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Introduction In fact, the basic principle of “nationalism” thought is national sovereignty 
and defending territorial integrity. Therefore any external factor which wants to violate any 
principles for any excuse, “nationalism” is the guarantor of national independence and integrity 
as a political thought or governmental ideology. There is a relationship between “Territorializing 
of territory” and “nationalistic” action-reaction. Usually, this relationship represents itself in 
two situations: in the first situation countries use “nationalistic” motivational components in 
order to defend territorial sovereignty (against invading other countries). In second situation 
they (governments) use these powerful senses in order to do expansionist aims in the form of 
“Territorializing” and “extending territory” in their outside competition and quarrels against 
other competitive or enemy states over territory. Seas and generally water zones are paid 
attention by political actors (governments and states) because of their geographical values 
(military, political, security, economical, etc). As a result “creating-extending territory” which is 
a geopolitical principle, is because of these geographical values.
Conclusion Nationalism as a powerful force is one of the ways which is used by states in 
order to keep, use, and gain geographical values (geographical sources of power in land and 
water zones) in order to “extend or create territory”. The research is based on descriptive 
analytics. Data gathering of the research is done by referring to valuable resources and by the 
documentary method.
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  چکيده

حاکمیت ملی و دفاع ، گرایی"در حقیقت، اصل اساسی برای اندیشه "ملیمقدمه: 
از یکپارچگی سرزمینی است؛ از این رو هر عامل بیرونی که بخواهد اصول را به 

عنوان یک اندیشه سیاسی یا ایدئولوژی گرایی" بهای نقض کند، "ملیهر بهانه
 -حکومت، ضامن استقالل و یکپارچگی ملی و سرزمینی است. میان "قلمروسازی

گرایانه" رابطه وجود دارد؛ معموًال نمود این های "ملیواکنش -گستری" و کُنش
های انگیزشی ارتباط به دو حالت است؛ در درجه نخست، کشورها از مولفه

گرایی" در راستای دفاع از حاکمیِت قلمرو و سرزمین (در برابر تجاوز سایر "ملی
های ها) در رقابت و نزاعآنها (حکومتو در حالت دوم، برند کشورها)، بهره می

های رقیب یا دشمن بر سر "قلمرو"، از این حِس قدرتمند بیرونی خود با سایر دولت
طلبانه خود به اشکال "قلمروسازی" و "قلمروگستری" در جهت عمل یا غرض توسعه

های جغرافیایی واسطه ارزشهای آبی بهبرند. دریاها و اجماًال پهنهبهره می
که دارند، مورد توجه و عالقه بازیگران  (نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و غیره)

که در گستری"  -قلمروسازیها) هستند. از این رو، "ها و دولتسیاسی (حکومت
های جغرافیایی واسطه این ارزشیک اصل ژئوپلیتیکی است بهدرجه نخست، 

  است.
ت که هایی اسعنوان یک نیروی قدرتمند، یکی از شیوهگرایی بهملیگیری: نتیجه
های جغرافیایی (منابع جغرافیایی برداری و کسب ارزشها برای حفظ، بهرهدولت

گستری" خود از  -های آبی و خشکی)، در جهت اعمال "قلمروسازیقدرت در پهنه
تحلیلی محسوب  -پژوهش براساس ماهیت و روش توصیفی. برندآن بهره می

 معتبر گردآوری اطالعات پژوهش به شیوه اسنادی و با مراجعه به منابع شود.می
  .شده است
  ناسیونالیسم، قلمروسازی، قلمروگستری، قلمروسازی ژئوپلیتیکی، دریا ها:کلیدواژه

  
  ۲۵/۴/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۸/۵/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  e_ahmadi@modares.ac.irنويسنده مسئول: *

  

  مقدمه
توسط کشورها و بازیگران سیاسی یک کنش و مفهوم  "قلمروسازی"

قرن پانزدهم میالدی  ویژه ازکه نمود آن به جغرافیای سیاسی است
. از نظر آمد ها درصورت هدف اساسی کشورها و حکومتتاکنون، به

جغرافیای سیاسی، واژه "قلمرو" ناظر بر محدوده جغرافیایی است که 
، المللی استرای شناسایی بینبرخالف سرزمین که ثبات دارد و دا

های "قلمرو" تابع شود. در حقیقت شناسهدچار قبض و بسط می
های زمانی و مکانی در قالب متغیرهای اقتصادی، نظامی، بایسته

سیاسی، فرهنگی، فناوری و غیره به اشکال حوزهای نفوذ (قلمروهای 
 رامرزینوردند و عملکرد آن فنفوذ)، مرزهای سیاسی کشور را در  می

سازی" در دریا در ابتدا از جانب یک "قلمروسازی" و "حاشیه. [1]است
صورت تسخیر یک فضای بالمنازع و بدون رقیب بوده است، دولت به

ابع بر سر کنترل منبردن به اهمیت دریا اما به مرور، سایر رقبا با پی
شیالت، ایاب و ذهاب در آب، تامین امنیت، نظارت و کنترل بر 

ای از رقابت شدند. در اینجا منابع وارد چرخه های آبیو مکانفضاها 
، همراه بوده هاکشورها بر سر داشتن حریم قانونی در آب متعارض

میان کشورها را سبب  "، که درگیریقلمروسازی" است با میل به
های آبی از امروزه، "قلمروسازی" در دریا و سایر پهنه .[2]شدمی
های گوناگون (امنیتی، سیاسی، اقتصادی، ژئوپلیتیکی، دفاعی، جنبه

ونقل، استراتژیکی و غیره) برخوردار است که هر گردشگری، حمل
طور طبیعی یا به تحریک حکومت، تواند بههای میکدام از این جنبه

ها، بگیرد، تا جایی که به تاثیر از این ارزشگرایانه به خود صبغه ملی
های جغرافیایی هایی با ارزشدریا و قلمروهای آبی به مثابه مکان

گرا متضاد و غیرهمسو، مبدل به محل رقابت و نزاِع نیروهای ملی
ها صرفًا مادی نیستند، بلکه بعضًا نزاع و شود. البته این ارزشمی
وی برخوردار است، زیرا نزاع و های رقابت از جنبه قوی معنجنبه

رقابت بر سر ارزش تاریخی یک مکان (به مثابه میراث تاریخی) است، 
که در پیوند با اصل هویت و ملیِت قلمرو و ساکنین آن گره خورده 

گرایی و احساس ها، که با حس ملیاست. نمونه این فضاها و مکان
ر عرصه آبی تعلق ملت به آنها، درهم آمیخته چه در خشکی و چه د

گرایی (افراطی، شونیسم، های منفی ملیفراوان است. فارغ از جنبه
 و داده به مرزهای جغرافیایی اصالت گراییفاشیسم و غیره)، ملی

اصلی در آن  مقصود که کندمی دنبال را ملی واحدهای ایجاد هدف
 میهن در جهت پیوند موزاییک ایجاد حس همبستگی و دلبستگی به

گرایی، کشور را به یک موجود زنده تبدیل ملی حقیقت، ملت است. در
منظور توسعه و عملکرد، فضای ژئوپلیتیکی را به خود کند که بهمی

عبارتی، امروزه ناسیونالیسم با تفکر . به[3]دهداختصاص می
گرایانه ناشی از های ملیلذا کنش ژئوپلیتیک ادغام شده است؛

صبغه ژئوپلیتیکی پیدا کرده  گستری"، به خودی خود -قلمروخواهی"
های بیرونی خود با سایرین از این رو کشورها در رقابت و نزاعاست؛ 
های رقیب یا دشمن بر سر "قلمرو"، از این حس طبیعی دولت

(خودانگیخته) قدرتمند در جهت عمل "قلمروسازی" و 
  برند."قلمروگستری" نهایت بهره را می

  

  مفاهیم اصلی پژوهش
  ناسیونالیسم و غرور ملیمفهوم 
 [4]تهای سیاسی استرین جنبش از جنبشالیسم، جغرافیایینناسیو

ود که از شعنوان شکلی از رفتار نگریسته میبه منزله ایدئولوژی بهو 
ها و بیان خودآگاهی ملی، هویت قومی یا زبانی در چارچوب فعالیت

ول تالقی در این معنا، دولت ملی محص .[5]کندسیاسی استفاده می
ل به سو تمایگرایی است که از یکایدئولوژی ناسیونالیسم و دولت

تحکیم و تثبیت قدرت دولتی دارد و از سوی دیگر درصدد ایجاد 
بخش است که براساس آن تمامی عناصر ساز و وحدتفضایی هویت

فرهنگی و تحت حاکمیت خود را به سوی اطاعت از یک فرهنگ 
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سیونالیسم جنبشی ایدئولوژیک است . نا[6]غالب رسمی سوق دهد
یافتن و حفظ استقالل (حاکی از نفوذ همیشگی برای دست

های دیرپا)، وحدت و هویت برای مردمانی که ناسیونالیسم در ملت
 .[7]برخی از اعضای آن به تشکیل یک ملت بالقوه و بالفعل باور دارند

د و داننیم یملی یک پردازان، ناسیونالیست را با غروربرخی نظریه
که بین مفهوم  اند. یا اینغرور ملی را همان ناسیونالیسم دانسته

ه چه ک دوستی با ناسیونالیسم تمایزی قائل نشدند. اما هرمیهن
هست، ناسیونالیست دارای تقارن و همپوشانی نزدیکی با غرور ملی 

ی دوستتواند در قالب ناسیونالیستی یا میهنملی می است. غرور
های ملی همواره تالش کردند، نماید. در طول تاریخ، دولتتجلی 

غرور ملی را در میان ملت خود افزایش دهند. این امر در سده بیستم 
ته گیری داشهای ناسیونالیستی افزایش چشمو در اوج رشد گرایش
 هایی که بین این دو هست، برانگیختن غروراست. خارج از تفاوت

 آن هها باسیونالیست است که دولتای نملی یکی از اهدف پایه
که این غرور ملی خودانگیخته  شوند. حال اینمتوسل می

صورت دواطلب) یا دگرانگیخته (تحریک گرایانه بههای ملی(جنبش
منظور خاصی نظیر حفظ یکپارچگی سرزمینی یا صیانت ها بهدولت

  .شده) باشداز یک اندیشه و ایدئولوژی برساخته
  مفهوم قلمرو

دهی به جغرافیای سیاسی سرزمین، مرز و حاکمیت برای شکل در
. قلمرو در طول زمان کاربردهای [8]قلمرو، رابطه تنگاتنگ دارند

های فضایی مختلف مختلفی داشته است و برای اشاره به مقیاس
 طور معمولدانان بهشود که جغرافیهایی از فضا استفاده میبخش

به همین ترتیب . [9]کنندآنها یاد می با عنوان منطقه، مکان و محل از
کردن در لوای قلمروسازی یک استراتژی برای محدودکردن و کنترل

ها کوشش فرد یا گروهی برای اثرگذاری، نفوذ و کنترل افراد و پدیده
ه است ک و تعامالت از راه تحدید و نظارت بر یک منطقه جغرافیایی

بر بخش مشخص و  وسیله آنها بهواسطه آن افراد و گروهبه
یعنی  ؛[10]کنندطور انحصاری اعمال نظارت میمحدودی از فضا به

شود و به طریقی محدود ای که در آن حقوق مالکیت اعمال میناحیه
  .[11]شودو مرزبندی می

  ذاتییک امر  قلمرومندی انسان
امش آر  جادیا یبه ابزارها یابیدست یبه بقا در قالب تالش برا لیم

 ندافتیها درکه انسان یاست. زمان یجزء ثابت رفتار آدم ش،یو آسا
 یاوهیآنها را به ش یندگیو پو یدار یپا ،یگروه یو زندگ ییگردهما
 یانانس یهاسازه تیو مالک تیقلمرو در حاکم کند،یم نیبهتر تضم

قلمرو و  نیا ریاز منابع و ذخا یپاسدار  یبرا شقرار گرفت و کوش
، فضا یاسیبه ساختار و کارکرد س یدهگسترش آن در جهت یحت

انسان، در درجه نخست همانند  "یقلمرومند". افتی ینقش کانون
؛ به ]12[است یز یو غر یذات یامر  ،یطلبو جاه یطلبقدرت دهیپد
 یانسان وخواهانهرفتار قلمر ینظر  یکردهایاز رو یسبب، برخ نیهم
ناظر بر  یژگیو نی. ا]13[انددانسته یز یو غر یعیطب یادهیرا پد
 قیکسب قدرت از طر یها برابه کوشش و منش انسان یدهجهت

خرد آغاز  اسیها از مقتملک بر منابع است که در آن کشمکش

 کیل و کنتر  تیکالن مانند اختالف بر سر مالک اسیو تا مق شودیم
 کیژئواستراتژ یکنترل قلمروها یبرا یهماورد ای یمرز  همحدود
ش قلمرومندانه انسان در کن یر یسوءگ ،یکل طور. بهابدییادامه م

 ،یدسترس ،یتعامل، محدودساز  ات،ینفوذ، عمل ،یثرساز ااشکال مت
قلمرو  کی یهاهیمادرون شیو واپا تیریمد ت،یمالک یادعا
 است و یعیطب و یاز آن ذات یکه بخش ابدیینمود م ییایجغراف
و  یخواهفزون ندیبرآ زین یبخش شود،یم ادی یعنوان قلمروخواهبه
 ییوجو سلطه ییانسان است که در اشکال کشورگشا ییجوطرهیو س
 ادی یگستر عنوان قلمروکه از آن به ابدییقلمروها نمود م گریبر د
  .]8[شودیم

  گستری -قلمروسازیمفهوم 
یند هدفمند است و اهداف مختلفی را مثل آیک فر  "قلمروسازی"

ممکن است دنبال اقتصادی، امنیتی، گزینشی و حتی عاطفی را 
نماید و به همین دلیل آن را یک استراتژی انسانی تلقی 

داند ای رفتاری میه، این مفهوم را پدیدادوارد سوجا .[10]نمایندمی
 های مشخصصورت مناطق نفوذ یا محدودهکه با سازماندهی فضا به
حفظ و نگهداشت  همین دلیل، به .[14]سرزمینی در ارتباط است

کاربرد ابزار مشروع زور است که از طریق حضور  مستلزم، "قلمرو"
فیزیکی پلیس، ارتش یا تهدید به توسل به قانون یا غیرمستقیم 

آفرینی قدرت و رقابت گستره به تبعیت از نقش .[15]گیردصورت می
قلمرو الزامًا تابع مرزهای سیاسی نیست؛ بلکه به فراخور دامنه 

 هایهآفرینی انسان و گروشسازی، کنشگری و نقآگاهی، تصمیم
به بعد  ١٩٧٠کم از دهه انسانی، گستره قلمرو هم شناور است. دست

ساالری، ابعاد ذهنی و محتوایی شدن فناوری و مردمبا جهانی
ناپذیر، اما فضاساز اهمیت ای مشاهدهگونهکنشگری انسان به

؛ از این [16]بیشتری یافته است که در آینده هم زیاد خواهد شد
قلمرو فضای متاثر از قدرت، سلطه و مالکیت است و شدت منظر، 

های وزن مکانی مانند نفوذ قدرت، سلطه و مالکیت تابع شاخصه
پهناوری، میزان و تنوع منابع طبیعی، شکل (گرد، چندپاره و غیره)، 
موقعیت آفندی، پدافندی، راهبردی، گذرگاهی، فضای کارآزمایی، 

. از طرفی توسعه فناوری ترابری، 17][عمق راهبردی و غیره است
ا افزارهالمللی یکپارچه و جنگرسانه، اطالعات، نظام اقتصاد بین

شدت در معرض فرآیند پیچیده جهانی، گستره قلمرو سرزمینی را به
ای و ملی قرار داده و آن را از همگونی و همسانی به در آورده منطقه

محیط کرده  -رو انسانای را وارد قلمو کنشگران و بازیگران تازه
  .[16]است
  گستری یک امر منفعتی -روسازیمقل

ها و فضاهای جغرافیایی بسته به موقعیت، مشخصات و مکان
سیاسی،  های متفاوتیدارای ارزش ،عناصر ساختاری و کارکردی

اقتصادی، اجتماعی، نظامی، امنیتی، دفاعی، توریستی، ارتباطی، 
لوبیت مط غیره هستد. وگاهی تکنولوژیکی، فرهنگی، دینی، سکونت

بسته به وزن ژئوپلیتیکی و ارزشی  ها و فضاهااین مکان سیاسی
ود را به خسیاسی توجه بازیگران  که در نتیجه، ،دارند آنها کهاست 

ها و فضاهای جغرافیایی، حقیقت این مکان کنند. درجلب می
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را ؛ زیشوندهایی هستند که مطلوب بازیگران سیاسی واقع میفرصت
ه در درج و توانند تولیدکننده قدرت باشنددر درجه نخست، آنها می

به سلب قدرت رقبا منجر شود. به  قادر استبعدی، کاربری آنها 
ها های ناشی از این ارزشکنند فرصتها سعی میهمین دلیل انسان

 از. [18]های آن غلبه کنندرا مورد استفاده قرار دهند و بر محدودیت
سود ( ثیر عوامل منفعتیانیز تحت ت هاقلمروسازی انسانحیث،  این

حقیقت به تبع از  های جغرافیایی است. درفضاها و مکان و زیان)
ها اقدام به دارند، انسان هاو مکان ارزش و منفعتی که این فضا

قلمروسازی و  به اشکال ،برداری از آنهاکسب، تسلط و بهره
  نمایند.، آب و فضا) میقلمروگستری در پهنه جغرافیا (خشکی

  مفهوم قلمروسازی ژئوپلیتیکی
ای وارد شده، موضوع قلمروخواهی و مدیریت آن به مرحله پیچیده

از آنجایی که قلمرو گرفتار روابط درونی میان فضا، قدرت، معنا و 
های اجتماعی زندگی است، مفاهیمی پیچیده و مبهم به شمار جنبه
رو قلم .کننده استز قلمرو، گمراهآید و بنابراین درک مشترک امی

ی، اقتصاد -صرفًا سرزمینی نیست، در معنی حق استفاده سیاسی
راتژیک است -تخصیص و مالکیت با اتصال به مکان، مفهومی سیاسی

به فراخور دامنه . [19]یابد، که نزدیک به مفهوم سرزمین استمی
 هایگروهآفرینی انسان و سازی، کنشگری و نقشآگاهی، تصمیم

قلمرو، تنها در یک تله  .[16]انسانی، گستره قلمرو شناور است
طوری که درک درستی از آن حاصل ، به[20]سرزمینی گیر افتاده

آمیخته با سرشت ژئوپلیتیک شود. قلمروسازی درهمنمی
(قلمروسازی ژئوپلیتیکی)، فاقد حالت ایستایی و صرِف عینی است. 

ابعاد قدرت کشورها (اقتصادی، نظامی،  قلمرو ژئوپلیتیکی به فراخور
ال ) به اشکغیره خصوص قدرت تکنولوژی و قدرت نرم وهسیاسی و ب

حوزهای نفوذ (قلمروهای نفوذ)، مرزهای سیاسی کشور را در 
واقع، قلمروسازی یک  . در[1]نوردند و عملکرد آن فرامرزی استمی

ا یکی بپدیده جغرافیای سیاسی و دارای ماهیت اساسًا ژئوپلیت
سرشتی پویا است و شعاع و مقیاس قلمرو ژئوپلیتیکی تابع قدرت 

  .و توانایی نفوذ یک کشور در ورای مرزهای سیاسی است
  

  های پژوهشیافته
  های گوناگون قلمروسازی در دریاهاجنبه
های قلمروسازی ژئوپلیتیکی در دریا و جنبه: های ژئوپلیتیکیجنبه

های آبی تالشی است برای تسلط بر منابع و منافع سایر پهنه
 اند و ذاتًا ونوعی با رقابت و قدرت گره خوردهجغرافیایی دریا که به

طلبی و کنترل منابع و ابزارهای قدرتاساسًا ماهیت سیاسی دارند. 
ی تضمین بقا، زیستن و قدرت در قلمرو و فضای جغرافیایی برا

آفرین که سرشت قدرت جغرافیایی رو منابع ینا ازاست.  [1]حیات
نگاهی به  دهند.را شکل می های ژئوپلیتیکدارند، اساس بازی

دهد که قدرت ساختار قدرت در جهان طی چهار قرن اخیر نشان می
برتر ژئوپلیتیک نظام جهانی همواره کشورهایی بودند که به دریا 

های گیری رقابتسرآغاز قرن نوزدهم شکل در .[21]داشتندتسلط 
های دوردست همگام با توسعه تجارت استعماری در سرزمین

م بخشیدن به سیستالملل که نخستین گام بلند در راه حیاتبین
شد، سلطه بر دریاها را به منزله راهی المللی یکپارچه شمرده میبین

در سده حاضر نیز ساخت. دادن به جهان جدید مطرح برای شکل
ند. آیعنوان عرصه جدید تسلط بشر به حساب میقلمروهای آبی به

ر ها را دچاطور کلی، آنچه تلقی سنتی از رابطه دریا و قدرت دولتبه
  تحول کرده است، شامل موارد زیر است:

ها وجودآمدن نقش سیاسی برای دریاها مانند تشکیل اتحادیه) به١
زه پاسفیک، دریای مازندران، شورای همکاری بر مبنای دریا (حو

  خلیج فارس، دریای سیاه و غیره)
ای و جهانی (نظیر ) داشتن منابع تاثیرگذار بر فرآیندهای منطقه٢

منابع انرژی فسیلی و فرآیند انتقال آن که بر تمامی شئون روابط 
  ای و جهانی، امنیت مسیرهای دریایی و غیره اثرگذار است)منطقه
ط بر عوارض دریایی چون نقاط استراتژیک (مکان و فضاهای ) تسل٣

  ها و جزایر راهبردی و غیره)ها، آبراههجغرافیایی مهم چون تنگه
های عملیات نظامی در دریا و در واقع گسترش ) توسعه عرصه٤

  هاهای عملیات در ماوراء خشکیفضایی صحنه
فزایش دلیل اهبودن منافع خشکی برای رفع نیازهای بشر ب) ناکافی٥

  و غیره است. [22]جمعیت و تحول در الگوی زیست ابنای بشر
های ، پهنه١٩٧٠دوم دهه  از نیمههای ژئواکونومیکی: عوامل و جنبه
 یسیاس دانانجغرافی توجه مورد ازپیشو سواحل) بیش آبی (دریاها

 عرصه وارد ژئوپلیتیکی، عمده نقش داشتن بر عالوه زیرا گرفت، قرار
 ورهایکش انگیزه اصلی ابتدادر حقیقت،  شدند. نیز ژئواکونومیکی

 در قلمرو ایجاد بود، اما نظامی و دفاعی ایجاد قلمرو، برای ساحلی
 د،آی وجود به قاره فالت نام به ایمنطقه شد موجب که دریا بستر
شدن رویکرد با مسلط .[15]بود اقتصادی هایاز انگیزه ناشی

ها دیگر جنبه صرف نظامی ندارند، بلکه تنش)، ۱۹۹۰(از ژئواکونومی 
عوامل . [23]در کنار هر تنشی یک عامل اقتصادی نهفته استه امروز 

واسطه تالش برای کسب منفعت و ثروت بیشتر، در زمره اقتصادی به
ت. ها استرین دالیل موثر در بسط قلمروسازی توسط حکومتاصلی

اسطه مسایل اقتصادی به اشکال وقلمروسازی کشورها در دریا به
 های دریایی استمستقیم و غیرمستقیم برای کسب درآمد و ثروت

تجارت کشورها از طریق  %٩٠شناسد. امروزه بیش از و مرز نمی
 کنترل اعمال با دریا . اقتصاد[24]پذیردمسیرهای آبی صورت می

 توان های آبی وپهنه طریق از کاال ونقلو حمل تجارت بر جانبههمه
 سترب و اعماق در نهفته و ذخایر منابع بر کنترل و همچنین استفاده
ها، حائز اهمیت است؛ زیرا درون، بستر و زیر بستر دریاها اقیانوس
 معدنی هایکلوخه گاز، و نفت عظیم منابع ها، سرشار ازو اقیانوس

 به که کشورهایی اقتصادی هایشاخص .[25]هستند غذایی مواد و
 آنها تجاری مبادالت حجم و تخمین دارند راه آزاد هایآبو  دریاها
خود  از دریا محروم هستند، که کشورهایی اقتصادی مقایسه در

کننده دریا در حیات و توسعه کشورها است. گویای نقش تعیین
  های اقتصادی دریا شامل موارد زیر است:طور کلی جنبهبه
) منابع غذایی دریایی؛ ٢) منابع فالت قاره و منابع کف و زیرکف؛ ١
) منابع متفرقه اقتصادی ٤) منابع تفریحی و توریستی دریایی؛ ٣
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های مکانی برای ) مزیت٥نظیر انرژی، آبزیان، خود آب و غیره؛ 
های اقتصادی نظیر مناطق آزاد تجاری و صنعتی تاسیس کانون

  .[22]است
  امنیتی و دفاعی" -"نظامی یهاعوامل و جنبه

)، بریتانیا ١٧های بزرگ در گذشته و حال مانند هلند (قرن قدرت
) نیروی دریایی ٢١) و چین (قرن ٢١و ٢٠)، آمریکا (قرن ١٩(قرن 

اند. اما چرا کشورها به دنبال نیروی دریایی قدرتمند قدرتمند داشته
آبی چه  هایدفاعی در عرصه -هستند و اصوالً قلمروسازی نظامی

 هریشمزایایی برای کشورها دارد؟ اوالً این یک اصل امنیتی است. 
 دریایی هایو قلمرو مرز که گرددبر می واقعیت این به فرآیند این

خورده است. تهدیدات  پیوند امنیت مفهوم با قبل بیش از کنونی
دزدی دریایی، تجارت غیرقانونی انسان و کاال، تروریسم، امنیتی (

شدت امنیت امنیت انرژی و غیره)، همانند خشکی امروزه به
نماید. در سایه تهدیدات مزبور، بدیهی قلمروهای آبی را تهدید می

گری در این قلمروها رو به افزایش است. دوم این که است نظامی
وخواهی و قلمروگستری است، های آبی یک اصل قلمرتسلط بر پهنه

که کشورهای قدرتمند نظامی در پی حصول ولو جبری آن هستند. 
 منظور سلطهدر حقیقت، کشورهای قدرتمند و دارای شرایط هژمون به

ای (مثالً امنیت)، بر رقبا در نظام ژئوپلیتیک جهانی، به هر بهانه
 و همانند عرصه خشکی و فضا به رقابت برای کسب قلمروی بیشتر

دریا و پردازند و سوم این که ها و دریاها میتر در اقیانوسگسترده
های اقیانوسی از دیدگاه نظامی نقش بسیار مهمی در قدرت کالً پهنه

ها و امکانات در همه و توانایی کشورها برای دستیابی به فرصت
نماید. بدیهی است، دستیابی به قدرت و سیادت ها ایفا میزمینه

تواند کشورها را در حفظ و امنیت دریاها و نیز باالبردن دریایی می
شدن این اوامر الزمه اجرایی .[26]توان اقتصادی و سیاسی یاری نماید

داشتن ناوگان و تاسیسات نظامی پیشرفته در عرصه دریا، و به 
  یافته است.تعبیری نیروی دریایی قدرتمند و توسعه

دریایی در قلمروسازی : اهمیت مسیرهای های گذرگاهیجنبه
کننده اتصال جوامع گوناگون و برقراری در واقع منعکس دریایی

ه، صورت انتقال مواد اولیارتباط بین تولید و مصرف کاال و خدمات به
انتقال سوخت، انتقال غذا، انتقال تولیدات صنعتی، انتقال مسافر، 

ریق از ط های مخابراتیانتقال تجهیزات و نیروی نظامی، انتقال پیام
البته عالوه بر نقش  و غیره است. [22]های الکترونیکیشبکه

های ژئواکونومیکی و اهمیت ترانزیت کاال مسیرهای دریایی از جنبه
امنیتی و نظامی و ژئواستراتژیک در چارچوب  -ژئوپلیتیکی، دفاعی

اند، اهداف قلمروخواهی و قلمروسازی کشورها، حائز اهمیت فراوانی
ثیر بسزایی در روابط امسیرهای دریایی تامروزه طوری که به
حجم تجارت جهانی از  %٨٠بیش از امروزه  دریایی دارند. المللبین

عنوان به دریایی همچنین،مسیرهای . گیردطریق دریا صورت می
که  ییآنجا شده هستند و ازترین روش انتقال کاال شناختهباصرفه

های رفیتظآبی از امکانات و  مسیرهایونقل در وسایل حمل
تواند تنها میها بر مسیرهای آبی نهبیشتری برخوردارند، تسلط دولت

ونقل کاال محسوب شود، بلکه در ترین راهکار حملعنوان اقتصادیبه

تحکیم اصول و مبانی استقالل اقتصادی و سیادت و حفظ حقوق 
دوصورت  مسیرهای دریایی به. [27]استموثر  نیز کشور در دریا
منظور تجارت دریایی در سطح وسیع، ونقل اصلی بهمسیرهای حمل
تر ونقل ثانویه برای اتصال و ارتباط بازارهای کوچکو مسیرهای حمل

بندی براساس مقتضیات جغرافیایی، کارآیی دارند. این تقسیم
طور هپذیرد. بژئوپلیتیکی یا نقاط خاص ژئواستراتژیکی صورت می

عنوان سوئز، پاناما، تنگه هرمز و تنگه ماالکا به هایمثال کانال
ونقل جهانی کاال نقش بسزایی مسیرهای اصلی در تجارت و حمل

دارند و مسیرهایی نظیر گذرگاه ماژالن، تنگه دوور، تنگه سوندا و 
نی دار نقش جایگزیعنوان مسیرهای ثانویه، گاهاً عهدهتنگه تایوان به

  .[28]برای مسیرهای اصلی هستند
  گراییرابطه قلمروسازی ژئوپلیتیکی با ملی

گرایی، از جنس تعلق رابطه قلمروسازی ژئوپلیتیکی با ملی
ژئوپلیتیکی بر مبنای عالیق خاص هویتی (زبان، مذهب، آثار 
باستانی، قومیت و غیره) است، که با خاطرات و حافظه تاریخی ملت 

داف و عالیق، اهنوعی زیربنای گره خورده است. تعلق ژئوپلیتیکی به
دهد و ناظر بر مورادی است که به منافع ملی کشورها را تشکیل می

 های طبیعی ومثابه قدرت یا فرصت، یا تمام یا بخشی از خصیصه
انسانی کشور تجانس و همگونی دارند یا دارای ماهیت کارکردی 

کننده احتیاجات کشور در ابعاد مختلف سیاسی، هستند که تامین
اری، ارتباطی، فرهنگی، اجتماعی، دینی، علمی و غیره اقتصادی، تج

محیطی هستند و کشور نسب به آنها دلبستگی یا حیثیتی یا زیست
ای از عالقه دارد. در حیطه مفهوم تعلق ژئوپلیتیکی فهرست گسترده

. [1]توان تنظیم نمودجغرافیایی را می -های فضاییمکمل
ورای مرزها منطبق بر  قلمروسازی براساس تعلقات هویت (ملی) در

ی جغرافیای -های فضاییتوان آنها را مکملموارد فراوانی است که می
زبان و هم فرهنگ کیش، همتوان به یک اقلیت همدانست؛ که می

در کشور دیگر، آثار باستانی و تاریخی، اشتراک زبان، آداب و رسوم 
ی بخشهای ایرانی در کشورهای آسیای میانه و مشترک نظیر اقلیت

باستانی (طاق کسری در عراق)، مشاهیر  -از قفقاز و عراق، آثار تاریخی
(مولوی در ترکیه)، اعیاد (نوروز در کشورهای آسیای مرکزی)، مقبره 

  مختوم قلی در ایران و غیره اشاره کرد.
  قلمرو""گرایی و حس به رابطه ایدئولوژی ملی

 مقیاسهای گونهو ها از آنجایی که بیان قلمرو در ارتباط با مکان
گرایی نیز یک رویکرد مرتبط با مکان و فضاهای فضایی است، ملی
 گرایی را پیشآنچه ایدئولوژی ملیبه تعبیری، جغرافیایی است. 

مکان و فضای جغرافیایی است؛  هانسان بحس و دلبستگی رد، بمی
) (حس مکانیها های انسانی بر مبنای مکانسازه نوعی هویتهبزیرا 

ها و فضاهای جغرافیایی از آنجایی که برخی از مکان. گیردمیشکل 
دارند و به مثابه حافظه تاریخی ملت و هویتی جنبه نوستالژی 

ارزش و اهداف از سوی حکومت، هستند، یا این که بر مبنای یکسری 
 واحساس تعلق آنها حساس و ها نسبت به شوند، ملتمی برساخته

و هر گونه تعرض و تعدی به مکان و از این ر. نمایندمیدلبستگی 
فضای جغرافیایی (در حکم قلمرو زیست و متعلقات هویتی 
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ه گرایانه) آنها است. بها) به معنی برانگیختن احساسات (ملیانسان
 هویت، نقش، جایگاه یا موجودیت اینهمین سبب؛ آنگاه که 

دیگران  ها و فضاهای جغرافیایی (ملی) مورد تعرض یا طمعمکان
ملی برای صیانت و دفاع از اصل حاکمیت،  قع شوند، حکومتوا

در قالب (کردن احساسات ملت با بسیج اقتدار و منافع ملی،
، از این حربه (یا ابزار) برای اهداف خاص (همگرایانه، )گراییملی

ی، گرایالبته در چنین شرایطی، ملی برد.سیاسی و غیره) سود می
ومًا متکی به خواست و اراده ممکن است خودانگیخته باشد و لز

  .حکومت هم نباشد
  های آبیگرایانه ناشی از قلمروسازی در پهنههای ملیکنش

گستری  -های هویتی مطرح است، قلمروسازیآنجایی که مولفه
حالت تعارضی و تنشی پیدا  -گراییهای ملیکشورها در قالب کنش

ه ارضی و پیشینکند. در این حالت به تأسی از اختالفات مرزی و می
اختالفات سرزمینی (چه در مرزهای زمینی و چه در مرزهای آبی) و 
تعرض به قلمروها (قلمروگستری سایر کشورها؛ رقیب یا دشمن)، 
هر کدام از کشورها، حاضر به پذیرش ادعاهای طرفین بر مالکیت 
قلمرو مورد ادعا نیستند و ضمن واکنش به قلمروسازی کشور رقیب 

دهند یا این ر برابر این اقدام از خود واکنش نشان مید یا متخاصم،
که در بهترین حالت دعوی طرفین بر مالکیت قلمرو حالت فرسایشی 

کند تا جایی که سایر رقبا هم به این منازعه ورود پیدا پیدا می
کنند و حتی به اشکال نامتعارفی کشورهای درگیر دست به می
کی از طرفین از قدرت هژمون زنند و چنانچه یآرایی نظامی میصف

یا توازن قوی در برابر طرف دیگر دعوی برخوردار نباشد، برای دفاع از 
موجودیت، هویت و سیاست مستقل خویش وارد باشگاه متحدی با 

شود. این عمل های جهانی میای یا قدرتکشورهای قدرتمند منطقه
 اقتصادی های دو یا چندجانبهصورت عقد پیمان و توافقمعموالً به
گر یا متحد) صورت امنیتی با بازیگران قدرتمند (مداخله -و نظامی

  پذیرد.می
مثال بارز این اختالفات، قلمروهای ادعایی امارات بر سر جزایر 

، گرایی ایرانیای از ملیزدن گونهگانه ایرانی است، که ضمن رقمسه
عه ایران و امارات را وارد یک ادعا (از طرف امارات) و مناز 

مدِت و الینحل میان دو بازیگر ساخته است. در اینجا نمود طوالنی
گونه بحران به اشکال منازعه ژئوپلیتیکی است و شاید بتوان آن این

ها را حتی بحران ژئوپلیتیکی دانست، زیرا ضمن درگیرشدن چالش
طرفین در این منازعه سرزمینی، سایر رقبا هم به این نزاع 

شوند. اختالف میان ناخواسته دعوت می ژئوپلیتیکی خواسته و
گانه، دیگر یک اختالف ساده میان دو امارات و ایران بر سر جزایر سه

کشور همسایه نیست، زیرا طی سالیان گذشته بسیاری از کشورهای 
های غربی همچون ایاالت عرب منطقه و اسرائیل و حتی قدرت

  متحده، به این اختالف دعوت یا این که وارد شدند.
گانه و تبلیغ و تبدیل طی جنگ اول خلیج فارس، موضوع جزایر سه

خصوص تقاضای ایرانی از سوی عراق و به -آن به یک اختالف عربی
استرداد آن از سوی حکومت بعث گواه مستندی بر این مدعا است. 
در این چارچوب، با روی کار آمدن حکومت بعث، دیر زمانی نگذشت 

گانه از سوی رژیم بعث و داد جزایر سهکه ادعاهایی مبنی بر استر 
 ١٩٨٠/ ژوئن١٣٥٩ترتیب، در اواخر تیرماه صدام مطرح شد. بدین

"اینک توانایی  جهان عرب چنین گفتعنوان رهبر مدعیصدام به
نظامی برای استرداد سه جزیره واقع در خلیج فارس که توسط شاه 

زیره هرگز ساکت اشغال شده است را داریم. از زمان اشغال این سه ج
ایم و پیوسته خود را از نظر نظامی و اقتصادی برای ننشسته
ایم". بنابراین، عراق برای جلب گرفتن این جزایر آماده کردهپس

کردن ضمن محکوم -خلیج فارس همکاری کشورهای عرب حوزه
تر نیروهای های ایران، از دولت ایران خواست تا هر چه سریعسیاست

  .[29]گانه خارج کندجزایر سه خود را از این
خلیج فارس" به "خلیج عربی" نیز موضوع تبدیل "در مورد جعل عنوان 
ی) المللای و بیندار و چندسطحی (ملی، منطقهبه یک اختالف دامنه

شده است، تا جایی که حتی گوگل طی یک اقدام سیاسی اقدام به 
ور رانیان مجبجعل نام خلیج فارس کرد. البته با اعتراضات شدید ای

های گوگل، اکنون در نقشهبه اصالح درست عنوان شد، هر چند هم
در کنار نام "خلیج فارس"، عنوان مجعول "خلیج عربی" در (پرانتز) 

این دو مساله برای ایرانیان نمود یک مساله حیثیتی . آمده است
است که با هویت ایرانیان گره خورده است، به همین خاطر در ادوار 

یدا گرایی نمود پو حال باعث تظاهرات ایرانیان به اشکال ملی گذشته
طوری که در ایران یک روز رسمی به نام خلیج فارس کرده است، به

در تقویم رسمی کشور لحاظ شده و ساالینه برای دفاع از این عنوان 
هایی در مراکز دانشگاهی و فرهنگی ایران برگزار همایش و بزرگداشت

  شود.می
شناسی ناسیونالیسم با ها برای گونهز بهترین مثالهمچنین ا

حاکمیت سرزمینی، اختالف چین با ویتنام بر سر قلمرو دریایی در 
دریای چین جنوبی، اختالف چین با ژاپن بر سر قلمرو دریایی در 
دریای چین شرقی، اختالف ویتام با کامبوج در مورد محدوده 

الف میان سایر و همچنین اخت [30]های سرزمینی استمرزی
ای در طور فزایندهکشورهای درگیر در دریای چین جنوبی. چین به

خصوص در مورد حاکمیت دریایی در سیاست خارجی خود، به
. از بهترین تعابیر درباره [31]دریاهای شرق و جنوب چین، قاطع است

اهمیت و عمق ژئوپلیتیکی این منازعه در دریای چین جنوبی، تعبیر 
طور که سرزمین آلمان همانگوید "آنجایی که او می کاپالن است،

های دریای چین شد، آبخط مقدم نظامی جنگ سرد را شامل می
های آینده جنوبی ممکن است خط مقدم نظامی مناقشه بزرگ دهه

. بازیگران درگیر در این مناقشه شامل جمهوری [32]را شکل دهد" 
وان، فلیپین، مالزی، گنگ)، تایخلق چین (به همراه ماکائو و هنگ

برونئی، اندونزی، سنگاپور و ویتنام هستند. همچنین که ژاپن، 
عنوان بازیگران مهم این جنوبی و تا حدی کره شمالی را باید بهکره

مناقشه به شمار آورد. کشورهایی چون استرالیا، انگلیس، آمریکا و 
ر در گخلهعنوان بازیگران سطح دوم و از نوع بازیگران مداهند نیز به

  این مناقشه هستند.
نشده نفت و گاز، منابع دریایی غنی، مقادیر زیادی از منابع کشف

هزار کشتی، عبور ۷۰ها (عبور ساالنه بیش از اهمیت ترانزیتی این آب
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میلیون بشکه نفت و دو سوم ترانزیت گاز طبیعی) ۱۷روزانه بیش از 
، [33]نشینساحل میلیون انسان۵۰۰و تامین غذا، کار و تجارت حدود 

های دریای چین جنوبی است. تنها بخشی از اهمیت جزایر و آب
ای و جهانی) و تعداد کثیر همچنین که سطح بازیگری (ملی، منطقه

بازیگران (محلی و بیرونی) درگیر در این منازع را باید به اهمیت 
موضوع اضاف کرد. با این حال مناقشه در این پهنه آبی مهم که 

شود در آینده مکانی برای احتمال یک درگیری بزرگ است، میگفته 
های تجاری، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیره واسطه ارزشتنها به

های موجود در این مکان جغرافیایی نیست، بلکه بخشی از چالش
این مناقشه ریشه در تاریخ (جنگ، خصومت، تجاوزگری، ادعای 

گیر در این مناقشه نظیر چین ارضی و مالکیت و غیره) کشورهای در 
نوعی با و تایوان و چین و ژاپن و ژاپن و کره و غیره دارد که به

  هویت و ناسیونالیسم گره خورده است.
میالدی که مصادف بود با چهلمین  ۲۰۱۲سپتامپر  ۲۰طور مثال در به

ر خاطروابط این دو کشور بهسالگرد عادی سازی روابط چین و ژاپن، 
د سنکاکو نام دار ژاپن شرقی که در جزایر دریای چین  مناقشه بر سر

و در چین دیائو، به سمت تیرگی رفت. این جزایر که چیزی بیش از 
خودی خود ارزش چندانی ای خالی از سکنه نیستند، بهجزایر صخره

گرا، های تندروی ملیهم ندارند اما در هر دو کشور از طرف جناح
 های گذشته بودند.نگاهداشت خصومت ای برایاین جزایر تنها بهانه

اش بود، چین که ژاپن مشغول بحث درباره اقدامات بعدی در حالی
ای از فعاالن ها و عدهشروع کرد به ایجاد فضای ضدژاپنی در خیابان

کمتر از  .ماه اوت همان سال به این جزایر فرستادکنگی را در هنگ
ی خریداری جزایر از ماه بعد از تصمیم نهایی دولت ژاپن برایک

مالکان خصوصی آنها (که اصالتًا ژاپنی بودند)، تظاهرات ضدژاپنی 
سراسر چین را فرا گرفت و در بسیاری از نقاط به شورش و تخریب 

های ژاپنی منجر شد. از طرفی، این ها و شرکتو حمله به کارخانه
موضوع برای چین فرصتی فراهم کرد که توجهات را از رویارویی 

می و سیاسی با فیلیپین بر سر جزایر مورد مناقشه دیگر در نظا
به همین ترتیب، اعتراضات شدید  .های چین جنوبی منحرف کندآب

ها آمیز ویتنامیهای خشونت)، به شورش۲۰۱۴ضدچینی (ماه مه 
  .[30]انجامید

وبوی هویتی دارند، اختالف گونه منازعات که رنگنمونه دیگر از این
ن (چین) و تایوان (چین تایپه) است. اختالف چیجمهوری خلق 

چین و تایوان، اختالف بر سر حاکمیت یک قلمرو مستقل است، 
آنجایی که چین جزیره تایوان را استانی "یاغی" و "ناآرام" خود و 
بخشی از سرزمین مادری یعنی "جزء الینفک منافع خویش" بر 

این مساله با . [34]شودشمارد که توسط رژیمی "راهزن" اداره میمی
طوری که اختالفات میان دو گرایی تایوانی گره خورده است بهملی

کشور را الینحل ساخته زیرا تایوان حاضر به پذیرش این مساله 
های روابط دو کشور هم اثرگذار نیست. این اختالف بر تمامی جنبه

است. همانند ژاپن، تایوان نیز بر سر مالکیت جزایر دیائو (سنکاکو) 
از ادعا  ا چین داری اختالف جدی است. همچنین که تایوانب

هایی از دریای جنوبی چین است اما در کنندگان مالکیت بر بخش

دلیل داشتن اختالفات کلی با چین، پیگیری این مناقشات ارضی به
  نقش فعالی ندارد.

ای ونهگگرایی است بهاختالف دریایی چین و ویتنام نیز از نوع ملی
ای در شرق آسیا نیاز به درک ع از تحلیل امنیت منطقههر نوکه 

گرایی در روابط چین و ویتنام دارد. عمیق از شرایط شرایط ملی
 دهد که نقش اختالفاتگرایی نشان میشدن ملیژئوپولیتیزاسیون

های ناسیونالیسم در منازعه چین و ویتنام ارضی عامل اصلی کنش
یتنام و چینی، اختالفات ارضی طوری که برای رهبران و، به[3]است

ند توابه آزمون غرور ملی تبدیل شده است؛ در این فقدان اقتدار می
منظور ؛ به همین دلیل، ویتنام به[35]به لحاظ سیاسی مضر باشد

مقابله با تضاد و برتری نظامی چین، تغییر قابل توجهی در جهت 
است. در های خویش از طریق اتحاد با دیگران انجام داده سیاست

عنوان یک مدعی سرسخت در قلمرو دریایی در به هانویحقیقت، 
دریای چین جنوبی، با مشارکت نظامی و امنیتی خود با فیلیپین، 

  .[36]ژاپن و ایاالت متحده، در پی تقویت مواضع خود است
گرایی یک باور سیاسی است که با مرزهای اجماالً باید گفت؛ ملی

انداز، "ملت" و یافته است. از این چشم ملی، مشروعیت سیاسی
 دهند، در این مفهوم، اصل"سرزمین" شالوده ناسیونالیسم را شکل می

اساسی برای ناسیونالیسم "حاکمیت ملی" و دفاع از یکپارچگی 
سرزمینی است؛ از این رو هر عامل بیرونی که بخواهد اصل 

ند، ای نقض ک"حاکمیت ملی" و "یکپارچگی سرزمینی" را به هر بهانه
عنوان یک اندیشه سیاسی یا ایدئولوژی حکومت ملی ناسیونالیسم به

ضامن استقالل و یکپارچگی ملی و سرزمینی است. البته این غیر از 
  گرایی (شونیستی و افراطی) است.های منفی ملیسایر جنبه

  

  گیرینتیجه
فظ یافتن و حناسیونالیسم جنبشی ایدئولوژیک است برای دست

رپا)، های دیل (حاکی از نفوذ همیشگی ناسیونالیسم در ملتاستقال
وحدت و هویت برای مردمانی که برخی از اعضای آن به تشکیل یک 

های ملی . در طول تاریخ، دولتملت بالقوه و بالفعل باور دارند
همواره تالش کردند، ناسیونالیسم را در میان ملت خود افزایش 

های در اوج رشد گرایش دهند. این امر در سده بیستم و
گیری داشته است. در حقیقت، ناسیونالیستی افزایش چشم

ای ناسیونالیست است که برانگیختن غرور ملی یکی از اهدف پایه
شوند. در این میان، دفاع از سرزمین و ها بر آن متوسل میدولت

ای ناسیونالیسم است. امروزه، قلمرو یکی از اهداف پایه
های گوناگون های آبی از جنبهدریا و سایر پهنه"قلمروسازی" در 

ونقل، (امنیتی، سیاسی، اقتصادی، دفاعی، گردشگری، حمل
ها استراتژیکی و غیره) برخوردار است که هر کدام از این جنبه

به  گرایانهطور طبیعی یا به تحریک دولت، صبغه ملیتواند بهمی
ها، دریا و قلمروهای خود بگیرد، تا جایی که به تاثیر از این ارزش

های جغرافیایی متضاد و غیرهمسو، هایی با ارزشآبی به مثابه مکان
معموالً نمود شود. گرا میمبدل به محل رقابت و نزاِع نیروهای ملی

گرایانه و "قلمروسازی" به دو های ملیارتباط میان ُکنش و واکنش
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شی های انگیز حالت است؛ در درجه نخست، کشورها از مولفه
"ناسیونالیسم" در راستای دفاع از حاکمیت قلمرو و سرزمین (در برابر 

 ها)آنها (حکومتو در حالت دوم، برند تجاوز سایر کشورها)، بهره می
های رقیب یا دشمن های بیرونی خود با سایر دولتدر رقابت و نزاع

بر سر "قلمرو"، از این حس قدرتمند در جهت عمل یا غرض 
خود به اشکال "قلمروسازی" و "قلمروگستری" استفاده طلبانه توسعه
گرایانه ناشی از های ملیکنشنمایند. از طرفی، امروزه، می

گستری"، به خودی خود صبغه ژئوپلیتیکی پیدا کرده  -قلمروخواهی"
های بیرونی خود با سایرین از این رو کشورها در رقابت و نزاعاست؛ 
"قلمروگ، از این حس طبیعی های رقیب یا دشمن بر سر دولت

(خودانگیخته) قدرتمند در جهت عمل "قلمروسازی" و 
  برند."قلمروگستری" نهایت بهره را می
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