمده ترين اين تفاوت ها     

             توسعه يافته نسبت به اين تفاوت ها آگاهي يابند  اين تفاوت هاي مكاني عميق باشد و انسان هاي مكان هاي كمتر
  .تنش هايي را براي حكومت ايجاد مي كنند، مشاركت ملي به علت همين تفاوت ها در حداقل ببينندسهم خود را در  و

مكان هايي خاص را تحت تأثير قرار  زماني كه اين تنش ها درسطح ملي توسعه نيابند وصرفاً انسان هاي ساكن در     
ست كه تنش هاي ناحيه اي در يك قلمرو در اينجا. احساس منطقه گرايي در مقابل ملي گرايي تقويت مي شود، دهد

  .مشخص در داخل فضاي ملي با درخواست هاي مشترك مردم آن ناحيه  مطرح مي گردد
نظارت دولت بر ناحيه   يك دولت به چالش كشيده مي شود و»ملي مؤثر قلمرو«همين امر سبب مي شودكه مفهوم      

را در درون فضاي يك كشور » ناحيه حاشيه اي« و»ناحيه هسته«ادامه چنين روندي است كه مفاهيم . واگرا كاهش يابد
  ).194، ص1379موير،( .ظاهر مي كند

چالش ها اعم از چالش هاي خارجي يا داخلي درگير تالش مداوم براي تحميل سيطره خود  رويارويي با دولت ها در«     
 نام ناحيه حاشيه در درون كشور نداشته و در مقابل آنها در پي آنندكه ناحيه اي به). 199همان، ص.(»بر قلمري ملي هستند

 را از كارآمدي بيشتري برخوردار كرده به ساير مناطق توسعه دهند و مناطق حاشيه »ناحيه هسته«همه ساز و كارهايي كه 
پردازند  به تقويت يكپارچگي ملي خود ب»مركزگريز« كردن نيروهاي »مركزگرا«دولت ها مايلندكه با . را تنش زدايي كنند

جمعيت كشور  به همين جهت به علت وجودي خود متمسك مي شوند تا. و هويت ملي يكساني را براي ملت تعقيب كنند
  .را با يكديگر متحد سازند

  

  نواحي تنش زا      
،                 آنچه پيترهاگت درنقشة تخيلي خود مدل سازي كرده و آن را منابع جغرافيايي تنش هاي بين المللي ناميده         

               اين تنش ها). 13، ص1369دراسيدل و بليك، .(داشته باشد در درون يك كشورنيز مي تواند همان اثرات تنش زا را
در درون يك كشور با نظام متمركز زماني شكل منطقه اي مي گيرد كه تقسيمات كشوري براساس مصالح ملي و حفظ 

ساير پديده هاي  دركشورهاي فدرال نيز همان منابع جغرافيايي و .انجام نگرفته باشد ،حاكميت يكدست و يكسان دولت
از آلودگي هاي زيست محيطي كه منجر  هست مانند آلودگي رودخانه ها يا انواع ديگر جغرافيايي كه در مدل هاگت نيز

            برخي منازعات باشد  مي تواند منشأ سوي مرزهاي فدرالي امتداد يابد اگر در دو به مرگ و از بين بردن منبع مي شود و
سطح  با اين تفاوت كه تنش هاي ميان ايالتي هرگز منجر به چالش دولت در، ايالت ها را به مناطق تنش زا تبديل كند و

  .گردد ملي نمي
  

  
  
  



  
   3                                                                                             منظر جغرافياي سياسي چالش هاي جامعه ايران از

 

  
  )پيترهاگت(ـ منابع جغرافيايي تنش هاي بين المللي 1نقشه 

                
از هويت طلبي  فراتر، اجزاء تشكيل دهنده يك ملت  كه توسعه سياسي به مراحل تكاملي خود رسيده ودركشورهايي     

تنش  موضوع منطقه گرايي يا، به هويت ملي خود وفاداري نشان مي دهند، قومي يا زباني كه قالبي منطقه اي يا محلي دارد
گراني دولت از وجود تنش هاي منطقه اي بسوي ن، در اين كشورها. هاي منطقه اي به كمرنگ ترين حد خود مي رسد

 در، آنجا اعمال نمي شود نواحي كه نظارت دولت در. تغيير مي يابد،  مي نامد»حفره هاي دولت«آنچه ريچاردموير آن را 
» تبهكاري سازمان يافته«دل محله ها ومجتمع هاي مسكوني درون و برون شهري به صورت  در حال بزرگ شدن است و

بعضي كشورها  ردو بعيد نيست ... برگيرند  در اين حفره ها ممكن است نواحي قابل توجهي از شهرهاي را«. ستدرآمده ا
  ). 202، ص1379موير، (» .برگرفته باشد در تمام كشور را اين حفره ها گسترش يافته و

آنجا  كانهايي كه قدرت دولت درم«يعني  .مناطق ممنوعه است مناطق مالل آور و، جمله اين حفره ها از نظر موير از     
سازماني است كه در راستاي بهره برداري جنايتكارانه به دست كارتل هاي مواد مخدر ، تنها سازمان قدرتمند نبوده و مؤثر

  ).203، ص1379 همان، (».تحميل مي شود و شاهدي بر ضعف اقتدار قانوني دولت است
» نقاطي جرم خيز«يا در گستره اي متفاوت به صورت » اطق مالل آورمن« كه به صورت »حفره هاي دولت«افزايش  با    

 »نواحي كارآمد دولت«دامنه اقتدار دولت را تاحدي مي تواند كاهش دهد كه سبب روند كوچك شدن ، درآمده اند
 آن سلسله مراتب حاكميت از مركز به پيرامون مشاهده  مي شد دگرگون را كه در» محورـ حاشيه«گردد وكارآمدي 

در  ساخته و آن را در رابطه اي معكوس قرار دهد به طوري كه ظرفيت ناحيه محور براي كسب منفعت به حداقل رسيده و
منابع براي «چانه زني ها و تهديدها به حدي افزايش يابد كه ، مقابل ظرفيت حاشيه از طريق فشارهاي مخفي وآشكار

  . شود»تهديد امنيت ملي
  

  



  
  1385پاييز ، 57  شماره-پژوهش هاي جغرافيايي                                                                                              4 

 

  
  ) 6(رده بندي حفره هاي دولت 

دولت ها از نوعي  برخي از رنج مي برند و، برخي از دولت ها ازچند نوع تهديد كه در سراسرجامعه پراكنده است
به طور كلي حفره هاي دولت از نظر ماهيت و جنس و نوع ). 27، ص1381پيشگاهي فرد، .(خاص از تهديد در چالش اند

  :ندي مي شونددسته تقسيم ب عكس العمل دولت ها نسبت به آنها به چند
 . حفره هاي اجتماعي دولت. 1
 . حفره هاي فرهنگي دولت. 2
 .حفره هاي سياسي دولت . 3
 . حفره هاي اقتصادي دولت. 4

وكمتر دولتي   تمامي دولتها دست به گريبان مقابله با حفره هاي اجتماعي هستند تقريباًً:حفره هاي اجتماعي دولت.1
  .در امان باشد، جتماعي به عنوان اولين حفره هاي تهديدكننده قدرت دولترا مي توان يافت كه از حفره هاي ا

توليدكنندگان حفره هاي اجتماعي ، چه در كشورهاي در حال توسعه جرم گرايان چه دركشورهاي توسعه يافته و
مبناي  و براما به هرحال براساس قوانين قضايي آن كشور ، همه دولت ها يكسان نيست گرچه نوع جرم لزوماً در. اند

برهم ، مختل كنندگان نظم عمومي جامعه. مرتكب شوندگان آن تحت تعقيب اند، مقررات وضع شده توسط حاكميت
            همه انواعي از  توليدكنندگان آلودگي هاي زيست محيطي و تهديدات بهداشتي همه و، زنندگان قوانين ترافيكي

  .  حفره هاي اجتماعي دولت محسوب مي شوند
تشكيل دهنده حكومت توليد مي شوند كه براي نمونه به رشوه گيران   مواردي حفره هاي دولت توسط عناصردر

دردوره اي كه حفره هاي دولت توسط . دولتي يا استفاده كنندگان نامشروع از قوانين توسط اجزاء دولت مي توان نام برد
قدرت دولت مركزي كاسته شده و خرده قدرت هاي  از، حاكميت به شدت متزلزل است مهره هاي دولت ايجاد مي شود

 به جاي قوانين عمومي تصميم گيري ، غيرقانوني و قدرت هاي كوچك در چارچوب مقررات توليد شده توسط خود
قوانين  يا برداشت هاي سليقه اي از طفره رفتن از اجراي آن و، چنين شرايطي از طريق ناديده گرفتن قوانين .مي كنند

  .كاهش تدريجي وفاداري مردم به دولت است، تأثير چنين شرايطي برملت. دصورت مي گير
              دامه سلسله حفره هايي است ، ادولت حفره هاي فرهنگي هر بسياري از موارد در: حفره هاي فرهنگي دولت .2

                اين . دار مي شودسنن آن جامعه پدي رسوم و سرزمين متناسب با آداب و در هر  درسطح جهان تعميم يافته وكه
. به صورت شبكه اي عمل مي كند سطح بين الملل فعال است و به صورت سازمان يافته در حفره هاي شناخته شده و

مراكز نشر كتب و فيلم هايي كه حاوي  پلشتي هاي فرهنگي . انواعي از اين حفره ها توسط دولت ها كنترل مي شوند
  .است از اين گونه اند

اعمال كنترل هاي خاصي كه روي اين مراكز دارند از آسيبهاي اجتماعي كه مي تواند نهايتاً  بسياري از دولت ها با     
              مورد حمله  آشكار بعضي از انواع اين حفره ها نيز به طور .جلوگيري مي كنند، تهديدي براي قدرت دولت باشد

حاكميت خود را از طريق مبارزه با اين حفره ها براي مردم خود تشريح  ن وسرزمي دولت ها تسلط بر دولت ها هستند و
  . مي كنند

  به آن دسته از حفره هاي فرهنگي  .نوع واكنش نشان مي دهند ملت ها دو، دولت مقابل حفره هاي فرهنگي هر در     
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               ها كمتر به واكنشملت ، صدد تغيير ماهيت حكومت است در حاكميت است و دولت كه هدف اصلي آن تهديد
              زيرا اوالً اين حفره ها را تهديدي براي خود به حساب نمي آورند كه در از بين بردن آن با دولت همسو. مي افتند

 هاي در مقابل برخي حفره هاي فرهنگي كه بر اصالت اما. ثانياً وظيفه دولت را مقابله با اين حفره ها مي دانند مي شوند و
  .با دولت همكاري مي كنند، ملي يك ملت لطمه ميزنند و يا سالمت جامعه را تهديد مي كند

 حفره هاي سياسي دولت ها عمدتاً حلقه هاي مخالف با حكومت و دولت هستند كه :حفره هاي سياسي دولت.3
حلقه هاي براندازي دولت به صورت   دولت در قالب هايي سازمان نيافته تاعملكرد دامنه عمليات و تنوع آنها از نقد بر

  .     سيستمي است
دولت اند زيرا توجه تمامي عناصرآن متوجه قدرت  حفره هاي سياسي همواره خطرناك ترين حفره ها براي هر     

اعضاء سازمانهاي سياسي ، اجتماعي كه به شدت فراگير و هدف آن مردم اند برخالف حفره هاي فرهنگي و. حاكمه است
درمقابل توجه دولت ها نيز به اين حفره ها  .تهديد را براي حاكميت ايجاد كنند با حداقل خسارت به مردم ارعاب ومايلند 

 حفره هاي ايجاد نگراني حاكميت از اكي از ح ،ايجادسازمانهاي جاسوسي توسط دولت ها. نيز بيش از سايرحفره هااست
  .نشده سياسي است  شده و

 ملت عمومي فقر، دولت در هر آنها حفره هاي اقتصادي حفره هايي هستند كه وجود :حفره هاي اقتصادي دولت.4
اما تأثير ، سياسي خود تهديدي براي دولت نيستند اجتماعي و، اين حفره ها برخالف حفره هاي فرهنگي. پي دارد در را

 آيند و چه در برون ازاين حفره ها چه در درون حاكميت به وجود . كاهش مي دهد حاكميت را آنها اقتدار وجود
روند كوچك شدن فضاي حاكميت دولت را در  دولت را در دراز مدت كاهش مي دهد و اقتدار، حاكميت پديدار شوند

             متناسب . حواشي شهرهاي بزرگ به خوبي ميتوان مشاهده كرد حفره هاي اقتصادي را در نمادهاي حاصل از. پي دارد
اينكه  اين سلب اعتماد عالوه بر. اعتماد مردم ازحاكميت سلب مي شود، هاي درون دولتيحفره  با شناخت ملت ها از

  .به دنبال دارد سطح جامعه را زمينه زايش حفره هاي اقتصادي در، دولت را كاهش مي دهد اقتدار
 ايي ازهنمونه ، كنندمي  ياد» بازها «آنها به عنوان درون جناح جمهوري خواه كه از در آمريكا كارتل هاي نفتي در     

شركت هاي دولتي است كه درصد بااليي از بودجه ساليانه ، ايران بارزترين نمونه در. حفره هاي درون حاكميت است
حفره هاي اقتصادي برون دولتي عمدتاً به نوعي وابسته به . سال نيز بازيان انباشته روبروست ملت را صرف كرده و هر

وضع برخي قوانين مثل بخشودگي . حمايت آنها برخوردارند به طور پنهان از بوده وحفره هاي اقتصادي درون دولتي 
ي دارد اغلب توسط حاميان حفره هاي اقتصادي بيروني  پماليات هاي شركت هاي بزرگ كه ورشكستگي ملتها را در

  . نفوذ زياد برخوردارند قدرت و صورت مي گيرد كه در درون حاكميت از
مالحظه مي شودكه دولت ها تالش دارند در درجه ،  رده بندي مي كنيم»حفره هاي دولت« را به وقتي نظارت دولت     

 سپس حفره هاي فرهنگي را متناسب با تقويت اقتدارخود. بين ببرند اول حفره هاي سياسي را قبل از پديدارشدن از
اجتماعي را كه عمدتاً تهديدي براي جامعه آنگاه حفره هاي ، امان دهي كرده يا به مبارزه علني آن بپردازند، سپذيرفته

جايي كه  باالخره از كنارحفره هاي اقتصادي تا حداقل هزينه كنترل كنند و است وكمتر توجه آن به حاكميت است با
  .بگذرند وگاهي نيز در تقويت اين حفره ها مشاركت كنند، تهديد نكند حاكميت آنان را
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  ايران  ـ حاشيه اي درتنش هاي منطقه اي  واگرايي سنتي و
هويت  در قبل گفته شد كه تنش هاي منطقه اي عموماً در آن دسته از واحدهاي سياسي صورت مي گيرد كه هنوز     

چنين ويژگي برخوردارند عمدتاً روند  واحدهاي سياسي كه از. محلي شود ملي نتوانسته جايگزين هويت هاي منطقه اي يا
اثر سياست هاي استعمارگران  آنها يا توسط يك رهبر مقتدر تشكيل شده اند و يا بر. اندطي نكرده  تكاملي ملت سازي را

دارند اما چون تالش براي ايجاد يك ساختار جديد از   ملت را-اين كشورها مفهوم ساختگي دولت. شكل گرفته اند
ي يا ديني قوي برخوردار باشند يك هويت قومي يا زبان ملتها چنانچه از .انجام نگرفته است، حاكميت توسط آحاد ملت

و خود را  برخوردار از يك هويتي محلي مي دانند كه مايلند اين هويت را در نزد ، نسبت به دولت مركزي واگرايي دارند
              تقويت هويت محلي تأثير گذارند كه از آن جمله مي توان به مرزهاي  عوامل ديگري نيز در. ساير ملل مطرح كنند

            اينگونه مرزها عمدتاً براساس سياستهاي قدرت هاي جهاني  ).135، ص1371ميرحيدر،. (لمللي تحميلي اشاره كردبين ا
توسط اين مرزها در بعضي مناطق يك گروه قومي  .به ويژه در اواخر دوران استعمار و اوايل قرن بيستم شكل گرفته است

گستره  بدين ترتيب هويت قومي آنها كه با. ت حاكميت يك دولت در آمدبه دو يا سه پاره تقسيم شدند و هر قسمت تح
            . سرزمين مسكوني شان انطباق داشت بكلي مورد چالش دولت هاي جديدي قرار گرفت كه برآنها حاكم شده بودند

آن به جنگ هاي اين واگرايي هاي منطقه اي است كه اگر عمق . بدين ترتيب واگرايي هاي منطقه اي شكل مي گيرد
  ).  299، ص1379موير، ( .مي گيرد» جنبشهاي جدايي طلبانه«عنوان 1نظر مك كول  داخلي بكشد از

اولين و نگران كننده ترين منطقه واگرا از نظر حاكميت  .قابل شناسايي است نمونه از اين منابع واگرا ايران چند در
) 31، ص1372جاليي پور،(يك سرزمين وسيع آريايي نشين جايي كه بخشي از كردهاي  .كردستان ايران بود، گذشته

توسط مرزهاي بين المللي از بخشهاي ديگر آن جدا افتاده است اما انسان هم نژاد كرد در سراسر اين سرزمين بدون توجه 
ك نام ي، ليكن نام كردستان يعني سرزمين كردها. خود را شناخته و ميشناساند، به مرزهاي سياسي با هويتي كردي

مي كنند كه  درون كردستان مردماني زندگي كرده و در. كشورمستقل و محدود به مرزهاي مشخص سياسي نيست
مبدأ نژادي واحدي هستند و اين نام را از قرن دوازدهم ميالدي توسط سلطان سنجرآخرين پادشاه  اكثرشان داراي اصل و

مركز آن قلعه بهار واقع در شمال غربي  الت محسوب وزماني كه اين خط به عنوان يك اي. سلجوقي به خود گرفته اند
دينه ور و كرمانشاه را در مشرق كوه هاي زاگرس و شهرهاي زور و سنجاب ،  ايالت كردستان واليات همدان، همدان شد

                          قبل ازآن موقيت مكاني اين قلمرو ميان ). 75ص ،1366نيكيتين،. (برمي گرفت در مغرب آن كوهستان در را
براي  كردها افراد مسلحي از. عرصه منازعات ميان قدرتها قرارداد را  ازگذشته دور اين قلمرو، ايران امپراطوري رم و دو

تمامي  غلبه اسالم بر). 386، ص1372جاليي پور، . (افرادي براي پادشاهي ساساني به سالح تجهيز شدند امپراطوري رم و
بخش  تقسيم بندي جهان آن روز كه به دو در را كردها، روزي در دوره امپراطوري اسالميسرزمينهاي خاورميانه ام

چونان ، كردهاي آن زمان تقويت هويت ديني در. قلمرو داراالسالم قرارداد در، داراالسالم و دارالحرب تقسيم شده بودند
  .عليه غيرمسلمانان  شد ن برسبب قيام افرادي چون صالح الدين ايوبي به عنوان يك مسلما، همه مسلمانان

دوباره هويت هاي قومي و محلي احياء شد ، با پديدار شدن و توسعه يافتن شاخه هاي مختلف مذهبي در داراالسالم     
جالب آنكه نواحي كردنشين عرصه . بطوريكه در قرون ششم و هفتم چندين نزاع ميان اقوام ترك و ايران رخ داد

                                                 
1. Mc Coll. 
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دوران امپراطوري هاي رم و ايران به عهده داشت و دوباره كردها به  ن نقشي را يافت كه درمنازعات بود و كردستان هما
  .نفع قدرت ها تقسيم شدند و به نزاع با هم پرداختند

شكاف عميق شمالي ـ جنوبي ميان داراالسالم در زمان عثماني ها و صفويه دو قلمرو جديدي را در درون قلمرو     
با محوريت ) ايران(با محوريت تبعيت از خلفا و ديگري قلمرو شرق ) عثماني(قلمروغرب اسالمي شكل داد كه يكي 
جنگ چالدران  در. سرزمين كردها رخ مي داد اوج منازعات ميان اين دو قلمرو نيز در. تبعيت از اهل بيت پيامبر بود

اه اسماعيل كه به هم نژادان خود  قبيله كرد را با خود هم جهت كرد و ش25دولت عثماني با يك تاكتيك جديد رؤساي 
اما از اواخر قرن هفدهم دولت عثماني نيز به كردها پشت كرد و تا قرن نوزدهم . پشت كرده بود در جنگ شكست خورد

از اواخر قرن نوزدهم بود كه كردها به . كه اميرنشين هاي كردي را تبديل به اياالت خود كرد تسلط بر آنان را ادامه داد
  .ودروي آوردند و در درگيريهاي ميان قاجارها و بختياري ها و افشاري ها و زندي ها مشاركت كردندهم نژادان خ

 احياء قوم گرايي در درون آن يك طرف و خاورميانه از دولت سازي در فروپاشي دولت عثماني همراه با فرآيند     
عنايت، .(كردهاي قلمرو عثماني احياء كرددر ميان  را يك دولت مستقل كرد تفكر ايجاد، طرف ديگر امپراطوري از

ايجاد يك دولت ـ ، جنگ جهاني اول سپرده شدن تصميم گيري ها به دست قدرت هاي فاتح در اما). 228ص ،1363
ملت با هويت كردي را به آرماني دست نيافتني تبديل كرد و مناطق كردنشين ميان دو كشور تركيه وعراق تقسيم شد و 

بخش كردنشين عراق و تركيه  به تدريج هويت خواهي محلي كه از دو.  كردنشين عثماني گرديدمناطق منشأ شورش در
جالب آنكه اولين . كشيده شد جنگ دوم جهاني با طرح خودمختاري خواهي كردها به ايران نيز آغاز شده بود در
جانب كردهاي  از) 1319سال، يعني جمعيت رستاخيز كرد(ايران كه طلب خودمختاري مي كردند  جمعيت كردي در

جمهوري خودمختار كردستان  حزب دمكرات كردستان و، جمعيت رستاخيز كرد. تقويت مي شدند) حزب هيوا(عراقي 
بنابراين كشيده شدن دامنه شورش . به مركزيت مهاباد ثمره تسـلط قواي اتحاد جماهير شوروي در شمال ايران بود

احوال بين المللي زمينه واگرايي منطقه اي   به شمال غربي كشور و اوضاع وكردهاي عثماني به ايران با تسلط كمونيستها
. نگران كننده ترين منطقه واگرا در دوران پهلوي شد بدين ترتيب كردستان اولين و. كردستان ايران فراهم كرد را در

پس از . مختار مهاباد آغاز شد به مهاباد و با سقوط جمهوري خود1324با ورود ارتش در زمستان ، كنترل اين منطقه واگرا
كردها را وسيله چالش دولت عراق كه در آن زمان متحد قدرت ، چارچوب سياست هاي آمريكا در منطقه آن شاه در
كه همان تعيين خط تالوگ در اروندرود به عنوان مرز ميان ايران  به دنبال آن بزرگترين امتياز مرزي را. قرارداد، شرق بود

سقوط دولت شاه كه گمانه ضعف نظام نوپاي جمهوري اسالمي . رابه دست آورد)  الجزاير1975د قراردا(وعراق است 
را برون مرزهاي ايران قوت بخشيده بود به اولين منطقه واگراي كشور يعني كردستان سرايت كرد و براي سالها 

طرفداران آن  اع ميان مخالفين دولت ايران بادر آن سالها كردستان دوباره عرصه نز. ايران را دچار بحران نمود، كردستان
دوباره حس واگرايي را در كردستان تضعيف و به دنبال آن مشاركت ، عمليات مرصاد موفقيت دولت مركزي در. شد

  .طول دو دهه انقالب همگرايي آنان را با دولت مركزي قوت بخشيد دادن كردها در تصميم گيري هاي ملي در
جايي كه مورد طمع روس ها براي دسترسي به آبهاي .  از نظرحاكميت گذشته منطقه بلوچستان بوددومين منطقه واگرا    

 جريان انتقال خط تلگراف انگليس به هندوستان و. آزاد و مورد توجه انگليس ها به منظور راهيابي به شبه قاره هند بود
   دو محل گج و گوادر توسط ناصرالدين شاه دست زدن به تصرفاتي در بندر گوادر توسط آن كشوركه به از دست دادن
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 منجر به تعيين بخشي از مرز ميان شبه قاره هند با ايران از، خاك ايران جدا گرديد مام شد و بدين ترتيب قسمتي ازت
تجاوزات گاه به گاه دست نشاندگان انگليس در هندوستان به خاك ايران ). 68يغمايي، ص.( شد1871 چهارم سپتامبر

اسفندك و ميرجاوه چالش هاي دائمي انگليس در سرحدات شرقي ايران ، كوهك، ف ناحيه ماشكيد كناربستهچون تصر
 به حداقل رسيد و باالخره 1947سال  پاكستان در گرچه غائله تجاوزات دائمي انگليس ها به ايران با تشكيل كشور. بود
و آزادي پاكستان اكثريت مردم بلوچ پاكستان خواهان  مرز ميان دو كشور تعيين شد اما از آنجا كه از بد1959سال  در

نگراني دولت مركزي ايران نسبت به احتمال واگرايي مردم ، تشكيل يك كشور مستقل به نام بلوچستان بزرگ شدند
جهت استقالل اين منطقه با دولت مركزي  آزاديخواهان بلوچستان پاكستان با ايجاد حزب در. بلوچستان شدت گرفت

مبارزات پيگير ارتش . اين منازعات ادامه يافت، پاكستان مي كردند و تا به قدرت رسيدن ژنرال ايوب خان درنزاع  خود
                 حتي سركوبي بلوچ ها  بويژه توسط . بلوچستان  منجر به دستگيري و اعدام استقالل طلبان بلوچ شد ايوب خان در

تا آنجا پيش رفت كه موجب ، صورت مي گرفت، تشكيل مي دادند راپنجابي ها كه بخش عمده اي از ارتش پاكستان 
منجر به ، بلوچ ها با بنگال ها در انتخابات مقابل اتحاد در. چند پايگاه چريكي بلوچ ها شد بمباران منطقه گرمك و

. خشيدجدايي بخش شرقي پاكستان از بدنه اصلي آن شد وخشم دولت مركزي پاكستان را نسبت به بلوچ ها شدت مي ب
حكومت ايالتي بلوچستان به فردي بنام غوث بخش بيزنجو واگذار شدكه تصميم به ، با روي كار آمدن ذوالفقارعلي بوتو
داشتند دولت ايران با آگاهي از چنين تصميمي از بوتو درخواست كرد تا حكومت  تشكيل دولت مستقل بلوچستان را

                 آن هم پس از سفر بيزنجو ، وني اعالم كردن حكومت بيزنجو توسط بوتوبا غيرقان. ايالت بلوچستان غيرقانوني اعالم شود
    ميان ، با يك تاكتيك توسط دولت مركزي پاكستان. ستيز ميان طرفداران وي با ارتش پاكستان ادامه يافت، به تهران

هم ، مقابل بلوچ ها  حمايت از پشتوتها دردر نهان به بلوچ ها كه دشمني ديرينه با پشتونها داشتند ايجاد اختالف شد و
 خريد اسلحه از. كه هدف آنها استقالل بلوچستان بود تغيير داد و هم قواي آنان را تضعيف نمود جهت نزاع بلوچ ها را
آن به آموزش چريكي مي پرداختند و سازمان  اف كه در.ال.تشكيل سازمان زيرزميني بي، شوروي توسط بلوچها

اما از آنجا كه . او سبب شد تا دوباره نگراني حاكميت ايران نسبت به واگرايي بلوچ ها تشديد شود.اس.دانشجويي بي
تا آنجا پيش  غارت وكشتار توسط آنها متوجه پشتون ها بود وف شهر كويت و ساير مراكز پشتون نشين هدف بلوچها بود

به هرحال دكترين شوروي كه سعي مي . رفت كه در كويت حكومت نظامي توسط حكومت ايالتي بلوچستان اعالم شد
كرد پيوسته فضاي سياسي را ناآرام و ناپايدار نگه دارد در منطقه بلوچستان پاكستان اجرا مي شد وگاه دامنه آن به نواحي 

مهمترين تاكتيك شاه در . خطر واگرايي را افزايش مي داد و) 18، ص1368پيشگاهي فرد، (مرزي ما نيزكشيده مي شد
محروم نگه داشتن همه جانبه آن خطه ، راي جلوگيري دامنه مناقشات بلوچ و غيربلوچ به ناحيه بلوچستان ايرانآن زمان ب

طرف ديگر  اين رشد نايافتگي به ويژه در زمينه دانش از يك طرف و كنترل و مراقبت توسط جاسوسان و ارتشيان از. بود
در مقابل عمليات . قوع جنبش هاي استقالل طلبانه در اين منطقه شداهرم كنترل و، همراه با تشديد اختالفات ميان قبيله اي

مناطق ديگري . حاكميت ايران بود  تالشي براي خارج كردن منطقه از»كي پرسنل«زيرزميني دولت شوروي باترتيب 
 وبخش هاي تركمن نشين ازجمله مناطقي بودند كه زمينه رشد جنبش هاي واگرايانه  خوزستان و، چون آذربايجان

  .داشت وجود در آنجا) 130تا 95، ص1950هارتشورن،  (»مركزگريزانه«
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 چرخش مناطق واگرا  موفقيت براي حكومت مركزي در يك ماهيت ديني كليد ايران آنهم با جمهوريت در ايجاد     
م گيري هاي استقالل خواهي و جدايي طلبي به چانه زني و سهم خواهي در تقسيم سازي ها و تصمي. به مناطق همگرا شد

مشاركت مردم قلمروهاي حاشيه اي با انتخاب نماينده براي مركز تصميم گيري هاي . محلي تغيير يافت، نطقه اي، مملي
اوج همگرايي ملي . آغاز شد و با تصويب قوانيني به نفع مناطق محروم رو به گسترش نهاد) مجلس شوراي اسالمي( ملي

دوره اي كه مفهوم قلمرو مؤثر ملي نه برحسب . ران و عراق مشاهده مي شودسهم بري داوطلبانه در طول جنگ ميان اي
جمهوريت  استمرار. ادراك شد، بلكه برحسب تماميت خواهي ارضي قلمرو ملي) 197،ص1379موير، (توسعه اقتصادي 

انديشه انطباق علت وجودي و ، علت وجودي تكيه بر. تقويت مي كند هم همگرايي ملي را ايران هنوز اسالمي در
ساختار نظام ، نظام متمركز حكومتي، ايراني گرايي و نخوت ملي، تكيه بر تداوم سرزمين و تاريخ مشترك، سياسي

  .درآمدي ـ هزينه اي اقتصاد ملي موانعي براي به وجود آمدن تنش هاي منطقه اي شد
و در مقابل نگراني هاي ديگري را خواهي محلي را براي دولت جديد محو كرده  اما آنچه نگراني هاي سنتي قلمرو     

  . مناطق مالل آور و نقاط جرم زا است، حفره هاي دولت، جايگزين نموده است
  

  مناطق مالل آور و نقاط جرم زا، حفره هاي دولت، ايران
  : ستدر هژموني جهاني سه نوع رفتار با ساكنين خارج از كنترل امپراطوري ها و بعد از آن دولت ها قابل مشاهده ا     

            ، ساكنين سرحدات و قلمروهاي حاشيه اي امپراطوري ها براي جاسوسي در قلمرو مؤثر امپراطوري استفاده از. 1         
پديدار شدن  اين رفتار سنتي تا قبل از. يا متحد كردن آنها به منظور از كار انداختن وكاهش احتمالي فرمانبرداري ازمركز

  .تاريخ ملت ها مشاهده مي شود آن در نمونه هاي فراواني از عات ميان قدرت ها رواج داشت ومناز قطبي در نظام دو
تشويق ساكنين مناطق حاشيه اي دولت ها به قلمروخواهي و استقالل طلبي سرزميني كه به صورت مركزگريزي . 2

وران شكل يافتن دولت ـ ملت ها و اين رفتار در د. مذهبي و نژادي پديدار مي شد، و واگرايي در قالب جنبش هاي قومي
جنبش ها در كشورهاي خارج از سلطه دو قدرت جهاني يا  وجود. قطبي برجهان رواج يافت پس از آن تسلط نظام دو

  .  قطبي نمونه هايي از اين رفتار است باكارآيي كم براي قدرت هاي مسلط جهاني در دوران نظام دو
جرم زا هم در  توسعه مناطق مالل آور و ور تضعيف قدرت حاكمه ودرون دولت ها به منظ حفره در ايجاد. 3

 در اين رفتار كه. اين رفتار پسامدرن در دوره گذار كنوني رواج دارد. منطقه كارآمد كشور و هم در قلمروهاي حاشيه اي
ني جهاني بعدي جهاني دارد تمامي دولت هاي ملي به چالش كشيده مي شوند و اين روند تا شكل گيري جديد هژمو

  .ادامه دارد
  :با يك نگاه كلي و غيرطبقه بندي شده حفره هاي دولت در ايران از نظر جنس و ماهيت عبارتند از

 اندازه هاي كوچك يا بزرگ در،  اين محل ها در سطح شهرها و روستاهاي مختلف ايران:محل هاي توزيع موادمخدر 
به .  تن در روز مي رسد8صرف روزانه موادمخدر صرفاً در تهران به ميزان روزنامه ها اخيراً اعالم كردند كه م. پراكنده اند

قالب هاي گوناگون اعم از مهاجرت  پديده مهاجرت در، افزايش جمعيت جوان، بيكاري رشد، نسبت جمعيت شهرها
مصرف ، رديگ شهري به شهر درقالب هاي تعريف شده علمي يا پديده مهاجرت به صورت جديد در قالب فرار جوانان از

  مناطق حاشيه اي ايران بويژه حاشيه  بسياري از جالب آن است كه در. مواد مخدر وجوددارد
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شرقي كشور كه مدخل مواد مخدر است مصرف آن براي ساكنين كه اهل تسنن هستند براساس فتاواي مفتي ها منع 
  .شرعي دارد

           به افزايش است  رو، اقتصادي يا سياسي، قوانين اجتماعيابعاد مختلف  در، ايران قوانين در  سرپيچي از:رشد بي قانوني
همچنين اين پديده زمينه استفاده هاي ناصحيح از قوانين . تا آنجا پيش رفته كه گاه خود قانون مورد چالش قرارمي گيرد و

نمونه هاي فراواني از اين . ترا فراهم كرده اس امكان سوءاستفاده از قوانين موجود را براي متخلفين فراهم آورده است و
از تخلفات بسيار . رشد بي قانوني در بعد اجتماعي در برخوردهاي گوناگون مردم در زندگي روزمره مشاهده مي شود

فراوان از قوانين راهنمايي و رانندگي گرفته تا سرپيچي از مسئوليت هاي پذيرفته شده توسط اعضاء شوراي شهر كه 
در بعد اقتصادي فقدان قوانين تكميلي براي . د ملزم به قانون سازي براي اداره بهتر شهرهستندبراساس قوانين شوراها خو

بهره بري درست از امكانات اقتصادي دولت براي رشد بخش خصوصي نمونه اي ديگر از رشد بي قانوني را بوجودآورده 
 به رشد بي رويه سرمايه در اختيار وكارهاي نظارتي در خصوص اجراي صحيح قوانين اقتصادي منجر ساز نبود. است

بطوريكه يكي از برآيندهاي آن وجود ، جامعه در مقابل گسترش سريع فقر براي اكثريت جامعه شده است درصد كمي از
در بعد سياسي گروه هاي بسيار خود باور به سرپيچي از قوانين  . درصد از جوامع شهري به صورت حاشيه نشيني است30

 بطوريكه وراء قوانين شفاف موجود بخشنامه هايي براي زيرمجموعه هاي خود صادرمي كنند كه سياسي پرداخته اند
رپيچي هاي قانوني بويژه در فضاهاي كوچك اداري سنمونه هايي از اين . محتواي آن نقض قانون رسمي كشوراست

  .مشاهده مي شود
عالوه برمحل توزيع . توسعه فضاي حياتي خود هستند تبهكاران در درون شهرها و روستاها در حال : توسعه محل تبهكاران

               كه به انواع تبهكاري دست مي زنند) سالح گرم يا سرد اعم از( محل هاي تبهكاران به صورت مسلح، موادمخدر
عه حال توس در به صورت يك باند) پارك لويزان(يكي از پاركهاي تهران  عناصر تبهكار در وجود. به گسترش است رو

برچيده شد؛ نمونه هايي از حفره هايي است كه ، كه عليرغم شناسايي آن توسط دولت باالخره با ارتكاب قتل و تجاوز
  . توسط تبهكاران براي دولت ايجادشده است

يكي از انواع اين .  اين حفره ها سالمت انسانهاي يك جامعه را مورد هدف قرار داده اند: تهديدكنندگان سالمت جامعه
حفره هايي كه به بهانه . توسط داروفروشان غيرمجاز پديدارشده و در سطح شهرهاي بزرگ رو به گسترش است، ه هاحفر

اين حفره ها كه سابقاً در يك . با انواع داروهاي غيرمجاز يا تقلبي سالمتي را تهديد مي كنند، كمك به سالمت جامعه
 .اندازه هايي محدودتر پراكنده اند در نقاط شهر ههم نقطه هرشهر متمركز بود امروزه آشكار يا پنهان در

 .مورد تهديد قرار مي دهند چك واصوالً سيستم بانكي را،  حفره هاي ديگري براي دولتندكه پول: شرخرها
شرع اسالم و در نتيجه   اين مكان ها عليرغم غيرقانوني بودن در توليدمشروبات الكلي كه در:مكان توليد مشروبات الكلي 

 .نظر بهداشتي نيز سالمت جامعه را تهديد مي كنند از، هوري اسالمي ممنوع استجم در
 حفره هاي دولت درآمده دورن كشور به صورت زنجيره اي از غيرمجاز موادمخدر از  عبور:مسيرهاي قاچاق موادمخدر 

 .است كه هرحلقه آن به تنهايي تهديدي براي امنيت ملي است
رسمي افغاني است كه به دليل حضور غيرقانوني  اين محله ها مملو از پناهندگان غير: از محلهاي سكونت افغانهاي غيرمج

دست دست به اعمال غيرقانوني فراواني ، دركشور از يك طرف و نياز به رفع برخي احتياجات اوليه خود از طرف ديگر



  
   11                                                                                             منظر جغرافياي سياسي چالش هاي جامعه ايران از

 

            نت تا ايجاد مدرسه و زندان راشامل مجاز و با كيفيت بسيار پايين براي سكو ساز غير ساخت و اين اعمال از. مي زنند
روي مسائل و مشكالت  بر  توسط يك دانشجوي كارشناسي ارشد1379سال  در يك تحقيق ميداني كه در. مي شود

. مجاز ساخته و اداره مي شد كه توسط افغان هاي غير ري كشف شد حوالي شهر زنداني در، افغان ها صورت گرفت
 كه توسط يك باند اداره مي شد به منظور نگهداري از تازه واردين از افغانستان تا پرداخت جالب آنكه اين زندان

 ريال توسط وي بود و جالب تر آنكه در اين تحقيق مشخص شد كه هر افغاني تازه وارد كه با پرداخت 3000000مبلغ
اردستاني، . ( است و شاغل مي شودمبلغ فوق از زندان آزاد مي شود فرداي همان روز امكان اشتغال براي وي فراهم

  )74، ص1380
طي چند سال .  اين مراكز نيز در زمرة حفره هاي دولت محسوب مي شوند: مراكز تصميم گيري هاي سياسي بر عليه حكومت

گذشته وجود حفره هاي سياسي كه بر عليه حكومت خود را سازماندهي كرده و به برنامه ريزي براي چالش حكومت 
است  حساسيت دولت ها منجمله دولت ايران روي حفره هاي سياسي بيش از ساير حفره ها. ايش يافته استمشغولند افز

ايجاد سازمان هاي اطالعاتي و جاسوسي در كشورها . چرا كه وجود آنها به اصل حاكميت و پايداري دولت لطمه مي زند
  .لي استعمدتاً به منظور انهدام حفره هاي سياسي در داخل و خارج سرزمين م

  برخالف حفره هايي چون باندهاي تبهكار كه به صورت دسته جمعي عمل:  سوء استفاده كنندگان از دين و قوانين ديني 
ابتدا مجوز برداشتي ، سوء استفاده كنندگان از قوانين ديني در قالب برداشت ها و قرائت هاي مختلف از دين، مي كنند

دريافت . ر مي كنند و سپس به استفاده هاي شخصي از قوانين ديني مي پردازندفردي را از هر حكم ديني براي خود صاد
كنندگان پول هاي كالن براي هزينه هاي انتخاباتي به منظور رسيدن به قدرت كه براي باز پس دادن ديون سياسي در 

ي در يك دولت چنين حفره هاي. پوشش دين براي خود مجوزهاي خاص صادر مي كنند از جمله اين حفره ها هستند
  .زيرا تهديدي جدي براي ماهيت ايدئولوژيكي حكومت است، ديني خطرناكترين حفره هاست

اين دسته از احزاب نيز حفره هايي براي دولت : احزاب وابسته به دولت كه از قدرت ملي براي اهداف حزبي بهره مي برند
 از طريق آراء عمومي پديدار شده است در خدمـت محسوب مي شوند زيرا قدرت حاكمه را كه با واسطه يا بدون واسطه

  .آن را تضعيف مي كنند، اهـداف حزبي خود در مي آورند و عمالً با از دست دادن اعتماد ملت به دولت
مهمترين ويژگي .  گاهي از دل دولت بازيگراني به قصد چالش اجزاء نظام تالش مي كنند:چالشگران ساختار حكومتي

. اني افق هاي ديد آنها با ساختار حكومتي است كه طي رسيدن آنان به قدرت آشكار شده استاين چالشگران ناهمخو
در ايران اين . اجزاء مختلف يك ساختار حكومتي را تضعيف مي كنند، اين چالشگران عمدتاً با استفاده از روش نقد
حكومتي ايجاد مي شود عمدتاً حفره هايي كه توسط چالشگران ساختار . چالشگري اكنون متوجه قانون اساسي است

  .حفره هايي فعال است زيرا از منابع قدرت تغذيه مي شود
                از ويژگي اين حفره هاي پنهاني آن است . اين ها حفرههاي پنهاني دولت ها هستند :رانت خواران علمي و آموزشي

ما وجود آنان در تضعيف حاكميت فعلي تأثيرگذار ا، كه شناسايي آنها به دوره حاكميت نسل هاي بعدي انتقال مي يابد
                   آن جايگاه ها ، اين رانت خواران علمي و آموزشي بدون طي كردن شرايط كسب جايگاه هاي علمي كشور .است

ما نسل ا. وجود آنها است نتيجه آن شده كه تفاوت قالب و محتوي سبب ابجاد طوفان تضاد در و را در اختيار گرفته اند
  .آينده به ناچار تحت تعليم آنان و بخش هايي از ساختار قدرت نيز تحت نفوذ آنها است
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اين حفره هاي پراكنده با عملكردهاي گوناگون و عمدتاً از نوع حفره هاي فرهنگي  :متأثرين از فرهنگ هاي غيرخودي
                   ندگان موسيقي هاي غيرمجاز گرفته اين حفره ها نيز در شكل هاي گوناگون از توليدكنندگان و توزيع كن. است

  . تا برهنگي و بردگي فرهنگي در برخي از ميدان ها و محالت باال و پائين شهر پديدار شده اند
فرهنگ ملي و بومي و ديني ، اينان نيز از نوع حفره هاي فرهنگي اند كه در قالب هنر:  توليدكنندگان فيلم هاي ضدفرهنگي

، فرهنگ عمومي جامعه را هدف گرفته و عفت، ي اعتنايي قرار داده و با توليد فيلم هايي از پديده هاي نادررا مورد ب
  .كرامت و هويت ملي را تخطئه مي كنند

  

  نتيجه گيري 
                دولت ها بيشترين توجه و حساسيت ، اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي، در ميان حفره هاي چهارگانه سياسي. 1

                . چرا كه ميزان آسيب پذيري قدرت از ناحيه اين حفره ها بيش از ساير حفره ها است. ا به حفره هاي سياسي دارندر
كشف جاسوساني كه ، كشف سريع خانه هاي تيمي. در ايران نيز بيشترين حساسيت دولت متوجه حفره هاي سياسي است

 پردازند و تصميم دولت ها براي تسريع در انهدام اين حفره ها نشان دهنده براي ساير كشورها به جمع آوري اطالعات مي
دولت ها با ايجاد سازمان هاي عريض و طويل جاسوسي به دنبال كشف حفره هاي . حساسيت دولت ها بر آنهاست

                اختصاص اين سازمان ها يكي از اركان مهم دولت ها را تشكيل و هر ساله بودجه كالني را به خود. سياسي هستند
  .مي دهند

علت عمده اين كم توجهي آن است كه خسارت عمده . دولت ها به حفره هاي اجتماعي توجه كمتري دارند. 2
              دولت ها تظاهر مي كنند كه درصدد مقابله . ناشي از رشد و توسعه حفره هاي اجتماعي متوجه جامعه است و نه دولت

               اعي اند اما تأمل در شناسايي و انهدام اين حفره ها از طرف دولت نشان دهندة كم توجهي به اين با حفره هاي اجتم
  .است حفره ها
حفره هاي اقتصادي حفره هايي است كه گاه توسط خود دولت ها ايجاد مي شود و تا انهدام و بر چيده شدن اين . 3

البته اين رويكردي عمومي براي تمامي . ادامه مي يابد،  جايگزينيا دولت حفره ها توسط بخش هاي ديگر حكومت
به محض پديدار شدن ، دولت هايي كه پايه هاي دوام خود را بر رفاه گستري و مردم داري گذاشته اند. دولت ها نيست

  . رندآنها را منهدم و از سود سياسي آن براي استحكام پايه هاي حاكميت خود بهره مي ب، حفره هاي اقتصادي
وجود حفره هاي فرهنگي گاه منجر به استمرار حكومت ها . كمترين توجه دولت ها به حفره هاي فرهنگي است. 4
بنابراين دولت ها خود را ملزم به تسريع در برچيدن و انهدام حفره هاي فرهنگي نمي كنند و هر اقدامي را به . مي شود

 خود به ايجاد حفره هايي دست مي زنند كه گرچه ژ، هاي فرهنگيگاه دولت ها تحت عنوان آزادي. تأخير مي اندازند
               به هر حال حفره هاي فرهنگي . انهدام فرهنگي جامعه را به دنبال دارد اما به تثبيت و دوام حاكميت منجر مي شود

                يزه از طرف دولت صورت پايين ترين درجه اهميت را در نزد دولت ها دارند و انهدام احتمالي آنها با كمترين انگ
        .مي گيرد
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