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فضا و امنيت ملي؛ پيشرفتهاي فضايي ايران
تقويتكننده امنيت ملي

افشين زرگر
چكيده :دس چٌذ سبل اخيش دس كٌبس پيطشفتّبي گستشدُ ايشاى دس علَم هختلف ،گبمّبي بضسگي ًيض دس
فعبليتّبي فضبيي بشداضتِ ضذُ است ،بِ ًَعي كِ ايشاى سا دس كٌبس هعذٍد كطَسّبيي لشاس دادُ كِ بِ
فٌبٍسي پيطشفتِ فضبيي بشاي دستيببي بِ فضب ٍ حضَس فعبل دس فضب دستشسي داسًذ .اگشچِ ٌَّص ايشاى
اص ًظش فٌبٍسي فضبيي دس آغبصيي هشاحل خَد لشاس داسد ٍ ببيذ دس ايي هسيش تالشّبي بيطتشي بٌوبيذ
ٍلي ايي ٍالعيتي غيشلببل اًكبس است كِ پيطشفتّبي فضبيي كطَس آثبس هثبتي سا دس حَصُّبي هختلف
دس پي داضتِ ٍ خصَصبً هيتَاًذ بِ حفظ ٍ استمبي اهٌيت هلي كوك ضبيبًي ًوبيذ .دس ايي همبلِ تالش
هيضَد استببط پيطشفتّبي فضبيي كطَس ٍ اهٌيت هلي هَسد بشسسي لشاس گيشد ٍ اص ايي عشيك
ساّكبسّبيي ًيض بشاي فعبليت بْتش ٍ ايفبي ًمص هؤثشتش دس فضب اسائِ گشدد .لزا بٌب بش اّويت سلببت
بييالوللي دس اهَس فضبيي ٍ گستشش فعبليتّبي كطَسّبي هختلف دس ايي للوشٍ ،بٍِيژُ هسبئل ٍ
هطكالتي كِ اهشٍصُ اكثش كطَسّب بب آًْب دس استببط بب فعبليتّبي فضبيي سٍبِسٍ ّستٌذ دس ايي همبلِ
بذيي سئَال هْن پبسخ دادُ هيضَد كِ پيطشفتّبي فضبيي ايشاى چِ كوكي سا هيتَاًٌذ بِ حفظ ٍ
استمبي اهٌيت هلي ايشاى بٌوبيذ.
واژگان كليدي :فضب ،عصش فضب ،حمَق فضب ،جٌگ سشد ،اهٌيت هلي ،آصادي فضبً ،ظبهيضذى فضب.
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هقذهِ
زض ؾبِيبٖ اذيط فًب ثٝػٛٙاٖ يىي اظ رسيستطيٗ لّٕطٞٚبي فؼبِيت ثكط ُٔطح
ٌطزيس ٚ ٜوكٛضٞبي ٔرتّف ثٙبثط ٔيعاٖ تٛأٖٙسي  ٚلسضت ّٔي زض ضاؾتبي تبٔيٗ ٔٙبفغ
ّٔي ذٛز ث ٝايٗ ػطن٘ ٝيع تٛرٕٛ٘ ٝزٜا٘س .أطٚظ ٜفًب اظ اثؼبز التهبزي ،حمٛلي  ٚاظ ٕٝٞ
ٟٔٓتط ؾيبؾي-أٙيتي زض ؾُح ثيٗإِّّي تٛرٟبت ضا ث ٝذٛز رّت ٕ٘ٛز ٚ ٜضٚظ ث ٝضٚظ
تأحيط ايٗ لّٕط ٚثط ؾيبؾت ثيٗإُِّ ثيكتط ٔيٌطزز ،ثٚٝيػ ٜآ٘ى ٝوكٛضٞبي ٔتؼسزي ثب
اقطاف ث ٝإٞيت ثؿيبض ايٗ لّٕط ،ٚثٝتسضيذ ٚاضز ػطن ٝفؼبِيت زض فًب قس ٚ ٜآٖ ضا اظ
حبِت ا٘حهبضي و ٝنطفبً ٔحسٚز ث ٝفؼبِيت چٙس لسضت ثعضي ٔيقٛز ،ذبضد ٔيؾبظ٘س،
اِجتٛٙٞ ٝظ ٕ٘يتٛاٖ ٘مف ٔؿٍّ چٙس لسضت ثعضي ضا زض زؾتطؾي ث ٝفًب  ٚفؼبِيت زض
ايٗ ػطن٘ ٝبزيسٌ ٜطفت .اٌطچ ٝتب يىي ز ٚز ٝٞاذيط ػٕس ٜفؼبِيتٞب زض فًب ٔحسٚز ثٝ
چٙس لسضت ذبل ثٛزِٚ ،ي ثٝتسضيذ وكٛضٞبي زيٍطي ٘يع تٛا٘ؿتٙس ث ٝفٙبٚضي پيكطفتٝ
الظْ ثطاي زؾتطؾي ث ٝفًب  ٚاؾتفبز ٜاظ آٖ زض رٟت ٔمبنس ٔرتّف ٘بيُ آيٙس ،اظ آٖ
ٟٔٓتط وكٛضٞبي زضحبَ تٛؾؼ ٝوٕٛٞ ٝاض٘ ٜؿجت ثٚ ٝرٛز ثيػساِتي زض ؾُح ثيٗإُِّ
٘بضيبيتي زاقت ٝتالـ ٕ٘ٛزٜا٘س و ٝاظ قىٌُيطي حبوٕيت ا٘حهبضي لسضتٞبي ثعضي
ثط چٙيٗ لّٕطٞٚبيي -و ٝثٔ ٝيطاث ثكطيت تؼّك زاقتّٔ ٕٝٞ ٝتٞب ثس ٖٚتجؼيى حك
اؾتفبز ٜاظ آٖ زض رٟت ٔمبنس نّحآٔيع ضا زاض٘س ـ رٌّٛيطي ٕ٘ٛز ٜثٙبثطايٗ ثطذي اظ
ايٗ وكٛضٞب ثٝتسضيذ ث ٝزا٘ف الظْ ثطاي زؾتطؾي فؼبِيت زض ػطن ٝفًب زؾتيبفت ٝتب
حسٚز ظيبزي تٛا٘ؿت ٝا٘س فؼبِيت ا٘حهبضي چٙس لسضت ثعضي زض فًب ضا ث ٝچبِف ثىكٙس
ظٔي ٝٙضا ثطاي قىٌُيطي يه ضغيٓ حمٛلي ربٔغ ثطاي ٔسيطيت فؼبِيتٞب زض فًب فطآٞ
ؾبظ٘س.
يىي اظ تبظٜٚاضزاٖ ث ٝػطن ٝفؼبِيت زض فًب ،ايطاٖ اؾت و ٝتٛا٘ؿت ٝاؾت زض
وٙبض پيكطفتٞبي ٔتؼسز زض ػطنٞٝبي ٔرتّف ،ث ٝػطن ٝفؼبِيت زض فًب ٘يع لسْ ٟ٘بزٚ ٜ
ثب ؾبذت  ٚاضؾبَ ٔبٛٞاض ٚ ٜوبٚقٍط فًبييٍ٘ ،ب ٜرٟب٘يبٖ ضا ث ٝذٛز رّت ٕ٘ٛز ٚ ٜزض
ثيٗ ٔؼسٚز وكٛضٞبيي لطاض ٌيطز و ٝثَٛٝض ٔؿتميٓ يب غيطٔؿتميٓ ث ٝفًب زؾت ٔييبثس.
زضحبَ حبيط ثٙبثط ٘مكي و ٝاظ ايطاٖ زض ػطن ٝثيٗإُِّ ٔٛضز ا٘تظبض اؾت ،زؾتطؾي ٚ
حًٛض فؼبَ زض فًب يه يطٚضت ثعضي قٙبذت ٝقس ٚ ٜزض چبضچٛة ٔٙبفغ ّٔي ايطاٖ
تؼطيف ٔيقٛز ،ثٚٝيػ ٜآ٘ى ٝأطٚظ ٜفًب يه ػبُٔ ٔ ٟٓزض ثحج أٙيت ّٔي لّٕساز
ٔيقٛز .ثب ٘ظطزاقت ؾٙس چكٓا٘ساظ ثيؿت ؾبِ ٝو ٝزض آٖ پيفثيٙي قس ٜاؾت ايطاٖ
زض آيٙسٜاي ٘عزيه ث« ٝربيٍب ٜا َٚالتهبزي ،ػّٕي  ٚفٙبٚضي زض ؾُح ُٔٙم »ٝزؾت
يبفت ٚ ٝذٛز ضا ثٝػٛٙاٖ وكٛضي تٛؾؼٝيبفت ،ٝثطذٛضزاض اظ زا٘ف پيكطفت ،ٝأٗٔ ،ؿتمُ،
ٔمتسض  ٚفؼبَ(ٔ ...ٚ )1ؼطفي ٕ٘بيس ،ثيٌٕبٖ حًٛض فؼبَ زض فًب أطي غيطلبثُ
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چكٓپٛقي ثٛز ٚ ٜثؿيبض ٔي تٛا٘س ث ٝايطاٖ زض رٟت ٘يُ ث ٝايٗ اٞساف ثعضي وٕه
ٕ٘بيس .اِجت ٝزض ٕٞيٗ آغبظ ثبيس اقبض ٜوطز و ٝثٞٝيچٚر٘ ٝجبيؿتي ثٝنٛضت ايسٜآِيؿتي ٚ
تريُ ٌطايب٘ ٝث ٝايٗ ٔٛيٛع ٍ٘طيؿت ،ثّى ٝثبيس ثب زضن إٞيت ٌؿتطـ  ٚپيكطفت
فؼبِيتٞبي فًبيي ٘ ٚيع ثب تٛر ٝثٚ ٝيؼيت  ٚربيٍب ٜو٘ٛٙي ايطاٖ زض ػطن ٝفؼبِيتٞبي
فًبيي ،ثب ؾطٔبيٌٝصاضيٞبي وبفي  ٚتالـ ثطاي ثٔٛي وطزٖ ٞطچ ٝثيكتط فٙبٚضي الظْ
زض ايٗ ظٔي٘ ٚ ٝٙيع ثٟطٌٜيطي اظ تزبضة وكٛضٞبي پيكطفت ،ٝزض ٔؿيط ٔٛفميت ٞطچٝ
ثيكتط زض ايٗ ظٔيٌ ٝٙبْ ثطزاقت .اِجت ٝچٙيٗ أط ٕٟٔي ثؿيبض پطٞعي ٝٙثٛز٘ ٚ ٜيبظ ثٝ
وٛقف فطاٚاٖ ٕٞطا ٜثب نجط  ٚتحُٕ ظيبز زاضز ،ظيطا ٔٛفميت زض ايٗ ظٔي ٝٙثٞٝيچٚرٝ
زض يه فطنت وٓ حبنُ ٘رٛاٞس قس.
ثٙبثط إٞيت ضلبثت ثيٗإِّّي زض فًب ٌ ٚؿتطـ فؼبِيتٞبي وكٛضٞبي ٔرتّف
زض ايٗ لّٕط ٚ ،ٚثٚٝيػٔ ٜؿبئُ ٔ ٚكىالتي و ٝأطٚظ ٜاوخط وكٛضٞب ثب آٖٞب  ٚزض اضتجبٌ ثب
فؼبِيتٞبي فًبيي ضٚثٝضٞ ٚؿتٙس ،زض ايٗ ٔمبِ ٝتالـ ذٛاٞس قس ثسيٗ ؾإاَ پبؾد زازٜ
قٛز و ٝپيكطفتٞبي فًبيي ايطاٖ چ ٝوٕىي ث ٝحفظ  ٚاضتمبي أٙيت ّٔي ايطاٖ
ٔيتٛا٘س ٕ٘بيس؟
ثطاي پبؾدٌٛيي ث ٝايٗ ؾإاَ ،اثتسا تهٛيطي وّي اظ تبضيرچ ٝفؼبِيتٞبي
فًبيي زض ؾُح رٟبٖ  ٚفؼبِيتٞبي ايطاٖ اضائ ٝذٛاٞس قس تب اظ ايٗ ٔٙظط ٚيؼيت ٚ
ربيٍب ٜايطاٖ زض ٔمبيؿ ٝثب زيٍطوكٛضٞب ٔكرم ٌطززٕٞ .چٙيٗ ث ٝاؾتفبزٜٞبي ٔرتّف
اظ فًب اقبض ٜذٛاٞس قس  ٚايٙى ٝفًب چ ٝذسٔتي ضا ثطاي ثكطيت ث ٝاضٔغبٖ ٔيآٚضز.
ثيٌٕبٖ آغبظ فؼبِيت زض ٞط لّٕطٚيي زض رٟت زؾتيبثي ثٙٔ ٝبفؼي ا٘زبْ ٔيٌيطز  ٚاِجتٝ
زضوٙبض آٖ ،ثطذي ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت ٘يع ايزبز ذٛاٞس قس ،ثٚٝيػ ٜآ٘ى ٝػٕستبً ا٘ؿبٖٞب ٚ
ث ٝتجغ آٖ زِٚتٞب ٕٛٞاض ٜز٘جبَ ثيكتطيٗ ؾٛز ثطاي ذٛز ثٛز ٚ ٜزض ايٗضا ٜػٕستبً ٔٙبفغ
زيٍطاٖ ضا ٘بزيسٌ ٜطفت ٚ ٝحتي حبيط٘س و ٝزض ضاٙٔ ٜبفغ ذٛز ث ٝحصف يب تًؼيف ضلجب
٘يع الساْ ٕ٘بيٙس .زض ايٗ ٔمبِ ٝث ٝايٗ ًٔطات و ٝحبنُ فؼبِيت زِٚتٞبي ٔرتّف زض
فًب ٔيثبقس ٔ ٚيتٛا٘س ثطاي ٞطوكٛضي تٟسيسظا ثبقس ٘يع تٛر ٝذٛاٞس قسٟ٘ .بيتبً ث ٝايٗ
ٔٛيٛع ٘يع پطزاذت ٝذٛاٞس قس و ٝچٍ ٝ٘ٛپيكطفتٞبي فًبيي ايطاٖ زض چبضچٛة تبٔيٗ
ٔٙبفغ ّٔي ايطاٖ تؼطيف قس ٚ ٜچ ٝوٕىي ضا ث ٝتبٔيٗ  ٚاضتمبي ٞطچ ٝثٟتط ٔٙبفغ ّٔي
ايطاٖ ٔيٕ٘بيس .زض ا٘تٟبي ثحج ،ثطذي پيكٟٙبزات ٘يع زض رٟت ثٟجٛز ٞطچ ٝثٟتط ٔٙبفغ
ّٔي ايطاٖ زض اضتجبٌ ثب فؼبِيتٞبي فًبيي اضائ ٝذٛاٞس قس.
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عصر فضا در اٍج جٌگ سرد
رٟبٖ زض لطٖ ثيؿت قبٞس پيكطفتٞبي تىِٛٛٙغيه زض ػطنٞٝبي ٔرتّف ثٛز
 ٚا٘ؿبٖ تٛا٘ؿت ث ٝثؿيبضي اظ ظٚايبي پٟٙبٖ رٟبٖ ذّمت پي ثجطز ،اٌطچ ٝايٗ يبفتٞٝب
وٕتط اظ لُطٜاي زض ايٗ اليب٘ٛؼ ثيا٘تٟبي ذّمت لّٕساز ٔيقٛز .يىي اظ ايٗ ػطنٞٝب
فًب ثٛز ،ػطنٝاي و ٝا٘ؿبٖٞب ٕٛٞاض ٜثب ٍ٘طيؿتٗ ث ٝآؾٕبٖ  ٚؾتبضٌبٖ آضظٚي فٟٓ
ضاظٞبي آٖ ٟٓٔ ٚتط اظ آٖ زؾتيبفتٗ ثساٖ ضا زاقتٝا٘س .ايٗ آضظ٘ ٚيع ٕٞچ ٖٛثؿيبضي اظ
ذٛاؾتٞٝبي ثكطي زض لطٖ ثيؿتٓ تحمك يبفت  ٚثب اضؾبَ اِٚيٗ ٔبٛٞاض ٜزض زٝٞ
1950ػهط فًب آغبظ ٌكت .ػهط فًب ضا ٔيتٛاٖ ٘بْ زٚضٜاي زا٘ؿت و ٝثب فؼبِيتٞبيي
ٕٞچ ،ٖٛضلبثت زض فًب ،اوتكبفبت فًبيي ،فٙبٚضي فًبيي  ٚپيكطفتٞبي اضتجبَبتي ٚ
اَالػبتي زض اضتجبٌ اؾت )2(.ػهط فًب اظ اوتجط ؾبَ  1957پؽ اظ پطتبة ٘رؿتيٗ
لٕطٔهٛٙػي ٔتؼّك ث ٝقٛضٚي ثب ٘بْ اؾپٛتٙيه 2آغبظ ٌكت )3(.ايٗ ٘رؿتيٗ لٕط
ٔهٛٙػي ؾبذت زؾت ثكط ثٛز و ٝثب ٚظٖ  83ويٌّٛطٔي زض ٔساض ظٔيٗ لطاض ٌطفت.
پطتبة اؾپٛتٙيه 1و ٝزض اٚد ر ًٙؾطز  ٚضلبثت ز ٚاثطلسضت ا٘زبْ ٔيٌطفت ،يه يطثٝ
ثعضي ثط اػتجبض ايبالت ٔتحس ٜلّٕساز ٔيقس ،ظيطا ايٗ اثطلسضت و ٝثٝػٛٙاٖ يىي اظ
فبتحبٖ ثعضي ر ًٙرٟب٘ي تٛا٘ؿت ٝثٛز ذٛز ضا ثٝػٛٙاٖ اِٚيٗ لسضت ٞؿتٝاي ث ٝرٟبٖ
ٔؼطفي ٕ٘بيس ،ثبتٛر ٝث ٝپيكطفتٞبي ثعضٌف زض ػطنٛٞ ٝا٘ٛضزي ،ثب رسيت ثٝز٘جبَ آٖ
ثٛز و ٝذٛز ضا ثٝػٛٙاٖ اِٚيٗ وكٛض حبيط زض فًب ٔؼطفي ٕ٘بيس  ٚثٙبثطايٗ ثط٘بٔٞٝبي
ٌؿتطزٜاي ضا ٘يع زض ايٗ ظٔي ٝٙز٘جبَ ٔي وطزِٚ ،ي الساْ قٛضٚي ثبػج قس و ٝايبالت
ٔتحس ٜثب يه قٛن ثعضي ٔٛار ٝقٛز .ثسيٌٗ ٝ٘ٛپطتبة اؾپٛتٙيه  1زض وٙبض
زؾتبٚضزٞبي ػّٕي  ٚتىِٛٛٙغيه ،آحبض ؾيبؾي ذبل ذٛز ضا ٘يع زاقت  ٚضلبثت
لسضتٞبي ثعضي ضا زض فبظ رسيس لطاض زاز .زض ثيٗ حٛظٜٞبي ٔٙبفغ ثيقٕبضي و ٝزض
نح ٝٙضلبثت رب٘ب٘ ٝز ٚاثطلسضت زٚض ٜر ًٙؾطز ُٔطح ثٛز٘س ،حبَ فًب ٘يع ثٝػٛٙاٖ يه
ػطنٙٔ ٝبفغ رسيس و ٝثٝقست ثٝرع اثؼبز ػّٕي ،فٙبٚضي ٘ ٚظبٔي ،رٙج ٝپطؾتيػي ٘يع
ثطاي ايٗ ز ٚاثطلسضت زاقتُٔ ،طح قس ٜثٛز .ايٗ ز ٚاثطلسضت ٞؿتٝاي ثطاي ٟٔبض تٟسيس
َطف ٔمبثُ ،ايٗثبض فًب ضا ثٝػٛٙاٖ يه ػطن ٝاؾتطاتػيه ٔٛضز تٛر ٝلطاض زاز ٚ ٜثَٛٝض
ٌؿتطز ٜزض رٟت پيف افتبزٖ اظ َطف زيٍط زض ػّٔ ْٛرتّف ٔطتجٍ ثب فؼبِيتٞبي
فًبيي تالـ ٔيوطز٘س .قٛضٚي پؽ اظ اِٚيٗ پطتبة ذٛز ،زض ٘ٛأجط ٕٞبٖ ؾبَ
اؾپٛتٙيه 2ضا ٘يع و ٝحبُٔ يه ٔٛرٛز ظ٘س ٜثٛز ث ٝفًب پطتبة وطز .ايٗ ٔؿبفط ؾٍي ثب
1. Space Age
2. Sputnik
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٘بْ اليىب 1ثٛز .اؾپٛتٙيه  2ثب ٚظ٘ي حسٚز  508ويٌّٛطْ ،تٛا٘ؿت اِٚيٗ ٔٛرٛز ظ٘س ٜضا
ث ٝفًب حُٕ ٕ٘بيس  ٚثط ذكٓ ايبالت ٔتحس ٜزٚچٙساٖ ثيبفعايس.
ايبالت ٔتحس ٜو ٝزض ضلبثت ثب قٛضٚي يىي زٌ ٚبْ ػمت افتبز ٜثٛز ،زض زؾبٔجط،
يه پطتبة ٘بٔٛفك ضا تزطث ٝوطز ،يؼٙي ظٔب٘ي وٚ ٝاٍ٘ٛاضز تي ٚي ؾ 2ٝزض زؾبٔجط
1957زض ٍٙٞبْ پطتبة ٔٙفزط قس .أب ايبالت ٔتحس ٜثطاي اػبز ٜاػتجبض ذٛز ،حسٚزاً چٟبض
ٔب ٜپؽ اظ پطتبة اِٚيٗ لٕطٔهٛٙػي تٛؾٍ ضليجف ،زض غا٘ٛي ٝؾبَ  ،1958تٛا٘ؿت
وبٚقٍط يه 3ضا ثٚ ٝظٖ  14ويٌّٛطْ ثٝػٛٙاٖ اِٚيٗ ٔبٛٞاض ٜايبالت ٔتحس ٜث ٝفًب پطتبة
وٙس  ٚثسيٌٗ ٝ٘ٛضلبثت ز ٚاثطلسضت ٚاضز ػهط رسيسي قس .وبٚقٍط ٔ 1أٔٛضيت ذٛز ضا
زض اضتفبع ثبالتطي اظ اؾپٛتٙيه ا٘زبْ زاز  ٚاظ َطيك تزٟيعات ذٛز تٛا٘ؿت وكف ٕ٘بيس
و ٝزضحسٚز ٔ 600بيّي اظ ظٔيٗ يه وٕطثٙس تكؼكؼي ٔطٌجبض پيطأ ٖٛظٔيٗ لطاض زاضز
و ٝث ٝوٕطثٙس فبٖ (ٚاٖ) آِٗٔ 4كٟٛض اؾت .ايٗ يه پيكطفت ثعضي ثطاي تؿٟيُ
پطتبةٞبي ثؼسي  ٚاظ آٖ ٟٔٓتط تالـ ثطاي اػعاْ ا٘ؿبٖ ث ٝفًب ثٛز .اٌطچ ٝقٛضٚي ٚ
آٔطيىب ثب پطتبة ايٗ ؾفيٞٝٙب ثيكتط اٍ٘يعٜٞبي ؾيبؾي ضا ز٘جبَ ٔيوطز٘سِٚ ،ي ٕٞيٗ
السأبت زض رٟت پيكطفت زا٘ف ثكطي ٘ ٚيع تؿٟيُ ظ٘سٌي ا٘ؿبٖٞب (ثٚٝيػ ٜاضتجبَبتي
 ٚاَالػبتي) ثؿيبض ٔخٕط حٕط ثٛز٘س.
پؽ اظ ايٗ پطتبةٞبي اِٚي ،ٝز ٚاثطلسضت ثطاي پيكي ٌطفتٗ اظ يىسيٍط
تالـٞبي زيٍطي ضا ٘يع ا٘زبْ زاز٘س .زض ؾبَ  1958ز ٚاثطلسضت الساْ ث ٝپطتبةٞبي
ٔتؼسز ٕ٘ٛز٘س و ٝثطذي اظ آٖٞب ثب قىؿت ٔٛار ٝقس  ٚاِجت ٝثطذي ٘يع ٔٛفميت آٔيع
ثٛز٘س .زض ؾبَ  1958ؾفبيٗ ظيبزي اظ ؾٛي ز ٚاثطلسضت زض رٟت ا٘زبْ ٔبٔٛضيتٞبي
ٔرتّف ث ٝفًب پطتبة قس .اِجت ٝزض زضر ٝا َٚايٗ تالـٞب ثطاي افعايف اػتجبض ثيٗإِّّي
زض ر ًٙؾطز ثٛز )4(.ػهط فًب ثب ثط٘بٔ ٝآپ 5ِٛٛاظ ؾٛي ايبالت ٔتحس ٜث ٝاٚد ذٛز ضؾيس
 ٚثٛ٘ ٝػي رٟبٖ ضا زض ثّٙسپطٚاظي ٘بٔحسٚز ا٘ؿبٖ ٔجٟٛت ٕ٘ٛز .فطٚز آپ 11 ِٛٛزض
( Laika .1دس صببى سٍسي بِ هعٌبي پبسسكٌٌذُ)
2. Vanguard TV-3
3. Explorer 1
4. Van Allen Belt
كوشبٌذ فبى آلي (يب ٍاى آلي) ً ،بم كوشبٌذي اص رسات يًَي است كِ تَسظ هيذاى هغٌبعيسي صهيي ،كشُ صهيي سا
احبعِ كشدُاًذ .ايي كوشبٌذ رسات كيْبًي هضشي سا كِ بِ سَي صهيي هيتببٌذ جزة هيكٌذ .پشتَّبي جزة ضذُ
تَسظ ايي دٍ حلمِ بعضبً بشاي هَجَدات صًذُ هشگببس است ٍ بِعببست ديگش دسصَست عذم ٍجَد ايي دٍ
كوشبٌذ ّشگض دس صهيي حيبت پذيذاس ًويضذ.
5. Apolo
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رٛالي  1969ثط ؾُح وطٔ ٜب ٜثب پٛقف ضؾب٘ٝاي ثؿيبض ٚؾيغ ،اٌطچ ٝيه ِحظ ٝثعضي
زض تبضيد رٟبٖ لّٕساز ٔيقٛزِٚ ،ي يه پيبْ ثعضي ٘يع زض پي زاقت  ٚآٖ پيكي ٌطفتٗ
ايبالت ٔتحس٘ ٜؿجت ث ٝضليت ٘يطٙٔٚسـ ثٛز .قٛضٚي و ٝتب ايٗ ؾبَ ثؿيبضي اظ ضوٛضزٞب
زض فؼبِيت فًبيي ضا ث٘ ٝبْ ذٛز زضد وطز ٜثٛز ،اظرّٕ ٝپطتبة اِٚيٗ فًبپيٕب ،اػعاْ اِٚيٗ
ٔٛرٛز ظ٘س ٜث ٝفًب ،اػعاْ اِٚيٗ ا٘ؿبٖ (يٛضي ٌبٌبضيٗ) 1ث ٝفًب ث ٝؾبَ  ،1961اِٚيٗ
ضاٞپيٕبيي فًبيي 2تٛؾٍ آِىؿي ِئٛ٘ٛف 3ث ٝؾبَ  ٚ 1965اِٚيٗ فطٚز اتٔٛبتيه ثط ضٚي
يه رطْ ؾٕبٚي ث ٝؾبَ  ،1966تبحسٚز ظيبزي ٌٛي ضلبثت ضا زض ؾُح ثيٗإِّّي ثٝ
يطض ذٛز زيس ،اٌطچ ٝثؼس اظ آٖ ٘يع تٛا٘ؿت زض ثطذي ظٔيٞٝٙب اظ رّٕ ٝپطتبة اِٚيٗ
ايؿتٍب ٜفًبيي(ؾبِيٛت  4)1ذٛز ضا ثٝػٛٙاٖ پيكتبظ ٔؼطفي ٕ٘بيس .ث٘ ٝظط ٔيضؾس وٝ
يىي اظ يؼفٞبي ثعضي قٛضٚي زض ٘بتٛا٘ي يب يؼف آٖ زض ٔمبثُ ايبالت ٔتحس ٜزض
پٛقف ضؾب٘ٝاي ايٗ فؼبِيتٞب ثبقس.
اٌطچ ٝفؼبِيت زض ػطن ٝفًب ثٝتسضيذ ٘ظط زيٍط لسضتٞب  ٚثَٛٝض وُ ثؿيبضي
اظ وكٛضٞبي رٟبٖ ضا ث ٝذٛز رّت ٕ٘ٛزِٚ ،ٜي ثيٌٕبٖ فؼبِيت زض فًب زض زٚض ٜرًٙ
ؾطز ضا ثبيس ٔحسٚز ث ٝضلبثت ز ٚلُجي ٕ٘ٛز .اضتجبٌ ٔؿتميٓ ثيٗ ر ًٙؾطز ٚ
فؼبِيت ٞبي فًبيي ٚلتي ث ٝذٛثي لبثُ ضؤيت اؾت و ٝثسا٘يٓ ثب فطٚپبقي ٘ظبْ زٚلُجي،
ث ٝقست ٞعيٞٝٙبي فؼبِيت ٞبي فًبيي ز ٚلسضت انّي فًبيي وبٞف يبفتٕٞ ٚ ٝچٙيٗ
تح َٛثعضٌي زض ٘ٛع فؼبِيتٞبي فًبيي ايزبز قس ٜاؾت.
ثب پبيبٖ ٘ظبْ زٚلُجي  ٚفطٚپبقي قٛضٚي ،ػهط فًب ٚاضز ٔطحّ ٝتبظٜاي قسٜ
اؾت  ٚثٚٝيػ ٜزض وٙبض تسا ْٚاؾتفبزٜٞبي والؾيه (ٕٞبٖ فؼبِيتٞبي زٚض ٜر ًٙؾطز
و ٝػٕستبً تحميمبتي٘ ،ظبٔي  ٚقج٘ٝظبٔي ثٛز) ،تٛر ٝث ٝاثؼبز رسيس فؼبِيت زضفًب
پطضً٘تط قس ٜاؾت .ثٚٝيػ ٜثب ٌؿتطـ فؼبِيت ٔبٛٞاضٜٞبي اضتجبَبتي  ٚاَالػبتي ٚ
تزبضي  ٚذهٛني تط قسٖ فؼبِيت زض ػطن ٝفًب ،ػهط فًب ٚاضز ٔطحّ ٝرسيسي اظ ض٘ٚس
تىبُٔ ذٛز قس ٜاؾت .اِجت ٝثطذي ٘يع ثط ايٗ ازػبيٙس و ٝزض زٚض ٜپؽ اظ ر ًٙؾطز
زيٍط ثبيس اظ ػهط اضتجبَبت نحجت ٕ٘ٛز .اِجت ٝاٌط چٙيٗ زيسٌبٞي ضا ٘يع ثپصيطيٓ،
وٕبوبٖ ٕ٘يتٛاٖ اظ ٘مف تأحيطٌصاض  ٚتؼييٗوٙٙس ٜفًب ثط قىٌُيطي  ٚؾيط فعايٙسٜ
ػهط اضتجبَبت غفّت ٕ٘ٛز .زض ايٗ ثحج چٙس ٘ىت ٝضا ٔيتٛاٖ ثٝلطاض ظيط ثطرؿت ٝؾبذت:

1. Yuri Gagarin
2. Spacewalk
3. Aleksei Leonov
4. Salyut1
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 .1آغبظ ػهط فًب ٌ ٚؿتطـ فؼبِيتٞب زض فًب زض زٚض ٜر ًٙؾطز ثَٛٝض ٔؿتميٓ
تبثؼي اظ ضلبثت ز ٚاثطلسضت آٖ زٚض ٜثٛز.
 .2فؼبِيت ،زؾتطؾي  ٚحًٛض ٔتسا ْٚزض فًب يه فبوتٛض ٔ ٟٓزض وؿت اػتجبض (پطؾتيػ
ثيٗإِّّي) لّٕساز ٔيقٛز.
 .3ػّيضغٓ ٚضٚز ؾبيط ثبظيٍطاٖ ث ٝػطن ٝفؼبِيت زض فًبٛٙٞ ،ظ ز ٚلسضت انّي زٚضٜ
ر ًٙؾطز ربيٍب ٜانّي ضا زض ايٗ ظٔي ٝٙثٝذٛز اذتهبل ٔيزٙٞس  ٚثؿيبضي اظ وكٛضٞبي زيٍط
اظ تزبضة ايٗ ز ٚثٟطٜٙٔس قسٜا٘س.
 .4ثٙبثط ػٛأُ فٛقٛ٘ ،ػي ا٘حهبض زض ؾُح ثيٗإُِّ زض ظٔي ٝٙفؼبِيت زض ػطن ٝفًب
ٚرٛز زاضز.
 .5ػّيضغٓ تساٚ ْٚيؼيت فٛق حتي زض زٚض ٜپؽ اظ ر ًٙؾطز ،ثٝتسضيذ وكٛضٞبي
زيٍط ٘يع تالـ وطزٜا٘س وٚ ٝاضز فؼبِيت زض ايٗ ػطن ٝق٘ٛس .ثَٛٝض اِٚي ٝثطذي لسضتٞبي ثعضي
ٕٞچ ٖٛچيٗ ،فطا٘ؿ ،ٝاٍّ٘ؿتبٖ ،إِٓبٖ ،غاپٗ ٚ ،اتحبزي ٝاضٚپب  ٚپؽ اظ آٖٞب ثطذي لسضتٞبي
ٔتٛؾٍ ٘يع تالـ وطزٜا٘س و ٝثَٛٝض ٔؿتميٓ  ٚيب غيطٔؿتميٓ ٚاضز فؼبِيت زض ايٗ ػطن ٝق٘ٛس.
 .6ػّيضغٓ ٞعيٞٝٙبي فطاٚاٖ فؼبِيتٞبي فًبيي و ٝزض اٚد ر ًٙؾطز فكبض ؾٍٙيٙي
ضا ثط التهبز ز ٚاثطلسضت (ذهٛنبً قٛضٚي ثبتٛر ٝثٔ ٝؿبئُ حبز التهبزي آٖ) ٚاضز وطز،
زؾتبٚضزٞبي پطؾتيػي ّٕٛٔ ٚؼ آٖ ٕٞچ ٖٛوٕه ث ٝتؿٟيُ اضتجبَبت ٘ ٚيع پكتيجب٘ي اظ لسضت
ظٔيٙي ،زضيبيي ٛٞ ٚايي وكٛضٞب ث ٝحسي ٔ ٟٓاؾت و ٝفؼبِيت زض ايٗ ػطنٕٛٞ ٝاض ٜؾٛزآٚض
لّٕساز قٛز.
 .7زض ػهط رسيس تٛٙع ظيبزي زض فؼبِيتٞبي فًبيي ٔكبٞسٔ ٜيقٛز  ٚثٝرع ٚضٚز
وكٛضٞبي رسيس ث ٝػطن ٝفؼبِيتٞبي فًبيي ،ايٗ حٛظٛٔ ٜضز تٛر ٝثرفٞبي ذهٛني ٘يع لطاض
ٌطفت ٝاؾت  ٚثط پيچيسٌي فؼبِيتٞب ٔ ٚتؼبلجبً ثطٚظ ثطذي ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت زض ظٔي ٝٙچٍٍ٘ٛي
ٔسيطيت ربٔغ ايٗ فؼبِيتٞب افعٚز ٜاؾت.
ايراى ٍ فعاليتّاي فضايي
ايطاٖ ثٝػٛٙاٖ يه وكٛض تبحيطٌصاض ُٔٙمٝاي زاضاي پيكي ٝٙوٕي زض ظٔيٝٙ
فؼبِيتٞبي ٔؿتميٓ فًبيي اؾت ،اٌطچ ٝثَٛٝض غيطٔؿتميٓ اظ ٕٞبٖ آغبظ ػهط فًب ثب
حًٛض زض ٔزبٔغ ثيٗإِّّي ٘ ٚيع آغبظ ثطذي فؼبِيتٞبي فًبپبي ٝاظ رّٕ ٝؾٙزف اظ ضاٜ
زٚض ،تٛا٘ؿت ذٛز ضا ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ وكٛضٞبي پطاٍ٘يع ٚ ٜضاغت ثطاي پيكطفت زض ايٗ
ػطن٘ ٝكبٖ زٞس .ثب تأؾيؽ وٛپٛؼ (وٕيت ٝاؾتفبزٜٞبي نّحآٔيع اظ فًبي ٔبٚضاي رُّٔ ٛ
ٔتحس) ،ايطاٖ ذٛز ضا ثٝػٛٙاٖ ثيؿت  ٚچٟبضٔيٗ ػًٛٔ ٛؾؽ آٖ ٔؼطفي وطز .زض ز1960 ٝٞ
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ٌبْٞبي رسي زض ظٔي ٝٙتٛؾؼ ٝضغيٓ حمٛق فًب ثطزاقت ٝقس  ٚثب ٘مف ٔحٛضي ؾبظٔبٖ ُّٔ
ٔتحس ظٔي ٝٙثطاي تسٚيٗ ٔؼبٞسات ثيٗ إِّّي زض ايٗ ػطن ٝفطاٟ٘ ٚ ٓٞبيتبً زض ؾبَ 1967
ٔؼبٞسٔ ٜبٚضاي ر 1(OST) ٛتسٚيٗ  ٚايطاٖ ٘يع آٖ ضا أًبء ٕ٘ٛز .زض اٚاذط ز 1970 ٝٞثب
ثّٙسپطٚاظيٞبيي و ٝزض حىٔٛت ٚلت ٚرٛز زاقت  ٚث ٝيبضي پَٞٛبيي و ٝاظ فطٚـ ٘فت زض
اٚد ثحطاٖٞبي ٘فتي ثٝزؾت آٔس ٜثٛز ،ايطاٖ اِٚيٗ ذٛاؾتٞٝبي ذٛز رٟت تؼميت
فؼبِيتٞبي فًبيي  ٚتٛؾؼ ٝاضتجبَبت ٔبٛٞاضٜاي ضا ُٔطح ؾبذت.
ثؼس اظ ٚلٛع ا٘مالة اؾالٔي ثٝزِيُ ثطذي قطايٍ ثٚٝيػ ٜر ًٙتحٕيّي ػطاق ثط
ػّي ٝايطاٖ ،ثط٘بٔٞ ٝبي فًبيي زض اِٛٚيت اؾبؾي لطاض ٘ساقت ،اٌطچ ٝتزطث ٝرٚ ًٙ
تالـ ثطاي ذٛزوفبيي زض حٛظٜٞبي ٔرتّف ثٚٝيػ ٜؾبذت  ٚتٛؾؼ ٝپطٚغٛٔ ٜقىي ثؼساً
ثؿتط ٔٙبؾجي ضا ثطاي حطوت رسي ايطاٖ زض ٔؿيط ثط٘بٔٞٝبي فًبيي فطا ٓٞوطز.
زض ؾبَ  1997ايطاٖ َطحٞبيي ضا ثطاي ؾبذت  ٚتٛؾؼٔ ٝبٛٞاض ٜثٔٛي ثب ٘بْ
ٔهجبح آغبظ وطز .زض ؾبَ ٚ 1998ظاضتيٗ «فط ٚ ًٙٞآٔٛظـ ػبِي» « ٚپؿت  ٚتٍّطاف ٚ
تّفٗ»ٛٔ ،افمت٘بٔٝاي ضا رٟت َطاحي ،ؾبذت  ٚپطتبة ٔبٛٞاض ٜتحميمبتي اضتجبَبتي
ٔهجبح ثب ضٚؾيٙٔ ٝؼمس وطز٘س.
زض چبضچٛة ضٚاثٍ ٕٞىبضيرٛيب٘ ٝض ٚثٌ ٝؿتطـ ايطاٖ  ٚضٚؾي ٝاظ ز1990 ٝٞ
ث ٝثؼس ،ايٗ ز ٚوكٛض اظ ؾبَ ٕٞ 1998ىبضيٞبيي ضا ٘يع زض ظٔي ٝٙتٛؾؼٔ ٝبٛٞاضٜ
غيط٘ظبٔي ايطاٖ ثطاي اؾتفبزٜٞبي اضتجبَبتي  ٚتهٛيطثطزاضي آغبظ وطزٜا٘س.
زض ضاؾتبي اؾتفبز ٜاظ تزبضة وكٛضٞبي زيٍط ثٚٝيػٕٞ ٜىبضي ثب وكٛضٞبي آؾيبيي،
ايطاٖ ،چيٗ ،وطٜرٛٙثئ ،غِٛؿتبٖ ،پبوؿتبٖ  ٚتبيّٙس يه يبززاقت تفب ٓٞضا ثطاي ؾبذت
يه ٔبٛٞاض ٜچٙس ٔبٔٛضيتي ٔكتطن ( 2)SMMSث ٝأًب ضؾب٘س٘س .ايٗ يه پطٚغٕٞ ٜىبضي
چٙسرب٘ج ٝآؾيب ـ پبؾيفيه زض ظٔي ٝٙوبضثطزٞب  ٚفٙبٚضي فًب لّٕساز ٔيقٛز .ايٗ الساْ ،يه
تالـ ٔكتطن ثطاي تٛؾؼٔ ٝبٛٞاض ٜثٙٔٝظٛض ٘ظبضت ٔحيٍ ظيؿتي ٔ ٚسيطيت ثاليب اؾت.
پيفثيٙي اِٚي ٝثطاي پطتبة ٔبٛٞاض ٜؾبَ  2004ثٛز ِٚي ثؼساً ثٝزِيُ ثطذي ٔؿبئُ ايٗ
پطتبة ث ٝؾبَ ٛٔ 2007و َٛقس )5(.چيٗ ،ايطاٖ  ٚتبيّٙس يه ٔبٛٞاض ٜضا زض ؾبَ  2008ثب
ٕٞبٖ ٞسف ٘ظبضت  ٚآٔبزٌي ٘ؿجت ثٚ ٝلٛع ثاليبي َجيؼي پطتبة وطز٘س .ث٘ٝظط ٔيضؾس ايٗ
ٔبٛٞاضٕٞ ٜبٖ پطٚغ SMMS ٜثٛز .زض رٛالي  ٚاٚت  1999زِٚت ايطاٖ اػالْ وطز و ٝزض
ػطو ز ٚيب ؾ ٝؾبَ ،ؾٔ ٝبٛٞاض ٜضا پطتبة ذٛاٞس وطز .ثطذي ٌعاضقبت ذجطي زض آٖ
() 6
ظٔبٖ حىبيت اظ آٖ زاقت ؤ ٝبٛٞاضٜٞب تب ؾبَ  2003-2002پطتبة ذٛاٙٞس قس.
اٌطچ ٝايٗ ٔ ٟٓتب ؾبَ  2009تحمك ٘يبفت.
1. Outer Space Treaty
2. Small Multi-Mission Satellite
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زض ؾبَ ٕٞ 1999ىبضيٞبي ايطاٖ  ٚضٚؾيٌ ٝؿتطزٜتط قس ٔ ٚزٕٛػ ٝفًبيي
ضٚؾي ٝزض ظٔي ٝٙفؼبِيتٞبي فًبيي غيط٘ظبٔي ثب ايطاٖ ٚاضز تؼبُٔ قس .ثٝرع وكٛض
ضٚؾي ٚ ٝثطذي وكٛضٞبي رٛٙة قطق آؾيب ،ايطاٖ ٕٞىبضيٞبيي ضا ثب زيٍط وكٛضٞبي
ُٔٙم ٝثٚٝيػ ٜوكٛضٞبي ٓٞؾ ٛز٘جبَ وطز ٜاؾت .ػعْ ايطاٖ ثطاي تٛؾؼ ٝفؼبِيتٞبي
()7
فًبيي ،ايٗ وكٛض ضا ثٕٞ ٝىبضي ثب ثطذي وكٛضٞبي اضٚپبيي ٘يع ؾٛق زاز.
ايطاٖ زض ٔؿيط تجسيُ قسٖ ث ٝلسضت ُٔٙمٝاي  ٚتخجيت ربيٍب ٜذٛز زض ذبٚضٔيب٘ٝ
 ٚػطن ٝثيٗإُِّ ،قسيساً ثٝز٘جبَ ثٟجٛز تٛأٖٙسيٞبي ذٛز زض حٛظٜٞبي ٔرتّف ثٛزٚ ٜ
فؼبِيتٞبي فًبيي ٔيتٛا٘س پطؾتيػ ُٔٙمٝاي  ٚثيٗإِّّي آٖ ضا ث ٝقست ثٟجٛز زٞس ،ثٙبثط
ٕٞيٗ أط ثٛز ٜو ٝايطاٖ تالـ وطز ٜزض ثيٗ وكٛضٞبي ُٔٙم ٝثٚٝيػ ٜرٟبٖ اؾالْ ذٛز ضا
پيكتبظ  ٚؾطآٔس زؾتيبثي ث ٝفٙبٚضي پيكطفت ٝزض ػّٔ ْٛرتّف ذهٛنبً ػطن ٝفًب ٘كبٖ
زٞس .زض غا٘ٛيٚ 2003 ٝظيط زفبع ايطاٖ ػّي قٕرب٘ي اػالْ وطز و ٝايطاٖ ٔيذٛاٞس ٘رؿتيٗ
وكٛض اؾالٔي ثبقس و ٝثب ٔبٛٞاض ٚ ٜؾيؿتٓ پطتبة ذٛز ث ٝاتٕؿفط ٚاضز قٛزٚ .رٛز
تٟسيسٞبي ٔتسا ْٚاظ ؾٛي ثطذي لسضتٞبي ذبضري ذهٛنبً ايبالت ٔتحس ،ٜايطاٖ ضا ثطايٗ
ٚازاقت ٝو ٝاظ َطق ٔرتّف تٛأٖٙسيٞبي ثبظزاض٘سٌي ذٛز ضا ثٟجٛز ثركس ٚ ،فًب چٙيٗ
لبثّيتي ضا ث٘ ٝح ٛچكٌٓيطي ثطاي ايطاٖ ايزبز ٔيوٙس.
تب ايٗ ظٔبٖ ٘ٛػي ػسْ ٕٞبٍٙٞي زض فؼبِيتٞبي فًبيي ايطاٖ ٔكبٞسٔ ٜيقس ٚ
ػسْ ٚرٛز يه ٔطرغ ترههئ ،ؿتمُٔ ،تٕطوع  ٚؾبظٔبٖ يبفت ٝزض أط فًب ،تب حسٚز
ظيبزي ٔب٘غ اظ ثط٘بٔٝضيعي ٔؿتٕط  ٚارطاي ٔٙظٓ َطحٞب ثٛز .ثسيٗذبَط زض زؾبٔجط
 )1382/9/22( 2003ثطاؾبؼ ٔبزٔ 9 ٚ 8 ٜهٛثٔ 68159 ٝزّؽ قٛضاي اؾالٔي،
قٛضاي ػبِي فًبيي ثب ضيبؾت ضئيؽ رٕٟٛض  ٚػًٛيت ثطذي ٟ٘بزٞب ايزبز قس .اظ ايٗ
تبضيد ث ٝثؼس ؾبظٔبٖ فًبيي ايطاٖ (ٔ )ISAتِٛي انّي فؼبِيتٞبي فًبيي ايطاٖ ثٛز ٚ ٜاظ
٘ظط ؾبذتبض ؾبظٔب٘ي ٘يع زض شيُ ٚظاضت پؿت  ٚتٍّطاف  ٚتّفٗ ػُٕ ٔيٕ٘بيس .اظ رّٕٝ
ٚظبيف قٛضاي ػبِي فًبيي ،ؾيبؾتٌصاضي  ٚتؼييٗ ذُ ٌٛوّي ٘ظبْ زض أط فًب
()8
ٔيثبقس  ٚؾبظٔبٖ فًبيي ايطاٖ ٘يع ٚظيف ٝارطاي ايٗ ٔهٛثبت ضا ػٟسٜزاض ذٛاٞس ثٛز.
اظ رّٕٚ ٝظبيف زيٍط ؾبظٔبٖ فًبيي ايطاٖ ،تحميك زض ظٔي ٝٙفٙبٚضي فًب ،پطٚغٜٞبي
ؾٙزف اظ ضا ٜزٚض ٔ ٚكبضوت زض اوتكبفبت فًبيي اؾت .اِجت ٝلبثُ يبزآٚضي اؾت وٝ
ايٗ ؾبظٔبٖ ضؾٕبً وبض ذٛز ضا اظ ؾبَ  2004قطٚع ٕ٘ٛز ٜاؾت.
ثب ايزبز ؾبظٔبٖ فًبيي ،ايطاٖ ٘كبٖ زاز و ٝػعٔف ضا ثطاي پيكجطز ٞطچ ٝثٟتط
فؼبِيتٞبي فًبيي رعْ وطز ٜاؾت .زض ؾپتبٔجط  2004ايطاٖ اػالْ وطز وَ ٝطحٞبيي ضا
ثطاي پطتبة ٘رؿتيٗ ٔبٛٞاضّٔ ٜي تب ٔي  2005زض زؾت زاضز .ؾيس حٕيس فتحي ضئيؽ
ؾبظٔبٖ پػٞٚفٞبي ػّٕي  ٚنٙؼتي ايطاٖ اػالْ وطز ؤ ٝبٛٞاضٔ ٜهجبح زض رٟت ٔمبنس
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تحميمبتي ٘ظيط پيفثيٙي ٛٞا ٛٔ ٚلؼيتيبثي ٔٙبثغ َجيؼي ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ذٛاٞس
ٌطفت .ايٗ َطح زضپي اؾتمطاض ٔبٛٞاض ٜزض ٔساض زض اضتفبع  900وئّٛتطي اظ ؾُح زضيب
ثٛز )9(.ضٚؼٞب و٘ ٝؿجت ثٙٔ ٝبفغ ثيقٕبض ٕٞىبضي ثب ايطاٖ وبٔالً اقطاف زاقتٝا٘س ،زض
غا٘ٛي 2005 ٝيه لطاضزاز زيٍط ثطاي ازأ ٝپطٚغٔ ٜبٛٞاض ٜظٞط ٜثب ايطاٖ ٔٙؼمس وطز٘س .ايٗ
لطاضزاز ثيٗ ٕ٘بيٙس ٜايطاٖ  ٚزٔ ٚسيط ضٚؼ اظ آغا٘ؽ فًبيي فسضاَ ضٚؾيٝ
ضٚؾبٚيبوبؾٕٛؼ ٚ 1آٚيباوؿپٛضت 2ث ٝأًبء ضؾيس .ايٗ تٛافك٘بٔ ٝث ٝاضظـ ٔ132يّيٖٛ
زالض قبُٔ ٞعيٞٝٙبي َطاحئ ،كبٚض ،ٜآظٔبيف  ٚپطتبة ٔبٛٞاض ٜثٛز.
ثب ضٚي وبض آٔسٖ زِٚت ٘ ٟٓثالفبنّ ٝاظ ثطذي َطحٞبي ث ٝاتٕبْ ضؾيسٜ
ضٕ٘ٚبيي قس .زضؾت يه ضٚظ ثؼس اظ ايٗ و ٝآلبي احٕسي٘ػاز ثٝػٛٙاٖ ضئيؽ رٕٟٛض
ٔؿتمط ٌطزيس ،اظ ٔبٛٞاضٔ ٜهجبح ضٕ٘ٚبيي قس .پيفثيٙي ثط ايٗ ثٛز و ٝايٗ ٔبٛٞاضٜ
حسالُ ؾ ٝؾبَ زض ٔساض ثبلي ثٕب٘س  ٚزض َي ػٕطـ تٛؾٍ پطؾ ُٙايطا٘ي ٞسايت ٌطزز.
ٕٞچٙيٗ پيفثيٙي اِٚي ٝثطايٗ ثٛز و ٝايٗ ٔبٛٞاض ٜزض اٚاذط ؾبَ  2005پطتبة قٛز،
اٌطچ ٝزض ايٗ ثط٘بٔ ٝظٔب٘ي پطتبة تحمك ٘يبفت .أب ٟ٘بيتبً ايطاٖ تٛا٘ؿت اِٚيٗ ٔبٛٞاضٜ
ذٛز ثب ٘بْ ؾيٙبي  1ضا ثب ٔبٛٞاضٜثط ضٚؾي پطتبة وٙس .ايٗ ٔبٛٞاض ٜاظ ٔطوع فًبيي
پّيؿتؿه ضٚؾي ٝپطتبة قس 3.ايٗ يه ٘مُ ٝػُف زض تبضيد فؼبِيتٞبي فًبيي ايطاٖ
لّٕساز ٔيقٛز ،ظيطا اظ ايٗ ظٔبٖ ثٛز و ٝايطاٖ ذٛز ضا ثٝػٛٙاٖ چ ٚ ُٟؾٔٛيٗ وكٛض
زاضاي ٔبٛٞاض ٜذبل ذٛز ٔؼطفي وطز .ايطاٖ اػالْ وطز و ٝاظ ايٗ ٔبٛٞاض ٜثطاي
تهٛيطثطزاضي اظ ايطاٖ  ٚوٙتطَ ٘ ٚظبضت ثط ثاليبي َجيؼي اؾتفبزٔ ٜيوٙس .ثبتٛر ٝثٝ
تزطثٛٔ ٝفمي و ٝايطاٖ اظ پطتبة ؾيٙب ث ٝزؾت آٚضز ،زض ٘ٛأجط ايٗ ؾبَ ضئيؽ ؾبظٔبٖ
فًبيي ايطاٖ ذجط اظ َطحٞبي ايطاٖ ثطاي پطتبة ثيف اظ ٔ 4بٛٞاض ٜثٔ ٝساض تب ؾبَ 2010
زازٔ .بٛٞاضٜٞبي ٔهجبح  ٚظٞط ٜاظ رّٕ ٝايٗ ٔبٛٞاضٜٞب ثٛز٘س و ٝايطاٖ أيس زاقت زض
ػطو  5ؾبَ پطتبة وٙس .پيكطفتٞبي چكٍٕيط ايطاٖ زض فٙبٚضي لبثُ اؾتفبز ٜزض
فؼبِيتٞبي فًبيي ،زؾتيبثي ث ٝايٗ اٞساف ضا ثؿيبض أيسٚاضوٙٙس٘ ٜكبٖ ٔيزاز.
زض فٛضي 2007 ٝايطاٖ اػالْ وطز و ٝثب ٔٛفميت يه وبٚقٍط فًبيي ضا ثطاي
ٔمبنس تحميمبتي ٔٛضز آظٔبيف لطاض زاز ٜاؾت .أب ٟٔٓتطيٗ  ٚذجطؾبظتطيٗ تالـ ايطاٖ
زض زٚض ٜفؼبِيتٞبي فًبيي اـ ٔطث ٌٛث ٝپطتبة ضاوت وبٚقٍط ث ٝفًب ثطاي افتتبح ٔطوع
رسيس فًبيي وكٛض اؾت .وبٚقٍط 1زض ؾبٍِطز ا٘مالة اؾالٔي پطتبة قس  ٚػهط
رسيسي ضا زض فؼبِيتٞبي فًبيي ايطاٖ ٌكٛز .زض ٕٞيٗ ظٔبٖ ،ضئيؽ رٕٟٛضي ايطاٖ اظ
1. Rosaviakosmos
2. Aviaexport
3. Plesetsk Space Center
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ٔبٛٞاض ٜأيس ثٝػٛٙاٖ ٘رؿتيٗ ٔبٛٞاض ٜؾبذت زاذُ ضٕ٘ٚبيي وطز .زض اٚت ٘ 2008يع
زض ضاؾتبي ضؾب٘سٖ أيس ثٔ ٝساض ،ايطاٖ ٔبٛٞاضٜثط ؾفيط أيس ضا ٔٛضز پطتبة آظٔبيكي لطاض
زاز .اٌطچ ٝايٗ الساْ اظ ؾٛي ايطاٖ وبٔالً ٔٛفميتآٔيع لّٕساز قسِٚ ،ي ثطذي وكٛضٞب
٘ؿجت ثٛٔ ٝفميت آٖ قه  ٚتطزيس وطز٘س و ٝاظ رّٕٔ ٝيتٛاٖ ث ٝايبالت ٔتحس ٜاقبضٜ
وطز )10(.ػّيضغٓ  ٕٝٞا٘تمبزات  ٚػسْ پصيطـ پيكطفتٞبي ايطاٖ اظ ؾٛي ثطذي اظ
وكٛضٞبي غطثي ،ايطاٖ زض تالـٞبيف ذٛز ضا ٔهط ٘كبٖ زاز ٜثَٛٝضيو ٝزض يه اظٟبض
٘ظط لبثُ تٛر ،ٝزض اٚت  2008ؾبظٔبٖ فًبيي ايطاٖ اػالْ وطز وَ ٝطحٞبيي ثطاي
فطؾتبزٖ فًب٘ٛضز ث ٝفًب زض َي  10ؾبَ زاضز .زض ؾپتبٔجط  2008ايطاٖ ،چيٗ  ٚتبيّٙس
يه ٔبٛٞاض ٜتحميمبتي ٔكتطن ضا پطتبة وطز٘سٔ .حٕس ؾّيٕب٘ي ٚظيط ٚلت اضتجبَبت ٚ
فٙبٚضي اَالػبت اػالْ وطز و ٝؾ ٝوكٛض ثب ٕٞىبضي يىسيٍط ايٗ ٔبٛٞاض ٜضا ؾبذتٚ ٝ
تٛؾٍ يه ٔبٛٞاضٜثط ؾبذت چيٗ ثٔ ٝساض فطؾتبزٜا٘س .ا ٚاػالْ وطز و ٝايٗ ٔبٛٞاض ٜثٝ
ا٘تمبَ تهبٚيط و ٝث ٝوكٛضٞب رٟت ٔمبثّ ٝثب ثاليبي َجيؼي وٕه ٔيوٙس ،ذٛاٞس
پطزاذت .زض ٘ٛأجط ٘ 2008يع ايطاٖ زض ضاؾتبي پيٌيطي پطٚغ ٜفًبيي ذٛز ،وبٚقٍط 2ضا
ثب ٔٛفميت پطتبة وطز .ايٗ وبٚقٍط ثطاي آظٔبيف ا٘تمبَ اَالػبت ٔ ٚىب٘يه پطٚاظ پطتبة
قس .وبٚقٍط  2پؽ اظ  40زليم ٝث ٝظٔيٗ ثبظٌكت .ايٗ پطتبة آظٔبيكي ،ظٔي ٝٙاػعاْ
اِٚيٗ ٔبٛٞاض ٜثٔٛي ايطاٖ يؼٙي أيس ضا فطا ٓٞوطزٔ .بٛٞاض ٜأيس ثب ٔبٛٞاضٜثط ؾفيط  2زض
 3فٛضي 2009 ٝثب ٔٛفميت پطتبة قس .اي ٗ ٘رؿتيٗ تالـ ايطاٖ زض ٘ٛع ذٛز اؾت وٝ
تٛا٘ؿت ٔبٛٞاضٜاي ضا زض ٔساض لطاض زٞس  ٚذٛز ضا زض وٙبض  8زِٚتي لطاض زٞس ؤ ٝيتٛا٘س
اقيبي ؾبذت زاذّي ذٛز ضا زض ٔساض لطاض زٞس .ايٗ ٔبٛٞاض ٜزض ؾيأيٗ ؾبٍِطز ا٘مالة
اؾالٔي ايطاٖ ،پطتبة قسٛٙٔ .چٟط ٔتىي ث ٝذجطٍ٘بضاٖ اػالْ وطز و ٝايٗ ٔبٛٞاضٔ ٜمبنس
نّحآٔيع زاقت )11(.اٌ ٚفتٔ« :بٛٞاضٜٞب اثعاضٞبي ثؿيبض يطٚضي ثطاي رٕغآٚضي
زازٜٞبي ٔحيٍ ظيؿتي ٚ ...ثؿيبضي اظ اَالػبت يطٚضي ؤ ٝب ثطاي پطٚغٜٞبي
()12
تىِٛٛٙغيه ،وكبٚضظي  ٚالتهبزي ٘يبظ زاضيٓٔ ،يثبقٙس».
زض يىي اظ رسيستطيٗ فؼبِيتٞبي فًبيي وٛٔ ٝضز تٛرٌ ٝؿتطز ٜضؾب٘ٞٝبي
ذجطي رٟبٖ لطاض ٌطفت ،زض اثتساي ؾبَ ( 2010ثٔ ٕٟٗب )1388 ٜايطاٖ ٔٛفك ث ٝپطتبة
وبٚقٍط 3قس .پؽ اظ پطتبة ٔٛفميت آٔيع وبٚقٍط  2 ٚ 1ث ٝفًب ،زا٘كٕٙساٖ ٚ
ٔترههبٖ فًبيي ايطاٖ ٔٛفك قس٘س ٘رؿتيٗ ثبض ٔحٕ ِٝٛظيؿتي ضا ثب وبٚقٍط  3ث ٝفًب
پطتبة وٙٙس .ايٗ وبٚقٍط و ٝحبُٔ وپؿ َٛظيؿتي ثٛز ،ػطن ٝرسيسي اظ فؼبِيتٞبي
()13
ػّٕي زض ػطن ٝفٙبٚضي فًبيي ايطاٖ ضا ٌكٛز.
ثٙبثط اػالْ ٔطارغ ضؾٕي ايطاٖ ،تّٔٝتطي فؼبِيتٞب  ٚػّٕىطز وبٚقٍط زض فطآيٙس
پطتبة ،اضؾبَ تهبٚيط ٕٞعٔبٖ ث ٝايؿتٍب ٜظٔيٙي ٔتحطن ،وٙتطَ ضايب٘ ٝپطٚاظ زض وُ
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فطآيٙس ،وٙتطَ ػّٕيبت فطأيٗ  ٚرسايفٕ٘ ،بيف وپؿ َٛظيؿتي ٛٔ ٚرٛزات ظ٘سٜ
زض ٖٚآٖ ث ٝنٛضت ثٍٟٙبْ ،زؾتيبثي ثٔ ٝزٕٛػ ٝأىب٘بت آظٔبيكٍبٞي ثطاي زازٜثطزاضي
اظ فًبي ر ٛضليك  ٚذبضد اظ ر ٚ ٛآظٔبيف ظيطؾيؿتٓ فًبيي اظ زيٍط زؾتبٚضزٞبي
پطتبة وبٚقٍط  3ث ٝفًب ثٝقٕبض ٔيضٚز .وبٚقٍط  3اظ ظيطؾبٔب٘ٞٝبي ؾبظٔ ،ٜحفظٝ
ظيؿتي ،تغصي ،ٝاضؾبَ زازٜٞبي تّٔٝتطي ،تهٛيطثطزاضي  ٚاضؾبَ ٕٞعٔبٖ ،ضايب٘ ٝپطٚاظ،
()14
ؾٙزف ٔحيُي  ٚثبظيبثي تكىيُ قس ٜاؾت.
ايطاٖ اػالْ وطز ٜاؾت و ٝثط٘بٔٞٝبي ٌؿتطزٜتطي ثطاي فؼبِيتٞبي فًبيي ٚ
حًٛض فؼبَ زض ايٗ ػطن ٝزاضز .ضئيؽ ؾبظٔبٖ فًبيي ايطاٖ زض اثتساي ؾبَ  1389ذجط
اظ ثط٘بٔٞٝبيي ثطاي ؾبذت  ٚضٕ٘ٚبيي اظ ٔبٛٞاضٜٞبي ثٔٛي ثب ٕٞىبضي زا٘كٍبٜٞبي
زاذّي ،پطتبة زٔ ٚبٛٞاض ٜزا٘كزٛيي ثب ٔبٔٛضيت ؾٙزف اظ ضا ٜزٚض ٔ ٚربثطاتي َ ٚطاحي
 ٚؾبذت زٔ ٚبٛٞاضٔ ٜربثطاتي ثعضي ثب ٘بْٞبي «لبئٓ» « ٚايطاٖ» زض ؾبَ  1389زازٜ
اؾت )15(.زض ٔزٕٛع ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝايطاٖ ثط٘بٔٞٝبي ٌؿتطزٜاي ضا ثطاي حًٛض فؼبَ
زض فًب زاقت ٚ ٝاظ آٖ اٞساف ظيبزي اظ رّٕ ٝوؿت  ٚاضتمبي پطؾتيػ ثيٗإِّّياـ ؾٛز
ٔيثطز .ثَٛٝض ذالنٔ ٝيتٛاٖ زض رٕغثٙسي ايٗ ثحج ث ٝايٗ ٔٛاضز اقبض ٜوطز:
 .1اٌطچ ٝايطاٖ زاضاي تزطث ٝوٕي زض فؼبِيتٞبي ٔؿتميٓ  ٚفؼبَ فًبيي اؾتِٚ ،ي
زض ٕٞيٗ ثط ٝٞوٓ ث٘ ٝظط ٔيضؾس ٌبْٞبي ثعضٌي ضا ثطزاقت ٝاؾت.
ٚ .2رٛز ثطذي تٍٙٙبٞب  ٚفكبضٞبي ثيٗإِّّي ثطػّي ٝايطاٖ ،ثط فؼبِيتٞبي فًبيي
ايطاٖ ٘يع تأحيط ٌصاقت ٝاؾت .اٚالً ايطاٖ ثطاي ٔمبثّ ٝثب ايٗ فكبضٞب تالـ وطز ٜزض ػطنٞٝبيي
ٚاضز قٛز وٙٔ ٝحهط ث ٝلسضتٞبي ثعضي ثٛز ٚ ٜاظ ايٗ َطيك ؾؼي وطز ٜاؾت ذٛز ضا تٛأٖٙس
ثٚٝيػ ٜزض ٔمبثّ ٝثب تٟسيسات ذبضري ٘كبٖ زٞس؛ حب٘يبً ٕٞچٞ ٖٛط ػطن ٝزيٍطيٚ ،رٛز فكبضٞب
 ٚتحطيٓٞبي ثيٗإِّّي اٍ٘يع ٜايطاٖ ضا ثطاي ذٛزوفبيي  ٚتٛؾؼ ٝزا٘ف ثٔٛي حتي زض ظٔيٝٙ
َطاحي ،ؾبذت  ٚپطتبة ٔبٛٞاض ٜافعايف زاز ٜاؾت؛ حبِخبً ،اِجت ٝايٗ يه ٚالؼيت غيط لبثُ ا٘ىبض
اؾت و ٝزض چٙيٗ ٚيؼيتي ايطاٖ ثب ثطذي ٔٛا٘غ ٔ ٚكىالت ٘يع ضٚثٝضٌ ٚكت ٝاؾت .اظ يه
ؾٛي زض ر ٝ٘ ٛچٙساٖ ُّٔٛة ثيٗإِّّي ثطػّي ٝايطاٖ٘ ،ؿجت ثٞ ٝطٌ ٝ٘ٛتالـ ايٗ وكٛض
ثَٛٝض ٔخبَ زض ؾبذت  ٚپطتبة ضاوت فًبيي ٍ٘ب ٜثسثيٙب٘ ٚ ٝحبوي اظ قه  ٚتطزيس ٚرٛز
زاقت( ٝثٚٝيػ ٜاظ ؾٛي ثطذي لسضتٞبي ثعضي)  ٚاظ ؾٛي زيٍط زض چٙيٗ ٚيؼيتي ايطاٖ زض
ثٟطٌٜيطي اظ تزبضة  ٚفٙبٚضي وكٛضٞبي پيكطفت ٝزض ظٔي ٝٙفؼبِيت فًبيي تب حسٚز ظيبزي
ٔحطٌ ْٚكتٔ ٚ ٝزجٛض ثٌ ٝطايف ث ٝچٙس وكٛض ذبل قس ٜاؾت.
 .3ايطاٖ زض پيٍيطي فؼبِيتٞبي فًبيي ذٛز اٌطچ ٝضٚظ ث ٝضٚظ تالـ وطز ٜاؾت وٝ
ث ٝذٛزوفبيي ثيكتط زؾت يبفتٔ ٚ ٝؿتمُتط ػُٕ ٕ٘بيسِٚ ،ي ثبتٛر ٝث ٝتٛافك٘بٔٞٝبي ايطاٖ ثب
وكٛضٞبي زيٍط  ٚتالـ ثطاي اؾتفبز ٜاظ تزبضة وكٛضٞبي ٔٛفك زض ايٗ ػطن ،ٝث٘ٝظط ٔيضؾس
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وٕٞ ٝىبضيٞبي ايطاٖ ثيكتط ث ٝؾٕت چٙس وكٛض ذبل ؾٛق يبفت ٝاؾت .ايٗ وكٛضٞب ٘يع اظ
تٍٙٙبٞبي ثيٗإِّّي ايطاٖ ٟ٘بيت اؾتفبز ٜضا ثطز ٚ ٜتٛا٘ؿتٝا٘س زض ايٗ ضا ٜثٙٔ ٝبفغ چكٌٓيطي
زؾت يبثٙس .ثيٌٕبٖ ٚاثؿتٍي نطف ث ٝفٙبٚضي يه يب چٙس وكٛض ذبل أطي ُّٔٛة زض
رٟت پيكطفت يه وكٛض زض ٞط حٛظٜاي اظ زا٘ف لّٕساز ٕ٘يقٛز  ٚآحبض تٟسيسظاي ذبل ذٛز
ضا زاضز.
 .4اٌطچ ٝپيٍيطي ؾيبؾتٞبي فؼبَ  ٚثط٘بٔٝضيعيٞبي اؾتطاتػيه زض ٞط ػطن ٝثطاي
وكٛضٞب أطي يطٚضي لّٕساز ٔيقٛزِٚ ،ي زض ؾيبؾتٌصاضي  ٚثط٘بٔٝضيعيٞبي والٖ ثبيس
وبٔالً ٚالغثيٙب٘ ٝػُٕ ٕ٘ٛز  ٚاظ ثّٙسپطٚاظيٞبي تريٌُ ٝ٘ٛارتٙبة وطز .ثس ٖٚقه ايطاٖ
زضحبَ حبيط زاضاي ربيٍبُّٛٔ ٜثي اظ ٘ظط پيكطفتٞبي فًبيي اؾت  ٚزض ثيٗ وكٛضٞبي
ٔؼسٚزي لطاض زاضز و ٝث ٝفًب زؾتطؾي يبفتٝا٘سِٚ ،ي ايٗ ثسيٗ ٔؼٙب ٘يؿت و ٝزض آيٙسٜاي
ثؿيبض وٛتب ٜلبزض ث ٝػجٛض اظ لسضتٞبي انّي فًبيي ثبقيٓ .ايٗ ٔ٘ ٟٓيبظ ث ٝوؿت تزطث ٝثيكتط
 ٚزا٘ف الظْ زاقت ٚ ٝزض ثّٙسٔست  ٚثب ؾطٔبيٌٝصاضيٞبي ظيبز تحمكپصيط اؾت.
 .5ثطاي ٔستٞب ٘جٛز يه ٔطرغ ٔ ٚتِٛي ٔتٕطوع ،ترههي  ٚؾبظٔبٖيبفتٛٔ ٝرت
ثطٚظ ٘ٛػي تالـٞب  ٚنساٞبي ٔٛاظي  ٚثط٘بٔٝضيعيٞبي پطاوٙس ٜثٛز ،و ٝاِجت ٝاظ ؾبَ  1382ثب
ايزبز ؾبظٔبٖ فًبيي ايطاٖ تب حسٚز ظيبزي اظ ايٗ ٔكىالت وبؾت ٝقس ٜاؾت .اِجتٛٙٞ ٝظ ثطذي
وبؾتيٞب زض ايٗ ظٔئ ٝٙكبٞسٔ ٜيقٛز  ٚثطاي ثٟجٛز ٞطچ ٝثٟتط فؼبِيتٞبي فًبيي ايطاٖ،
يطٚضي اؾت وّي ٝالسأبت  ٚتالـٞب زض ايٗ ظٔي ٝٙاظ زضيچ ٝايٗ ؾبظٔبٖ ا٘زبْ  ٚزض
ثط٘بٔٝضيعيٞب  ٚثٛزرٌٝصاضيٞبي والٖ وكٛض ثساٖ تٛرٚ ٝيػٜاي ٔجصٌ َٚطزز.
. .6فؼبِيتٞبي فًبيي و ٝاظ َطيك فٙبٚضي ثؿيبض پيكطفت ٝا٘زبْ ٔيٌيطز ،زض وٙبض
وبضوطزٞبي ٔرتّف آٖ اظ رّٕ ٝتؿٟيُ اضتجبَبت ،ؾٙزف اظ ضا ٜزٚض٘ ،ظبضت  ٚوٙتطَ ثاليبي
َجيؼي ،ثبظزاض٘سٌي زفبػي  ...ٚيه ػبُٔ ٔ ٟٓزض وؿت  ٚاضتمبي پطؾتيػ ثيٗإِّّي ثطاي ٞط
وكٛضي اؾت  ٚث٘ ٝظط ٔيضؾس و ٝايطاٖ زض َي چٙس ؾبَ اذيط زض ايٗ ضاٛٔ ٜفميتٞبي لبثُ
تٛرٟي زاقت ٝاؾت.
خألّاي بيضوار در رشين حقَقي ًَپاي فضا؛ هعضالت هذيريت ايي عرصِ
پطزاذتٗ ث ٝضغيٓ ٘ٛپبي حمٛق ثيٗإُِّ فًب  ِٛٚثَٛٝض ٔرتهط ٌ ٚصضا اظ چٙس
رٟت ثطاي ايٗ ٘ٛقتبض يطٚضي ٔيٕ٘بيس:
ا ،َٚثب آقٙبيي ٘ؿجت ث ٝضغيٓ حمٛق ثيٗإُِّ فًب ٔيتٛاٖ ٔٛا٘غ ٚ
ٔحسٚزيتٞب ٘ ٚيع فطنتٞبي ٔٛرٛز زض ػطن ٝثيٗإُِّ زض ظٔي ٝٙفؼبِيت زض فًب ضا
قٙبذت.

  816فصلنامه سياست خارجي ،سال بيست و چهارم ،شماره  ،3پاييز 9331

ز ،ْٚثب آقٙبيي ٘ؿجت ث ٝذألٞبي ٔٛرٛز زض حمٛق فًب ٔيتٛاٖ ٔيعاٖ لسضت
ٔب٘ٛض وكٛضٞب زض فؼبِيتٞبي فًبيي ضا ؾٙزيس.
ؾ ،ْٛثب آقٙبيي ٘ؿجت ثٔ ٝسيطيت ثيٗإِّّي ثطذبؾت ٝاظ لٛاػس حمٛق فًب،
ٔيتٛاٖ ٚيؼيت ؾبظٚوبضٞبي حٕبيتي  ٚتًٕيٙي اظ حمٛق وكٛضٞب زض فؼبِيتٞبي
فًبيي ذٛز  ٚزيٍط وكٛضٞب ضا ٔٛضز ف ٟٓلطاض زاز.
ثب آغبظ فؼبِيت ٞبي فًبيي ٚ ٚضٚز ث ٝػهط فًب و ٝثب پطتبة اؾپٛتٙيه زض
ؾبَ 1957تحمك يبفتٕٞ ،چٞ ٖٛط لّٕطٚي فؼبِيت ثكطي ،يطٚضي ٔيٕ٘ٛز و ٝيه
چبضچٛة ٔسيطيتي ٘ ٚظٓثرف ايزبز قٛز ،ثٚٝيػ ٜاٌط ايٗ چبضچٛة زاضاي ٔبٞيت
حمٛلي ثٛز ٔيتٛا٘ؿت احطٌصاضتط ثبقس .ثٙبثط ٕٞيٗ يطٚضت ثٛز و ٝثٝتسضيذ حٛظٜ
رسيسي زض حمٛق ثيٗإُِّ ٔفتٛح  ٚضغيٓ حمٛلي تبظٔ ٜتِٛسقس ٜفًب ٔطاحُ تىٛيٗ
ذٛز ضا زضپيف ٌطفت .اِٚيٗ السأبت زض رٟت وٕه ث ٝتكىيُ ضغيٓ حمٛق ثيٗإُِّ
فًب اظ زضيچٔ ٝزٕغ ػٕٔٛي ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس  ٚنسٚض لُؼٙبٔٞٝبي ٔرتّف( )16ا٘زبْ
ٌطفت  ٚپؽ اظ يه ز ٝٞاظ پطتبة اِٚيٗ ٔبٛٞاض( ٜاؾپٛتٙيه  ٚ )1ثب تالـٞبي ٔزٕغ
1
ػٕٔٛي ُّٔ ٔتحس  ٚذهٛنبً وٕيت ٝفؼبِيتٞبي نّحآٔيع ُّٔ ٔتحس ٔكٟٛض ث ٝوٛپٛؼ
ظٔي ٝٙثطاي تسٚيٗ اِٚيٗ ٔؼبٞس ٜثيٗإِّّي فًب آٔبز ٜقس .ثؼساً ايٗ تالـ زض چبضچٛة
تسٚيٗ چٟبض ٔؼبٞس ٜزيٍط تب يه ز ٝٞپؽ اظ آٖ ز٘جبَ قس .ايٗ ٔؼبٞسات پٙذٌب٘ ٝث ٝلطاض
()17
ظيط ٞؿتٙس:
ٔ .1ؼبٞس 1967 ٜزضثبض ٜان َٛحبوٓ ثط فؼبِيتٞبي زِٚتٞب زض وبٚـ ٚ
اؾتفبز ٜاظ ٔبٚضاي ر ،ٛقبُٔ ٔب ٚ ٜزيٍط ارطاْ آؾٕب٘ي (ٔؼطٚف ثٔ ٝؼبٞسٔ ٜبٚضاي ر)ٛ
OST

2

ٛٔ .2افمت٘بٔ 1968 ٝزضثبض٘ ٜزبت فًب٘ٛضزاٖ ،ثبظٌكت فًب٘ٛضزاٖ ٚ
3
ثبظٌطزا٘سٖ اقيبي پطتبةقس ٜثٔ ٝبٚضاي رٔ( ٛؼطٚف ثٛٔ ٝافمت٘بٔ٘ ٝزبت) ARRA
 .3وٛٙا٘ؿي 1972 ٖٛزض ظٔئ ٝٙؿئِٛيت ثيٗإِّّي ثطاي ذؿبضات ٘بقي اظ
4
اقيبي فًبيي (ٔؼطٚف ث ٝوٛٙا٘ؿئ ٖٛؿئِٛيت) LIAB

1. Copuos (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
2. Outer Space Treaty (Treaty on Principles Governing the Activities of States in the
Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and other Celestial Bodies
3. Rescue Agreement (Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of
)Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space
4. Liability Convention (Convention on International Liability for Damage Caused
)by Space Objects
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 .4وٛٙا٘ؿي 1975 ٖٛزضثبض ٜحجت اقيبي پطتبةقس ٜثٔ ٝبٚضاي رٔ( ٛؼطٚف ثٝ
1
وٛٙا٘ؿي ٖٛحجت) REG
ٔ .5ؼبٞس 1979 ٜحبوٓ ثط فؼبِيتٞبي زِٚتٞب زض ٔب ٚ ٜزيٍط ارطاْ آؾٕب٘ي
2
(ٔكٟٛض ثٔ ٝؼبٞسٔ ٜبMOON )ٜ
ثَٛٝض وُ ايٗ پٙذ ٔؼبٞس ٚ ٜچٙس لُؼٙبٔٔ ٝزٕغ ػٕٔٛي و ٝثَٛٝض ٔؿتميٓ ثٝ
فؼبِيتٞبي فًبيي ٔطثٌٛا٘س ،ثس٘ ٝانّي ضغيٓ حمٛلي فًب ضا تكىيُ ٔيزٙٞس .اِجت ٝزض
وٙبض اؾٙبز فٛق ،زٔ ٚؼبٞس ٜزيٍط ٘يع ٚرٛز زاضز و ٝثٛ٘ ٝػي ث ٝحٛظ ٜفًب ٔطثٌٛا٘س:
3
ٔ .1ؼبٞسٙٔ ٜغ آظٔبيكبت اتٕي زض اتٕؿفطٔ ،بٚضاء ر ٚ ٛظيط آةٞب NTB
()18
()1963
 .2وٛٙا٘ؿي ٖٛضارغ ث ٝپرف ؾيٍٙبَٞبي حبُٔ ثط٘بٔ ٝا٘تمبَيبفت ٝتٛؾٍ
()19
ٔبٛٞضا)1974( BRS 4ٜ
زض وٙبض ٔؼبٞسات فٛق ،تؼساز ثيقٕبضي اظ ٔٛافمت٘بٔٞٝب ،ؾٙس تأؾيؽ ثطذي
ٟ٘بزٞبي ثيٗإِّّي  ٚلُؼٙبٔٞٝبي ٔزٕغ ػٕٔٛي ُّٔ ٔتحس  ...ٚثس٘ٙٔ ٝبثغ حمٛق فًب
ضا تكىيُ ٔيزٙٞس.
زض ٔزٕٛع ثب ٘ظطزاقت ايٗ ٔٙبثغ ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝثٔ ٝطٚض ظٔبٖ زض حمٛق فًب
ايٗ ان َٛاؾبؾي قىُ يبفت ٚ ٝزض حبَ حبيط زض ؾُح ثيٗإُِّ ثطاي تٙظيٓ فؼبِيت
زِٚتٞب زضفًب حبوٓ ٞؿتٙس:
 .1ػسْ اػٕبَ حبوٕيت ثط فًب ٙٔ ٚغ تهبحت ،تّٕه  ٚتهطف فًب (ثطذالف
لّٕطٚي ٛٞايي) :فًب زض حبوٕيت ٞيچ زِٚتي ٘يؿت ،ثّى ٝاؾتفبز ٜاظ آٖ ثطاي ٕٝٞ
وكٛضٞب زض رٟت اٞساف ٔؿبِٕتآٔيع آظاز اؾت.
 .2انُ آظازي فًبي ٔبٚضاي رٔ ،ٛب ٚ ٜؾبيط وطات آؾٕب٘ي (انُ آظازي وبٚـ
()20
 ٚثٟطٜثطزاضي ٔؿبِٕتآٔيع).
()21
 .3انُ اؾتفبز ٜنّحآٔيع اظ فًبي ٔبٚضاي ر.ٛ
 .4انُ حىٔٛت ان َٛاؾبؾي حمٛق ثيٗإُِّ ثط فًب.
()22
 .5انُ غيط٘ظبٔيوطزٖ فًب (ٕٔٛٙػيت اضؾبَ ٚؾبيُ وكتبض رٕؼي ث ٝآٖ).
1. Registration Convention (Convention on Registration of Objects Launched into
)Outer Space
2. Moon Agreement (Agreement Governing the Activities of States on the Moon
)and other Celestial Bodies
3. Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and
under Water
4. Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals
Transmitted by Satellite
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()23

ٔ .6ؿئِٛيت ثيٗإِّّي ٘بقي اظ فؼبِيتٞبي فًبيي.
 .7اِعاْ وكٛضٞب زض ظٔي ٝٙآٌب ٜؾبذتٗ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ٘ؿجت ث ٝپطتبة
ٔبٛٞاض ٜث ٝفًب.
 .8لبثُ اؾتفبز ٜثٛزٖ فًب ثطاي ٘هت ٔبٛٞاضٜٞبي اضتجبَي ثطاي تٕبٔي وكٛضٞب
ثس ٖٚتجؼيى.
 .9انُ وٕه ث ٝفًب٘ٛضزاٖ (ٚظيف ٝوكٛضٞب زض ظٔي ٝٙوٕهضؾب٘ي ثٚ ٝؾبيُ ٚ
فًب٘ٛضزا٘ي و ٝزض ٚيؼيت ايُطاضي لطاض زاض٘س).
 .10انُ نالحيت ا٘حهبضي زِٚت حجت وٙٙس.ٜ
اوخط ايٗ ان َٛو ٝثَٛٝض نطيح زض لُؼٙبٔٞٝبي ٔزٕغ ػٕٔٛي ٔ ٚؼبٞسات
ثيٗإِّّي فًب ٔٙؼىؽ قسٜا٘سٔ ،بٞيت ػطفي ٘يع زاقت ٚ ٝأطٚظ ٜث٘ٝظط ٔيضؾس حتي
اٌط وكٛضي ػً ٛايٗ ٔؼبٞسات ٘يع ٘جبقس ،فؼبِيتٞبي ذٛز زض فًب ضا ثبيس ُٔٙجك ثب ايٗ
انٕ٘ َٛبيس ،زض غيط ايٗنٛضت أىبٖ ثطٚظ ترّف ثيٗإِّّي َ ٚطح ٔؿئِٛيت زض لجبَ
زِٚت يب زِٚتٞبي ٔتًطض  ٚحتي ربٔؼ ٝثيٗإِّّي ٚرٛز ذٛاٞس زاقت.
اِجت ٝػّي ضغٓ ٚرٛز ايٗ ٘ظبْ حمٛلي ،زض ػُٕ يب وكٛضٞب ثب تفؿيطٞبي ذبل
ذٛز ؾؼي زض زٚض ظزٖ ثطذي اظ ان َٛضا زاض٘س  ٚيب زض ػُٕ ثب السأبت ذٛز چٙساٖ
اضظقي ث ٝضغيٓ حمٛق فًب لبئُ ٕ٘يق٘ٛس .زض ٚالغ ٔي تٛاٖ ٌفت و ٝزض ايٗ ضغيٓ
حمٛلي ثطذي ذألٞب ٚرٛز زاضز و ٝزض ؾُح ثيٗإُِّ ٔٛرت ثطٚظ اذتالفٞب ٔ ٚؿبئُ
ثيٗإِّّي ٔيقٛز .ثبتٛر ٝثٛٔ ٝيٛع ايٗ ٔمبِ ٝث ٝثطذي اظ ايٗ ذألٞب و ٝثيكتط ثٙٔ ٝبفغ
 ٚأٙيت ّٔي ايطاٖ ٔطتجٍ اؾت ،اقبضٔ ٜيوٙيٓ.
الف) آزادي فضاي هاٍراي جَ براي فعاليتّاي هسالوتآهيس كطَرّا

ثبتٛر ٝث ٝضغيٓ حمٛق فًب ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝثطاي ثؼًي اظ وكٛضٞب (اظ رّٕٝ
ايطاٖ) زض رٟت فؼبِيت زض فًب ثطذي أىب٘بت  ٚزض ػيٗحبَ ثطذي ٔحسٚزيتٞب ٚرٛز
زاضز .يىي اظ ايٗ أىب٘بت لبثُ تٛر ٝانُ آظازي فًبي ٔبٚضاي رٔ ،ٛب ٚ ٜوطات آؾٕب٘ي
ثطاي ثٟطٜثطزاضي ٔؿبِٕت آٔيع اؾت .ايٗ آظازي زض ؾ ٝػطن ٝلبثُ تؼميت اؾت:
 .آزادي كاٍش ٍ بْرُبرداري

فًبي ٔبٚضاي ر ٚ ٛوطات آؾٕب٘ي ٕٞب٘ٙس زضيبي آظاز يب لُت ٕ٘يتٛا٘س تحت
تّٕه زِٚتٞب لطاض ٌيطز .زض ٚالغ فًب ٔبَ ٔكبع يب ٔكتطن اؾت .اِجت ٝآظازي
ثٟطٜثطزاضي  ٚوبٚـ ٔؿبِٕتآٔيع ،ثس ٖٚايزبز ٞطٌ ٝ٘ٛحك حبوٕيت اػٕبَ ٔيٌطزز.
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آظازي وبٚـ  ٚثٟطٜثطزاضي َجك وٛٙا٘ؿي1967 ٖٛثٝنطاحت ٔٛضز پصيطـ ٚالغ قسٜ
اؾت ِٚي ثطذي ٔحسٚزيتٞب ثط ايٗ آظازي ٚاضز اؾت:
اِف) اؾتفبزٔ ٜؿبِٕتآٔيعٕٛٙٔ :ػيت اؾتمطاض ؾالحٞبي ٞؿتٝاي ٞ ٚطٌٝ٘ٛ
ؾالح وكتبض رٕؼي .زض ايٗثبض ٜثطذي اظ حمٛقزا٘بٖ غطثي ازػب ٔيوٙٙس و ٝايٗ ثٝ
ٔؼٙبي ػسْ ٕٔٛٙػيت فؼبِيتٞبي ربؾٛؾي ٘يؿت  ٚنطفبً َجك ٔؼبٞس،1967 ٜ
فؼبِيتٞبي ٘ظبٔي فؼبَ ٔٙغ قس ٜاؾت .اِجت ٝزض ايٗثبضٔ ٜيتٛاٖ ٌفت :ثٙس 1اظ ٔبز1ٜ
وٛٙا٘ؿي 1967 ٖٛاشػبٖ ٔيزاضز و ٝوبٚـ  ٚثٟطٜثطزاضي اظ لّٕط ٚفًبيي ثبيس زض رٟت
ٔهبِح ٍٕٞب٘ي ثبقس ،پؽ پطٚايح اؾت فؼبِيت زض رٟت ربؾٛؾي آقىبضا ثب ايٗ انُ
ٔغبيطت زاضزٔ .تأؾفب٘ ٝايٗ انُ چٙساٖ ٔٛضز ضػبيت وكٛضٞبي ٔرتّف لطاض ٍ٘طفتٚ ٝ
ايٗ يىي اظ ذألٞبي ثعضي حمٛق فًب لّٕساز قس ٚ ٜثؿيبضي اظ وكٛضٞبي رٟبٖ ثٚٝيػٜ
آٖٞب و ٝأىبٖ زؾتطؾي ث ٝفًب ضا ٘ساض٘س ،اظ ايٗ ٚيؼيت ٔتًطض ٔيق٘ٛس.
ة) اؾتفبز ٜاظ لّٕطٚي فًبيي زض رٟت ٔهبِح ٍٕٞب٘ي ثٛز ٚ ٜثس ٖٚتجؼيى
اػٕبَ قٛز.
د) اؾتفبز ٜزض رٟت فؼبِيتٞبي غيطظيبٖآٚض ثبقس  ٚثٞ ٝيچٚرٔ ٝرطة
ٔحيٍظيؿت ٘جبقس.
 .2آزادي ارتباطات از راُ دٍر

قبُٔ فؼبِيت زِٚتٞب زض ظٔي ٝٙا٘تمبَ پيبْٞبي تّفٙي ،ثط٘بٔٞٝبي ضازيٛيي ٚ
تّٛيعي٘ٛي اظ َطيك ٔبٛٞاضٜٞب ثط ؾُح وط ٜظٔيٗ اؾت .زض ايٗ ظٔي٘ ٝٙيع ٔتأؾفب٘ ٝيه
ٔؿئّ ٝثعضي ٛٔ ٚضز اذتالف ثيٗ وكٛضٞب ٚرٛز زاضز .لسضتٞبي فًبيي  ٚػٕسٜ
وكٛضٞبي غطثي ثب اؾتٙبز ث ٝانُ آظازي اضتجبَبت  ٚپرف اَالػبتٞ )24(،طٌٝ٘ٛ
ٔحسٚزيت زض ٔمبثُ پرف أٛاد ٔبٛٞاضٜاي ضا ػّٕي غيطلبثُ پصيطـ ٔيزا٘ٙس .زض ٔمبثُ
اوخط وكٛضٞبي زضحبَ تٛؾؼ ٝثب اؾتٙبز ث ٝانُ والؾيه حبوٕيت ّٔي ،پرف أٛاد ٚ
ثط٘بٔٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي ثط ضٚي ؾطظٔيٗقبٖ ضا ٔغبيط ثب حمٛق ثيٗإُِّ تّمي ٕ٘ٛزٚ ٜ
ػٕستبً (اظ رّٕ ٝايطاٖ) ثط يطٚضت وؿت ضيبيت لجّي تأويس وطزٜا٘س )25(.ايٗ ٔٛيٛع ٘يع
يىي اظ ذألٞبي ثبضظ حمٛق فًب ثٛزٛٔ ٚ ٜرت ثطٚظ اذتالف ثيٗ وكٛضٞبي پيكطفت ٚ ٝزض
حبَ تٛؾؼ ٝقس ٜاؾت.
 .3آزادي ًظارت ٍ سٌجص از راُ دٍر

٘ظبضت اظ ضا ٜزٚض اظ َطيك ٔبٛٞاضٜٞب زض ؾ ٝظٔي ٝٙا٘زبْ ٔيٌيطز:
اِف) تحميمبت ٛٞاقٙبؾي
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ة) ٞسايت  ٚوٕهضؾب٘ي ث ٝوكتيطا٘ي ٘ ٚبٚثطي
د) تزؿؽ اظ ضا ٜزٚض
زضثبضٛٔ ٜضز ا َٚثيٗ وكٛضٞب اذتالف ٘ظط چٙسا٘ي ٚرٛز ٘ساضز ٕٞ ٚىبضي
وكٛضٞب زض ظٔئ ٝٙؿبئُ ٛٞاقٙبؾي زض چبضچٛة ؾبظٔبٖ ثيٗإِّّي ٛٞاقٙبؾي WMO
 ٚزض ظٔي ٝٙوكتيطا٘ي زض چبضچٛة ؾبظٔبٖ ثيٗإِّّي زضيب٘ٛضزي  IMOا٘زبْ ٔيٌيطز.
اِجت ٝثبيؿتي ثسيٗ ٘ىت ٝاقبض ٜوطز و ٝزض ٔٛضز تزؿؽ اظ ضا ٜزٚض ،اذتالف ٘ظط ػٕيمي
ثيٗ وكٛضٞب ٚرٛز زاضز  ٚػّيضغٓ ٔربِفت وكٛضٞبي زضحبَ تٛؾؼ ٝثب ٔبٛٞاضٜٞبي
ربؾٛؾيٛٙٞ ،ظ لٛاػس ذبني زض ايٗ ظٔي ٝٙتسٚيٗ ٘كس ٜاؾت.
ب) فعاليت ًظاهي كطَرّا در فضا ًقض فاحص حقَق فضا

ػّيضغٓ ايٗ و ٝثٙبثط لُؼٙبٔٞٝبي ٔزٕغ ػٕٔٛي ُّٔ ٔتحس  ٚوٛٙا٘ؿيٖٞٛبي
ثيٗإِّّي ذهٛنبً ٔؼبٞسٔ ٜبٚضاي ر ،OST ٛآظازي وكٛضٞب زض فًب ثي ليس  ٚثٙس ٘جٛزٜ
 ٚثط آٖ ٔحسٚزيتٞبيي ٚرٛز زاضز ـ اظرّٕ ٝػسْ أىبٖ اؾتفبز ٜغيط نّحآٔيع اظ فًب،
يطٚضت غيط٘ظبٔيوطزٖ فًب  ٚػسْ اؾتمطاض ؾالحٞبي وكتبض رٕؼي  ٚاتٕي ٘ ٚيع تٛرٝ
ث ٝحمٛق ٙٔ ٚبفغ زيٍط ّٔتٞب ـ ِٚي زض ػُٕ اظ ٕٞبٖ ظٔب٘ي و ٝاِٚيٗ ٔبٛٞاضٜٞب ث ٝفًب
پطتبة ٔيقس  ٚثطذي وكٛضٞب زض فًبي ٔبٚضاي ر ٛحًٛض ٔييبفتٙس ،اثؼبز ٘ظبٔي حًٛض
زض فًب ثط زيٍط رٙجٞٝبي آٖ غّج ٝزاقت .ثٙبثط اظٟبض٘ظط يىي اظ ٔحممبٖ زض ٔٛضز
فؼبِيت ٞبي فًبيي يىي اظ ز ٚلسضت انّي فًبيي زض زٚض ٜر ًٙؾطز يؼٙي ايبالت
ٔتحس« ،ٜاظ آغبظ ػهط فًب ٘ ٝتٟٙب ثط٘بٔٞٝبي فًبيي ايبالت ٔتحس ٜغيط٘ظبٔي  ٚػّٕي
٘جٛز ٜاؾت ثّى ٝاؾبؾبً ٘ظبٔي ثٛز ٜاؾت» )26(.پطٚايح اؾت زض ٚيؼيتي و ٝايبالت
ٔتحس ٜچٙيٗ اٞسافي ضا ز٘جبَ ٔيٕ٘ٛز ،قٛضٚي ٘يع زض ضاؾتبي پيٍيطي زيپّٕبؾي
ثبظزاض٘سٌي زض ايٗ ضاٌ ٜبْ ثط ٔيزاقت )27(.اٌطچٔ ٝبٛٞاضٜٞبي ٔؿتمط زض ٔساض،
تؿٟيُوٙٙس ٜاضتجبَبت ثيٗ ٘مبٌ زٚض ثط ضٚي ظٔيٗ ٞؿتٙس ٛٔ ٚضز اؾتفبزٜٞبي تزبضي ٚ
ٔؿبِٕتآٔيع ٔرتّفي لطاض ٌطفتٝا٘سِٚ ،ي ايٗ ٚالؼيت غيطلبثُ چكٓپٛقي اؾت و ٝفًب
ثٝتسضيذ زض اؾتطاتػيٞبي ٘ظبٔي لسضتٞبي ثعضي ث ٝيه اثعاض ٘ظبٔي ٔ ٟٓتجسيُ قسٜ
()28
اؾت.
ٔبٛٞاضٜٞب چكٓٞبٌٛ ،ـ ٞب  ٚػهتٞبي يه ٘يطٚي ٘ظبٔي لّٕساز ٔيق٘ٛس ٚ
لسضتٞبي ثعضي ٘يع ثب آٌبٞي اظ ايٗ ٘مف پطضً٘  ٚتؼييٗوٙٙس ٜفًب ثطاي زفغ تٟسيس
زقٕٙبٖ  ٚغّج ٝثط آٖٞب اؾتفبز ٜوطزٜا٘س .أطٚظ ٜايٗ وبٔالً ٔٛضز پصيطـ اؾت و ٝاٌط
ٔبٛٞاضٜٞبي يه لسضت فًبيي ٘بثٛز ثك٘ٛس ،ظطفيت ٘ظبٔي آٖ ثَٛٝض چكٌٓيطي وبٞف
ذٛاٞس يبفتٔ .تأؾفب٘ ٝثبتٛر ٝثٚ ٝرٛز ذألٞبي ثعضي زض ضغيٓ حمٛلي ٔٛرٛز فًب ،ثؿتط
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ٔٙبؾجي ثطاي فؼبِيت ٘ظبٔي وكٛضٞبي ٔرتّف زض فًب ثٚٝرٛز آٔس ٜاؾت .يىي اظ
ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت ثعضي ٔطتجٍ ثب فؼبِيتٞبي فًبييٛٔ ،يٛع وبضثطزٞبي زٌٚب٘ 1ٝاؾت.
ايٗ وبضثطزٞب زض ظٔي ٝٙتىِٛٛٙغيٞبيي اؾت ؤ ٝيتٛا٘ٙس ثطاي زؾتٍبٜٞبي پطتبة فًبيي
٘ ٚيع ثطاي ٔٛقهٞبي ثبِؿتيه ث ٝلهس حُٕ تؿّيحبت ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌيط٘س.
ٕٞچٙيٗ اٞساف ٘ظبٔي يب غيط٘ظبٔي ٔبٛٞاضٜٞب ضا ثٝزقٛاضي ٔيتٛاٖ اظ يىسيٍط تفىيه
وطزٕٞ .چٙيٗ زض ٚيؼيتي وٛٙٞ ٝظ ٔطظ ثيٗ فًب  ٚلّٕطٚي ٛٞايي وكٛضٞب ثٙبثط يه
ٔؼيبض ٔكرم  ٚوبٔالً ٔٛضز تٛافك ثيٗإِّّي ٔكرم ٘كس ٜاؾت ـ و ٝايٗ  ٓٞاظ
ذألٞبي ثعضي حمٛق فًب اؾت ـ وبضثطزٞبي ٘ظبٔي اظ فًب وٕبوبٖ ثٝػٛٙاٖ يه ٔؿئّٝ
ثعضي حمٛق فًب لّٕساز ذٛاٞس قس( ٚ )29ثطذي اظ وكٛضٞب اظ ذأل ٔٛرٛز ؾٛءاؾتفبزٜ
ٕ٘ٛز ٚ ٜحتي ٕٞچ ٖٛايبالت ٔتحس ٜضا ٚا ٔيزاضز و ٝتؿٍّ ّٔي ثط فًب ضا ثطذالف
ٔٛاظيٗ حمٛق ثيٗإُِّ ز٘جبَ ٕ٘بيس.
زض ٔزٕٛع ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝأطٚظ٘ ٜظبٔيوطزٖ فًب  ٚاؾتفبز ٜاظ تزٟيعات
٘ظبٔي فًب پبي ،ٝيه تٟسيس ثعضي ثطاي ربٔؼ ٝثيٗإِّّي لّٕساز قسٚ ،ٜاِجت ٝثيكتط
تٟسيسات ٔتٛر ٝوكٛضٞبيي اؾت و ٝاظ ٘ظط تىِٛٛٙغيه (ذهٛنبً فًبيي) فبنّ ٝظيبزي
ثب لسضتٞبي فًبيي زاض٘س.
اٌطچ ٝزؾتطؾي ث ٝفًب ذسٔبت ثعضٌي ضا ثطاي ضفب ٚ ٜتٛؾؼ ٚ ٝپيكطفت ثكطي
ث ٝاضٔغبٖ آٚضز ٜاؾت  ٚاظ آٖ زض ظٔيٞٝٙبي ٔرتّفي ٕٞچ :ٖٛاضتجبَبت اظ ضا ٜزٚض،
ؾٙزف اظ ضا ٜزٚض ،ؾيؿتٓ اَالػبت رغطافيبيي  ،GISؾيؿتٓ ٘بٚثطي٘ ،ظبضت  ٚوٙتطَ
ثاليبي َجيؼي  ٚپيفثيٙي ٚيغ ٛٞا  ...ٚاؾتفبزٔ ٜيقٛزِٚ ،ي ث ٝػطنٝاي ثطاي
فؼبِيتٞبي ٘ظبٔي ثطذي زِٚتٞب ٘يع تجسيُ قس ٜاؾت.
يىي اظ وكٛضٞبيي و ٝچ ٝزض زٚض ٜر ًٙؾطز  ٚچ ٝپؽ اظ ر ًٙؾطز ،تٛر ٝظيبزي
ث ٝحًٛض ٘ظبٔي زض فًب زاقت ٝاؾت ،آٔطيىب اؾت و ٝث٘ٝظط ٔيضؾس زض ضلبثت ثب زيٍط
لسضتٞبي فًبيي ذٛز ضا پيكتبظ ٘كبٖ زاز ٜاؾت .زض زٚض ٜر ًٙؾطز ،زض َطح
اؾتطاتػيه آٔطيىب (ر ًٙؾتبضٌبٖ) ،ثط أىبٖ لطاض زازٖ ؾالح زض فًبي ٔبٚضاي ر ٛزض
رٟت ثبظزاض٘سٌي  ٚزفبع تأويس قس  ٚايٗ اثطلسضت رٟت ٔمبثّ ٝثب ضليت ٘يطٙٔٚس ذٛز
يؼٙي اتحبز رٕبٞيط قٛضٚي ،تؿٍّ ثط فًب ضا ٘يع ٔٛضز تٛرٔ ٝحٛضي ذٛز لطاض زاز ٜثٛز.
زاليُ إٞيت فًب ثطاي قٛضٚي  ٚأطيىب زض َ َٛر ًٙؾطز ضا ٔيتٛاٖ زض ايٗ ٔٛاضز
ذالن ٝوطز:
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  818فصلنامه سياست خارجي ،سال بيست و چهارم ،شماره  ،3پاييز 9331

 .1آضايف تؿّيحبتي ٔٛقهٞبي ثبِؿتيه ثيٗلبضٜاي  1ICBMحبُٔ
والٞهٞبي ٞؿتٝائ :مبثّ ٚ ٝاٟ٘ساْ چٙيٗ تؿّيحبتي ضا زض فًب ٔإحطتط  ٚوٓ ذُطتط
رّٔ ٜٛيزاز.
 .2يطٚضت ٘هت ٔبٛٞاضٜٞبيي زض فًب ثطاي ٘ظبضت ٕٞ ٚچٙيٗ ٞكساضٞبي
اؾتطاتػيه ٔ ٚب٘ٛضي الظْ ثطاي ٔمبثّ ٝثب تٟسيس ٞؿتٝاي
 .3وؿت  ٚاضتمبي پطؾتيػ ثيٗإِّّي  ٚزض ٔمبثُ تًؼيف اػتجبض َطف ٔمبثُ
ثب پبيبٖ ٘ظبْ زٚلُجي  ٚفطٚپبقي اتحبز رٕبٞيط قٛضٚي ،اٌطچ ٝزض ز1990 ٝٞ
فؼبِيتٞبي تزبضي (پطتبة ٔبٛٞاضٜٞبي تزبضي) ٘ؿجت ث ٝفؼبِيتٞبي ٘ظبٔي پيكي
ٌطفت ِٚي اظ اٚاذط ٕٞيٗ ز ٝٞزض ضاؾتبي تحٛالتي و ٝزض ؾُح ٘ظبْ ثيٗإُِّ ثٚٝلٛع
پيٛؾت ،ذهٛنبً ثب ضٚي وبض آٔسٖ رطد زثّي ٛثٛـ  ٚز٘جبَ وطزٖ زوتطيٗ
٘ٔٛحبفظٝوبضي ٘ ٚيع ضقس ٌطايكبت ٘ظبٔيٌطي زض رٟبٖٔ ،زسزاً پيٌيطي ؾيبؾتٞبي
٘ظبٔي زض فًب ٔٛضز تٛر ٝلسضتٞبي ثعضي ذهٛنبً ايبالت ٔتحس ٜلطاض ٌطفت )30(.يىي اظ
ٔٛاضز افعايف إٞيت ف ًب زض لسضت ٘ظبٔي وكٛضٞب ذهٛنبً ايبالت ٔتحسٌ ،ٜؿتطـ
چكٍٕيط ٔهطف ٘ظبٔي پٟٙبي ثب٘س زض َ َٛزٚض ٜپؽ اظ ر ًٙؾطز اؾت .زض ر ًٙزْٚ
ذّيذ فبضؼ ( )1991اظ أىب٘بتي و ٝفًب زض اذتيبض ٔيٌصاضز ،ايبالت ٔتحس ٜزض پيكجطز
ر ًٙث٘ ٝفغ ذٛز ثؿيبض ؾٛز ثطز ث٘ ٝحٛي و ٝثطذي ٔؼتمس٘س آٖ ر ًٙيه رًٙ
فًبيي ثٛز.
ايٗ وكٛض و ٝزض زٚض ٜپؽ اظ ر ًٙؾطز ثب فطٚپبقي قٛضٚي ظٔيٙٔ ٝٙبؾجي ضا
ثطاي قىُ ٌيطي ٘ظبْ ته لُجي ٞ ٚػٔ٘ٛيه ٔيزيس ،زض ثيٗ حٛظٜٞبي ٔرتّف حًٛض
٘ظبٔياـ ث ٝفًب ٘يع تٛرٚ ٝيػٜاي ٔجص َٚوطز .زِٚت رطد زثّي ٛثٛـ زض ايٗ ضا ٜحبثت
لسْتط ٘كبٖ زاز ٚ ٜيىي اظ پيف٘يبظٞبي الظْ ثطاي اؾتمطاض  ٚثؿٍ ٞػٔ٘ٛي ايبالت ٔتحسٜ
ضا حًٛض فؼبال٘٘ ٝظبٔي زض فًب زيس .اؾتطاتػي أطيىب زض لطٖ  21زض لبِت زضٌيطي
ٌؿتطز ٜزض أٛض رٟب٘ي2اؾت  ٚثٙبثطايٗ ث ٝفًب  ٚتؿٍّ ثط آٖ ٘يع تٛر ٝظيبزي زاضز.
زض اٚاذط ز 1990 ٝٞزض چكٓا٘ساظ فطٔب٘سٞي فًبيي ايبالت ٔتحس ٜثطاي 2020
ث ٝنطاحت ثط ػالل ٝايٗ وكٛض ثطاي تؿٍّ ثط فًب اقبض ٜقس ٜاؾت .زض ٕٞبٖ اثتساي ايٗ
ؾٙس آٔس ٜاؾت« :فطٔب٘سٞي فًبيي ايبالت ٔتحس ٜثط ثُؼس فًبيي ػّٕيبتٞبي ٘ظبٔي
ثطاي حفبظت اظ ٔٙبفغ  ٚؾطٔبي ٝايبالت ٔتحس ٜتؿٍّ ٔييبثس»ٕٞ )31(.چٙيٗ ثط ايٗ ٘ىتٝ
اقبضٔ ٜيوٙس و« ٝثٝزِيُ إٞيت تزبضت  ٚتأحيط آٖ ثط أٙيت ّٔئٕ ،ىٗ اؾت ايبالت
ٔتحس ٜثٝػٛٙاٖ حبفظ تزبضت فًبيي زض آيسٕٞ ،بٌٖ ٝ٘ٛو٘ ٝيطٚي زضيبيي اظ تزبضت
1. Intercontinental Ballistic Missile
2. Global Engagement
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زضيبيي حفبظت  ٚپكتيجب٘ي ٔيوٙس»( )32ثٙبثط اظٟبض٘ظط يىي اظ ٔحممبٖ و ٝزض آغبظ لطٖ
ُٔ 21طح قس ٜاؾت  ،زض اؾٙبز ٘ظبٔي ايبالت ٔتحسٔ ٜىطضاً ايٗ ٘ٛع ازثيبت ٔٙتكط
ٔيقٛزٔ :ب زض پي «وٙتطَ فًب» « ٚتؿٍّ ثطفًب» ٞؿتيٓ .ايبالت ٔتحس ٜزض آيٙس ٜزض
پي اؾتمطاض تؿ ّيحبت زض فًبؾت ٘ ٚيطٚي ٘ظبٔي ايبالت ٔتحس ٜزض رؿتزٛي
ثبظٌطزا٘سٖ فًب ث ٝػطن ٝرٍٙي رسيس اؾت .ا٘حهبضي وطزٖ فًب تٛؾٍ أطيىب ،آحبض ٚ
پيبٔسٞبي ٘بُّٔٛثي ثط أٙيت فًب  ٚثَٛ ٝض وّي أٙيت ثيٗإِّّي ذٛاٞس زاقت .ثسٖٚ
قه ؾبيط ّٔت ٞب ٘يع زض چٙيٗ ٚيؼيتي ضا ٜايبالت ٔتحس ٜضا زض پيف ذٛاٙٞس ٌطفت ٚ
رٟبٖ ث ٝؾٛي ٔؿبثم ٝتؿّيحبتي  ٚاحتٕبالً ر ًٙزض فًب پيف ذٛاٞس ضفتٕٞ .بٖ ٌٝ٘ٛ
و ٝغ٘طاَ رٛظف اقي 1فطٔب٘س ٜوُ فطٔب٘سٞي فًبيي ايبالت ٔتحس ٜث٘ ٝكطيٞ ٝفتٍي
ٛٞا٘ٛضزي  ٚفٙبٚضي فًبيي 5( 2اٚت ٌ )1996فت ٝاؾت« :اظ ٘ظط ؾيبؾي ايٗ حؿبؾيت
ثطاٍ٘يع اؾتِٚ ،ي اتفبق ذٛاٞس افتبز .ثطذي اظ ٔطزْ ٕ٘يذٛاٙٞس قٛٙاي ايٗ ثبقٙس ٚ
ُٕٔئٙبً ايٗ ضايذ ٘يؿتِٚ ،ي لُؼبً ٔب ث ٝؾٕت ر ًٙزض فًب ٔيضٚيٓٔ .ب ث ٝؾٕت ٘جطز
اظ فًب  ٚزض ٖٚفًب ٔيضٚيٓ .»...ايٗ غ٘طاَ آٔطيىبيي اظ «وٙتطَ فًب» « ٚوبضثطز ٘يطٚي
فًبيي» ثطاي وٙتطَ ظٔيٗ اظ فًب نحجت وطز ٜاؾت )33(.اظ زٚض ٜر ًٙؾطز تبوٖٛٙ
ايبالت ٔتحسٔ ٜيّيبضزٞب زالض زض ايٗ حٛظ ٚ ٜيب حٛظٜٞبي ٔطتجٍ ٞعيٕٛ٘ ٝٙز ٚ ٜثسٖٚ
قه زض ثّٙسٔست ٞسفي ثعضي ضا ز٘جبَ ٔيوٙس.
اٌط ضٚظي زض اؾتطاتػيٞبي ٘ظبٔي ،زاقتٗ ٘يطٚي زضيبيي ٘يطٙٔٚس  ٚتؿٍّ ثط
زضيبٞب  ٚيب زاقتٗ ٘يطٚي ظٔيٙي تٛأٖٙس  ٚتؿٍّ ثط ٞبضتّٙس  ٚيب زض اذتيبض ٌطفتٗ
ضيّٕٙس اظ َطيك ٘يطٚي زضيبيي لسضتٔٙس ٚ ،يب تٛؾؼ٘ ٝيطٚي ٛٞايي ثطاي پكتيجب٘ي اظ
٘يطٚي ظٔيٙي  ٚزضيبيي  ٚغّج ٝثط زقٕٙبٖ  ...ٚزاضاي إٞيت  ٚاِٛٚيت ثٛز ،ث٘ٝظط ٔيضؾس
و ٝأطٚظ٘ ٜيع تؿٍّ ثط فًب اظ چٙيٗ إٞيتي ثطذٛضزاض اؾت .ثس ٖٚقه تؿٍّ يه
لسضت ثط فًب  ٚاؾتمطاض تزٟيعات  ٚتبؾيؿبت ٘ظبٔي زض فًب ،أىبٖ وٙتطَ ثباليي ضا ثطاي
زاض٘س ٜآٖ زض اذتيبض ذٛاٞس ٌصاقت.
ثٕٞ ٝيٗ زِيُ ايبالت ٔتحس ٜچٙس ز ٝٞاؾت و ٝؾطٔبيٌٝصاضيٞبي ظيبزي ضا زض
ظٔي ٝٙفؼبِيت ٞبي فًبيي ٕ٘ٛز ٚ ٜاِجت ٝوكٛضٞبي زيٍط ضا ٘يع زض ايٗ ضا ٜثيكتط تطغيت
ٕ٘ٛز ٜاؾت تب زض فًب حًٛض رسيتطي زاقت ٝثبقٙس .ضٚؾي ٝثٝػٛٙاٖ ٚاضث انّي قٛضٚي
و ٝزاضاي تٛأٖٙسيٞبي چكٌٓيطي زض ظٔي ٝٙفًبيي ثٛز ،وٕبوبٖ ث ٝػٛٙاٖ يه ضليت
ثعضي ثطاي ايبالت ٔتحس ٜلّٕساز ٔيقٛز .اِجت ٝزض ؾبِيبٖ اذيط چيٗ ٘يع ذٛز ضا ثٝ
ػٛٙاٖ يه ضليت ٔ ٟٓرّ ٜٛزاز ٚ ٜث ٝقست ٘ؿجت ث ٝؾيبؾتٞبي فًبيي ايبالت ٔتحسٜ
1. General Joseph Ashy
2. Aviation Week & Space Technology
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اػتطاو ٕ٘ٛز ٚ ٜچكٓا٘ساظ ؾُّّٔ ٝي ايبالت ٔتحس ٜثط فًب ضا ٘بؾبظٌبض ثب ضغيٓ حمٛلي
فًب تّمي وطز ٜاؾت )33(.تٛؾؼ ٚ ٝوبضثطز ؾالحٞبي يس ٔبٛٞاض 1ASAT ٜظٔيٗپبي ٝيىي
اظ اثتىبضات انّي وكٛضٞبيي ٕٞچ ٖٛچيٗ اؾت تب ثسيٌٗٛ٘ ٝ٘ٛػي تٛاظٖ زض ٔمبثُ
لسضت ايبالت ٔتحس ٜايزبز وٙٙس.
زض  11غا٘ٛي 2007 ٝچيٗ يه ٔٛقه يس ٔبٛٞاض ٜضا ثطاي ٘بثٛزي يىي اظ
ٔبٛٞاضٜٞبي ذٛز (يه ٔبٛٞاضٛٞ ٜاقٙبؾي ثب ٘بْ فٍٙي1ٖٛؾي 2و ٝزض حسٚز اضتفبع 530
ٔبيّي اظ ؾُح ظٔيٗ زض ٔساض ِئ 3ٛلطاض زاقت) زض فًب ثب ٔٛفميت ٔٛضز آظٔبيف لطاض زاز
و ٝثب اػتطاو قسيس ايبالت ٔتحس ٚ ٜزيٍط وكٛضٞبي غطثي ٔٛار ٝقس .ايٗ آظٔبيف
قسيساً ايبالت ٔتحس ٜضا اظ تٛإ٘ٙسي چيٗ ثطاي حّٕ ٝثٞ ٝط ٞسفي زض فًب ذهٛنبً
ٔبٛٞاضٜٞبي آٔطيىب ٍ٘طاٖ ٕ٘ٛز .چيٗ ثب ايٗ الساْ ذٛز ث ٝايبالت ٔتحس٘ ٜكبٖ زاز و ٝزض
نٛضت ثطٚظ يه ٘عاع احتٕبِي (ثَٛٝض ٔخبَ ثط ؾط تبيٛاٖ) تٛاٖ ٚاضز وطزٖ يطث ٝرسي ثط
ايبالت ٔتحس ٜضا زاضز )35(.ايٗ آظٔبيف چيٗ ضا زض وٙبض ز ٚلسضت انّي فًبيي يؼٙي
ايبالت ٔتحس ٚ ٜضٚؾي ٝلطاض زاز .ذٛز ايبالت ٔتحس ٜاظ چٙيٗ تؿّيحبتي زض ٌصقتٝ
اؾتفبز ٜوطز ٜثٛز .زض ؾبَ  1985ايٗ وكٛض يه ٔبٛٞاض ٜذٛز ( )P78-1ضا ثب يه ٔٛقه
يس ٔبٛٞاض٘ ASM-135 ٜبثٛز وطز  ٚاِجت ٝپؽ اظ آظٔبيف ٔٛقىي چيٗ ٔزسزاً زض فٛضيٝ
 2008ثب يه ٔٛقه اؾتب٘ساضزٔ RIM-161 3بٛٞاض ٜربؾٛؾي  USA-193ضا و ٝاظ ضزٜ
ذبضد قس ٜثٛز ضا ٔٛضز ٞسف لطاض زازٔ .تأؾفب٘ ٕٝٞ ٝايٗ فؼبِيتٞب٘ ،كب٘٘ ٝظبٔيتط قسٖ
فًب ثطذالف لٛاػس نطيح حمٛق فًب اؾت و ٝآحبض ٔرطثي ثطربي ذٛاٞس ٌصاقت.
٘ظبٔيتطقسٖ ٞطچ ٝثيكتط فًب ذُطات ظيبزي ضا ثطاي أٙيت ثيٗإِّّي ٚ
أٙيت ّٔي وكٛضٞبي ٔرتّف زض پي زاضز ٞ ٚيچوكٛضي ٕ٘يتٛا٘س زض زوتطيٗٞبي
أٙيتي ـ ٘ظبٔي  ٚؾيبؾتٞبي أٙيتياـ اظ آٖ غفّت ٕ٘بيسٔ .تأؾفب٘ ٝضلبثت زض فًب
ثٛ٘ٝػي قجي ٝث ٝثبظي ثب حبنُ رٕغ رجطي نفط اؾت ،يؼٙي تؿٍّ يه لسضت ثط فًب
چٙبٖ ػطن ٝضا ثط زيٍطاٖ ت ًٙذٛاٞس وطز و ٝزيٍط قبيس وٕتط ثتٛا٘ٙس يبضاي ضلبثت ثب
آٖ ضا زاقت ٝثبقٙس .ثب آٌبٞي اظ ٕٞيٗ ٔؿئّ ٝاؾت و ٝزيٍط لسضتٞبي ثعضي ٚ
وكٛضٞبي زاض٘س ٜفٙبٚضي الظْ ثطاي زؾتطؾي ث ٝفًب ،ث ٝثؼس ٘ظبٔي فؼبِيتٞبي ذٛز ٘يع
تٛرٚ ٝيػٜاي ٔجصٔ َٚيزاض٘س .زض رٕغثٙسي ايٗ ثحج ٘يع ٔيتٛاٖ ث ٝايٗ ٘ىبت
اقبضٜوطز:

1. Anti-Satellite
2. Fengyun-1C
)3. LEO (Low Earth Orbit
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 .1ضغيٓ حمٛق فًب ٛٙٞظ ثؿيبض ٘ٛپب ثٛز ٚ ٜثب ذألٞبي ثعضٌي ضٚثٝضٚؾت.
ٕٞيٗ وٛٙٞ ٝظ ٔؿئّ ٝانّي حمٛق فًب ،تؼييٗ ٔؼيبضي ثطاي تفىيه لّٕطٚي ٛٞا ثب
فًبؾت٘ ،كبٖ اظ يؼف رسيسي ايٗ قبذ ٝاظ حمٛق ثيٗإُِّ ػٕٔٛي اؾت.
 .2ضغيٓ حمٛق فًب أىب٘بت ذٛثي اظ رّٕ ٝآظازي فؼبِيتٞبي نّحآٔيع ٚ
اوتكبفبت ػّٕي ضا زض اذتيبض زِٚتٞب ٔيٌصاضز .اِجت ٝزض ثطذي ٔٛالغ ٕٞيٗ أىب٘بت
ٔٛرت ثطٚظ ٔؿبئّي ٔيقٛز و ٝاظ رّٕٔ ٝيتٛاٖ ثٔ ٝؿئّٛٔ ٝضز اذتالف آظازي اضتجبَبت
 ٚپرف أٛاد  ٚثط٘بٔٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي ثيٗ وكٛضٞبي زضحبَ تٛؾؼ ٚ ٝوكٛضٞبي
پيكطفت ٝاقبض ٜوطز.
 .3ػّيضغٓ ٚرٛز ٔحسٚزيتٞبي رسي زض ٔمبثُ فؼبِيتٞبي فًبيي زِٚتٞب
َجك ٔٛاظيٗ حمٛق ثيٗإُِّ فًب اظ رّٕ ٝػسْ أىبٖ فؼبِيتٞبي ٘ظبٔي  ٚغيط
نّحآٔيع زض فًب ،زض ػُٕ زِٚتٞب يب اظ ايٗ ان َٛتفبؾيطي ضا اضائٔ ٝيوٙٙس و ٝزؾتكبٖ
ضا زض ثطذي فؼبِيتٞب اظ رّٕ ٝربؾٛؾي  ٚزفبػي ثبظ ثٍصاضز  ٚيب ايٙى ٝثَٛٝض آقىبض ثب
ثطذي السأبت اظ رّٕ ٝاؾتفبز ٜاظ تؿّيحبت يسٔبٛٞاض ،ٜان َٛحمٛق فًب زض ايٗ ظٔيٝٙ
ضا ٘مى ٔيوٙٙس .فؼبِيتٞبي ٘ظبٔي زض فًب ثُؼس ٕٟٔي اظ فؼبِيتٞبي فًبيي لسضتٞبي
ثعضي ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت.
 .4ػّيضغٓ ٚرٛز انُ حمٛلي ػسْ أىبٖ اػٕبَ حبوٕيت ثط فًب ٙٔ ٚغ
تهبحت ،تّٕه  ٚتهطف فًب ،زض ػُٕ ثطذي لسضتٞب ث ٝثٟب٘ٞٝبي ٔرتّف اظ رّٕٝ
پيٌيطي ؾيبؾتٞبي زفبػي زض پي اػٕبَ ؾُّّٔ ٝي ثط فًب ٞؿتٙس.
 .5ثب ٘ظبٔيتطقسٖ فؼبِيتٞب زض فًب ٌ ٚؿتطـ ضلبثت ٘ظبٔي لسضتٞب زض فًب،
ذُطات ثعضٌي ثطاي أٙيت ثيٗإِّّي  ٚأٙيت ّٔي وكٛضٞب ايزبز ذٛاٞس قس .ايٗ
تٟسيسات ثيكتط ٔتٛر ٝوكٛضٞبيي ذٛاٞس ثٛز و ٝفبلس أىب٘بت الظْ ثطاي زؾتطؾي ثٝ
فًب ٞؿتٙس.
دسترسي بِ فضا :پطتَاًِاي قَي براي اهٌيت هلي
زؾتطؾي ث ٝفًب اظ چٙس رٟت ٔيتٛا٘س تمٛيت وٙٙسٙٔ ٜبفغ ّٔي  ٚأٙيت ّٔي
ثبقس .اٚالً اٌط ثرٛاٞيٓ ؾ ٝػٙهط والؾيه انّي ٔٙبفغ ّٔي ضا زض ٘ظط ثٍيطيٓ ،يؼٙي:
.1اؾتمالَ ،تأ ٔيٗ حبوٕيت ّٔي  ٚتٕبٔيت اضيي ،يىپبضچٍي ّٔي  ٚأٙيت ّٔي؛  .2ضفبٜ
ّٔي  ٚتبٔيٗ ٘يبظٞبي تٛؾؼٝاي وكٛض؛  .3وؿت  ٚاضتمبي پطؾتيػ (اػتجبض) ثيٗإِّّي،
ثسٖٚقه پيكطفتٞبي فًبيي ايطاٖ وبٔالً ٔيتٛا٘س زض رٟت تأٔيٗ ٞطچ ٝثٟتط ٔٙبفغ
ّٔي ايطاٖ وٕهضؾبٖ  ٚتأحيطٌصاض ثبقس.
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 .1زض ؾُح ا َٚثحج ٔٙبفغ ّٔي ،پيكطفتٞبي فًبيي وكٛض و ٝقبُٔ تٛؾؼٝ
زا٘ف ثٔٛي  ٚفٙبٚضي الظْ ثطاي زؾتيبثي ث ٝفًب  ٚحًٛض فؼبَ زض ايٗ ػطن ٝاؾت،
ٔي تٛا٘س وٕه قبيب٘ي ث ٝاؾتمالَ ّٔي  ٚوبٞف ٚاثؿتٍي ث ٝوكٛضٞبي زيٍط ايزبز وٙس.
وبٞف  ٚلُغ ٚاثؿتٍي ث ٝذبضد زض ٞط حٛظٜاي ثطاي ايطاٖ أطي وبٔالً يطٚضي لّٕساز
قسٕٞ ٚ ٜبٌٖ ٝ٘ٛو ٝتالـ قس ٜاؾت ثَٛٝض ٔخبَ زض ظٔيٞ ٝٙؿتٝاي ث ٝچطذ ٝتِٛيس
ؾٛذت ٞؿت ٝاي ثٔٛي زؾت يبفت ٚ ٝؾٛذت ٔٛضز٘يبظ ثطاي ضآوتٛضٞبي تحميمبتي ـ
پعقىي ٘ ٚيع ٘يطٌٚب ٜثطق اتٕي ثٛقٟط  ٚپطٚغٜٞبي ٔكبث ٝزيٍط زض زاذُ تِٛيس قٛز ،وٝ
زض ضاؾتبي تمٛيت لسضت ّٔي  ٚثٟجٛز ربيٍبُٙٔ ٜمٝاي  ٚثيٗإِّّي ايطاٖ اؾت ،ثيٌٕبٖ
تٛؾؼ ٝزا٘ف  ٚفٙبٚضي فًبيي ّٔي  ٚوبٞف ٚاثؿتٍي ث ٝوكٛضٞبي ذبضري يه يطٚضت
اؾبؾي قٙبذتٔ ٝيقٛز .ثطاي ؾبِيبٖ ٔتٕبزي ايطاٖ زض رٟت ثطَطف ؾبذتٗ ٘يبظٞبي
ذٛز زض ظٔي ٝٙذسٔبت ٔبٛٞاضٜاي رٟت پرف ثط٘بٔٞٝبي ضازيٛيي  ٚتّٛيعي٘ٛي،
رٕغآٚضي اَالػبت رغطافيبيي ،تٟي ٝتهبٚيط ٔبٛٞاضٜاي  ٚؾٙزف اظ ضا ٜزٚض  ...ٚاظ
أىب٘بت ثطذي وكٛضٞبي زيٍط اؾتفبزٕٛ٘ ٜز ٜاؾت .زض حبَ حبيط ثٙبثط ؾٙس چكٓا٘ساظ
ايطاٖ  ٚربيٍبُٙٔ ٜمٝاي  ٚثيٗإِّّي و ٝثطاي ايطاٖ پيفثيٙي قس ٜاؾت ،يطٚضي اؾت
و ٝايطاٖ زض ايٗ حٛظ٘ ٜيع ث ٝذٛزوفبيي الظْ زؾت يبفت٘ ٚ ٝيبظٞبي ذٛز ثٚٝيػ ٜزض لبِت
ٔبٛٞاضٞ ٜبي اضتجبَبتي ضا ثٙبثط ثؿتط ٔٙبؾجي و ٝضغيٓ حمٛق فًب زض اذتيبض ٔيٌصاضز،
تأٔيٗ وٙسٕٞ .چٙيٗ پيكطفتٞبي فًبيي ايطاٖ ٔيتٛا٘س وٕه ثعضٌي ث ٝتمٛيت أٙيت
ّٔي ٔ ٚمبثّ ٝثب تٟسيسٞبي ٘طْافعاضا٘ ٚ ٝؾرتافعاضا٘ ٝأٙيتي ذبضري ثٚٝيػ ٜزض لبِت
پرف ثط٘بٔٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي ،تٟسيس ٘ظبٔي ٕ٘ ...ٚبيسٕٞ .چٙيٗ پيكطفتٞبي فًبيي ايطاٖ
زض زاذُ ٔي تٛا٘س تمٛيت وٙٙس ٜغطٚض ّٔي ٛٞ ٚيت ّٔي ٌطزز  ٚايطا٘يبٖ ضا ثٝػٛٙاٖ ّٔتي
حبثتلسْ زض زؾتيبثي ث ٝپيكطفتٞبي ػّٕي رٌّٜٛط ؾبظز.
 .2فًب أىب٘بت تزبضي ،التهبزي ،اضتجبَبتي  ٚضفبٞي ظيبزي ضا زض ذسٔت
ّٔتٞب ٔيٌصاضز .فؼبِيت ٞبي ٔطتجٍ ثب فًب ث ٝؾ ٝزِيُ ثطاي تهٕيٌٓيطاٖ رصاة
ٞؿتٙس :ايٗ فؼبِيتٞب أىبٖ اضتجبٌ ثب ٞط ٘مُٝاي اظ ظٔيٗ ضا فطأ ٓٞيوٙس؛ اظ ايٗ َطيك
ٔيتٛاٖ ٞط ٘مُٝاي ضٚي ظٔيٗ ضا ث ٝزلت ٔكبٞس ٜوطز؛ ثب اؾتفبز ٜاظ آٖ ٔيتٛاٖ
ٔٛلؼيت ٞط ٞسف حبثت يب ٔتحطوي ضا ضٚي ؾُح وط ٜظٔيٗ ٔكرم وطز.
ث ٝزِيُ ايٗ ذهٛنيبت ،فًب ٔيتٛا٘س زض پٙذ حٛظ ٜوّيسي ٘مف ٔفيسي
زاقت ٝثبقسٔ :حيٍ ظيؿت ،اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ َجيؼي ،ؾِٟٛت ربثٝربيي افطاز  ٚتِٛيسات
٘ ٚتبيذ آٖ ،تأٔيٗ أٙيت ربٔؼ ٝثكطي  ٚحطوت ث ٝؾٕت ربٔؼ ٝاَالػبتي.
ٔحيٍ ظيؿت :اظ فٙبٚضي فًبيي ٔيتٛاٖ ثطاي رٕغ آٚضي اَالػبت ثطاي ٘ظبضت،
وٙتطَ  ٚز٘جبَ وطزٖ قطايٍ يه ُٔٙم ٝذبل اؾتفبز ٜوطز .ثَٛٝض ٔخبَ ،ض٘ٚس ٌطْ قسٖ

فضا و امنيت ملي؛ پيشرفتهاي فضايي ايران تقويتكننده امنيت ملي  769

ظٔيٗ يب آة قسٖ يرچبَٞبي لُجي يىي اظ ايٗ ٔٛاضز اؾتٕٞ .چٙيٗ فٙبٚضي فًبيي
زا٘كٕٙساٖ ضا لبزض ٔيؾبظز تب ض٘ٚس ترطيت ٔحيٍ ظيؿت ضا پيفثيٙي وطز ٚ ٜثط٘بٔٞٝبيي ضا
ثطاي تطٔيٓ آٖ ث ٝوبض ٌيط٘س .اظ ايٗ َطيك ٔيتٛاٖ احطات ٘بُّٔٛة تغييطات رٛي ضا وبٞف
زاز.
ٔٙبثغ َجيؼي :فٙبٚضي فًبيي ٔيتٛا٘س ثطاي اؾتفبز ٜثٟتط اظ ٔٙبثغ َجيؼي زض
ؾطتبؾط رٟبٖ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌيطز .ثَٛٝض ٔخبَٔ ،يتٛاٖ ثٔ ٝسيطيت ٔٙبثغ آة ٚ
٘ظبضت ثط ض٘ٚس تغييطات زض رٍُٞٙب ـ قبُٔ لُغ زضذتبٖ رٍّٙي يب آتف ؾٛظي -اقبضٜ
وطز٘ .ظبضت اظ َطيك فٙبٚضي فًبيي ث ٝاؾتفبز ٜثٟتط اظ ايٗ ٔٙبثغ وٕه ٔيوٙس.
ؾِٟٛت ربثزبيي :ؾِٟٛت زض ربثزبيي ا٘ؿبٖٞب ثطاي التهبز  ٚتٕسٖ ٔسضٖ
يطٚضي اؾت .ثب ايٗ حبَ ٚؾبيُ حُٕ ٘ ٚمُ أطٚظي پبؾدٌٛي ض٘ٚس فعايٙس ٜتمبيبي
رٟب٘ي ثطاي ربثزبيي ٘رٛاٙٞس ثٛز .ضاٜحُٞبي ٔجتٙي ثط فًب ثب اؾتفبز ٜاظ [ؾبٔب٘ٞٝبي
ٞسايت ٔبٛٞاضٜاي]  ٚاضتجبَبت ٔبٛٞاضٜاي أىبٖ ٔسيطيت ٘ ٚظبضت ثٟتط ثط تطافيه ٚ
حُٕ ٘ ٚمُ ضا فطأ ٓٞيوٙس.
تأٔيٗ أٙيت ربٔؼ ٝثكطي :فًب ٔيتٛا٘س ث ٝزِٚتٞب وٕه وٙس و ٝزض ثطاثط
تٟسيسٞب قبُٔ ذُطات تطٚضيؿتي ،ثحطاٖٞبي التهبزيٛٔ ،اضز ايُطاضي ؾالٔتي يب ضقس
ؾطيغ رٕؼيت ٟٔ ٚبرطت ا٘ج ٜٛث ٝقٟطٞب زض ثطذي وكٛضٞب تساثيطي ضا اتربش وٙٙس .ثٝ
َٛض ٔخبَ ،زض ٔٛضز ٔسيطيت ثاليبي َجيؼي ،فٙبٚضيٞبي فًبيي قبُٔ ٔربثطات،
ٔىبٖيبثي ٔبٛٞاضٜاي ٔ ٚكبٞس ٜظٔيٗ پؽ اظ ٚالؼ ٝؾ٘ٛبٔي ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت .فًب
ٔيتٛا٘س ثب فطا ٓٞوطزٖ اَالػبت وّيسي ثطاي تٟي٘ ٝمكٞٝبي پبي ٝاظ قطايٍ رسيس ثؿتط
زضيب  ٚذُ ٌٛؾبحّي ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌيطز.
ربٔؼ ٝاَالػبتي :ذّك زا٘ف  ٚاَالػبت  ٚا٘تكبض آٖ ثطاي  ٕٝٞوكٛضٞب اظ
إٞيت اؾتطاتػيه ثطذٛضزاض اؾت .فؼبِيتٞبي ٔطتجٍ ثب فًب زض تٛؾؼ ٝربٔؼ ٝاَالػبتي
ؾٟيٓ ٞؿتٙس ،ظيطا حزٓ تحميك  ٚتٛؾؼٝاي و ٝزض ٔٛضز تٛؾؼ ٝفٙبٚضيٞبي فًبيي
ا٘زبْ ٔيقٛز ،ثؿيبض ثبالؾت ٕٞ ٚچٙيٗ تؼساز ٔأٔٛضيتٞبي ػّٕي فطاٚا٘ي اظ َطيك
ؾبٔب٘ٞٝبي رسيس فًبيي أىبٖپصيط اؾتٕٞ .چٙيٗ ٔبٛٞاضٜٞبي ٔربثطاتي احط ثطرؿتٝاي
زض لبثّيت اضتجبٌ ا٘ؿبٖٞب ثب يىسيٍط زاض٘س ،ثٚٝيػ ٜثطاي ٔٙبَك زٚض افتبز ٜو ٝثطاي آٖٞب
()36
أىبٖ ايزبز قجىٞٝبي اضتجبَي ظٔيٙي ٚرٛز ٘ساضز.
ٕٞچٙيٗ پيكطفتٞبي فًبيي وكٛض ٔيتٛا٘س ثٛٔ ٝاظات ذٛز اٍ٘يع ٜذالليت ٚ
٘ٛآٚضي ثيكتط زض ربٔؼ ٝػّٕي ٘ ٚيع پيكطفت نٙبيغ ٔطتجٍ ٚ ٚاثؿت ٝذهٛنبً اضتجبَبتي
 ٚحتي ٘ظبٔي ضا ثٟجٛز ثركس .أطٚظ ٜفًب (زؾتيبثي  ٚتٛؾؼ ٝزا٘ف  ٚفٙبٚضي فًبيي)
ذٛز ث ٝيه ػٙهط ٔ ٚ ٟٓتبحيطٌصاض ثط ض٘ٚس تٛؾؼ ٝوكٛضٞب تجسيُ قس ٜاؾت ،ذهٛنبً زض
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رٟب٘ي و ٝثٔ ٝسز فٙبٚضي اضتجبَبتي ٕٞچٔ ٖٛبٛٞاض ٜزض حبَ رٟب٘يقسٖ اؾت  ٚثٝ
ػهط اضتجبَبت  ٚاَالػبت قٟطت يبفت ٝاؾت.
 .3اظ ػهط ر ًٙؾطز  ٚاِٚيٗ ؾبَٞبي ػهط فًب تب و ،ٖٛٙپيكطفتٞبي فًبيي
ثطاي ٞط وكٛض يه اػتجبض ثيٗإِّّي لّٕساز قس ٚ ٜاظ آٖ زض رٟت وؿت  ٚاضتمبي
پطؾتيػ ثيٗإِّّي اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .اٌط اظ اؾتفبزٜٞبي ػّٕي ّٕٛٔ ٚؼ فًب زض
پيكطفت التهبزي ،ارتٕبػي ٘ ٚظبٔي وكٛضٞب ثٍصضيٓ ،تأحيط فًب ثط پطؾتيػ ثيٗإِّّي
زِٚتٞب حتي پطضً٘تط  ٚچكٌٓيطتط ثٛز ٜاؾت .زض زٚض ٜر ًٙؾطز ز ٚاثطلسضت ثب ثٝ
ضخوكيسٖ پيكطفتٞبي فًبيي ذٛز ،ؾؼي زض اضتمبي پطؾتيػ ثيٗإِّّي ذٛز  ٚتًؼيف
ربيٍب ٜثيٗإِّّي َطف زيٍط ضا زاقتٙس .آٌٖب ٜو ٝايبالت ٔتحس ٜثب نطف ٞعيٞٝٙبي
فطاٚاٖ آپ 11ِٛٛضا ثط ؾُح وطٔ ٜب٘ ٜكب٘س  ٚآٖضا تحت پٛقف ٚؾيغ ضؾب٘ٝاي لطاض زاز تب
ّٔتٞبي زيٍط ايٗ ٔٛفميت ثعضي ايبالت ٔتحس ٜضا ٘ظبضٌٜط ثبقٙس ،ثيف اظ آٖو ٝثٝ
اضظـ ػّٕي وبض تٛر ٝزاقت ٝثبقس (و ٝاِجت ٝچٙيٗ رٙجٝاي ضا ٘يع ٕ٘يتٛاٖ ٔٛضز ا٘ىبض
لطاض زاز) زض نسز ثٛز تب زض ٔمبثُ ضليت ذٛز ،تٛأٖٙسياـ ضا ث ٝضخ وكيس ٚ ٜزض ٔيبٖ
ّٔتٞبي رٟبٖ پطؾتيػ ثيٗإِّّي ايبالت ٔتحس ٜضا ثٟجٛز ثركس .زض حبَ حبيط ثطاي
وكٛضي ٕٞچ ٖٛايطاٖ ٘يع ٔيتٛا٘س پيكطفتٞبي فًبيي يه ثطي اضظ٘س ٜثطاي ثٟجٛز ٚ
اضتمبي پطؾتيػ ثيٗإِّّي حسالُ زض ؾُح ُٔٙم ٝذبٚضٔيب٘ ٝثبقس .ثب فؼبِيتٞبي فًبيي
و ٝزض چٙسيٗ ؾبَ اذيط ا٘زبْ ٌطفت ٝاظ رّٕ  ٝپطتبة اِٚيٗ ٔبٛٞاض ٜثٔٛي  ٚاظ آٖ ٟٔٓتط
پطتبة  ٚضؾب٘سٖ ضاوت وبٚقٍط ث ٝفًب ،ايطاٖ رعء ٔؼسٚز وكٛضٞبي ثطذٛضزاض اظ ايٗ
فٙبٚضي قٙبذتٔ ٝيقٛز ٕٞ ٚيٗو ٝايٗ تالـٞب زض نسض اذجبض ُٔٙمٝاي  ٚرٟب٘ي لطاض
ٔيٌيطز ،تأحيط ٔخجتي ثط ثٟجٛز  ٚاضتمبي پطؾتيػ ثيٗإِّّي ايطاٖ ذٛاٞس زاقت ،ثٚٝيػٜ
زض قطايُي و ٝايطاٖ ثٙبثط ػُّ ٔرتّف تحت فكبضٞبي ثيٗإِّّي ؾٍٙيٙي لطاض زاقتٚ ٝ
٘يبظ ث ٝفطا ٓٞؾبذتٗ نحٞٝٙبي ٔب٘ٛض رسيس  ٚلبثُ ثبظي زض آٖ ٔيثبقس.
زض ثحج فًب  ٚأٙيت ّٔي ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝأطٚظ ٜؾيؿتٓٞبي فًبيي
ٔيتٛا٘ٙس أٙيت ّٔي ضا ثب فط ا ٓٞؾبذتٗ قفبفيت  ٚپكتيجب٘ي اظ ػّٕيبت ٘ظبٔي ثبال
ثجط٘س .أطٚظ ٜثطاي وكٛضي ٕٞچ ٖٛايطاٖ زؾتطؾي  ٚحًٛض فؼبَ زض فًب اظ چٙس رٟت
زاضاي إٞيت اؾت:
 .1زض ػهط اضتجبَبت  ٚاَالػبت ثب ٚرٛز ٔبٛٞاضٜٞبي ثيقٕبض اضتجبَبتي ٚ
اَالػبتي ،وكٛضٞبي ٔرتّف ذهٛنبً زضحبَ تٛؾؼ ٚ ٝثٚٝيػ ٜآٟ٘بيي و ٝثب غطة ٚ
ث ٝذهٛل ايبالت ٔتحس ٜضاثُ ٝچٙساٖ ٔٙبؾجي ٘ساض٘س ،ذٛز ضا ثب تٟبرٓ تجّيغبتي ٚؾيغ
و ٝاظ َطيك ٔبٛٞاضٜٞبي ٔؿتمط زض فًب تؿٟيُ ٔيٌطززٛٔ ،ارٔ ٝيثيٙٙس .ثيٌٕبٖ زض
ا يٗ قطايٍ اٌطچ ٝثٟتطيٗ ضاٞىبض ٔمبثّ ٝثب چٙيٗ تٟسيساتي ،تمٛيت فطّٔ ًٙٞي  ٚحُ
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ٔؿبئُ ؾيبؾي زاذّي ثطاي ػسْ ؾٛء اؾتفبزٔ ٚ ٜساذّ ٝلسضتٞبي ذبضري اؾتِٚ ،ي زض
يه الساْ يطٚضي  ٚفٛضيتط ثبيس ث ٝفٙبٚضي الظْ ثطاي ٔمبثّ ٝثب ايٗ تٟسيسٞب زض ذٛز فًب
٘يع زؾت يبفتٕٞ .چٙيٗ حًٛض فؼبَ زض فًب ٘ ٚهت ٔبٛٞاضٜٞبي ّٔي ٔيتٛا٘س زض
ثطػىؽ ٕ٘ٛزٖ رطيبٖ أٛاد  ٚثط٘بٔٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي وبٔالً ٔٛحط ثبقس ،يؼٙي ثٝربي آ٘ىٝ
ػٕستبً وكٛضٞبي پيكطفت ٝذسٔبت زٙٞس ٚ ٜفطؾتٙس ٜأٛاد  ٚثط٘بٔٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي
ثبقٙس ،ايطاٖ ذٛز ث ٝيه وكٛض ذسٔبتزٙٞس ٚ ٜفطؾتٙس ٜأٛاد ٔبٛٞاضٜاي تجسيُ ٌطزز.
زض چٙيٗ قطايُي  ٓٞذٛزوفبيي ّٔي تبٔيٗ ذٛاٞس قس  ٓٞ ٚايٗ أىبٖ فطأ ٓٞيقٛز
و ٝث ٝوكٛضٞبي ظيبزي و ٝذٛاؾتبض چٙيٗ أىب٘بت ٔبٛٞاضٜاي ٞؿتٙس ،ذسٔبت زاز.
ٔ .2تأؾفب٘ ٝايٗ يه ٚالؼيت غيطلبثُ ا٘ىبض اؾت و ٝػّيضغٓ ٚرٛز لٛاػس نطيح
زض حمٛق فًب ٔجٙي ثط اؾتفبز ٜا٘حهبضي اظ فًب زض رٟت ٔمبنس نّح آٔيع ،زض ػُٕ
ثطاي ؾبِيبٖ ؾبَ اؾت و ٝوكٛضٞبي پيكطفت ٝاظ ٔبٛٞاضٜٞبي ربؾٛؾي زض رٟت
پيٌيطي ٔمبنس ذٛز ؾٛز ٔيثط٘س ٞ ٚيچٌٔ ٝ٘ٛحسٚزيتي ضا ٘يع ثط ٕ٘يتبثٙس .زض يه
رٟبٖ ضئبِيؿتي وٞ ٝط زِٚتي ثبيس ث ٝز٘جبَ ٔٙبفغ ّٔي ذٛز ثبقس  ٚحتي زض ايٗ ضاٜ
احتٕبَ ثطٚظ ر ًٙضا ٘يع اظ ٘ظط زٚض ٘ساقت ٝثبقس ،وكٛضٞبي زيٍط ٘يع ثبيس ث ٝايٗ أىبٖ
و ٝػٕالً ٔٛضز اؾتفبز ٜلسضتٞبي ثعضي فًبيي  ٚحتي ثبظيٍطاٖ وٛچىي ٕٞچ ٖٛضغيٓ
نٟي٘ٛيؿتي اؾت ،تٛرٚ ٝيػٔ ٜجص َٚزاض٘س .پيكطفتٞبي فًبيي وكٛض أىبٖ ٔٙبؾجي ضا
حسالُ ثطاي ٔمبثّ ٝثب چٙيٗ اؾتفبزٜٞبيي اظ فًب فطأ ٓٞيوٙس.
 .3اظ ٕٞبٖ آغبظ ػهط فًب ،لسضتٞبي فًبيي انّي رٟبٖ زض پكت اٍ٘يعٜٞبي
ػّٕي ـ اوتكبفي فؼبِيت زض فًبٔ ،مبنس ٘ظبٔي ضا ٘يع ز٘جبَ وطزٜا٘س .زض ايٗ ظٔي٘ ٝٙيع
ػّيضغٓ ٚرٛز لٛاػس نطيح زض حمٛق فًب ٔجٙيثط ٕٔٛٙػيت ٘ظبٔي وطزٖ فًب ٚ
فؼبِيتٞبي ٘ظبٔي زض فًب ،لسضتٞبيي ٕٞچ ٖٛايبالت ٔتحس ٚ ٜضٚؾي ٚ( ٝؾّف آٖ
قٛضٚي) چ ٝزض زٚض ٜر ًٙؾطز  ٚچ ٝپؽ اظ ر ًٙؾطز ث ٝفؼبِيتٞبي ٘ظبٔي زض فًب
ػالل٘ ٝكبٖ زازٜا٘س .زض ؾبِيبٖ اذيط ٘يع ثب ضقس ٌ ٚؿتطـ ؾيبؾتٞبي ٘ظبٔيٌطي زض
ؾُح رٟبٖ ذهٛنبً اظ َطف ثطذي لسضتٞبي ثعضي ،فًب ٔزسزاً ث ٝػطنٝاي ثطاي
پيٌيطي ؾيبؾتٞبي ٘ظبٔي تجسيُ قس ٜاؾت .زض چٙيٗ ٚيؼيتي لسضتٞبي زيٍط
ٕٞچ ٖٛچيٗ ٘يع ث ٝتٟسيسٞبي ٔٛرٛز ٘ظبٔي اظ ؾٛي ثطذي وكٛضٞب و ٝفًب ضا نحٝٙ
فؼبِيت ٘ظبٔي ذٛز لطاض زازٜا٘س ٚاوٙف ٘كبٖ زاز ٚ ٜث ٝز٘جبَ تٛؾؼ ٝثطذي تؿّيحبت
يس ٔبٛٞاض ٜظٔيٗ پبي ٝثٛزٜا٘س .زض چٙيٗ ٚيؼيتي ؤ ٝتأؾفب٘ ٝحمٛق ثيٗإُِّ فًب
ثٝقست ؾؿت ٔ ٚتعِعَ ٘كبٖ ٔيزٞس ،ثبيس ث ٝاثؼبز چٙيٗ تٟسيساتي تٛر ٝرسي زاقت.
اٌطچ ٝث٘ ٝفغ ايطاٖ  ٚوّي ٝوكٛضٞبي رٟبٖ اؾت و ٝفًب ٕٛٞاض ٜث ٝضٚي فؼبِيتٞبي
٘ظبٔي ٕٔٛٙع ثبقس  ٚوبٔالً ٔٛاظيٗ حمٛق ثيٗإُِّ فًب ث ٝارطا زض آيسِٚ ،ي ٞطٌع
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ٕ٘يتٛاٖ چكٓٞب ضا ثٝضٚي ٚالؼيت ثؿت ٚ ،ثبيس زض ٔمبثُ چٙيٗ تٟسيسٞبيي تٕٟيسات
الظْ ضا تسثيط وطز .پيكطفتٞبي فًبيي ايطاٖ حسالُ ٔيتٛا٘س وبٔالً ٔتٙبؾت ثب حمٛق
ثيٗإُِّ ،ث ٝثٟجٛز لبثّيت زفبػي  ٚثبظزاض٘سٌي ايطاٖ وٕه ٕ٘بيس .حتي اٌط تٟسيس
٘ظبٔي فؼبِيت فًبيي ثطذي وكٛضٞب ضا ٘يع ث ٝوٙبض ثٍصاضيٓ ،زض حبَ حبيط يىي اظ
چبِفٞبي ثعضي ػطن ٝفًب ثحج ظثبِٞٝبي فًبيي اؾت ،و ٝقسيساً أٙيت ثيٗإِّّي ٚ
ّٔي زِٚتٞب ضا ٔيتٛا٘س تٟسيس ٕ٘بيس .رٟت ٔمبثّ ٚ ٝضفغ چٙيٗ تٟسيسٞبيي ٘يع پيكطفت
فؼبِيتٞبي فًبيي ،تٛؾؼ ٝزا٘ف  ٚفٙبٚضي فًبيي أطي وبٔالً يطٚضي  ٚلبثُ زفبع اؾت.
ًتيجِ
ثيٌٕبٖ ٔ ٟٓتطيٗ ػبُٔ ػسْ ٔٛفميت وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼ ٝزض ايفبي ٘مف
ٔٛحط زض أٛض فًبي ٔبٚضاي ر ،ٛفمساٖ زؾتطؾي آٖٞب ث ٝفٙبٚضي پيكطفت ٝفًبيي اؾت.
ثب زؾتطؾي قٕبض ثيكتطي اظ وكٛضٞب ث ٝفٙبٚضي پيكطفت ٝفًبيي ،ؾ ٟٓآٖٞب زض ٔسيطيت
ايٗ ػطن ٚ ٝثٚٝيػٔ ٜكبضوت زض لب٘ ٖٛؾبظي زض فًب افعايف ذٛاٞس يبفت .زض ٚالغ
ٔي تٛاٖ ٌفت و ٝثب افعايف اؾتفبز ٜاظ فًب  ٚضقس فؼبِيتٞبي فًبيي وكٛضٞب ٚ ٚضٚز
وكٛضٞبي ٔرتّف ث ٝايٗ ػطن ،ٝظٔيٙٔ ٝٙبؾتتطي ثطاي تٛؾؼ ٝضغيٓ ربٔغ حمٛق فًب
فطا ٓٞذٛاٞس قس (ٔب٘ٙس لّٕطٚي زضيبٞب)ٔ .تأؾفب٘ ٝايٗ ٚالؼيتي آقىبض اؾت و ٝزض حبَ
حبيط ضغيٓ حمٛق فًب ثب ذالءٞبي ثعضٌي ضٚثٝضٚؾت ٕٞ ٚيٗ أط ٔٛرت قس ٜاؾت وٝ
ثطذي وكٛضٞب ثٙبثط تٛأٖٙسي ٞبي تىِٛٛٙغيه ذٛز ثيكتطيٗ اؾتفبز ٜضا اظ ايٗ لّٕطٚ
ثطز ٚ ٜحتي زض ثؿيبضي ٔٛاضز وٕتطيٗ تٛر ٝضا ث ٝحمٛق فًب زاقت ٝثبقٙس .اٌط
وكٛضٞبي زيٍط ٔيذٛاٙٞس ٘مف پطضً٘تطي ضا زض تسٚيٗ  ٚتٛؾؼ ٝحمٛق فًب ايفب
ٕ٘بيٙس ،ثبيس زض رٟت تٛؾؼ ٝزا٘ف  ٚفٙبٚضي فًبيي ذٛز ثبقٙس ،ث٘ٝظط ٔيضؾس و ٝايطاٖ
اظ رّٕٔ ٝؼسٚز وكٛضٞبيي اؾت و ٝثب زضن ايٗ ٔ ٟٓزض رٟت تٛؾؼ ٝفؼبِيتٞبي فًبيي
ذٛز ثطآٔس ٜاؾت.
ثٙبثط زضن إٞيت  ٚتأحيط فٛقاِؼبز ٜفًب زض أٛض ؾيبؾي ،التهبزي ،ارتٕبػي ٚ
أٙيتي ـ ٘ظبٔي وكٛضٔ ،ي تٛاٖ ايٗ پيكٟٙبزات ضا زض رٟت ثٟجٛز ٞطچ ٝثٟتط
فؼبِيتٞبي فًبيي وكٛض اػالْ وطز:
 .1تٕطوع اؾبؾي فؼبِيتٞبي فًبيي ثط ٔحٛضيت يه ؾبظٔبٖ ذبل .زض ايٗثبضٜ
ؾبظٔبٖ فًبيي ايطاٖ َجك لب٘ٔ ٖٛزّؽ ايزبز  ٚا٘تظبض اؾت ؤ ٝتِٛي انّي فؼبِيتٞبي
فًبيي زض وكٛض ايٗ ؾبظٔبٖ ثبقس  ٚوّي ٝفؼبِيتٞب اظ وب٘بَ آٖ ٞسايت ٌطزز.
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 .2ايزبز تٛٙع زض ضٚاثٍ ثب وكٛضٞبي زاضاي فٙبٚضي پيكطفت ٝفًبيي .زض ٚالغ ٕٞچٖٛ
ٞط حٛظ ٜزيٍطيٚ ،اثؿتٍي نطف ث ٝفٙبٚضي يب أىب٘بت يه وكٛض ٔيتٛا٘س آحبض ٔٙفي  ٚحتي
تٟسيسظايي زض آيٙس ٜزاقت ٝثبقس .ثبتٛر ٝث ٝيطٚضت ٕٞىبضي ثب زيٍط وكٛضٞبي پيكطفتٚ ٝ
اؾتفبز ٜاظ تزبضة آٖٞبُّٛٔ ،ةتط آٖ اؾت و ٝثب اتربش يه ضاٞجطز ٔكرم ،اظ تزبضة
وكٛضٞبي ٔرتّف اؾتفبز ٜقٛز.
 .3يطٚضت ثٔٛي ؾبظي ٞطچ ٝثيكتط فٙبٚضي فًبيي زض وكٛض .اٌطچ ٝاؾتفبز ٜاظ
تزبضة زيٍط وكٛضٞب أطي يطٚضي اؾتِٚ ،ي زض ضاؾتبي ثط٘بٔ ٝوّي تٛؾؼ ٝوكٛض ثبيس
ثٝتسضيذ ظٔي ٝٙضا ثطاي ثٔٛي ٕ٘ٛزٖ وبُٔ فٙبٚضي فًبيي زض وكٛض فطا ٓٞوطز.
 .4تسٚيٗ زوتطيٗ فًبيي وكٛض ٘ ٚيع لبّ٘ٔ ٖٛي فًب .زض ايٗ ثبض ٜيه ذأل رسي
ٔكبٞسٔ ٜيقٛز  ٚيطٚضي اؾت ٕٞچ ٖٛاوخط وكٛضٞبي زضٌيط زض فؼبِيتٞبي فًبيي ،ايطاٖ
٘يع ثطاي ذٛز لبّ٘ٔ ٖٛي فًب زاقت ٝثبقس .ثب تٛر ٝث ٝپيكطفتٞبي فًبيي اذيط ايطاٖ ،زض حبَ
حبيط ايٗ ثحج ثيف اظ ٌصقت ٝزاضاي اِٛٚيت ٌكت ٝاؾتٕٞ .چٙيٗ يطٚضي اؾت ثطاي تطؾيٓ
يه ٘مك ٝضا ٚ ٜرٟتٔٙس ثطاي فؼبِيتٞبي فًبيي وكٛض ،زوتطيٗ  ٚاؾتطاتػي ربٔؼي تؼطيف ٚ
ز٘جبَ ٌطزز ،تب رّٛي تالـٞبي ٔمُؼي  ٚپطاوٙسٌ ٜطفت ٝقٛز.
 .5حًٛض فؼبَتط زض ٔزبٔغ ثيٗإِّّي و ٝزض ظٔئ ٝٙسيطيت ٕٞ ٚبٍٙٞي فؼبِيتٞب
زض ػطن ٝفًب ث ٝايفبي ٘مف ٔيپطزاظ٘س .زض ٚالغ حًٛض رسي  ٚپطضً٘ تط زض ٔزبٔؼي ٕٞچٖٛ
وٛپٛؼ (وٕيت ٝفؼبِيتٞبي نّحآٔيع زض فًبي ٔبٚضاي رٔ ُّٔ ٛتحس)ٔ ،يتٛا٘س زض زفبع اظ
ٔٙبفغ ّٔي ايطاٖ ،قٙبذت ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت ٔٛرٛز زض ظٔئ ٝٙسيطيت ثيٗإِّّي فًبَ ،طح
زيسٌبٜٞبي ايطاٖ  ٚآقٙبيي ثب ٔٛايغ  ٚضٚيىطزٞبي زيٍط وكٛضٞب  ٚاظ ٟٓٔ ٕٝٞتط اضائ ٝتهٛيطي
ضٚقٗ اظ فؼبِيتٞبي ٔؿبِٕتآٔيع ايطاٖ زض ػطن ٝفًب ،ثؿيبض ٔإحط ٚالغ ثيبفتس.
ٕٞ .6ىبضي ثيكتط ثب وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼ ٝزض لبِت ٕٞىبضيٞبي رٛٙة ـ
رٛٙة .اِجت ٝزض حبَ حبيط ايطاٖ ثب ثطذي ٔزبٔغ  ٚوكٛضٞبي آؾيبيي زاضاي ٕٞىبضيٞبيي
ٔيثبقسِٚ ،ي ثطاي تمٛيت ظطفيت ٚ ٚظٖ وكٛضٞبي زضحبَ تٛؾؼ ٝثٚٝيػ ٜزض ٔصاوطات ٚ
چب٘ٝظ٘يٞبي ثيٗإِّّي زض ٔٛضز ٔسيطيت ػطن ٝفًب  ٚلبػسٜؾبظي  ٚتٛؾؼ ٝحمٛق فًب٘ ،يبظ ثٝ
ٌؿتطـ چٙيٗ ٕٞىبضيٞبيي ٚرٛز زاضز.
 .7تٛرٚ ٝيػ ٜث ٝزا٘ف فًبيي زض ؾُح زا٘كٍبٜٞبي وكٛض .ثبتٛر ٝث ٝايٗ و ٝايٗ
ثحج ذٛز ث ٝز ٚثحج وّي أٛض فٙي فًب ٘ ٚيع أٛض حمٛلي  ٚؾيبؾي ـ أٙيتي فًب تمؿيٓ
ٔيٌطزز ،يطٚضي اؾت زض زا٘كٍبٜٞبي وكٛض وطؾيٞبي ذبني ثطاي آٔٛظـ ايٗ ٔجبحج
اذتهبل يبثس ٚ ،يب زض ثطذي ضقتٞٝبي ٔٛرٛز زضٚؼ ذبني ثطاي ايٗ ٔجبحج زض ٘ظط ٌطفتٝ
قٛز .اٌطچ ٝتطثيت ٔترههيٗ فٙي زا٘ف فًبيي أطي يطٚضي اؾتِٚ ،ي ثيٌٕبٖ تطثيت
ٔترههيٗ حمٛق  ٚؾيبؾت فًب ٘يع الظْ ٔيثبقس ،ظيطا ثطاي پيكجطز ٔٛفك فؼبِيتٞبي فًبيي
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وكٛض يطٚضي اؾت آقٙبيي ربٔؼي ثب لٛاػس  ٚان َٛحمٛق فًب ،قٙبذت چبِفٞب ٚ
ٔحسٚزيتٞبي ثيٗإِّّي فؼبِيت زض فًب  ٚثطضؾي ذٍٔكيٞب ٛٔ ٚايغ لسضتٞبي ثعضي
٘ؿجت ث ٝػطن ٝفًب  ... ٚنٛضت ٌيطز.
 .8تالـ ثطاي پٛقف ضؾب٘ٝاي ٌؿتطز ٜفؼبِيتٞبي فًبيي ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛوٌ ٝفت ٝقس
پيكطفتٞبي فًبيي ٔي تٛا٘س زض وؿت  ٚاضتمبي پطؾتيػ ثيٗإِّّي وكٛض ٕٞ ٚچٙيٗ زض زاذُ
زض تمٛيت غطٚض ّٔي  ٚتمٛيت ٛٞيت ّٔي ٔإحط ثبقسٕٞ .چٙيٗ ثطاي تُبثك ثيكتط فؼبِيتٞب ثب
لٛاػس ثيٗإِّّي  ٚرٌّٛيطي اظ اػٕبَ فكبضٞبي ثيٗإِّّي ،يطٚضي اؾت تالـ قٛز رٙجٝ
ػّٕي  ٚاوتكبفي ايٗ فؼبِيتٞب ثيكتط رّ ٜٛزاز ٜقٛز ٚ ،تب حس أىبٖ ث ٝايٗ فؼبِيتٞب اظ ٞط
َطيمي رٙج ٝغيط ٘ظبٔي زاز.
 .9ثب تأويس ثط ؾٙس چكٓا٘ساظ  ٚزٚضٕ٘بيي و ٝثطاي ربيٍب٘ ٚ ٜمف ٔٛحط ايطاٖ زض ػطنٝ
ثيٗإُِّ تطؾيٓ قس ٜاؾت ،يطٚضي اؾت زض ؾيبؾتٌصاضيٞب ٚ ٚيغ ثٛزر ٝوالٖ وكٛض،
1
تٛرٚ ٝيػٜاي ث ٝتٛؾؼ ٚ ٝپيفثطز فؼبِيتٞبي فًبيي وكٛض ٌطزز .اٌط اظ ُٔٙك ؾٛز ٞ ٚعيٝٙ
٘يع ث ٝثحج ثٍٙطيٓٞ ،طٌ ٝ٘ٛؾطٔبيٌٝصاضي ٞ ٚعي ٝٙزض ايٗ ظٔي ٝٙچ ٝزض وٛتبٜٔست  ٚچٝ
ثّٙسٔست ٔٙبفغ ثيقٕبضي ضا ػبيس وكٛض ذٛاٞس وطز.
 .10ثٝتسضيذ ثب پيكطفتٞبي فًبيي وكٛض ،يطٚضي ٔيٕ٘بيس وٕٞ ٝچ ٖٛثؿيبضي اظ
وكٛضٞبي فؼبَ زض فؼبِيتٞبي فًبيي يه ٔطوع فطٔب٘سٞي ٘يع زض ظٔي ٝٙفًب تبؾيؽ  ٚتٛؾؼٝ
يبثس .ثس ٖٚقه حتي اٌط ايطاٖ  ٓٞث ٝثُؼس ٘ظبٔي فؼبِيتٞبي فًبيي تٛر٘ ٝساقت ٝثبقس،
ثؿيبضي اظ وكٛضٞبي زيٍط (ثٚٝيػ ٜلسضتٞبي فًبيي) ،فًب ضا نطفبً اظ ٔٙظط اوتكبفبت ػّٕي ٚ
اؾتفبزٜٞبي اضتجبَبتي ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٕ٘يزٙٞس  ٚث ٝفؼبِيتٞبي ٘ظبٔي زض ايٗ ػطن٘ ٝيع
ػالل٘ ٝكبٖ ٔيزٙٞس .اظ آ٘زبئيو ٝاؾتطاتػي ٘ظبٔي ايطاٖ وبٔالً زض رٟت زفبػي ،ثبظزاض٘سٌي ٚ
نّحَّجب٘ ٝاؾت ،ثبيس ث ٝايٗ لّٕط٘ ٚيع تٛر ٝذبني ٔجصٌ َٚطزز .ثب پيكطفتٞبي ثيكتط زض
ػطن ٝفًب ،ايزبز  ٚتٛؾؼ ٝيه ٔطوع فطٔب٘سٞي فًبيي أطي يطٚضي ٔيثبقس.

1. Cost-Benefit
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