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 مقدمه

جزا و همچنین به صورت ترکیبی، تاثیر زیادی بر های مختلف حمل و نقلی به صورت مبرداری بهینه از روشبهره

ل هوایی در روابط کشورهای مختلف حمل و نق ،در قرن حاضررها به ویژه اقتصاد پایدار دارد. های قدرت کشومولفه

های اقتصادی و نظامی و تسریع امور حیاتی یک کشور نقش حساسی بر عهده جهان، تبادل فرهنگ، نمایش قدرت

 ،در واقع .دهندستم حمل و نقل هوایی را تشکیل میدارد و در این بین فرودگاه ها بخش حیاتی و مهمی از سی

های شوند و به دلیل برخورداری از پتانسیلصنعت حمل و نقل هوایی محسوب میر ترین بخش دزیربناییها فرودگاه

یف لکوموتیو اقتصادی هر کشور توص از آن با عنوان ،مختلف، در رشد اقتصادی کشورها و کمک به ایجاد توسعه پایدار

و  ودهباقتصادی آن کشور  عهبیانگر میزان توس ،های هر کشورفرودگاه حجم مبادله مسافر درآمار  ،از این رو .کنندمی

 (.93: 1981)خسروی، رود شمار میبهنشانگر قدرت اقتصادی کشورها جایی بار هوایی نیز حجم جابه

 لنزیت( برای دیگر کشورها تبدیبه مسیری مطمئن برای عبور کاال )ترا تواند، میتوسعه حمل و نقل در ایرانکشور 

های تفرصدهد. کشور را تا حد زیادی افزایش  اقتصادی زایی آن، امنیتغالاقتصادی و اشتهای همزمان با مزیت شود و

وزه فرد ایران در ح های جغرافیایی منحصر بهمنطقه بر مزیت گذاری مشترك از دیگر مزایای تکیه کشورهایسرمایه

 به واسطه موقعیتکشور ایران  .تواند در همگرایی این کشورها با ایران بسیار موثر باشدحمل و نقل است که می

تیکی یجغرافیایی منحصر به فردی که دارد در شاهراه مواصتتی جهان قرار گرفته و به همین جهت از موقعیت ژئوپل

باشد. برخورداری از بیشترین کشورهای همسایه، قرار گرفتن در منطقه حساس کانونی و خاصی برخوردار می

و... باعث گردیده خائر انرژی جهان، برخورداری از امنیت مطلوب خاورمیانه و جنوب غرب آسیا به ویژه بزرگترین ذ

ه اظ اقتصادی نیز با توجه بهای هواپیمایی دنیا از آسمان ایران برای عبور پروازهای خود که به لحبسیاری از شرکت

ی هاجود، تحریمهای مودر کنار فرصت .(Lin, et al, 2011: 35) استفاده نمایند ،باشدترین مسیر به صرفه میکوتاه

 های هواپیمایی جهان برای استفاده از آسمان ایران گردیدهباعث تغییر رویکرد برخی از شرکت علیه ایران نیز آمریکا

های تحریمایران برای حمل و نقل هوایی بین المللی،  قلمرو هواییبا توجه به صرفه اقتصادی  با این حال، است.

وز بین ربه نحوی که در حال حاضر به صورت میانگین در شبانه است؛ اشتهتأثیرات کمی در این خصوص د آمریکا

 اشد،ب ساز وجود داشتهمواقعی که بیشتر عوامل زمینه نمایند که دراز عبوری از آسمان ایران تردد میپرو 1000تا  800

 ،. این فرصت ویژه(Grewe, et al, 2018: 152) سورتی نیز رسیده است 1000تعداد پروازهای عبوری به بیش از 

رصت فدر صورت ارتقای شرایط موجود از این  دتواندارد، میکه برای اقتصاد کشور ایران  مناسبیعتوه بر درآمدزایی 

ه معنای ب ،این موضوع . برآیندبرداری نمودکسب درآمد غیرنفتی کشور بهرههای ترین روشبه عنوان یکی از مناسب

ی ایران با توجه به اهمیت قلمرو هوایباشد. می خاص کشور ایران میعیت ژئواکونوپیوند موقعیت ژئوپلیتیکی با موق

در افزایش وزن ژئوپلیتیک و اکونومیک ایران، تحقیق حاضر به بررسی نقش موقعیت راهبردی قلمرو هوایی ایران در 

 افزایش وزن ژئوپلیتیکی ایران پرداخته است. 
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ای نهامبانی نظری تحقیق با استفاده از اطتعات کتابخ ،مرحله اول باشد. درتحلیلی می-، از نوع توصیفیاین تحقیق

 های مرتبط با هوانوردی، اطتعاتسپس با استفاده ازاطتعات سازمان شامل نشریات و کتب گردآوری گردیده و

 انجام شده است.ها دادهتهیة جداول و ها و بررسی متغیرها با استفاده از تکمیل گردید. تجزیه وتحلیل داده

 چارچوب مفهومی و نظری

 ریه ژئواکونومینظ

و ا هدر مخالفت با استدالل «ادوارد لوتواك»گذشته بود که فوکویاما « پایان تاریخ»حدود یک سال از انتشار نظریه 

وارد لوتواك اد را مطرح کرد.ی مفهوم ژئواکونوم« از ژئوپلیتیک تا ژئواکونومی»ای تحت عنوان در مقاله گیری وی،نتیجه

سرد در واقع نشان دهنده تغییر مسیر و حرکت از سوی ژئوپلیتیک در نشریه منافع ملی استدالل نمود که زوال جنگ 

مامی افراد ت ،توان گفت که بر اساس ادعای وید. به صورت ساده و کلی میبه سمت ژئواکونومی در دنیای سیاست بو

های نظامی در دنیای تجاری در حال جایگزین شدن با روشهای بازرگانی و ادند که روشحال حاضر بر این اعتقدر 

: به این صورت است «از ژئوپلیتیک تا ژئواکونومی»ختصه مقاله ادوارد لوتواك تحت عنوان باشند. سیاست می

یده ی گردهای نظامگزین روشهای اقتصادی جایفراد بشر بر این اعتقادند که روشرسد تمامی ابه نظر می ....امروزه»

نظامی  یهای فنهای غیرنظامی به جای پیشرفتآوریهای قابل مصرف به جای توان نظامی، نوو در همین راستا سرمایه

ای هارتباط بین تهدیدات و ائتتفدر حال حاضر با از بین رفتن . اندها قرار گرفتههها و پایگاو بازارها به جای پادگان

نماید. در عصر و دوره ژئواکونومی، ها حالت غالب پیدا میملکرد دولتها و کیفیات ژئواکونومی در عتنظامی، اولوی

بلکه وسایل مناقشه نیز بایستی اقتصادی باشد. در صورتی که منازعات و اختتفات تجاری منجر به بروز  ،نه تنها علل

شوند که  و فصل های اقتصادی حلتوسل به حربه بایستی از طریقهایی می، شنین درگیریدرگیری های سیاسی شود

 «ر خصوص صادرات و... اشاره نمودتوان به محدودیت واردات، در نظر گرفتن یارانه دها میاز جمله این حربه

   .(144-143 :1931رحیمی،)

عنی در دوران ی ده است.بعد از جنگ سرد، ژئوپلیتیک به ژئواکونومیک  در سیاست جهانی تبدیل ش ،به عقیده لوتواك 

االها های نظامی شده و لذا ما شاهد جهانی شدن اقتصاد، تجارت، سرمایه کهای تجاری جایگزین روشجدید، روش

ایم. در مقابل تصور و رویای فوکویاما در مورد غرب و بقیه جهان، لوتواك دوراندیشانه، و کاهش حاکمیت کشورها بوده

؛ در حالی که داند که در بخشی با هم همکاری خواهند کردهایی میجنگ سرد را متشکل از کشورجهان پس از 

ها از بخش ژئوپلیتیک به مسائل اقتصادی منتقل خواهد شد. او تأکید کرد که رقابت تجاری بین ها و رقابتدرگیری

در ژاپن( ( برای سد راه توسعه شر ) ا و ژاپن وجود دارد و غرب جدید )ایاالت متحده آمریکاایاالت متحده آمریک

 ؛باید ژاپن را نیز همانند شوروی مهار کردپیام لوتواك برای آمریکا این بود که  ،جهان فعالیت خواهد کرد. در واقع

ند زادی ژاپن خواهد شد و مثالی که میمستعمره اقتص ،زیرا اگر ژاپن را جزو خود دانسته و اندکی جلوی او کوتاه بیاید

( است که آمریکا بیشترین کسری 1380پن در زمان ریاست جمهوری ریگان )ژا مستعمره شدن اقتصادی آمریکا توسط
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ویاما کتفاوت نظریه لوتواك با نظریه فوکویاما این است که لوتواك برختف فوبودجه و تجارت را با ژاپن داشت. 

 .(143 -146 :انهم)نه رقابت نظامی و داندنگ سرد بر اساس رقابت اقتصادی میها را بعد از جکشمکش بین حکومت

 وزن ژئوپلیتیکی 

جمع  ،عبارت است از ثقل نیروها و عوامل مثبت و منفی موثر در قدرت ملی یک کشور. به عبارتی ،وزن ژئوپلیتیکی

باتی ثسوادی، فقر، سوانح طبیعی، بیبی. از آنجایی که برخی عوامل نظیر (1939:131نیا، )حافظجبری عوامل قدرت ملی

کنند و در نقطه مقابل، برخی عوامل نظیر سواد، درآمد سرانه باال، آن در قدرت ملی نقش منفی ایفا میایر سیاسی و نظ

بنابراین در  ند،کمی  فقدان سوانح، ثبات سیاسی، سطح علمی و تکنولوژیکی و نظایر آن نقش مثبت در قدرت ملی ایفا

یاسی، سرزمینی، سگانه )ر قدرت ملی در ابعاد مختلف نهر دوزن ژئوپلیتیکی، به نقش عوامل و متغیرهای موث برآورد

نقش  وردآ( باید توجه شود و در مدل برتکنولوژیکی، فضائی و فرامرزی-، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، علمیفرهنگی

و ری عوامل جمع جب ،برسد. از این رو یتربه نتیجه واقعی مثبت یا منفی آنها لحاظ گردد تا برآورد وزن ژئوپلیتیکی

نزلت آنرا ، موقعیت یک کشور و یا مباشد. وزن ژئوپلیتیکیمی تر، منطقیوزن ژئوپلیتیکی متغیرهای قدرت در برآورد

یکی، وزن ژئوپلیت گیریاندازه دردهد. ای نشان میتم ژئوپلیتیک جهانی و منطقهای از کشورها و یا در سیسدر مجموعه

گانه قدرت شامل  سرزمینی، های نهها و مولفهر مربوط به سرششمهپذیتغیرها و عوامل مثبت و منفی کمیتکلیه م

ش حوزه شوند. گسترلحاظ میتکنولوژیکی، فضائی و فرامرزی -، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، علمیسیاسی، فرهنگی

بر  رگذاریقدرت اثجغرافیایی است و نیز -که خود یک مفهوم فضایی نفوذ و به عبارتی مرزها و قلمرو ژئوپلیتیکی

شود امنیت ملی کشور تأمین شده، تهدیدات علیه آن کاهش یابد ، سبب میایهای بین المللی و منطقهفرآیندها و کنش

 نزلت ژئوپلیتیکیم ، رابطه مستقیمی باو از سوئی دیگر، منافع و اهداف ملی کشور تضمین و تأمین گردد. وزن ژئوپلیتیکی

سایر  شور بینمنزلت و اعتبار عمومی ک ،عنی هر شقدر وزن بیشتر باشدیای دارد. کشور در سیستم جهانی و منطقه

همان  ،و منزلت بیشتر افزایش یابدشود و هراندازه اعتبار تر بیشتر میتر، همتراز و یا کوشککشورها اعم از بزرگ

و  ها، اقداماتازیسعینی و ذهنی بر فرآیندها، تصمیم های جدید قدرت مرئی یا نامرئی برای اثرگذاریفرصتاندازه 

تواند به تدریج در آید و کشور میای و جهانی فراهم میهای مختلف محلی و همسایگی، منطقهرفتارها در مقیاس

 المللی محوری ایفا نماید.های جمعی قرار گیرد و نقش سیاسی و بینه مدیریت و رهبری فرآیندها و کنشجایگا

 یملّ قدرت

های مادی و معنوی که در ای از تواناییمجموعه»قدرت ملی عبارت است از  وان گفت،ت، میدر تعریف قدرت ملی

یت توانایی، قابلیت و ظرف در واقع، قدرت ملی،قلمرو یک واحد جغرافیایی و سیاسی به نام کشور یا دولت وجود دارد. 

ملی و تحصیل اهداف و منافع  یک ملت و یک کشور برای استفاده از منابع مادی و معنوی خود با هدف اعمال اراده

مهمترین کارکرد قدرت ملی کشورها، تأمین منافع ملی و حفاظت و بسط آن است. (. 143 :1973نیا، )حافظ« ملی است

دو ین این در ایجاد ارتباط ب وتابعی از سطح و کیفیت قدرت ملی آن کشور است  ،البته کیفیت و سطح تأمین منافع

رها است. هنر رهبران سیاسی کشو ،شود. استراتژید که از آن به استراتژی تعبیر میکنش میمتغیر، عامل مهمی ایفای نق

د به اهداف و منافع ملی خو ،کنند و از سوی دیگربلیت و سطح قدرت ملی خود نگاه میآنها از یک سو به توانایی، قا
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ند به طح و میزان قدرت ملی خود بتواناندیشند که شه تدبیری در پیش گیرند که از طریق سافکنند. سپس مینظر می

حداکثر دستیابی به اهداف و منافع ملی خود تحقق بخشند. بنابراین سه عنصر قدرت ملی، اهداف و منافع ملی و 

مارتین گتسنر جغرافیدان سیاسی،   (.134 :1939حافظ نیا، گذارند )ه یکدیگر مرتبطند و بر هم اثر میاستراتژی ملی ب

 :کندرا به شرح زیر معرفی می قدرت ملیعوامل 

 سرزمین، شامل: موقعیت، اندازه، شکل، وسعت، عمق استراتژیک، منابع طبیعی و بنیادهای زیستی. -1

: جنبه های کمی و کیفی نظیر تعداد، نسبت جنسی و سنی، نیروی نظامی ناشی از آن، مهاجرت، جمعیت، شامل -1

 یب ملت، نخبگان، نهادهای اجتماعی، طرز فکر و عتیق ملی.سطح سواد، توزیع ثروت، فقر، کیفیت ملت، ترک

حکومت، شامل ساختار، کارایی، مردمی بودن، مقبولیت عمومی، کیفیت مدیران و رهبران سیاسی، ستمت عملکرد،  -9

 قانون گرایی و...

حقیقات، گذاری، ترمایهد تجاری، علم و تکنولوژی، س: ثروت، تولید ناخالص ملی، ظرفیت تولید، مازااقتصاد، شامل -4

 صنعت، مهارت نیروی انسانی، مدیریت، کشاورزی، بانک، بیمه و...

ها، رادیو، تلفن، تلویزیون، مطبوعات و کاال، خدمات و عقاید، سطح آگاهی ارتباطات، شامل: حمل و نقل، جریان -3

 نشریات.

ها، لجستیک، دکترین نظامی، استراتژی و ه، آموزش، کیفیت فرماندهی، انگیزقوه نظامی، شامل: تجهیزات، نیرو -6

 های استراتژیک، شرکای استراتژیک.ستم اطتعاتی، بسیج نیرو، پایگاهتاکتیک، سی

کت در رتجارت بین المللی، روابط فرهنگی، مشارکت در توزیع و انتقال ذخایر توسعه، مشاروابط خارجی، شامل:  -7

 .موقعیت و پرستیژ بین المللیللی، های بین المسازمان ملل و سایر سازمان

 :کندبه این شرح بیان می ادیوید جابلنسکی عوامل قدرت ملی ر

 :امل طبیعی قدرت، شاملعو -1

 : موقعیت، آب و هوا، وسعت و اندازه و توپوگرافی که بر ظرفیت ملی تأثیر دارند.جغرافیا –الف 

 جمعیت : اندازه، روندها، ساختار و ... -ب

 مواد خام کشاورزی و دامی، معادن، مواد سوختی و کیفیت دسترسی و تهیه آن.: منابع طبیعی -ج

ظرفیت اقتصادی و توسعه، تکنولوژی عالی، رشد اقتصادی، تولید : اقتصاد -الف :درت، شاملعوامل اجتماعی ق -1

 ناخالص ملی، سیاست اقتصادی، روابط اقتصادی و...

 تی و غیره.: نیرو، تکنولوژی تسلیحاارتش و قوه نظامی -ب

 عوامل سیاسی: روحیه، شکل حکومت، طرز تلقی جمعیت، مدیریت و مهارت اداره. –ج 

 .عناصر روان شناختی، اخت  ملی، شخصیت و روح ملی، یکپارشگی ملی –د 
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قدرت ملی را به هشت جزء گذاران مکتب رئالیسم در روابط بین الملل، عوامل اصلی شالوده ، از پایههانس مورگنتا

موقعیت جغرافیایی، جمعیت، ظرفیت صنعتی، منابع طبیعی، روحیه ملی، خصوصیات ملی، کند که عبارتند از: م میتقسی

 آمادگی نظامی و کیفیت دیپلماسی. 

ور، طبیعت شمارد: مساحت کشا را به عنوان زیربنای قدرت برمیژئوپلیتیسین آمریکایی عوامل زیر ،نیکتس اسپایکمن

فقدان مواد اولیه، توسعه اقتصادی و صنعتی، قدرت مالی، تجانس نژادی، میزان انسجان  مرزها، جمعیت، وجود یا

 .(78 -103: 1934)عزتی،  اجتماعی، ثبات سیاسی و اخت  ملی

 مبانی جغرافیایی قدرت ملی

ایی افیهای قدرت در جغرافیای هر کشور قرار دارد و از همه مهمتر اینکه خصائص جغربخشی از عوامل و سرششمه

از این  .نندکنظامی بازی می گیری سایر عناصر قدرت نظیر قدرت اقتصادی، سیاسی وغالبا نقش بنیادین را در شکل

ای ههمه کسانی که در رابطه با سرششمهاز اهمیت خاصی در بررسی و تحلیل قدرت ملی یک کشور برخوردارند.  ،رو

 :1939ا، حافظ نی) اندفیایی آن بر قدرت ملی تأکید کردههای جغرابر تأثیر عوامل و ویژگی ،اندقدرت ملی بحث نموده

ند. اکشور به شمار آوردهموقعیت جغرافیایی یک کشور را مهمترین رکن قدرت ملی آن  ،برخی از نویسندگان .(174

موقعیت  ،اینان رکند. به نظور را جغرافیای آن کشور تعیین میاند که سیاست هر کشرخی از این هم فراتر رفته و گفتهب

روشندل، ) دهدثیر قرار میأجغرافیایی هر کشور کل سیاست نظامی و اقتصادی و نگرش سیاسی آن کشور را تحت ت

ف درباره عوامل و متغیرهای نظران و دانشمندان مختلبا متحظه الگوهای مختلفی که از سوی صاحب .(71: 1974

 :ارتباط با جغرافیا تأکید شده استمشخص بر موارد زیر در  به طور ،گذار بر قدرت ملی ارائه شده استتأثیر

موقعیت جغرافیایی شامل موقعیت استراتژیک، موقعیت ژئوپلیتیک و همسایگان، موقعیت ارتباطی، موقعیت اقلیمی  -1

 و...

 وسعت، شکل کشور، کیفیت فضا، توپوگرافی، عوارض درونی . پیرامونی کشور. -1

 آب، خاك، پوشش گیاهی و سایر منابع زیستی و غذایی.بنیادهای زیستی؛ شامل  -9

 زمینی؛ شامل منابع انرژی، منابع معدنی اعم از استراتژیک و غیراستراتژیک.منابع زیر -4

 (.176 :1939نیا، حافظکیفی، پراکندگی و نیروی انسانی )جمعیت و ملت؛ شامل وضع کمی و  -3

 های تحقیقیافته

 آسمان ایرانپروازهای عبوری از 

کشور ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی که دارد در شاهراه مواصتتی جهان قرار گرفته و به همین 

جهت از موقعیت ژئوپلیتیکی کانونی و خاصی برخوردار می باشد. برخورداری از بیشترین کشورهای همسایه، قرار 

آسیا به ویژه بزرگترین ذخائر انرژی جهان، برخورداری از امنیت گرفتن در منطقه حساس خاورمیانه و جنوب غرب 

مطلوب و... باعث گردیده بسیاری از شرکت های هواپیمایی دنیا از آسمان ایران برای عبور پروازهای خود که به لحاظ 

سائلی از قبیل روز ماقتصادی نیز با توجه به کوتاه ترین مسیر به صرفه می باشد استفاده نمایند. در کنار این موارد، ب

طر های سیاسی قبروز جنگ در کشورهای عرا  و سوریه، سرنگونی یک فروند هواپیمای مسافربری در اکراین، تنش
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ای هو نظامی هند و پاکستان و ناامنی های سیاسیخلیج فارس به ویژه عربستان، تنش با کشورهای حاشیه جنوبی

ای ه. در کنار فرصتدر شرکت های هواپیمایی جهان گردیده است موجود در افغانستان باعث تقویت این رویکرد

ایی های هواپیمباعث تغییر رویکرد برخی از شرکت های اعمالی از سوی ایاالت متحده علیه ایران نیزمذکور، تحریم

ی حمل و اولی با توجه به صرفه اقتصادی بسیار مطلوب آسمان ایران بر ،جهان برای استفاده از آسمان ایران گردیده

نقل هوایی بین المللی، این نامتیمات تأثیرات منفی کمی در این خصوص داشته به نحوی که در حال حاضر به صورت 

در مواقعی که بیشتر عوامل  نمایند کهاز عبوری از آسمان ایران تردد میپرو 1000تا  800میانگین در شبانه روز بین 

البته ذکر این نکته نیز الزامی  سورتی نیز رسیده است. 1000وری به بیش از ساز وجود داشته تعداد پروازهای عبزمینه

ور به مجباست که با توجه به شکل ظاهری و وسعت زیاد کشور ایران، بسیاری از پروازها حتی به مقدار کوتاه نیز 

  :باشدیر میز آسمان ایران شامل موارد زدر حال حاضر پروازهای عبوری ا باشند.عبور از آسمان ایران می

 تمام پروازهای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به مقصد آسیای میانه، روسیه و قفقاز و بالعکس . -1

بخشی از پروازهای کشورهای حاشیه خلیج فارس به مقصد کشورهای جنوب، جنوب شر  و شر  آسیا و  -1

 بالعکس.

ورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، کشورهای جنوب، بخشی از پروازهای از مبدا کشورهای اروپایی به مقصد کش -9

 جنوب شر  و شر  آسیا و بالعکس.

 پروازهای از مبدا و به مقصد کشورهای هم مرز شرقی و غربی با ایران  -4

 آمار پروازهای عبوری از آسمان ایران .1جدول 

 
 1933، کشور ها و ناوبری هواییشرکت فرودگاه: تارنمای منبع

و  1983آمار مندرج در جدول باال کامت مشخص می باشد، پروازهای عبوری از آسمان ایران از سال  همانگونه که از

به اوج خود رسیده  1936و  1933، 1934، 1939رشد صعودی قابل توجهی داشته به نحوی که در سال های به بعد 

 :این افزایش آماری به این شرح استعلل است. 

 ی و ناوبری هوایی در ایرانهای فرودگاهتوسعه زیرساخت -1
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 افزایش مسیرهای پروازی در آسمان ایران -1

و به تبع آن اعتم ممنوعیت پروازی برفراز این  بروز جنگ و ناامنی در کشورهای عرا  و سوریهپیدایش داعش و -9

 دو کشور از سوی نهادهای بین المللی از قبیل ایکائو و شورای امنیت هوانوردی اروپا

 حمایت جمهوری استمی ایران از قطر و  عربستان سعودی وقطر میان ش سیاسی بروز تن -4

 برای جامعه جهانی  کشوراثبات بیش از پیش امنیت پایدار در ایران و به تبع آن امنیت آسمان  -3

 67ممنوع،  پرواز منطقه 14 کاهش تعداد مناطق پروازی دارای محدودیت نظامی و امنیتی ) در حال حاضر تعداد -6

وجود دارد که این مقدار در پنج سال قبل  منطقه احتیاطی در فضای کشور 31منطقه خطر و  33محدود، پرواز منطقه 

 .منطقه بوده است( 109و  101، 63، 11به ترتیب : 

 ایهافزایش جهانی هزینه های حمل و نقل هوایی با افزایش قیمت سوخت هواپیماها و... و به تبع آن استقبال شرکت -7

  .بر و با صرفه اقتصادیهواپیمایی جهان در استفاده از آسمان ایران به عنوان مسیر میان

 ایران از پروازهای عبوری زایی جمهوری اسالمیدرآمد

کشور ایران به دلیل وضعیت بسیار مناسب جغرافیایی، بر سر شهار راه ترانزیتی دنیا قرار دارد، درآمد حاصل از ترانزیت، 

وابستگی کشورهای دنیا به مسیرهای مختلف ترانزیتی  .سیار بزرگ و یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی استظرفیتی ب

ای دریایی و هوایی ایران موضوعی است که اگر بتوانیم به درستی از آن بهره ببریم، به اندازه درآمدهای ریلی، جاده

تر با شد، هدفی که ضرورت دارد هر شه سریعنفتی برای کشور عایدی دارد و موجب کاهش اتکا به نفت خواهد 

با توجه به اینکه طبق تأکیدات مقام معظم رهبری موضوع اقتصاد  .های بلندتری به سمت تحقق آن گام برداریمگام

اتکاء به درآمدهای غیرنفتی را پیگیری کنیم، حتی اگر قیمت نفت هم  مقاومتی باید در دستور کار باشد، الزم است

 به دنبال درآمدهای دیگر باشیم و در این راستا کشفباز باید در راستای حذف اقتصاد نفتی، افزایش یابد، زمانی باز 

در بخش حمل و نقل هوایی کسب درآمد ارزی از محل  .های کشور و استفاده از آنها امری ضروری استمزیت

 .ستا در پیوند با ژئواکونومی اقتصاد مقاومتی ها برای کشور و نماد کاملپروازهای عبوری، یکی از بهترین درآمدزایی

بور های هواپیمایی دنیا جذابیت باالیی دارد؛ ععبور از آسمان ایران به دلیل امنیت باال و کوتاه کردن مسیر، برای شرکت

هر پرواز  ،المللیبر اساس مقررات بین .کنداین هواپیماها بر فراز آسمان کشور نیز درآمد ارزی مناسبی عاید کشور می

ها عبوری از آسمان کشور بر اساس میزان ماندگاری در آسمان و وزن هواپیما مکلف است مبلغی را به شرکت فرودگاه

های دریافتی از های پروازی توسط سیستم عوارض عبوری پردازش شده و با کمک دادههمه طرح اطتعات .بپردازد

شود، طی شده بر روی فضای ایران، مقدار عوارض آن محاسبه میمرکز کنترل و با نسبتی از وزن هواپیما و مسافت 

کشور ایران  .بنابراین افزایش تعداد پروازهای عبوری از آسمان کشور به معنای افزایش درآمد ارزی ایران خواهد بود

 ی در محدودهوزن هواپیما و مسافت عبور خود در ازاء  نیز نظیر دیگر کشورها، برای عبور پروازهای خارجی از آسمان

ها و ناوبری هوایی ایران، هزینه طبق اعتم قبلی شرکت فرودگاه .کندآسمان کشور، از خطوط هوایی هزینه دریافت می

تومان  4100شهار هزارم دالر در هر کیلومتر است؛ مثت اگر نرخ برابری دالر حدود  برای هر یک تن وزن هواپیما،

برای هر کیلومتر  تومان 1668های خارجی ها از ایرالینهواپیما، شرکت فرودگاهباشد، در ازای هر هزار کیلوگرم وزن 
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خط  980فرض کنید یک ایرباس ای .کندکشور هزینه دریافت می  در حریم هوایی ایران، پیش از ورود به آسمان

لند هنگام ب زن تکمیل،پیکر، با مسافر و مخرود این هواپیمای پهنهوایی امارات از مبدا وین در اتریش به دوبی می

تن وزن دارد هواپیما در کریدور پروازی این مسیر از روستای دوستان در شمال غربی ایران  330شدن از باند حدود 

ل کیلومتر، حا 1700پیماید، یعنی مسافتی حدود تا جزیره سیری در خلیج فارس را در حریم هوایی ایران می

شود رقمی می تومان 1668)مسافت طی شده به کیلومتر(، در رقم  1700در )وزن هواپیما به تن(  330ضرب حاصل

 .هزار تومان درآمد 830میلیون و 16بیش از 

پروازهای  بنابر اعتم مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری، میزان درآمد جمهوری استمی ایران در سال های اخیر که

 میلیارد تومان 1800میلیارد تومان و حداقل درآمدزایی نیز مبلغ  1300 به اوج خود رسیده ، مبلغ عبوری از آسمان ایران

می باشد. با تیرگی روابط قطر با کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی و از طرفی ناامن بوده کشور عرا  در سال 

پروازهای قطری  و به تبع آن، ناامنی آسمان این کشور و همچنین حمایت های جمهوری استمی ایران از این کشور،

مجبور شدند برای تردد به شمال آفریقا و اروپا از آسمان ایران استفاده نمایند که این موضوع باعث گردید فقط در 

با توجه به اینکه بیشتر )  میلیارد تومان باشد 31، درآمدزایی ایران از محل پروازهای عبوری قطری مبلغ 1936سال 

فروند هواپیمای متعلق به قطر ایرویز  173از مجموع  910و ایرباس  777بویینگ هواپیماهای متعلق به قطرایرویز، 

و  800هزار و  931بودن، به ترتیب مدل هواپیما هنگام برخاستن از باند در صورت پر 1هستند، همچنین وزن این 

 ال غرب ایران وفارس تا شمکیلوگرم است و نیز با توجه به اینکه مسافت جنوب خلیج 879هزار و  961همچنین 

طور تقریبی، میانگین شود، بهکیلومتر برآورد می 300ورود هواپیماهای قطری به آسمان ترکیه، کمی بیش از هزار و 

هزار تومان به ازای هر هواپیما خواهد بود. با  310میلیون و  8های ایران از هر سورت پروازی، درآمد شرکت فرودگاه

سورت پروازی به آسمان  100های قطری به آسمان ایران، روزانه مسیر پروازی ایرالینتوجه به اینکه در صورت انتقال 

میلیون تومان  700ساعت، یک میلیارد و  14ها از این انتقال مسیر، در هر شود، درآمد شرکت فرودگاهایران منتقل می

 شودمیلیارد تومان برآورد می 31ردازند، پها بابت تردد از آسمان ایران میای که قطریاست. براین اساس، شارژ ماهانه

ها در اظهاراتی اعتم کرد که مبلغ درآمد حاصل از پروازهای عبوری در سال شندی پیش مدیرعامل شرکت فرودگاه .(

میلیارد تومان بوده است، اما در نشست خبری شهارمین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته که در  1800 ،1937

میلیارد تومان  1700، 1937ها از پروازی عبوری در سال اواخر آذر برگزار شد، اعتم کرد که درآمد شرکت فرودگاه

قع براساس جدیدترین آمار رسمی اعتم شده از دروا  .درصد کاهش داشته است 14حدود  36بوده که نسبت به سال 

میلیارد تومان نسبت به آمار شندی  100ها، درآمد این شرکت از پروازهای عبوری سوی مدیرعامل شرکت فرودگاه

پیش او کاهش داشته این تفاوت در شرایطی است که اتکای مالی این شرکت برپایه درآمدهای حاصل از پروازهای 

ها و درصد درآمدهای شرکت فرودگاه 68، ویمیلیارد تومان هم رقم کمی نیست، به گفته  100 عبوری قرار دارد و

درصد هم  3 درصد حاصل از ارایه خدمات فرودگاهی و حدود 10ناوبری هوایی ایران حاصل از پروازهای عبوری، 

 حاصل واگذاری اماکن است. 
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 و و شهارصد میلیون هفده ریال ) 000/000/190/160/449/17بر  بالغ منابع حیث از کشور کل 1938 سال بودجه

میلیارد تومان به عنوان  1300که با احتساب مبلغ  (میلیون  سی و دویست و میلیارد شصت و یکصد و هزار سه و شهل

درصد از بودجه کل کشور را تشکیل  14/0حداکثر درآمد ایران از پروازهای عبوری مشخص می شود این مبلغ تنها 

از محل صادرات  1938همچنین درآمد پیش بینی شده کشور در بودجه سال  .بسیار ناشیز استرقمی ه می دهد ک

 83هزار میلیارد تومان پیش بینی گردیده که تقریبا  119نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فروش داخلی، مبلغ 

ت باید به این نکته توجه داشت که استخراج نفدرآمد حاصله از محل پروازهای عبوری می باشد که البته حداکثر برابر 

و گاز طبیعی هزینه های زیادی به دنبال دارد و از طرفی فروش آنها نیز همواره با حواشی زیادی در سطح بین المللی 

 می همراه است که موجبوصول نشدن به موقع مطالبات از کشورهای طرف قرارداد  و از قبیل تحریم در خریدو ... 

دوازده  النیبا به نتیجه رسیدن مذاکرات طو اد کشور را در صورت وابستگی به نفت بسیار آسیب پذیر نماید. شود اقتص

شامل شین، فرانسه، روسیه، انگلیس، ایاالت  3+1) اتحادیه اروپا و گروه  هسته ای ایران با قدرت های جهانی ساله

فق بر سر لغو بخش قابل توجهی از تحریم های ظالمانه و تنظیم موافقت نامه برجام و توا متحده آمریکا و آلمان (

این امید در دولتمردان زنده شد که ،  19/04/1934در مورخه  قدرت های بزرگ جهانی علیه جمهوری استمی ایران

می توان با خریداری نمودن هواپیماهای مسافربری جدید و به روز، ناوگان هوایی کشور را بازسازی و احیا نموده و 

ته البمدزایی ناشی از حمل و نقل هوایی را به دومین منبع درآمدزایی ارزی جمهوری استمی ایران تبدیل نمود که درآ

های مذاکره به ویژه ایاالت متحده آمریکا، عمت بسیاری از توافقات مندرج در برجام با بدعهدی و نقض پیمان طرف

د شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی در پروازهای داخلی در ادامه آمار عملکرو لغو تحریم ها اجرایی نگردید. 

 گردد.می به عنوان یکی از منابع درآمدزایی کشور ذکرو بین المللی  

شرکت هواپیمایی داخلی شامل ماهان ایر، آسمان، ایران ایر، ایران ایرتور، آتا، کیش ایر،  16تعداد  1937در سال 

پست  وقشم ایر، پویا ایر، وارش، ساها و سپهران مبادرت به حمل مسافر، بار  زاگرس، تابان، کارون، معراج، کاسپین،

 اند.در فرودگاه های کشور نموده

 های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلیمقایسه عملکرد شرکت .2ول جد
 درصد رشد ساالنه 1931سال  1931سال  شاخص ردیف

 -1/19 180891 108906 تعداد پرواز 1

 -16 13311348 19701390 مسافر 2

 1/1 11376 11911 (بار )تن 9

 -7/47 1161 1411 (پست )تن 4

 (1933، )منبع: تارنمای سازمان هواپیمایی کشوری

شرکت هواپیمایی داخلی شامل ماهان ایر، آسمان، ایران ایر، ایران ایرتور، آتا، کیش ایر،  19تعداد  1937در سال 

ر فرودگاه د بین المللی کاسپین، قشم ایر و پویا ایر مبادرت به حمل مسافر، بار و پست زاگرس، تابان، کارون، معراج،

 .اندهای کشور نموده

 مقایسه عملکرد شرکت های هواپیمایی ایرانی در پروازهای خارجی .9جدول 
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 درصد رشد ساالنه 1931سال  1931سال  شاخص ردیف

 -1/13 97478 46908 تعداد پرواز 1

 -7/16 3341310 6639081 مسافر 2

 -3/10 41867 48108 بار ) تن ( 9

 9/11 1131 1094 پست ) تن ( 4

 1933، منبع: تارنمای سازمان هواپیمایی کشوری

شرکت هواپیمایی خارجی شامل ترکیش ایر، امارات، قطر ایرویز، ایرعربیا، فتی دبی، اطلس  41تعداد  1937در سال 

تان سعودی، پگاسوس، کرندون، عمان ایر، آزال، اتریشی، آئروفلوت، آلیتالیا، فری برد، جت، لوفت هانزا، عراقی، عربس

شاینا ساترن، کم ایر، جزیره ایرویز، اوکراین اینترنشنال، کویتی، ایژین، تاجیکستان، جرمنیا، سان اکسپرس، تیل ویند، 

ایرویز، آستانا، نورد ویند، ایر آرمنیا، شام  جورجین ایرویز، ایرآسیا ایکس، ایر فرانس، برتیش ایرویز، ك.ال.ام، تای

مل سافر، حوینگز، ستم ایر، براوو ایرویز، انور ایر و مای وی در فرودگاه های بین المللی کشور خدمات جابجایی م

 اند.بار و پست ارائه نموده

 مقایسه عملکرد شرکت های هواپیمایی خارجی در پروازهای بین المللی .4جدول 
 درصد رشد ساالنه 1931سال  1931سال  شاخص ردیف

 -3/10 91117 40411 تعداد پرواز 1

 -1/11 4131813 3983811 مسافر 2

 3/1 30931 43631 بار ) تن ( 9

 8/19 1373 1984 پست ) تن ( 4

 1933، منبع: تارنمای سازمان هواپیمایی کشوری

 های راهبردی قلمرو هوایی ایرانمزیت

مریکا آ نظامی عین االسد ایاالت متحده به پایگاه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقتب استمی شکیدر پی حمله مو

در پاسخ به ترور سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی در  18/10/1938بامداد مورخه  0110در ساعت  در کشور عرا 

 176با  اوکراینی مسافربری هواپیمایو همچنین ساقط شدن در حوالی فرودگاه بغداد  19/10/1938بامداد مورخه 

خطای انسانی در  اصابت موشک سپاه ناشی از به دلیل 18/10/1938مسافر در ساعت حدودا شش بامداد مورخه 

داشت ) شکل شماره حاکی از کاهش تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران  شواهد، فرودگاه امام خمینی )ره( حوالی 

، شرا دیتعداد پروازهای عبوری به سطوح قبلی خود باز گرد شت شند روزذپس از گو  بودهنای که پایدار مساله (،1

تر شدن مسافت پرواز با عبور کم دو مزیت برای پروازهای خارجی دارد. نخست، کوتاهکه عبور از آسمان ایران دست

به معنی مصرف کمتر سوخت و که  های پرواز با عبور از آسمان کشورماندوم، کاهش هزینه .از آسمان ایران است

عربستان، عرا  و در این روزها، آسمان کشورهای های پرواز خواهد بود. استهتك کمتر و در نتیجه کاهش هزینه

افغانستان جایگزین کریدور هوایی کشورمان شدند، این در حالی است که نرخ عبور از آسمان عرا  یا افغانستان ثابت 

ه شود، اما هزینو مدت زمان عبور از آسمان این کشورها نیز در هزینه نهایی محاسبه نمیای که مسافت به گونهاست، 
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های خارجی از نظر اقتصادی جذاب دیگری دارد که عبور از آن را برای ایرالین روش محاسبهعبور از آسمان ایران 

فزایش پروازهای عبوری از آسمان ایران دوباره شاهد ابا فروکش کردن جو امنیتی از آسمان کشور، کند. از این رو، می

  .بودیم

مبنی بر اصابت موشک بر هواپیمای  جمهوری استمی ایران پس از صدور و انتشار بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح

طور رسمی اعتم کردند های هواپیمایی خارجی بهبه دلیل خطای انسانی، شمار زیادی از شرکت 797اوکراینی بویینگ 

های جانی و روانی این خطای انسانی قابل کنند. هر شند که هزینهخود را از فضای آسمان ایران خارج می که فعالیت

های اقتصادی آن هم ششم پوشی کرد. در شرایطی که درآمدهای توان از هزینهگذاری و جبران نیست، اما نمیارزش

رسد، های بانکی به کشورمان نمیبه دلیل تحریمو پول فروش حداقلی نفت هم  هحاصل از فروش نفت به حداقل رسید

ه طوری کی را از اقتصادمان باز کند بهاتواند گرهدرآمدهایی مانند پروازهای عبوری از فضای آسمان کشورمان هم می

ها و ناوبری هوایی با منابع حاصل از این درآمد که رقم کمی هم نیست، توانسته بارها مطرح شده شرکت فرودگاه

های مالی مقطعی وزارت راه و شهرسازی را جبران کند وگرنه همین کسری باید از منابع دیگری خارج از کسری

پس از سقوط هواپیمای اوکراینی در محدوده فرودگاه حضرت امام به دلیل اصابت موشک  .شدمیوزارتخانه تامین 

شماره ن کاهش آماری به وضوح در جدول که ای خالی شده شاهد آن هستیم که آسمان کشورمان از پروازهای عبوری

ایی های هواپیمشورمان در جریان خروج شرکتاگر بخواهیم بدانیم به علت این سانحه هوایی، ک کامت مشهود است.  1

های عبور از فضای آسمان کشورها در سطح تعرفه .به ادامه مطالب توجه نمائید بینداز فضای آسمانش شقدر زیان می

های فرودگاهی و خدمات ناوبری برای هر کشوری تعیین ایکائو و براساس این سند تعرفه 7100ق سند المللی طببین

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و  69شود. در ایران براساس آیین نامه اجرایی ماده ها اعتم میو به ایرالین

مان ایران تعریف شده است. نرخ هر پرواز عبوری مصرف آن در موارد معین، فرمولی برای تعرفه عبور هواپیماها از آس

آف )برخاستن( یعنی هر تن آن ضرب در شهار هزارم دالر و ضرب در براساس حداکثر وزن هواپیما در زمان تیک

 100 ترین مسیر عبور هواپیما از ایرانشود که براساس این فرمول قیمت کوتاهمسافت طی شده )کیلومتر( تعیین می

های عبوری های فنی در ایران فرود آیند، در هزینهال اگر هر یک از این هواپیماها برای انجام سرویسح  دالر است.

درصدی  90تن شامل حال تخفیف  130شود. همچنین هواپیماهای با وزن بیش از میدرصد تخفیف داده  30آنها 

دالر  800از از آسمان ایران کمتر از صنعت هوانوردی، متوسط درآمد هر پرو انکارشناس اذعانبراساس   شوند.می

کند. حداقل درآمد پرواز در روزهای عادی از فضای آسمان ایران عبور می 800 احدودبه طور میانگین نیست و روزانه 

. حال این درآمد برای یک شرکت است میلیون دالر 930تا  900های عبوری در سال شیزی حدود کشورمان از پرواز

راه و شهرسازی در شرایط کاهش منابع دولت با به حداقل رسیدن درآمدهای نفتی رقم قابل زیر مجموعه وزارت 

ترین هصرفترین و بههای خارجی، کریدور هوایی ایران نزدیکشود. در شرایطی که به اذعان ایرالینتوجهی محسوب می

غییر ها مسیر تردد خود را تی از ایرالینشود اما در شرایط فعلی بسیارمسیر برای عبور هواپیماها در منطقه محسوب می

حال  اند.اند و فضای آسمان کشورهایی مانند عرا ، افغانستان، پاکستان و عربستان جای کریدور ایران را گرفتهداده

دالر است.  400دالر و  973، نرخ عبور هواپیما از آسمان عرا  و افغانستان ثابت و به ترتیب 7100اینکه طبق سند 
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 گر هواپیمایی بخواهد حتی مسیر کوتاهی را از آسمان این کشورها طی کند که این رقم در فضای آسمان ایرانیعنی ا

. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که دالر بپردازد 400باید در آسمان عرا  و افغانستان نزدیک به  ،دالر است 100

با فرصت به وجود آمده از فروکش  عرا  دولتحال حاضر  با توجه به اهمیت این منبع درآمدزایی برای کشورها، در

به ویژه شرکت های  ی عربیبا اخذ یک سوم هزینه قانونی از برخی از کشورها داعش، نابودینسبی جنگ داخلی و 

 ،باشدمن میشورای هوانوردی اروپا کماکان ناا ایکائو و هواپیمایی قطری و علیرغم اینکه آسمان این کشور بنابر اعتم

)  که این اقدام به کاهش پروازهای عبوری از آسمان ایران انجامیده است به دنبال درآمدزایی از این طریق است اما

 .( 6دارد ) شکل شماره  ای امنیتی کشور عرا  وضعیت شکننده بی ثباتیاین روند با توجه به  اما .(9و  1 هایشکل

مریکا، حجم پروازهای عبوری از آسمان آها میان ایران و تنشو شند روز پس از افزایش  1938اواسط تیر ماه سال 

اما اواخر آذرماه، با  .کردپرواز از آسمان ایران عبور می 840پرواز رسید، درحالی که پیش از آن، روزانه  800ایران به 

، مدیرعامل ( 1شکل شماره) ها و ناوبری هوایی ایرانماه از آمار منتشرشده از سوی شرکت فرودگاه ششگذشت حدود 

پرواز در روز از آسمان کشورمان خبر داده است. پس از سقوط پهپاد جاسوسی  300این شرکت از رشد پروازها و عبور

مریکا مبنی بر ممنوعیت پرواز بر فراز آسمان خلیج فارس و آمریکا در خلیج فارس و نوتام )اطتعیه هوانوردی( آ

ور کاهش یافت اما با گذشت یک هفته از انتشار نوتام، میزان پروازهای ایران، تعداد پروازهای عبوری از فضای کش

های هواپیمایی متوجه شدند که آسمان ایران کماکان امن است، عبوری از فضای کشور مجددا افزایش یافت و شرکت

ن مدت زماهای خارجی صرفه بیشتری دارد شون ضمن آنکه از نظر اقتصادی هم عبور از آسمان ایران توسط ایرالین

ماهه تابستان و پاییز سال جاری و  6البته بهبود پروازهای عبوری از آسمان ایران طی  یابد.پرواز برای آنها کاهش می

 پرواز عبوری داشتیم.  1000پرواز در روز، در شرایطی رخ داد که در سال گذشته روزانه  300ثبت 

 11/11/1931وط هواپیمای اکراینی در تاریخ کاهش پروازهای عبوری از آسمان ایران پس از سق .1شکل 
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 با داعش پروازهای عبوری از آسمان ایران در زمان فروکش کردن جنگ .9شکل 

 
 www.flightradar24.com: منبع 

پس از حمالت هوایی و موشکی نیروی های نظامی آمریکایی و پروازهای عبوری از آسمان ایران  .4 شکل 
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 921... تبیین نسبت موقعیت راهبردی هوایی

 رجینقش موقعیت راهبردی هوایی ایران در سیاست خا

ر ایران تشریح گردید بیشت و موقعیت راهبردی هوایی آنچه که تاکنون در خصوص پروازهای عبوری از آسمان کشور 

د به این بایبه اهمیت بهره برداری های ژئواکونومیکی این پهنه جغرافیایی به عنوان یک موهبت الهی اشاره داشت. اما 

نومیکی در پیوند با سیاست خارجی و روابط بین الملل جمهوری نکته توجه داشت که این بهره برداری های ژئواکو

با توجه به قابلیت های ژئوپلیتیکی، جغرافیایی و خاص ایران معنا و تجلی می یابد. با توجه به شرایط استمی ایران 

 گرفتن همهخاص جمهوری استمی ایران در منطقه و نظام بین الملل، لزوم تعامل با سایر کشورهای جهان با در نظر 

توانمندی ها و قابلیت های ذکر شده بسیار حائز اهمیت می باشد و برای برقراری هرشه بیشتر این روابط باید با تکیه 

یت در پیوند با موقعموقعیت راهبردی هوایی ایران بر توسعه پایدار اقتصادی و امنیتی اقدام نمود. تأثیراتی که 

تجهیزات ، عمرانیبا فراهم نمودن زیرساخت های الزم) ستمی ایراندر روابط خارجی جمهوری اژئواکونومیکی 

 ت:اس، به این شرح گذارد..( میفنی،امنیت پایدار و .

  سازنده با نهادهای مهم بین المللی از قبیل ایکائو و یاتا و همکاری تعامل-1 

 یکدیپلمات ان ایران و تعمیق روابطتعامل با کشورهای مختلف جهان به منظور تردد هواپیماهای آنها از فراز آسم -1

کنترل ترافیک هوایی و هدایت  کنترل مرزهای هوایی، تعامل با کشورهای همسایه با توجه به تعدد همسایگان در-9

  هواپیماهای عبوری

 کم اثر کردن تحریم های اقتصادی علیه جمهوری استمی ایران -4

 موجوده از ظرفیت های بالقوه منطقه با استفاد هواییتبدیل شدن ایران به هاب -3

بهره برداری بهینه از سیر جهانی شدن با توجه به اینکه بسیاری از شرکت های هواپیمایی بزرگ و موثر جهان  -6

 می باشند.ن بوده و تابع سیاست های دولت ها غیردولتی و خصوصی

 توسعه اقتصاد ملیدر راستای کمک به استفاده بیش از پیش از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی  -7

نشان دادن فرهنگ، تمدن و هویت کهن ایرانی به سایر ملل و ایجاد بسترهای ژئواکونومیکی مهم دیگر به ویژه  -8

 صنعت توریسم و گردشگری    

تبادل توانمندی ها، تجربیات و دستاوردهای مرتبط با حمل و نقل هوایی با سایر کشورهای جهان و گسترش و  -3

 بطتعمیق این روا

 و دستاورد علمی پژوهشی  گیرینتیجه

د توجه باشد که همواره مورر به فرد ژئوپلیتیکی این کشور میموقعیت راهبردی هوایی ایران متأثر از موقعیت منحص

های ژئوپلیتیکی ایران باشد. مهمترین مولفههد بود، میای بوده، هست و خواقدرت های جهانی و همسایگان منطقه

، قرار داشتن در شاهراه مواصتتی شر  و غرب و شمال و جنوب، وسعت : موقعیت جغرافیایی کانونیعبارتند از

های هارتلند ذخایر انرژی جهان. این مولفهجغرافیایی زیاد، برخورداری از همسایگان متعدد، قرار داشتن در منطقه 

 وجهی در جهانبسیار مهم در کنار امنیت پایدار سرزمینی کشور ایران باعث گردیده آسمان ایران از اهمیت قابل ت
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توان گفت اقع نگردیده و میبرخوردار باشد که البته این حساسیت ویژه به خوبی توسط مسئولین ذیربط مورد توجه و

می ایران به ارمغان به نوعی مغفول مانده است. مهمترین مزیتی که این موضوع می تواند برای کشور جمهوری است

در حال حاضر و علیرغم تأکیدات مستمر مسئولین عالی رتبه نظام جمهوری باشد. های ژئواکونومیکی میبیاورد، مزیت

انداز توسعه بیست ساله کشور، ولی کماکان بخش عمده ای از بودجه ساالنه کشور بر شماستمی ایران و مفاد سند ش

یران تک تصاد اگردد. این موضوع باعث گردیده اقع وابسته به آن تعریف و تنظیم میمبنای درآمدهای نفتی و صنای

ین وضعیت اای دارد. نمونه بارز و عینی باشد و وضعیت شکنندهپذیر میلی شود که به تبع بسیار نیز آسیبمحصو

باشد که تبعاتی از های جهانی علیه جمهوری استمی ایران میهای گسترده اقتصادی قدرتشکننده در اعمال تحریم

بازارهای جهانی با اعمال نفوذ قدرت های بزرگ سیاسی و اقتصادی  قبیل کاهش فروش نفت، نوسانات قیمت نفت در

(، صادر کننده نفت )اوپکو در رأس آنها آمریکا در سطح بین المللی به ویژه در تصمیم گیری های سازمان کشورهای 

 ارد. ل دهای بانکی و کاهش مشتریان نفتی ایران را به دنباهای نفتی ایران با توجه به تحریموصول نشدن درآمد

ای هدر پیوند با مزیتبنابراین و با توجه به آنچه که گفته شد، موقعیت راهبردی هوایی کشور ایران می تواند 

ا را به هکشور پس از نفت تبدیل شود تا اثرگذاری تحریمژئواکونومیکی به یکی از اصلی ترین منابع درآمدزایی ارزی 

پردازان وجود دان و نظریهدرت ملی دیدگاه های مختلفی از دانشمندر خصوص عوامل قطور قابل توجهی کاهش دهد. 

یده که عبارتند از موقعیت دارد اما در این دیدگاه ها شندین عامل به عنوان سرششمه های اصلی قدرت ملی ذکر گرد

هایی یافته از یکی، توانمندی نظامی و امنیتی. یت فضا، اقتصاد قوی، روابط خارجیی، وسعت سرزمینی و کیفجغرافیای

، نقش بسیار موثر موقعیت راهبردی هوایی ایران در پیوند با امنیت پایدار سرزمینی در در این تحقیق تشریح شد که

های قدرت ملی معرفی های مذکور به عنوان سرششمه اقتصاد و سیاست و روابط خارجی کشور بود. از طرفی مولفه

شده هر شه بهتر و بیشتر بتوان از این عوامل استفاده نمود در واقع به همان  شده اند، بنابراین و با توضیحات ارائه

ابد. در واقع درآمدزایی هر شه بیشتر از طریق افزایش پروازهای عبوری از یوزن ژئوپیلیتیکی کشور ارتقا می نسبت

تصاد و توسعه پویا و یک سو و تبدیل شدن کشور ایران به هاب هوایی و حمل و نقلی منطقه که در واقع در آن اق

اعث بمنجر به افزایش وزن ژئوپلیتیک کشور که در نهایت  ،باشدر و روابط خارجی کارآمد مستتر میپایدار، امنیت پایدا

داد زیاد ، وسعت سرزمینی و تعتوجه به موقعیت جغرافیایی کانونیبا در واقع،  گردد.ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی می

بسیاری از  ه اقتصادی انتخابن با داشتن امنیت باال و به عنوان یک مسیر میانبر و با صرفهمسایگان، فضای کشور ایرا

ی، اهای مورد نیازو شرایط خاص منطقههای اخیر با توسعه زیرساختباشد که در سالمی های هواپیمایی جهان شرکت

پرواز از آسمان  800انگین، روزانه تعداد تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران رشد فزاینده ای داشته که به طور می

بنابر اعتم مسئولین ذیربط، این پروازهای عبوری تاکنون درآمدزایی بسیار خوبی برای کشور به نمایند. می ان عبورایر

های راهمیلیارد تومان در یک سال بوده است.  1300همراه داشته که بیشترین درآمد کسب شده از این طریق، مبلغ 

نی برای افزایش پروازهای عبوری و به تبع آن درآمدزایی بیشتر وجود دارد. بهسازی، تکمیل و گسترش گوناگو

افزایش فرودگاه ها، کاهش مناطق پرواز ممنوع، افزایش مسیرهای پروازی های مرتبط با حمل و نقل هوایی ) زیرساخت

تفاده یک سو و اس ( ازسازی ناوگان هوایی کشور و...، نوها و تجهیزات ناوبری هوایی به روزسامانهمستقیم، استفاده از 
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سیار تصادی در تحقق این مهم بهای دیپلماتیک و توسعه سطح تعامتت بین المللی به ویژه دیپلماسی اقاز ظرفیت
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 .113-134 صص
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 .، ژئوپولیتیک در قرن بیست و یکم، تهران : سمت(1934)، عزتی، عزت اهلل

 .: سمتولیتیک، تهران(، ژئوپ1937هلل، )عزتی، عزت ا

 .های مرزی و مرزهای بین المللی ایران، تهران: سمت(، سیاست1936مجتهدزاده، پیروز، )

 ،هایی برای ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال شهاردهم، شماره دوم(، تبیین مفهوم ژئواکونومی )اقتصاد ژئوپلیتیکی( و توصیه1938مختاری هشی، حسین )

 .36 – 81 صص

 .، ایران و تحوالت ژئواکونومی، تهران: دانشگاه آزاد استمی(1933)، اطمه و رشنو، نبی اهللهاشمی، ف
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