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  ييفضا هاي در تالطم رقابت قدرت رانيا گاهيجا 
 

 

  * زرگر نيافش

  **ايگالره رستگارن
  

  ديباچه
با فاصله گرفتن از نخستين روزهاي عصر فضا و افزايش تمايل ديگـر بـازيگران بـراي    

توسعه يافتند  هاي نظاميفناوري طور روزافزونيحضور و فعاليت در فضاي ماوراي جو، به
گونـه  از سويي ديگر ايـن . بخشيدند در اين عرصه هاي بزرگقدرت بعد نويني به رقابتو 

ديگـر، خـالق شـكل    در قبال يـك  هاهاي اتخاذي قدرتضمن تحول در سياست هافناوري
ويژه امنيت ملي الملل و بههاي صلح و امنيت بينروند كه پايهبه شمار مي نويني از تهديدها

سازند، كه مدت زماني است به حضور در اين عرصه بازيگري نوپا نظير ايران را متزلزل مي
                                                                                                                                        

دانشگاه آزاد  ،ياسيدانشكده حقوق و علوم س يعلم اتيو عضو ه الملل بينروابط  يزرگر، دكترا نيدكتر افش. *
  .واحد كرج است ياسالم

Zagar.a2003@gmail.com 
  .الملل، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرجآموخته كارشناسي ارشد روابط بيندانش **

gelarerastegarnia@yahoo.com 
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هاي فضايي چند دهـة  پيشرفت. هاي فضايي خود روي گردان شده استو گسترش فعاليت
آغـازگر  اخير ايران، با پشت سر نهادن كشورهاي در حال توسعه و فاقـد فنـاوري فضـايي،    

شـود، كـه   اي محسوب مـي گ در عرصههاي بزرشركت در گردهمايي قدرتبراي  حركت
مجموع هشتاد و  از اي كهگونهدر آن به 2015هاي صورت گرفته طي سالتنها شمار پرتاب

صد و شصت و يك ماهواره  به ثبت رسيده است و با موفقيتمورد دو  و ، هشتادپرتاب هفت
. دهدرو قرار ميها را پيشاز شدت يافتن رقابت، نمايي اندارسال شدهجو  به فضاي ماوراي

هاي فضايي ايران از گذشته تـا كنـون وجـود داشـته را     نواساني كه در فعاليتبنابراين نبايد 
    .ناديده گرفت
هاي  ي كه براي مدتي نه چندان زياد نخستين گامگرتعيين جايگاه فضايي بازي بين در اين

گيرد، تـا اهميـت   قرار مي مقاله حور اينرداشته است مبراي فعاليت در اين عرصه ب را خود
هـاي نظـامي بزرگـان فضـايي     هايي كه خود متأثر از توسعة فناويتأثير شدت يافتن رقابت

 اين هاي فضاييبدين ترتيب گذر از پيشينه فعاليت. هستند، بر امنيت ملي ايران بررسي شود

 را در شـناخت بهتـر   انگـر پـژوهش به وضعيت حاكم بر آن در حال حاضـر،   توجه و كشور

يي ها و همكاري مشترك هايفعاليت مرور دنبال آن به. رساندمي ايران ياري فضايي هايقابليت
شد، ها ناشي مياز وابستگي به فناوري ديگر قدرت تنها عصر فضايي اين كشوركه در آغاز 

شناخت جايگـاه،   مسيردر   گامي ديگر 2015ها در سال فضايي برترين و نگاهي به فعاليت
سـپس بـا در نظـر    . خواهد بـود  هامستقل و پيشرفت ايران در رقابت امكان افزايش فعاليت

هـاي  ها، جنبـه هاي فضايي با شدت يافتن رقابتزماني دور شدن ايران از فعاليتگرفتن هم
گيـرد تـا   توجـه قـرار مـي   هاي فضايي ايران مورد ها بر فعاليتحائز اهميت اين نوع رقابت

بررسـي   دهندروي امنيت ملي ايران قرار ميهاي فضايي، پيشتهديدهايي كه اين بار فناوري
برانگيزترين تهديدها براي امنيـت و  در مقابل چالش كارهاييها و راهحلو در انتها راه شوند

  . ارائه داده خواهد شد آن بر ابعاد منافع ملي اين كشور پيدر 
  

  هاي فضايي ايرانعاليتوضعيت و پيشينه ف -1
  هاي فضايي ايران از آغاز عصر فضا تا كنون چگونه پيش رفته است؟فعاليت
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كه عدم توسعه دانش و دسترسي نداشتن به فناوري فضايي، كشورهاي درحـال   حالي در

هاي فضايي دورتر نگاه داشته است، گام برداشتن برمبناي ميـل و  توسعه را از تالطم رقابت
اي كه ميـراث  ها، حكايت حضور در عرصهيابي بر اين گونه فناوريهت دستارادة الزم ج

تنها چند  .اي ديگر روايت كرده استرود را براي ايران به گونهمشترك بشريت به شمار مي
گـر از سـوي ايـن    دهه پس از پرتاب اسپوتنيك، اقدام به ساخت و پرتاب ماهواره و كاوش

تر بـا شناسـاندن خـود بـه     رود كه پيشي به شمار ميكشور، آغازگرعصر فضا براي بازيگر
بـه   ،1967بيست و چهارمين عضو مؤسس كوپوس و امضاء كننـدة معاهـدة مـاه در     عنوان

افزون بر اين . آميز در اين عرصه اعالم ورود كرده استمستقيم براي حضور صلحشكل غير
ايران با در پيش گرفتن چنين روندي خواستة كشورهاي درحال توسعه، مبتني بر انحصاري 

  )1389زرگر، (. نبودن فضاي ماوراي جو را نيز در مسير به اجرا درآمدن قرار داده است
 1970تـوان بـه سـال    فضايي را مـي برداري از فناوري هاي ايران براي بهرهنخستين گام

اي و نصب و كاربرد المللي ارتباطات ماهوارهبا عضو شدن در سازمان بين داد، چرا كه نسبت
كاربست فناوري سـنجش از راه   1974چهار سال بعد، يعني در . همراه بود Aآنتن استاندارد
و بودجـه وقـت قـرار     در دستور كار سازمان برنامه »طرح استفاده از ماهواره«دور در قالب 

اي سـنجش از  هاي ماهوارهنصب ايستگاه اخذ داده 1977گرفت، و در همين راستا در سال 
كرد، و سازمان راه دور در ماهدشت كرج، ايران را چهارمين بازيگر دنيا در اين زمينه معرفي 
ها پيشنهاد خانهراديو تلويزيون تشكيل سازمان فضايي ملي ايران را وابسته به يكي از وزارت

گـذاري  تصويب طرح تأسيس سازمان فضايي، ايجاد شوراي عالي هماهنگي و سياست. داد
پيگيري شـده بـود،    1998پيشنهادي  طرح پيكه در  2003هاي فضايي ايران در سال فعاليت

تر و گسترش فعاليت در اين عرصـه را پـس از   تداوم بخشيدن به تالش براي حضور جدي
   .(Harvey et al.,2010 )كردزد ميپيروزي انقالب گوش

مطرح كردن ساخت ماهواره مصباح كه يك ماهواره تحقيقاتي ارتباطي بومي بـه شـمار   
كردن اين طرح برپاية عملي. رودبه شمار مي 1997رفت، از ديگر اقدامات برجسته سال مي

بـا  » و تلفـن پسـت و تلگـراف   «و » فرهنگ و آموزش عالي«اي بين وزارت نامهانعقاد توافق
هاي فضـايي و  صورت گرفت، كه به نوعي نويد دهندة شروع فعاليت 1998روسيه در سال 
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توسعة ماهواره غيرنظامي براي كاربردهاي تصويربرداري و ارتباطي با اتكا بر همكاري يكي 
بيني پرتاب سـه مـاهواره تـا سـال     هاي فضايي بود، گرچه ايران با ناكامي در پيشاز قدرت

   ) Harvey et al.,2010:301.(رو شدروب 2003

 تـوان بـه پـروژه موسـوم بـه     جويانـه ايـران، مـي   هاي فضايي همكاريدر تداوم فعاليت
١SMMS پاسـيفيك در زمينـه فنـاوري و     - هاي چندجانبـه آسـيا  گروه همكاري. اشاره كرد

، پروژه مذكور را در ابتدا مـاهواره كوچـك چنـد مـاموريتي     AP-MCSTA)٢(كاربردهاي آن
اما مشاركت ايران در اين پروژه هنگامي آغاز شد كه اين گروه كاربردهايي غيرنظامي  .ناميد

چنين همكـاري  ، همالملليگذاري مشترك و بينبا سرمايه براي آن تعريف كرد، اين ماهواره
ويژه چين و تايلند در خدمت نظارت زيست محيطي، باليـاي طبيعـي، سـنجش از راه دور    

اطات طراحي شد، كه شامل سيستم ارتباطات از راه دور تجربي و دوربـين  نظامي و ارتبغير
CCD3 تر به يك ماهواره پيشرفته براي مشاهده زمـين  ايران كه بيش .با رزولوشن پايين بود

   .اين پروژه سهيم شد CCDگرهاي بعد از وقوع بالياي طبيعي نياز داشت، در ساخت حس
 2004پاسـيفيك بـراي سـال     - گروه همكاري آسـيا پرتابي كه براي اين ماهواره توسط 

چين پرتاب دو  2008در سال . با تأخير روبه رو گشت 2006ريزي شده بود، تا سال برنامه
را تجربه كرد، بدون آن كه هيچ يك را با همين نام  SMMSماهواره با كاربرد مشابه ماهواره 

را به صورت  SMMSنيافتن پروژه معرفي كند و يا به اين پروژه ارجاع دهد، كه خود تداوم 
اما به تعبيري  (Harvey et al.,2010:230-229 ; Kass,2006:23 ).دهديك فرضيه شكل مي
توسط چين، ايران و تايلند به منظور آمادگي يافتن  2008اي كه در سال ديگر پرتاب ماهواره

رآمـدن همـين   و نظارت بر بالياي طبيعي صورت گرفت، امكان دارد نمودي از بـه اجـرا د  
   )8: 1389زرگر،(. پروژه باشد

، حاكي از ورود به عصر ديگري 2003اظهارات علي شمعخاني وزير دفاع ايران در سال 
چرا كه به گفته وي خواسته ايران در . شودهاي فضايي براي اين كشور قلمداد مياز فعاليت

 رفت، البته اتمسفر به شمار ميگام بودن در جهان اسالم براي نفوذ به اين دوره مبتني بر پيش
                                                                                                                                        
1. Small Multi- Mission Satellite 
2. Asia-Pasific Multilateral Cooperation in Space Technology and Applications 
3. Charge-Coupled Device 
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. دانستپذير ميگر ساخت داخلي امكانتحقق چنين امري را تنها با اتكا بر ماهواره و پرتاب

اتخاذ چنين رويكردي از سوي ايران در حالي كه به دنبال بهبود موقعيت سياسي، اجتمـاعي  
اياالت متحـده در   و اقتصادي خود پس از جنگ با عراق بود، برتري او را در مقابل حضور

از سويي ديگر سازمان فضايي ايـران در سـال   )  Lee,2006:16. (ساختتر ميمنطقه برجسته
. ، تحت نظارت شوراي عالي فضايي ايران با مديريت رئيس جمهور شروع به كار كرد2004

از راه هاي سنجشها و پروژههاي مرتبط با فناورياين سازمان كه مجري تحقيقات و فعاليت
المللـي فضـايي بـا دغدغـة     هاي ملي و بـين چنين توسعه دهندة تجهيزات و تالشدور، هم

رود، به طور رسمي اين كشور را گامي استفادة صلح آميز از فضاي ماوراي جو به شمار مي
هاي مشتركي ماننـد زهـره نزديـك    هاي نظير مصباح و تكميل پروژهديگر به پرتاب فناوري

  ) (Pant &Barath,2008:123 .كرد
پروژه ساخت ماهواره مصباح تكميل گرديد، و در سـوم آگوسـت سـال     2005در سال 

اين ماهواره پس از آزمايش در ايتاليا، براي پرتاب بـه  . براي نخستين بار رونمايي شد 2006
گر سازمان فضايي روسيه به اين كشور منتقل شد، اما به داليل نـامعلومي  فضا توسط پرتاب

هاي كوچك بـه  اي از ماهوارهمصباح كه نمونه. شده پرتاب صورت نگرفتدر زمان تعيين 
تـر، كشـف   هاي وسيعآوري و انتشار دادهرود، افزون بر موارد ياد شده، براي جمعشمار مي

بيني آب و هوا، براي شركت كنندگان در طراحي و سـاخت آن تجربـة   منابع طبيعي و پيش
هاي ارتبـاطي كـه از   مستحكم شدن زيرساخت. داشتالمللي را به همراه يك همكاري بين

هاي ماهواره مصباح براي اتصال مناطق شهري و روسـتايي بـه وجـود    طريق كشف قابليت
هاي فضايي به ويژه در ارتباطات چنين ارتقاي دانش ايرانيان كه به واسطة فعاليتآمد، هممي

مدير شـركت   2005د كه درسال رفتنشد، ازجمله اهدافي به شمار مياي حاصل ميماهواره
 Harvey(. برداري از اين ماهواره برشمرد، براي ايران در بهره1فضايي ايتاليايي با نام گَوتزي

et al.,2010:301(  
قراردادي بـين ايـران و روسـيه بـراي سـاخت مـاهواره        2001به همين ترتيب در سال 

، قـرار داد ديگـري   2003سال  پس از لغو قرار داد در. منعقد گشت) ونوس(مخابراتي زهره
                                                                                                                                        
1. Gavazzi 
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كه زهره  1كوموسبه امضاي دو طرف براي ادامه پروژه رسيد، و رئيس روس 2005در سال 
را ماهواره نسل آينده مجموعه اكسپرس با طول عمري معادل پانزده سال خواند، پرتاب آن 

  )U/FOUO, 2010(.موكول كرد 2009را به سال 
چهل و سومين كشور داراي ماهواره چنان كه عنوان نخستين ماهواره ايراني، هم 1- سينا

همكاري با روسيه را شدت  شد كهاي محسوب ميخاص را به ايران اعطا كرد، ديگر پروژه
براي كنترل و نظارت بر ( اين ماهواره تحقيقاتي كه مأموريت سنجش از راه دور. بخشيدمي

مصـادف بـا   ( 2005ر سـال  در بيست و هفت اكتبـ  و تصويربرداري داشت،) بالياي طبيعي
در شـمال روسـيه    3از مركز فضايي پلسيتسـك  2بر روسيتوسط ماهواره )1384ششم آبان 
 5بر مبناي طراحـي مـاهواره اسـترخ    4توسط مجمع توليد پاليوت روسي 1- سينا. پرتاب شد

جايي كه متوسط عمر ماهواره استرخ در فضا سه سال برآورد شده است، از آن. توسعه يافت
 2006در دهـم آپريـل سـال    . نيز عمر مشابهي داشته باشد 1- شد ماهواره سينابيني ميپيش

با نام پارس براي دو سال  2- ابراهيم محمدزاده، مديرصنايع الكترونيكي ايران از پرتاب سينا
  )(Harvey et al.,2010:298 .آينده داد خبر داد كه تاكنون اين پرتاب صورت نگرفته است

شد محسوب مي 2007فضايي تحقيقاتي، موفقيت ديگري در سال  رگكاوش يك آزمايش
اي كه حمل شد، هرچند در مورد محمولهبراي ايران حادث  1- به دنبال پرتاب موفق سينا كه
يك موشك  به عنوان2008در سال  6 1- گرپرتاب كاوش. اطالعاتي در اختيار نيست كردمي

صورت گرفـت، كـه نخسـتين مركـز فضـايي      تحقيقاتي، با هدف افتتاح مركز فضايي ايران 
گرچه از سوي ايران ارتفاعي كه اين موشك در . رفتساخته شده در اين كشور به شمار مي

فضا به آن رسيده اعالم نشد، اما برخي ارتفاعي معادل شصت كيلومتر را بـراي آن تخمـين   
دامنة متوسط با  3- اي از موشك بالستيك شهابگونه 1- گركاوش )Lewis,M, 2012(.زدند

به گفته محمود احمدي نژاد رئيس جمهور وقت، اين پرتاب گامي تعيـين  . رودبه شمار مي

                                                                                                                                        
1. ROSKOMOS 
2. Cosmos-3D Space Launch Vehicle 
3. Plesetsk Cosmodrome 
4. Russian Polyot Production Association 
5. Sterkh Satellite 
6. Kavoshgar-1(Explorer-1) 
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اين كشـور در پيمـودن مسـير رشـد      .كننده براي حركت به سوي ماهواره ساخت ايران بود

بر سفير را مورد آزمايش قـرار  هاي فضايي در شانزدهم آگوست همين سال، ماهوارهفعاليت
هاي سبك برروي مدار پاييني زمـين برخـوردار   ابليت در مدار قرار دادن ماهوارهداد كه از ق

آميز، خود در خدمت موفقيتي ديگر قـرار گرفـت كـه اميـدبخش     اين آزمايش موفقيت. بود
  )(Harvey et al.,2010:2رفتتر در اين عرصه براي ايران به شمار ميحضور جدي

آميز  را موفقيت آن ايران كشورها ديگر رقم ترديدعلي كه اميد سفير ماهواره بر دنبال آزمايش به
بـه شـمار    2008سـال   آخـرين فعاليـت فضـايي ايـران در     2- گردانست، پرتاب كاوشمي
جهت ارسال اطالعات محيطي به زمين و آزمايش فنـاوري جداسـازي    رفت، اين راكت مي

تاب ماهواره تحقيقـاتي  با پر .موتور طراحي شد و تنها پس از چهل دقيقه به زمين بازگشت
بـر  كـه بـه وسـيله مـاهواره    ) 1387مصادف با پانزدهم بهمن (2009اميد در دوم فوريه سال 

هايي پيوست كه قابليت در مدار صورت پذيرفت، ايران به شمار كشورها و آژانس 2- سفير
از  گرچه برخي معتقد بودند، اين پرتاب نشان. هاي ساخت خود را داشتندقرار دادن ماهواره

امـا  . هاي دوربرد بالستيك اين كشور دارددر دست داشتن فناوري الزم براي پرتاب موشك
 2010در سوم فوريه سال  3- گر، سومين راكت يعني كاوش2و1گر در تداوم پرتاب كاوش

هـاي بينـادي و سـوماتيك پرتـاب     با كپسول زيستي حاوي سه حيوان و پنج رده از سـلول 
كه با ايـن پرتـاب ايـران ششـمين كشـور      افزون بر اين. گذاشتآميزي را پشت سرموفقيت

البته در آگوست اين سـال نيـز    (Harve et al.,2010:291). ارسال كنندة حيوانات به فضا شناخته شد
  . وعده داد 2019محمود احمدي نژاد اعزام نخستين فضانورد ايراني را پيش از سال 

منظور آزمـايش عملكـرد موتـور، سـكوي     به  2011در پانزدهم مارچ سال  4- گركاوش
هاي الكترونيكي و كپسول طراحي شد كه به واسطة ايـن راكـت، تصـاوير و    پرتاب، سيستم

ايـن  . يافـت اطالعات از مداري با ارتفاع هفتادو پنج مايل به ايستگاه كنترل زمين انتقال مـي 
. ني را حمل نكردگر كه مجهز به كپسولي براي حمل موجود زنده نيز بود، هيچ حيواكاوش

در سپتامبر همان سال با ميموني در كپسول آزمايشي پرتـاب شـد    5- گراما در مقابل كاوش
ايران برنامـه ارسـال    2012ها در سال كه با سقوط كپسول همراه بود، و به دنبال اين پرتاب

 1- گـر در حالي كه كـاوش . ترين زمان ممكن اعالم كردموجوادت زنده به فضا را در كوتاه
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هـاي  گرها براساس موتـور راكـت  رود، ساير كاوشبه شمار مي 1- نمونة اصالح شده قدير
                )Hildreth,2012؛ Iran Missile Chronology,2011( .اندزلزال و نازعت ساخته شده

كـه امضـاي    2011هاي فضايي ايـران بـه ويـژه در سـال     پس از به اوج رسيدن فعاليت
تـري از  ها بنا كـرده بـود، طيـف گسـترده    آميزي براي آنبناي صلحتر سنگمعاهدة ماه پيش

بـرداري از  اما ساخت، آزمايش و حتي بهره. ها در دستور كار اين كشور قرار گرفتفعاليت
مايه قـرار دادن  اي است، و با دستها براي ايراني كه مستعد تبديل شدن به قدرت منطقهآن

- تري را براي حضور در فضا و كسب برتري و پرستيژ بينهاي فضايي مسير هموارپيشرفت

هـايي آتـي   از جمله پـروژه  )1389زرگر، .(گرفته، به آينده موكول شده استالمللي در پيش
هاي تحقيقاتي اي از ماهوارهكه زيرمجموعه توان اشاره كرد به پروژه ماهواره ناهيد،ايران مي
ماهواره مخابراتي ايران در مدار زمين آهنگ بـا  كه نخستين  1- چنين ماهواره قائماست، هم

اي مخـابراتي بـه شـمار    هنيز كـه مـاهوار   ،2- افزون براين مصباح. طول عمر باال خواهد بود
هاي مقصـد،  رود، جهت دريافت اطالعات، ذخيره و ارسال به ايستگاه مركزي يا ترمينال مي

قابل شنود و ديگر اهداف در مرحله كنترل شرايط آب و هوايي، ايجاد ارتباط پيام كوتاه غير
  )17/3/1395هاي ماهواره،سامانه پژوهشكده. (طراحي قرار گرفته است

هاي فضايي ايران از دفتر رياسـت جمهـوري بـه    اعالم انتقال مسئوليت تمامي فعاليت  
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، كه از سوي حسن روحاني رئيس جمهور وقت و در 

صورت گرفته است، حاكي از بيداري اين بـازيگر بـراي ازسـرگيري     2015سال نهم ژانويه 
كـه در دوم فوريـه همـين    شود، ضمن آنتر محسوب ميهاي فضايي با اهداف جديبرنامه

ديگر كه در هفـتم   سال نيز پرتاب ماهواره آزمايشي فجر به مدار زمين به همراه سه ماهواره
هاي ايران پـس از  گر نخستين موفقيت فعاليت، نمايانرونمايي شده بودند 2011فوريه سال 

ب، 1- بـر سـفير  اين پرتاب با به كـارگيري مـاهواره  . رودبه شمار مي 2011هاي سال پرتاب
سـاخته شـده    3- صورت گرفت كه آن نيـز بـا الگـوبرداري از موشـك بالسـتيك شـهاب       

به پرتاب ماهواره  اقدام )Fourth Committee Hears, as Debate Concludes, 2015(است
رونمـايي شـد، نيـز    ) 1394بهمـن  (كه سال گذشـته و مصـادف بـا     2016دوستي در سال 
- تـالش  )16/3/1395سازمان فضايي ايران، (. ها خواهدبودتدوام اين موفقيت تضميني براي
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هاي فضـايي مسـتقل، تكميـل كننـدة     هاي حال حاضر ايران براي شكل بخشيدن به فعاليت

شود كه اين كشور در همكاري با بازيگران نام آشناي فضاي محسوب مي هايينخستين گام
 ها گامي ديگر ايران را بـه ماوراي جو برداشته است، بدين ترتيب نگاه به اين قبيل همكاري

                              .دهدهاي فضايي سوق ميسمت پيشرفت
  

  ايران و ديگر كشورها در فضاي ماوراي جو -2
ايران در فضاي ماوراي جو با ديگر بـازيگران چگونـه اسـت، و ايـن بـازيگر       تعامالت

  هاي فضايي را از آن خود كرده است؟آفريني در رقابتنوظهور چه جايگاهي براي نقش
گر به مقصد رسـيدن  ، نمايان2009پرتاب نخستين ماهواره ساخت ايران در فوريه سال 

هـاي  رود، كـه تجربـة همكـاري   بـه شـمار مـي   هاي توأمان با اميد بازيگري نوظهور تالش
سـر  گام صنعت فضايي، يعني روسـيه پشـت  پيش بيش از همه با 1933ليبراليستي را از دهة 

- خود، و نقـش  ايران كه از ديرباز به واسطة موقعيت نظامي استراتژيكي ويژه. استگذاشته 

منيت منطقـه محسـوب   آفريني در توسعه اقتصاد جنوب غرب آسيا، بازيگري تأثيرگذار در ا
هاي صـنعتي بـه ويـژه در زمينـة فنـاوري      شود، طي چند دهة اخير با تمركز بر پيشرفتمي

چنـين  . الملل براي خود رقم بزنـد تري را در صحنة بينبرآن است تا حضور پررنگ فضايي
اقداماتي بستر الزم براي همكاري به نام صلح و امنيت را با كشوري فراهم كرده است، كـه  

اين درحالي است كه ايران نيز در . رسدها به بيش از نود سال ميند روابط ديپلماتيك آنپيو
مقابله با نفوذ آمريكا در  اي براي روسيه، از جايگاه درخور توجهي جهتمقام شريك منطقه

  )(Belobrov et al.,2014 .آسياي مركزي، قفقاز، خاورميانه و خليج فارس برخوردار است

آن به پرتـاب مـاهواره    پيو در  1997گرچه نخستين همكاري فضايي ايران با روسيه به 
ها به ويژه براي غـرب  شود، اما تأمل برانگيزترين نمونة اين همكارينسبت داده مي مصباح

هاي به كار رفتـه  گران غربي فناوريدر نگاه تحليلچرا كه . است 1- معطوف به پرتاب سينا
ه از قابليت پرتاب موشك بالستيك برخوردار بودند، و بر اين اساس ايران در اين نوع ماهوار

و  3- دانستند كه در خـدمت ارتقـاي سيسـتم موشـك شـهاب     هايي ميقابليت مند ازرا بهره
جايي كـه روسـيه نيـز    از آن. گرفتقرار مي 4- يابي به نمونة نويني از آن يعني شهابدست
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هاي نظامي خود پرتاب كـرده بـود،   بهي را از پايگاههاي كوچك مشاتر پرتاب ماهوارهپيش
اما موفقيت در اين پروژه به . اياالت متحده خواستار توقف همكاري اين كشور با ايران شد

تـري بـين   هاي بيشچندين بيانيه عمومي از سوي دو كشور منجر شد كه مبتني بر همكاري
 Nemets and).(2- سـينا (وارة پـارس ها بود، نظير توافق ايران و روسيه براي توليـد مـاه  آن

Kurz, 2009: 89-88(  
چنـان از همراهـي روسـيه در توسـعه     ايران هم 2008تا  2006هاي درحد فاصل سال  

خواسـته مبتنـي    2006در اواسط سـال  . برخوردار بود هاي فضايي و پرتاب ماهوارهفناوري
مصـباح و زهـره بـه خـوبي      برهمكاري با روسيه از جانب ايران، در ارتقاي سيستم ماهواره

در حالي كه ايران اهداف غيرنظامي براي ارتقاي اين سيستم تعريف كـرده بـود،   . نمايان شد
يـابي بـر   برخي با ارائه تعبيري متفاوت از اين مقصود، متخصصين ايراني را متمايل به دست

بـود  سيستم هشدار سريع براي مقابله با حمـالت احتمـالي اسـرائيل دانسـتند، كـه ممكـن       
   .اي ايران را مورد هدف قرار دهدنظامي و هسته مقصدهاي

رود كه ايران از مشاركت روسـيه در سـاخت   اي به شمار ميماهواره زهره ديگر پروژه  
گرچه اين پروژه را نيز مخالفين پاسخي به تهديدهاي اسرائيل و توسعه  1آن بهره برده است،
مـاهواره را از جملـه   هاي ضدها توسعه سالحكه آنن بر اينافزو. دانستندكنترل بر عراق مي

شمردند، حضـور بـيش از   هاي كوچك برمياهداف ايران در جهت گسترش برنامه ماهواره
هـاي  هزار متخصص روسي در همكاري مشترك با ايران را دليلـي بـر توسـعه فنـاوري    سي

در همـين فاصـله   . نـد قلمداد كرد 2008تا  2006هاي ها، در سالنظامي و كاربرد دوگانه آن
زماني مدير مركز مطالعات ايرانيان مدرن در روسيه نيز ايرانيان را مستعد فرستادن انسان بـه  
فضا خواند، و با تأكيد بر عدم مخالفت روسيه در مقابـل هرگونـه درخواسـت همكـاري از     

ه هاي روسيه را براي تحقق چنين طرحي در آينـد جانب اين كشور، تعهد به تداوم همكاري
  (Nemets and Kurz,2009:90,92-95). ساختتر برجسته

                                                                                                                                        
بردن اين پروژه قراردادي را با شركت فناوري روسي تحت عنوان مجمع توليد علمي ايران جهت پيش .1

و دو ميليون  اي بالغ بر صدو سيانعقاد كرد، و هزينه (Reshetnev Scientific-Production Association(رشنتو
  .دالر پرداخت
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، دور شـدن از  2008هاي ايران براي فعاليـت مسـتقل پـس از سـال     شدن گام مستحكم

طي . هاي فضايي ايران را به دنبال داشتپيمان فضايي خود و نگراني امنيتي آن از فعاليت هم
هاي فضايي ايـران  وسيه پرتاباين دوران در حالي كه متخصصين نظامي و علمي فضايي ر

تـر  گرهـا بـا قـدرت بـيش    جهت افزايش قابليت پرتاب را نشاني از حركت روبه جلوي آن
هـاي ايـران بـراي كـاربرد     دانستند، برخي از مقامات رسمي اين كشور تنهـا بـه قابليـت    مي

ايران نيز روسيه نسبت به همراهي  2009در سال . هاي موشكي اظهار نگراني كردندفناوري
براي توسعه ماهواره ارتباطات از راه دور زهره تمايلي از خود نشان نداد، و ميخائيل مارگلو 

دار بود، بر عدم وجود دليلي براي الملل را عهدهكه رياست كميته شوراي روسيه در امور بين
 .هـاي فضـايي ايـران يـك تهديـد جهـاني باشـد       تقويت اين باور تأكيد داشت كـه برنامـه  

)(U/FOUO, 2010   
هـاي فضـايي   در تكميل واكنشي كه مقامات روس نسبت به نگران كننده نبودن فعاليـت 

ها با كاربرد دوگانه از سوي الملل داشتند، مدعي شدند پرتاب ماهوارهايران براي عرصه بين
 هاي ضـدماهواره زمـين پايـه   ايران، انگيزة اياالت متحده براي توسعه و به كارگيري سيستم

ASAT نويس معاهدة منع استقرار سالح در چنين اقدامي تصويب پيش. بخشدشدت مي را
چنين كاربرد زور يا تهديد از جانب اين كشور را نيز در كنفرانس خلع سالح ژنـو  فضا، هم

 مصـادف بـا بازگشـت    2012با اين وجود در سـال  . كردهمراه با چين و روسيه پيچيده مي
حياي قدرت گذشته اين كشور، روسيه خواسـتار همكـاري   طلبانه پوتين و تالش براي اجاه
هـاي وي در سـال   اتخاذ چنين تصميمي از سوي اين مقام يادآور گفتـه . تر با ايران شدبيش

هاي اين دو چرا كه وي بر طيف وسيع همكاري. در كنفرانس مطبوعاتي تهران داشت 2007
 )U/FOUO, 2010(.رده بـود هاي زيرساختي تأكيد كـ كشور در زمينه فضا، صنعت و پروژه

توان چنين برداشت كـرد كـه روسـيه    گرچه از مرور تعامالت فضايي اين كشور با ايران مي
هاي غـرب  تنها در دوران مطرح بودن منافع خود، پايبند به همراهي ايران در مقابل مخالفت

  .به ويژه رقيب فضايي خود بوده است
محمـد  . گيـرد هاي فضايي با ايران قرار مياما پس از روسيه، چين در جايگاه دوم تعامل

 40هاي چين در پرتاب ، موفقيت2008معتمدي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در سال 
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اما در مقابل برخي . دانسترا دليلي براي اهميت همكاري با اين كشور  1996راكت از سال 
ممكن بـود از جانـب    كه دانستندافزايش مشاركت اين قدرت فضايي را متأثر از خطري مي

چين كه سياست خارجي خود در . هاي فضايي ايران در مقابل امنيت منطقه قرار گيردبرنامه
تر روابـط آن بـا   و بيش نفت و انرژي قرار داده است، خاورميانه را بر مبناي گسترش ذخاير

ايي نيز تعامل هاي فضرود، در فعاليتايران متكي بر تأمين منافع در همين زمينه به شمار مي
تـوان بـه مـاهواره    ها با چـين را مـي  پيشينه همكاري. خود را با اين كشور حفظ كرده است
تـر نمايـان كننـدة    كه پيش از اين بررسي شـد و بـيش   كوچك چند مأموريتي نسبت داد كه

   .پسيفك بود - هاي آسياكننده در گروه همكاريهاي چندجانبه با كشورهاي شركتهمكاري
هـاي  يگر دانشي كه ايران به همراه ديگر كشورهاي در حال توسـعه از فرصـت  از سويي د

آورد، نيز كمك قابل توجهي به ايـران  به دست 2005آموزشي چين و گروه ياده شده در سال 
بنابراين ) Kass, 2006: 23-22.(هاي مرتبط با سيستم هشدار سريع داشتبراي افزايش قابليت

انـد و  افع خود همكاري فضايي با ايـران را در پـيش گرفتـه   روسيه و چين در جهت تأمين من
جايي كه اياالت متحده نسبت به اين تعامالت واكنش نشان داده است، تأثيرگذاري ايـران بـه   

بـه تعبيـري   . شـود هايي فضايي برجسته ميعنوان بازيگر نوظهور اين عرصه بر رقابت قدرت
كـه در يـك ضـلع آن چـين و روسـيه در       دهـد ديگر ايران قاعده مثلثي رقابتي را شـكل مـي  

ها و گيرند و در ضلع مقابل، آمريكا در مخالفت با اين همكاريهمكاري با اين كشور قرار مي
در چنين شرايطي تعيين جايگاه ايـران در  . كندهاي فضايي ايران ايستادگي ميپيشرفت فعاليت

    . د، تأمل برانگيز استبين ده كشور فضايي به ويژه پس از پرتاب مستقل ماهواره امي
    همكاري چين و روسيه با ايران و تأثيرگذاري بر رقابت با اياالت متحده

                          

هاياالت متحد

ايرانروسيه، چين
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مجالي براي شناخت بهتر جايگـاه   2015هاي بازيگران برتر فضايي در سال نگاه به فعاليت

پرتاب بيست و نه مـاهواره را   تنها در اين سال روسيه. كندها ايجاد ميفضايي ايران در رقابت
به نام خود به ثبت رساند، و در برابر اياالت متحده و رقيب نوپاي خود يعني چين كـه شـمار   

رسيد، يك بار ديگر بازگشت به عصر فضـا و  ها به ترتيب به بيست و نوزده ميهاي آنپرتاب
روسـيه امكـان از   در پيمـودن چنـين مسـيري    . پيشتاز بودن در پرتاب ماهواره را يـادآور شـد  

سرگيري توسعه فضاپيماهاي دوگانه خود را در اين سال اعالم داشـته اسـت، و در اسـتحكام    
هـاي نـاوبري را ارتقـا داده اسـت و درصـدد      هاي خود، سيستم ماهوارهطلبيبخشيدن به جاه

برآمده تا سيستم كنترل مستقلي را ايجاد كند، و بـدين ترتيـب تنهـا بـه اطالعـات حاصـل از       
اياالت متحده نيـز   )Pailcowsky et al, 2016:3-6.(هاي هشدار سريع خود متكي باشدوارهماه

روي منـافع  هاي پـيش چنان متمركز بر چالشهم 2015سال  كه حتي در استراتژي امنيت ملي
چه كه در فصل پيشين بررسي شد و به دنبال تالش براي ارتقـاي  ملي خود است، مطابق با آن

  فضايي خود را ارتقا بخشيده است و ماهوارهـايي نظيـر  هاي ضدتدافعي، سيستمهاي قابليت

GPS llF9-12 هـاي  برداري قرار داده است كه در زمينه ساخت ماهوارهرا در حالي مورد بهره
  . ارتباطي موس نيز موفق عمل كرده است

هـايي كـه بـا    چين نيز براي نزديك شدن به جايگاه فضايي برتر، در كنار افزايش همكاري
هاي روبه رشـد  ها داشته، به فعاليتروسيه در انطباق سكوهاي سخت افزاري و ديگر فناوري

كـه خبرهـايي    هاي فضايي اقدام كرده اسـت، درحـالي  ديگري نظير تأسيس مركز كنترل زباله
هـاي  هـاي خـود بـراي مـاهواره    پارازيتي سيسـتم هاي ضدحاكي از موفقيت در توسعه قابليت

 از سويي ديگـر در پرتـاب   (Pailcowsky et al.,2016:16-15).را نيز منتشر كرده استناوبري 
از سوي اروپا صورت گرفته است، ديگر قدرت فضايي يعنـي   2015اي كه در سال نه ماهواره

هـاي  سي گاليله با نـام - اُ - هاي اف، در پرتاب ماهوارهOHBآلمان با ساخت و توسعة سيستم 
افـزون  . با آژانس فضايي اروپا مشاركت كـرده  12- ماهواره آنيتا چنينهم 61- و اوريانا 5- آلبا 

را نيز در  63- آريان بر اين كه آلمان با همكاري آژانس فضايي فرانسه و ديگر كشورها ماهواره
  )Nine Month Report, 2015.(اين سال پرتاب كرده است

                                                                                                                                        
1. Galileo FOC Satellite Nos. 5 and 6 named Alba and Oriana 
2. ANITA-1 
3. Ariane-6 
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بـه پرتـاب مـاهواره     تـوان مي 2015هاي فضايي صورت گرفته در سال از ديگر فعاليت
صورت گرفـت، در حـالي كـه     PSLV-C27هند اشاره كرد كه توسط IRNSS-1D ناوبري

، و آخـرين  GSLV-D6در بيست و هفتم آگوسـت بـه واسـطة     GSAT-6ماهواره ارتباطي 
نيـز   PSLV-C29. با موفقيت پرتـاب شـدند   اروپايي 5- با آريانا  GSAT-15نمونة آن يعني

برروي مدار قرار داد و پرتـاب نخسـتين هيئـت     سنگاپور را Tel-EOS-Iهايي نظير ماهواره
در بيست و هشت سپتامبر انجام  PSLV-C3اين كشور با چند طول موج ، با كاربرد  فضايي

ژاپـن نيـز در ايـن سـال طـرح بنيـاديني بـراي         India Department of Space,2016).(شد
برداري  ست، كه مبتني بر توسعة بهرهخود طي ده سال آينده منتشر كرده ا فضايي هايسياست
هاي ها و سايتتكميل قابليت. رودها و چهل و پنج ماهواره نوين خود به شمار مياز راكت

اين كشور به  2015هاي آميز از جمله فعاليتو چهار پرتاب موفقيت 1پرتابي، راكت اپسيلون
  )Japon Aerospace Exploration Agency, 2015 (.روندشمار مي

و بيانات رئـيس جمهـور در    2015گرچه ايران با پرتاب ماهواره آزمايشي فجر در سال 
هاي فضايي به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعـات،  خصوص واگذاري مسئوليت فعاليت

هاي خود در فضاي ماوراي جو را برهم زده است، اما دور شدن از سكوت حاكم بر فعاليت
هاي رو به رشدي كه داشتند و در مقابل فعاليتتداوم  2011هاي فضايي كه تا سال پيشرفت

چنان كه به خوبي فاصله ايـن  هاي فضايي رايج بوده، همدر بين قدرت 2015طي سال  تنها
گر پررنگ شدن اهميت رقابت فضايي دهد، بيانكشور را از ده قدرت برتر فضايي نشان مي

  .رودنيز نزد اين كشور به شمار مي
  

  بت فضايي براي ايراناهميت رقا-3
هاي هاي اخير، شدت يافتن رقابتهاي فضايي طي سالفعاليت دور شدن ايران از به توجه با

   هايي براي اين كشور حائز اهميت است؟هاي بزرگ، از چه جنبهفضايي بين قدرت
، هشـتاد و دو پرتـاب بـا    2015مجموع هشتاد و هفت پرتاب صورت گرفتـه در سـال    از

در اين ميان ارسال صـد و شصـت و يـك مـاهواره بـه فضـاي       . موفقيت به ثبت رسيده است
                                                                                                                                        
1. Epsilon Rocket 
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ها تنها در مدت يك سال، نمايي از شـدت يـافتن رقابـت بـين     جو توسط اين پرتاب ماوراي
ظهـور ايـن عرصـه، از جملـه ايـران بـه نمـايش        روي بازيگران نوهاي فضايي را پيشقدرت

، توسـعه  )2003معادل بـا  (1382ساله تدوين شده در سال انداز بيستگذارد، كه سند چشم مي
يابي به جايگاه برتر اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنـوب  يافتگي و دست

 The Future Outlook of the Islamic Republic of .(غربي را براي آن ترسيم كـرده اسـت  

Iran in the Horizon of the Next Two Decades, 2003(    اما برخي از اهدافي كـه ايـران در
تر فضا را به عنوان عنصري كارآمد در رسـيدن بـه   برشمرده، پيش 2002نشست كوپوس سال 

و هاي فضايي بـه منظـور مشـاهدة زمـين     تجاري كردن برنامه. اين مقصود معرفي كرده است
المللـي بـر مبنـاي منـافع مشـترك،      هاي بينبيني تغييرات محيطي، ارتقاي سطح همكاريپيش

هـاي مـرتبط بـا    هاي فضايي در بخـش خصوصـي، توسـعة علـوم و فنـاوري     فعاليت ترغيب
هاي چنين افزايش گرايش به برنامههاي تجاري، همهاي فضايي و پروژهتر كردن برنامه گسترده

 Kass,2008:16).(روندجوانان از جمله اين اهداف به شمار ميفضايي در ميان 

تـدوين شـده، نيـز     1391 از سويي ديگر سند جامع توسعة هواو فضاي كشور كه در سال
چرا كه در . را به خوبي برجسته ساخته است1404انداز نقش فضا در تحقق اهداف سند چشم

سلط بر آن بـه واسـطة كـاربرد علـوم و     يابي بر جايگاه اول منطقه در تسخير فضا و تآن دست
ها و مراكز علمـي و پژوهشـي در ايـن    هاي دانشگاههاي داخلي، و همراه كردن قابليتفناوري

افزون بر اين كه در اين سـند نيـز   . مسير از جمله اهداف كالن فضايي ايران معرفي شده است
هاي فضـايي در شـرايطي   مهالمللي، در عملي ساختن برناها و تعامالت بينبه توسعه همكاري

از . ها مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  تأكيد شده كه فناوري فضايي، به عنوان الويتي در فناوري
سـازي در خـدمت   ديگر اصول قابل توجه اين سند بايد به تأكيد آن بر حمايت از خصوصـي 

ها  ا و توانمنديههاي فضايي بر ديگر ظرفيتچنين تأثير فعاليتمتكي بر دانش، هم صنايع ايجاد
بنابراين  (National Comprehensive Document for Aerospace Developmet, 2013 .(اشاره كرد
هـاي فضـايي كـه    توان گفت، سياستاصول مندرج در اين اسناد به طور خالصه مي مطابق با

، و فراتـر از آن  فضـايي در سـطح منطقـه    ايران در خدمت تبديل شدن اين كشور بـه قـدرت  
هاي بزرگ در رقابت فضايي در نظر گرفته است، بر تراز با قدرترسيدن به جايگاه قدرتي هم
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  :محوريت سه اصل متمركز است
پيشرفت در زمينه فضايي به واسطة ارتقاي سطح دانـش بـومي و تـالش بـراي توسـعة       .1

 فناوري فضايي

 ييهاي فضاالمللي در جهت توسعة فناوريها و تعامالت بينگسترش همكاري .2

 هاي فضايييابي بر امكانات تجاري، اقتصادي و رفاهي متأثر از فعاليتدست .3

ساز تأمين امنيت، توليد پيشرفت فضايي كه بر دو اصل ديگر تقدم دارد زمينه در اين ميان
شود، كه بدين ترتيب بيش از ها كسب منافع ملي براي ايران محسوب ميآن پيقدرت و در 

   :دهدملي را در رقابت فضايي با سايرين تحت تأثير خود قرار مي منافع بنيادين عنصر سه پيش
 ها به ويژه دور شدن از وابستگي به ديگر قدرتهاي فضايي و پيشرفت: هاي حياتيارزش

كننـد،  هاي راديويي و تلويزيوني ارائه ميها براي پخش برنامهدر زمينة خدماتي كه ماهواره
ي اطالعـات جغرافيـايي بـر حاكميـت ملـي، يكپـارچگي،       آوراز راه دور و جمع سنجش

 . تماميت ارزي و امنيت ملي ايران تأثيرگذار هستند

 هـا نظيـر محـيط   كاربرد فضا در ديگر حوزه: اي و رفاه مليهاي توسعهتأمين ضرورت -

برداري از منابع طبيعي، ايجاد زيربنا براي يك جامعه اطالعاتي و ارتبـاطي،  زيست، بهره
 كنددرخور توجهي را فراهم ميامكانات 

 ترديد اقداماتي از قبيل پرتاب نخسـتين  بي: المللييابي، حفظ و ارتقاي پرستيژ بيندست
هاي كاوشگر در مطـرح كـردن و ارتقـاي پرسـتيژ ايـن      ماهواره بومي و مجموعه راكت

 به. كه. ر23 - 25: 1389زرگر،.(المللي حائز اهميت استاي و بينكشور در سطح منطقه
 ) 29/03/1395فراتاب،

تر در اقتدار و امنيت ملي هاي فضايي و حضور فعالاما نمايان بودن نقش توسعه فناوري
ها براي ايران است در هر دو سند ياد شده، ضرورت شـناخت  كه تأكيدي بر اهميت رقابت

  . دارد پيها را در تهديدات و بررسي آن
  
  نتهديدات فضاپايه براي امنيت ملي ايرا -4 

  هاي فضايي، براي امنيت ملي ايران مخاطره آميز است؟هايي از جانب فعاليتچه تهديد
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آوري  توسط عراق و به منظور جمع كه متحده اياالت 1لندست و فرانسه تجاري هايماهواره

 1980اطالعت در جنگ با ايران به كار گرفته شـدند، نخسـتين تهديـد فضـايي را در دهـة      
 2007در اكتبر سال ) Cordesman & Wagner,2003.(ايران قرار دادندروي امنيت ملي پيش

حسين مالكي در مذاكرات مجمع عمومي در خصوص كاربرد صلح آميز از فضاي مـاوراي  
كه اين عرصه را دارايي ارزشمندي براي بشـريت دانسـت، كـاربرد هرگونـه     جو، ضمن آن

هاي ايران نسبت به گسترش فعاليت ابزاري را در تهديد آن منع كرد و با اين سخنان موضع
سخنان خود استقرار تسليحات در اين عرصه را  و در تكميل. تهديدآميز را مشخص ساخت

افزون بر اين، وي ايران را ماننـد سـاير كشـورهاي در    . عامل تنش بين كشورها معرفي كرد
اربرد حال توسعه يافته در معرض حوادث و بالياي طبيعي مورد خطـاب قـرار داد، كـه كـ    

هايي نظير سـنجش از راه دور و مشـاهده زمـين كمـك     هاي هشدار سريع و فناوريسيستم
  .كنندشاياني به كاهش و جلوگيري از خسارات وارده به اين كشور مي

 Warning About Outer Space Arms Race Dominate Debate in Fourth Committee,2007 

اب راكت در فوريه همين سال از سوي اياالت هاي فضايي ايران نظير پرتگرچه فعاليت
هاي فضـايي بـراي   متحده و متحدانش تهديد خوانده شده، و مقاصدي نظير ارتقاي قابليت

تر منطقه، چنين كنترل دقيقهاي نظامي اين كشور و اسرائيل هممورد هدف قرار دادن پايگاه
 Pant(،شـده اسـت   بـه انگيـزه ايـران ازپيشـرفت و تـالش بـراي خودكفـايي نسـبت داده        

&Barath,2008:122 (چه كه در فصـل پيشـين مـورد بحـث قـرار      اما ايران نيز مطابق با آن
الملل كه از پيامدها و آثـار برجـاي   روي صلح و امنيت بين، از تهديدهاي نوين پيشگرفت

  :نصيب نمانده استهاي فضايي هستند، بيمانده از فناوري
طـي   روند كه ايران راترين مسائلي به شمار مييهاي زيست محيطي از جمله جدتهديد .1

گونه كه از بيانات حسين مالكي در بيسـت  همان. اندبا مشكل مواجه كردهچند دهة اخير 
آميز از فضاي ماوراي جو نمايان است، در مذاكرات كميتة استفاده صلح 2015اكتبر سال 

هاي  و بالياي طبيعي نظير طوفان و هواييدر زمينة تغييرات آب هاييچالش با كشور نيز اين
ايـران  . رو اسـت ها مانند ديگر كشورها در خاورميانه روبـه سالي، و سيلريزگرد، خشك

                                                                                                                                        
1. LANDSAT 
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چنين هم 1- هاي سنجش از راه دور، پرتاب سيناهايي نظير ماهوارهروي آوردن به فناوري
بينـي  در پـيش هـا  هاي آنبرداري از قابليت، را تنها براي بهرهSMMSمشاركت در پروژه 

وضعيت آب و هوا، كنترل و نظارت بر بالياي طبيعي برشمرده است، ضمن آن كه بـراي  
المللـي را در تحقـق   هاي بـين مقابله با اين نوع تهديد، ايران نيز ديگر كشورها و سازمان

 . امنيت دسته جمعي همراهي كرده است

قابليـت   در تـوازن يونسـفر،   رپ نيز با تأثير بر گرم شدن زمين به واسطة تغييـر ها سيستم .2
چنين ايجاد اختالل در سـالمتي  سالي، آتش فشان، سيل، طوفان همايجاد سونامي، خشك

آينـد و بـه زمـين    هايي كه با برخورد با امواج آن به وجود مـي لرزهحتي زمين ها وانسان
 در كنـار . آوردزيست ايـران بـه وجـود مـي    شوند، تهديدي ديگر براي محيطفرستاده مي

تـر مـورد بررسـي قـرار     هاي فضايي كه پيشتمامي اين تهديدات بايد يادآوري كرد زباله
  .گرفتند، براي امنيت ملي مخاطره آميز خواهند بود

هـا رو بـه   هـايي كـه شـمار آن   نظيرراكـت  برانگيز اياالت متحدههاي چالشتوسعة فناوري .3
هـا،  ري فضـايي يعنـي مـاهواره   برداري نظـامي از پركـاربردترين فنـاو   افزايش است، و بهره

هاي جاسوسي بـا در  فضايي نظامي اسرائيل به ويژه استفاده از ماهواره هايچنين فعاليت هم
اند، خـالق تهديـدهاي امنيتـي نـويني     نظر گرفتن موضعي كه نسبت به ايران در پيش گرفته

كـاربرد   هـا بـا  در ايـن ميـان تهديـدآميزترين اقـدامات از سـوي آن     . براي اين كشور است
 :گيردهاي سنجش از راه دور و پخش مستقيم صورت مي ماهواره

برد اهداف ملي كشورها در قـرن  آوري اطالعات در پيشبا توجه به نقشي كه جمع - الف
هاي امنيتي و دفاعي كه با به كـارگيري  كند، سلطه بر اطالعات سيستمكنوني ايفا مي

شود، تهديـد آفـرين اسـت و    ميسر ميهاي سنجش از راه دور از سوي رقبا ماهواره
  . كندابعاد نظامي و امنيتي حاكميت ملي ايران را با خطر روبه رو مي

. روند براي تهديد حاكميت ملي ايران به شمار مي ابزاري نيز مستقيم پخش هايماهواره - ب
با وجود مجموعه اصولي كه با در نظر گرفتن منافع كشـورهاي در حـال توسـعه از    

ها وضع شده اسـت، امـا   ملل در مورد اين نوع ماهوارهعمومي سازمان سوي مجمع
ايران نيز مانند ساير كشورهايي كه رابطة نزديكي با اياالت متحده ندارند، از صدمات 
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هـا،  چرا كه تهاجم اين برنامـه . ها در امان نخواهد بودهاي ارسالي آنمحتواي برنامه

شـوند كـه در   هايي را موجب مـي و جنگ هاها، انقالبتحريك نژادپرستي، دشمني
هاي حياتي تر ارزشنوع خود با آسيب رساندن به ابعاد فرهنگي حاكميت ملي بيش

هاي فضايي نمايان شدن تهديدهايي كه از فناوري. دهندايران را مورد هدف قرار مي
 مستحكم كردن جايگاه خـود در  پيآيند، بازيگر نوظهوري نظير ايران را كه در برمي
هـاي كارآمـد در   حلكارها و راهتر و يافتن راههاست، ترغيب به واكاوي دقيقرقابت

  . كندمي امنيت ملي خود رويهاي پيشبرابر چالش
  

  هاي رفع تهديداتحلكارها و راهراه -5
تر در فضا براي ايران نتيجه بخش كارهايي براي مقابله با تهديدات و حضور فعالچه راه

  است؟
، تداعي كنندة تحقق روياي پروازي بود كه به همت 2009ب ماهواره اميد در سال پرتا  

سرنشين در آسمان تهـران و تبريـز در   دارالفنون نخستين بار با به پرواز در آمدن دو بالن بي
بـا طراحـي،    ايـران  Tarikhi, 2015:5).(االتفاقيـه رسـيد  به ثبت روزنامه وقـايع   1849 سال

هاي گر در قرن بيست و يكم، باري ديگر نمايي از برتريو كاوش ساخت و پرتاب ماهواره
بازيگري را به نمايش گذاشت كه بر پاية سند چشم انداز بيست ساله خود، داية تبديل شدن 

هـاي  هـاي فضـايي قـدرت   اما با مرور فعاليت. المللي را دارداي و حتي بينبه قدرت منطقه
تـوان بـراي پيمـودن    ايران در اين عرصـه، مـي  تر بزرگ و گويا بودن ضرورت تالش جدي
- تر براي مقابله با تهديدها، پيشنهادهايي در قالب راههموارتر اين مسيرو آمادگي هرچه بيش

- هايي برمبناي سه اصل بنياديني كه منافع ملي را تحت تأثير خود قـرار مـي  حلكارها و راه

  :دهند ارائه كرد
زمينه فضايي با تأكيد بر ارتقاي سطح دانش بومي و  با توجه به محوريتي كه پيشرفت در. 1

فضايي ايران دارد، بيش از پيش  هاي الزم، در تدوين سياستتالش براي توسعة فناوري
هايي كه در راستاي افزايش سطح دانش بومي و كاربردي كردن تدوام بخشيدن به فعاليت

هاي فضـايي  خستين گامگونه كه نشود، درست همانآن هستند، امري ضروري تلقي مي
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اين دانشمند و محقـق ايرانـي در   . هاي محمود حسابي برداشته شدايران با اتكا به تالش
نمايندگي اين كشـور در كميتـه فرعـي كوپـوس را      1968تا  1962هاي حد فاصل سال

نظير تأسيس نخستين رصدخانه ايـران در   آوردهاييبرعهده داشت و در اين مسير دست
: را بــراي ايــن كشــور بــه همــراه آورد 1957كــز رديــابي مــاهواره در و مر 1945ســال 

)Tarikhi,2015:26( 

هـا را  اهميت توسعة دانش فضايي بيش از هرچيز نقش نهادهاي علمي و دانشـگاه . الف
گران در امور حقـوقي،  اين مراكز با تربيت متخصصين و پژوهش سازد،برجسته مي

هـاي آموزشـي   ة اختصـاص دادن كرسـي  فني و به ويژه سياست فضا، كه به واسط
اي مستحكم براي پيشـرفت فضـايي و بـه دنبـال آن     كند، پايهامكان تحقق پيدا مي

اي در اين ميان توجه به سياست فضا به گونـه . تأمين منافع ملي ايجاد خواهند كرد
چـرا كـه   . تر استكه اصول و قواعد حقوقي در تكميل آن قرار بگيرد حائز اهميت

هـاي بـزرگ، قـوانين حقـوقي     هاي فضايي قـدرت ها، فعاليتاستراتژي واكاوي در
تر و هاي فضايي جامعساز شناخت تهديدها و تدوين استراتژيها، زمينهحاكم برآن

 .كارآمدتري براي ايران خواهد شد

مورد توجه  هاي فضايي نيز كه از روزهاي آغازين عصر فضايي ايرانتوسعة فناوري. ب
هاي اين كشور در اين عرصه به شـمار  اي ديگر براي پيشرفتپايهواقع شده است، 

هاي كند، هم مسير شدن با قدرتچه كه لزوم اين امر را دوچندان مياما آن. رودمي
. شودها محسوب ميها جهت روزآمد كردن فناوريمندي از دانش آنبزرگ و بهره

پژوهشي، طراحي، ساخت  ها در موفقيت امورهاي كه آنكه بررسي هزينهآن ضمن
پردازند، تأكيدي بر نياز بـه اختصـاص دادن بودجـه    ها ميبرداري از فناوريو بهره

 . كافي به چنين اقداماتي است

هاي حـال حاضـر ايـران اصـلي     گذاريهمكاري و تعامالت با ديگر كشورها در سياست. 2
كـردن  ي عملـي چنان كـه ابـزاري بـرا   هاي فضايي است، و همديگر در خدمت پيشرفت

گشـاي تعـامالت   رود، راههاي بومي به شـمار مـي  برداري از فناوريها و حتي بهرهطرح
گرفتن چنين رويكـردي الزم اسـت   اما در پيش. المللي خواهد بودتري با جامعة بينبيش
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ها صورت بگيرد، و مـانعي بـر سـر راه    هاي آنبرمبناي عدم وابستگي به دانش و فناوري

سـويه از سـوي   دي از جانب اين تعامالت و تأمين منافع بـه صـورت يـك   گونه تهديهر
 . شريك فضايي ايجاد كرد

هاي فضايي، در خصوص مديريت منابع آب با به كارگيري فناوري 2014در آپريل سال  .3
- با دست مطابق) UNOOSA,2014.(برگزار شدكنفرانسي با مشاركت سازمان ملل متحد 

بايد به اين امر اشاره كرد كه، دسترسي به آب شيرين، شناسايي و آوردهاي اين كنفرانس 
ها براي كشورهاي هاي ناشي از آنحتي چگونگي روبه رو شدن با بحران منابع و  مديريت

ها، خدمات و اطالعـات مـرتبط بـا فضـاي     ها، برنامهدر حال توسعه كه از طريق فناوري
رو كه با بحران جدي در اين مـورد روبـه  ماوراي حاصل خواهد شد، به ويژه براي ايران 

يابي بر امكانـات تجـاري، اقتصـادي،    هاي فضايي را در دستتواند تأثير فعاليتاست مي
اساس نقش مراكز تحقيقاتي در شناساندن چنين امكاناتي  براين. متذكر شود حياتي و رفاهي

 .شودتر ميبخش دولتي نمايان و حمايت

هاي فضايي ايران بيش از هر چيز نياز به نهـادي را  ادين سياستبرد سه هدف بنياما پيش. 4
سازد كه با عملكردي مستقل حلقة واصلي بين دانش فني، حقوقي و سياسـي  برجسته مي

- برد كليه فعاليـت ها، تعامالت و پيشدار نظارت بر همكاريافزون بر اين كه عهده. باشد

بازيگران فعال اين عرصه به اجرا شدن  هاي فضايي به شمار رود، و با تقسيم وظايف بين
 .هايي گذشته و آينده سرعت بخشدبرنامه

هـاي  هاي فضايي خود، فاصله زيادي با قدرتبا مخالفيني در مقابل فعاليت گرچه ايران. 5 
ها يافته است، اما با بزرگ فضايي دارد كه به نوعي بعد نظامي نمود بيشتري در فعاليت آن

هاي كه با هدف منع تسليحاتي فعاليت المللي و مشاركت درمجامع بيندر  ترجدي حضور
تواند آميز خود به اين عرصه ميشوند، همراه با يادآوري ورود صلحشدن فضا برگزار مي

 . فضايي به جامعة جهاني معرفي كنداين كشور را به عنوان پيشتاز در حفظ صلح
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  گرهاي ايرانكاوشها و بندي و كاربرد ماهواره جدول زمان
  

  برنامه پرتاب/ تاريخ      كاربرد          راكت/ماهواره       
ــينا ــران،  ( 1- س ــي اي طراح

  )ساخت روسيه
  شناسايي

  
پرتاب توسط روسيه در بيسـت و   

  2005هشتم اكتبر سال 
ايـــران، ( 1- اينوايرونمنـــت

  1)چين، تايلند
ــم     تحقيقات و مشاهدة زمين ــين در شش ــط چ ــاب توس پرت

  2008سپتامبر 
پرتاب توسط ايران در دوم فوريـه   تحقيقات و ارتباطات از راه دور،   اميد

  2009سال 
ــران در چهــارم   تحقيقات  1- گركاوش پرتــاب توســط اي

  2008فوريه سال 
ارسال اطالعات محيطـي، آزمـايش     2- گركاوش

  فناوري جداسازي موتور
پرتاب توسـط ايـران در بيسـت و    

  2008هشت نوامبر سال 
پرتاب توسط ايـران در شـانزدهم     برماهواره  راكت سفير

  2008آگوست سال 
  2010پرتاب توسط ايران در سال   تحقيقات  3- گركاوش
  2011پرتاب توسط ايران در سال   تحقيقات  5و  4- گركاوش

ــم و صــنعت  ــد عل ــا (نوي ي
  )مهدي

پرتاب توسط ايران در سوم فوريـه    شناسايي و ارتباطات از راه دود
  2012 سال

پرتاب توسـط ايـران در پـانزدهم      تصوير برداري  راسد
  2011جون سال 

همكــاري ايــران و (مصــباح
  )ايتاليا

  عدم تعيين زمان پرتاب  ارتباطات از راه دور

- 2011ريــزي شــده بــراي  برنامــه  ارتباطات از راه دور محدود  2- مصباح
2012  

ماهواره آزمايش (ست - آت
  )دانشجويي

- 2011برنامه ريـزي شـده بـراي      سنجش از راه دور
2012  

                                                                                                                                        
1. Environment-1 
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  برنامه پرتاب/ تاريخ      كاربرد          راكت/ماهواره       
  2012برنامه ريزي شده براي   تصوير برداري  1- ظفر
  2014برنامه ريزي شده براي   ارتباطات  زهره
  2016برنامه ريزي شده براي   ارتباطات  قائم
  عدم تعيين تاريخ پرتاب SIGINTهايشناسايي با قابليت  طلوع

  تاريخ پرتابعدم تأييد   سنجش از راه دور  پارس سپهر
  عدم تعيين تاريخ پرتاب  سنجش از راه دور  2- پارس
با مشـاركت  (آپس كو- ايران

- همكــاري آســيا 1ســازمان
  )پسيفيك

 10پرتـــاب  و ، ســـاخت طراحـــي
ماهواره تحقيقـاتي، سـنجش از راه   

  دور و ارتباطات از راه دور

  اعالم نشده

تصويربرداري بـا آزمـايش سيسـتم      فجر
GPS 

  2015در پرتاب توسط ايران 

  2016برنامه ريزي شده براي     دوستي

 

  دستاورد
مقابله بـا   ها در شكل بخشيدن به تهديدهاي نويني كهآفريني فناوريآشكار شدن نقش  
هاي فضـايي الزم، وابسـتگي   ها، به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه و دور از قابليتآن

الملـل را  تأثيرگذار بر صلح و امنيت بين هايرقابت كند، وهاي بزرگ را ايجاد ميبه قدرت
ها بـر امنيـت   گران را در اين مقاله ملزم به بررسي تأثير اين رقابتشود، پژوهشموجب مي

هاي خـود  انگيزه و قابليت گر ساختنملي ايران كرد، كه طي چند دهة گذشته درصدد جلوه
 هاي اين بازيگر فضاييفعاليتبنابراين ارزيابي پيشينه . هاي فضايي برآمده استدر پيشرفت

هـاي فضـايي ايـران، فـراز و فرودهـاي      تاكنون و مرور تعامالت و همكـاري  1970دهه  از
هـا بـه   هاي نخستين فعاليتپيشرفت فضايي اين كشور را به نمايش درآورد كه از وابستگي

هاي  مخالفتبا چين، تا تالش براي فعاليت مستقل و  شدن گاموهم روسيه فضايي هايفناوري
گرفت و به همين ترتيب تأثيرگذاري ايران بر جريـان  اياالت متحده و متحدانش را در برمي

                                                                                                                                        
1. Iran-APSCO 
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هاي روبـه  اما با نگاهي اجمالي به فعاليت. هاي بين اين سه قدرت بزرگ برجسته شدرقابت
فاصله ايران از ده بازيگر برتر فضايي مشخص شد، كه بـه نوبـه خـود     2015رشد در سال 

افزون بر اين توقـف  . رودها براي اين كشور نيز به شمار ميبر اهميت يافتن رقابتتأكيدي 
هايي فضايي هاي فضايي در نگاه ايران، سه اصل در سياستهايي قابل توجه رقابتبر جنبه

ساله ايران و به دنبـال  انداز بيستاين كشور را متمايز كرد كه از اصول مندرج در سند چشم
شوند كه تأمين كننده امنيـت و  برگرفته مي 1391توسعة هواو فضا در سال آن از سند جامع 

در انتها بايد خاطر نشان كـرد كـه در بـين    . تأثيرگذار بر سه عنصر بنيادين منافع ملي هستند
گيرد، و ارائه هاي فضايي قرار ميتهديدهايي كه پيش روي امنيت ملي ايران از سوي فعاليت

هاي فضايي ايران در ايـن  جهت تحقق سه اصل يادشده در سياست هاييحلكارها و راهراه
ويـژه در  نظير تهديدهاي زيست محيطي كه به هامواجه با برخي از آنرسد، مقاله به نظر مي

ضمن اين نوع تهديدها  .تر خواهند بودبراي ايران جدي آيندگرم شدن زمين به وجود مي پي
هاي فضايي نظير سنجش از راه دور در بررسـي تغييـرات   كه برجسته كنندة نقش فناوريآن

هـاي  اي براي همكاري كشـورها و سـازمان  از بين رفتن اليه ازن هستند، زمينهمخربي نظير 
، ايـران در  در ارتباط با اين موضـوع . كنندالمللي در جهت امنيت دسته جمعي ايجاد ميبين

نامه پاريس كه از جملـه توليدكننـدگان   قكنندگان توافبا پيوستن به امضا 2015دسامبر سال 
روند، محدود كردن تغييرات آب و هـوايي را  اي جهان به شمار ميخانهگازهاي آالينده گل
با توجه به روند رو به رشد گرم شدن ايران كه زيست بشر را از جانب  .خواستار شده است

اي نـه  ارد كـه در آينـده  دهد، اين احتمـال وجـود د  هاي فضايي مورد تهديد قرار ميفعاليت
روي امنيت ملي آن هاي فضايي پيشتري از جانب فعاليتچندان دور نه تنها تهديدات بيش

هاي زيست محيطي فضايي در برابر صلح و امنيت قرار بگيرد، بلكه محكوم به ايجاد چالش
- ستههاي ناشي از مسائل انرژي هالملل شود، و به نوعي چنين چالشي جايگزين بحرانبين

    .اي براي اين كشور شود
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