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چکیده :
روابط سنتی فضایی در بین فعاالن غیر نظامی فضایی در دوران بعـد از جنـس سـرد بـا حـو
سریع در عداد ،و با ماهیت جدید سازمانی ،در حا شکل گیری است .دوران بعد از جنس سرد
و شرایط سیاسی ناشی از آن که همکاری های فضایی را به همکاری بین بلوکی محـدود کـرده
بود از بین رفته است؛ و این شرایط اجازه وسعه محور های جدیـد مکانیسـه همکـاری را مـی
دهد .پیش بینی میشود بین المللی و منطقهای شدن فعالیتهای فضایی که در سا های اخیر
شاهد آن بودیه سرعت بگیرد و منجر به شکلگیری جغرافیای جدید فعالیتهـای فضـایی غیـر
نظامی شود.
کلید واژهها :ژئوپلیتیک ،همکاریهای بین المللی ،فعالیتهای فضایی ،آژانسهای فضایی

 -این مقاله در شماره

مجله « »Space Policyدر سا  002به چاپ رسیده است.

 استاد دانشگاه جورج واشنگتن دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی؛دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدعلوم حقیقات ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،هران ،ایران
 -دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه ربیت مدرس؛ مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد
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مقدمه
از زمان شروع فعالیت های فضایی در اواخر دهه  ، 000همکاری بینالمللـی یکـی از اجـ ا
اصلی استرا ژی بیشتر کشورهایی که درگیر فعالیتهای فضایی هستند بوده است .سابق بـر
این گسترش قابلیتهای فنی و علمی همراه با گسترش روابط سیاسی بوده است حتـی اگـر
این همکاری در چارچوب یک سـری محـدودیت هـای ایـدئولوژیکی قـرار داشـت) .امـروزه
همکاری بین المللی یکی از اج ا اصلی سیاست فضا و استرا ژی بیشتر آژانس های فضـایی
سراسر دنیا می باشد .گرچه از زمان شروع عصـر فضـا گفتگـو هـا در سـایه همکـاری بطـور
چشمگیری غییر پیدا نکرده است (که از نظـر ماهیـت ،رکیبـی از همکـاری هـای علمـی،
اقتصادی ،سیاسی و امنیتی می باشد) ولی ماهیت و حوزه همکاری بـین المللـی در فضـا در
سالهای اخیر به طور اساسی غییر پیدا کرده است.
یکی از فعالیتهای بی سابقه در دوران بعد از جنس جهانی دوم فعالیت در زمینـه «فراملـی
گرایی» بود .اما جنس سرد همکاری بین اعضای مختلف بلـو هـا را محـدود کـرد .هرچنـد
همانگونه که در  0سا گذشته مشاهده شد در مورد همکاری های بین المللـی جهـانی در
حوزه های مختلف ،از جمله در زمینه فعالیت های فضایی ،گشایش عظیمی به وجـود آمـده
است .این مقاله قصد دارد رشد نمونه های به وجـود آمـده در همکـاری فضـایی را از زمـان
شروع عصر فضا و روابط جدید ایجاد شده با ماهیت غیرنظامی در دوران بعد از جنـس سـرد
مورد وجه قرار دهد.
 .3همکاری بینالمللی در فعالیتهای فضایی :همکاری ،سابقه طوالنی در فعالیت هـای فضـایی
دارد .این همکاری به بخش اصلی سیاست فضایی کشورها و آژانسهای مختلـف در سراسـر
دنیا بدیل شده است و هه اکنون کشورها به ندرت یـک برنامـه فضـایی مشـخ را بـدون
همکاری با بعضی عناصر متشکله خارجی شروع نموده و انجام می دهند.
اما به دالیل مختلف ،چون برنامه فضایی هر یک از شرکا در محیط سیاسـی خودشـان قـرار
دارد و بعالوه بطور کلی قبو شده است که همکاری بین المللی باعث گسترش حوزه برنامه
ها ،فرای قابلیت های فردی هر یک از شرکا با ا صا به منابع چند کشـور دیگـر مـی شـود.
این گسترش امکانات که در سایه همکاری بدست می آید فقط اقتصادی نیست بلکـه علمـی
و فنی نی می باشد.
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فواید همکاری ،متعدد و مستند می باشند که شامل بهبود قابلیت ها ،سهیه شدن در ه ینـه
ها و بوجود آمدن منافع مشتر می باشد  .همچنین این همکاری به کشورها فرصت وجیه
و بهبود بخشیدن برنامه ری یها و منابع خود را می دهد و با هماهنس کردن مأموریـت هـای
خاص خود و با اجازه دادن به گسترش طیف امکانـات عملیـا ی شـان بـه وسـعه آنهـا مـی
پردازد .این موضوع صدیق شده است که اگر شـرکا در زمینـه قابلیـت هـا و وانـاییهـا بـه
یکدیگر کمک کنند ،این مقدار وانایی بیشتر از زمانی می شود کـه بصـورت انفـرادی عمـل
کنند و ه ینه ها می واند بین این شرکا قسیه شود بنابراین حقق یـک پـروژه فضـایی بـا
ه ینه کمتر را برای هر یک از شرکا امکان پذیر می سازد همچنین این ائتالف ،مهارت هـای
علمی و دانش روز را غنی ر ساخته و به نتیجه می رساند.
فواید همکاری حت شرایط خاص ،مانند زمانی که سهیه شدن درامکانات ،عملکرد را بهبـود
می بخشد و زمانی که قسیه کار مورد نیاز است ،معموالً چشـمگیر ر اسـت .امـا الزم اسـت
أکید شود که همکاری موفقیت آمی نیازمند برآورده شدن منافع اصـلی و نیـاز هـای همـه
شرکا می باشد .بنابراین ایده ا بودن همکاری ،متقابل بودن آن است .در جـایی کـه شـرکا
منافع مساوی در یک زمان از همکاری ببرند .اما بعضـی اوقـات منـافع هـر یـک از شـرکا از
همکاری نه متقارن است؛ نه از یک ماهیت است .بنابراین در حالی کـه همکـاری بـه عنـوان
یک مکمل مهه در مورد قابلیت های هـر کشـور محسـوب مـی شـود باعـث بوجـود آمـدن
خطرا ی نی می شود .برای نمونه مشخ شده که همکاری بین المللی الیه های پیچیده و
دشواری را برای طراحی و اداره برنامه ها بوجود می آورد و روی بودجه و اجرای برنامه زمان
بندی شده اثر می گذارد.
همه کشور ها به یک اندازه همکاری بین المللی را مورد وجه قرار نمـی دهنـد .بسـیاری از
کشورها فعاالنه درخواست أسیس و شروع کار با یک کشور دارای قابلیـت سـاخت و پر ـاب
ماهواره را می دهند ا با آنها شریک بمانند در حالی که دیگران دارای رویکـردی مسـتقل و
ملی هستند .عالوه بر این ،همکاری ثابت و غییر ناپـذیر نیسـت بلکـه فـوع العـاده در حـا
غییر است و دارای روندی انعکاسی و داخلی می باشد که در آن شـرکا خـود را بـا دیگـران
هماهنس می کنند و در عوض مستل م هماهنس شدن دیگر سهام داران با این شرایط جدید
می باشد .بنابراین قارن و ساوی یکی از منابع مهـه عامـل مـی باشـد .بـه همـین خـاطر
شراکت و همکاری در پروژه ها می واند بارفتار قبلی آنها عیین گـردد .مـع هـذا پیشـرفت
های اخیر ژئوپلیتیکی که رکیبی است از کمـک هـای محـدود کشـورهای مختلـف دارنـده
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قابلیت ساخت و پر اب ماهواره این موضوع رامشخ کـرده کـه همکـاری هـای بهتـر بـین
المللی برای بیشتر فعالیت های فضایی آینده مهه خواهنـد بـود همانگونـه کـه همکـاری در
مراحل مختلف پروژه های فضایی می وانـد ا فـاع بیفتـد(برنامـه ریـ ی عملیـات ،طراحـی
عملیات و یا انجام عملیات و .)...
 .2تغییر بافت و شرایط فضا :از زمان آغاز فعالیت هـای فضـایی در زمـان جنـس سـرد ،بافـت
ژئوپلیتیکی روابط بین المللی به طور چشمگیری غییر پیدا کرده اسـت و بافـت فضـایی بـه
خود گرفته است .بیش از دهه است که فضا به عنوان یکی از عرصه های رقابـت مسـالمت
آمی جنس سرد بین ایاالت متحـده آمریکـا و ا حادیـه جمـاهیر شـوروی سـابق بـه عنـوان
جایگ ینی برای درگیری های مسلحانه شناخته شده است .امـا در شـرایط مسـابقه فضـایی،
همکاری بین المللی برای دو قدرت فضایی به عنوان دالیلی مشابه اسـترا ژی سیاسـی بـوده
است (نشان دهنده قدرت رهبری و قابلیت فنی مـی باشـد) بنـابراین همکـاری هـای میـان
بلوکی عادی شده بود هر چند همکاری های درون بلوکی فقط در موقعیـت هـای محـدودی
به وقوع پیوست .برای مثا همکاری ها در دهه شصت بین دو قدرت فضایی بیشتر در موارد
کنتر سلیحات و چند موضوع علمی ا فاع افتاد .در مراحل اولیه ایـن همکـاری بـه امضـا
معاهده  021می گرد فضایی سازمان ملل و ممنوعیت استفاده از سالح های کشتار جمعی
از فضا به دلیل منافع مشتر نظامی موجـود در فعالیـت هـای فضـایی بـرای جلـوگیری از
اف ایش هرگونه سالح مخرب منتهی شد.هرچند نتایج همکاری علمی فضایی کمتر موفقیـت
آمی بوده است .در سالهای  010فضا به جایگ ینی برای جنس های ن به ن بـرای ـنش
زدایی بین آمریکا وا حادیه جماهیر شوروی درآمد .مخصوصاً بـا بحـث درون دولتـی کـه در
سا  01بوجود آمد که اجازه داد رقبای جنس سرد روی «پروژه آزمایشی آپلو -سـایوز »
همکاری کنند که به یک وافق نمادین در فضا در سا  010منتهی شد .
در سا های دهه  ، 010جنس سرد و شرایط سیاسی شرع در مقابل غـرب ،بـه گونـه ای
شد که اریخچه فضایی ،از جهانی دو قطبی که از دو ابرقدرت شکیل شده بـود بـه جهـانی
چند قطبی بدیل شد؛ مثل شکل گیری و بوجود آمدن بازیگران جدید که قابلیت های فنی
باالیی دارند مانند اروپا با شکل گیری آژانس فضایی اروپا و دیگر آژنـس هـای ملـی فضـایی
مثل آژانس کشور ژاپن .در اوایل  000بافت جدیدی در امور فضایی ناشی از دور نمای بین

)- Apollo–Soyuz Test Project (ASTP
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المللی جدید و پایان جنس سرد در سا  000بوجود آمـد و فرصـتی را بـرای عریـف یـک
چارچوب جدید برای همکاری های بین المللی در فضا باز کرده است .
 .4جغرافیای جدید فعالیتهای فضایی  :دلیل اینکه چرا کشورها فعالیتهای فضایی بـر عهـده
میگیرند پیچیده است و از کشوری به کشـور دیگـر متفـاوت اسـت .همچنـین بسـتگی بـه
شرایط کلی اهداف ملی مانند امنیت ملی ،استرا ژی های سیاست خارجی و پیشـرفت هـای
فنی ،اقتصادی و اجتماعی دارند.
هر چند ا این اواخر نها شماری اند از کشـورها قـادر بـه اسـتفاده از م ایـای کنولـوژی
فضایی بودند که مرهون سرمایه گذاری کالن ،خطرات باال و پیچیـدگی کـه همـراه فعالیـت
فضایی می باشد است .ولی با پیشرفت کنولوژی ماهواره های کوچک و افـ ایش اسـتفاده از
کنولوژی موجود جاری احتما ورود بازیگران غیر سنتی فضا افـ ایش زیـادی پیـدا کـرده
است .کشور هایی که قبالً قادر نبودند که فعالیت هـای فضـایی را دنبـا کننـد هـه اکنـون
فرصت بیشتری برای ورود به عرصه فضایی دارند .
کشورهای درگیر در فعالیت های فضایی برای ا مام اهداف ملی خود ساختار هـای سـازمانی
مختلفی را بوجـو آوردنـد ـا از برنامـه هـای فضـایی دولتـی خـود حمایـت کننـد .ورگـر و
دیگران[ ] دو گروه بندی را بوجود آوردند ،گروه او شامل کشور هایی می شود که آژانـس
خود را دارند و بطور خاصی که یا زیاد برای آن ه ینه می کنند  .دسته دوم وضـعیتی اسـت
که در آن امور فضایی مستقیه بوسیله یک وزار خانه (آموزش ،کنولوژی وپـژوهش ،صـنعت
یا جارت و یا وزارت دفاع) و یا وسط چند وزار خانه صورت می گیرد .امـروزه آژانـس ملـی
فضایی اختصاصی گسترده رین ساختار سازمانی است که در مـورد فعالیـت هـای فضـایی
درگیر است.
بدون شک ناسا که اولین آژانس فضایی غیر نظامی است و در سـا  001أسـیس شـده ،
ساختار آژانس های بعدی را حت أثیر قرار داده اسـت  .ایـن مـد سـاختار سـازمانی کـه
آمریکا بنا نهاد به ویژه در بافت اولیه همکاری بین المللی فضایی مهه بوده است زیـرا ناسـا
همکاری مستقیه آژانس به آژانس را یک نیاز برای همکاری با همتایان خود قرار داده است.

1- dedicated national space agency
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صویر :روند اف ایش آژانسهای فضایی غیر نظامی ملی در طو زمان
(شامل آژانسهای فضایی چند ملیتی نمی شود)
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جمع

:جدو وزیع آژانسهای فضایی غیر نظامی ملی در مناطق جغرافیایی () 000

در پی ا مام جنس سرد ،روسیه و دیگر فعاالن اولیه فضایی مثل چین آژانس های خود را به
مد سازمان دهی شده ای که وسط قدرت های فضـایی دیگـر ایجـاد شـده بـود ن دیکتـر
کردند و این حرکت به وجیه موج أسیس آژانس های جدید کمک کرد ( صویر شماره ).
کثیر آژانس های فضایی در سا های  000می واند به عنوان یک نتیجه مسـتقیه بافـت
ژئوپلیتیکی جدید باشد که از پایان جنس سرد و قسـیه بنـدی ا حادیـه جمـاهیر شـوروی
سابق پدید آمد و به ایجاد آژانس های فضایی ملی در ق اقسـتان در سـا  ، 00اوکـراین
در سا  00و روسیه در سا  00منتهی شد .این گرایش سـازماندهی فعـاالن فضـا،
روندی در حا پیشرفت است ،همانگونه که در اعالمیه اواخر سا  000وسط وزارت علوم
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و کنولوژی آفریقای جنوبی نشان داده شده که نشان از مایل این کشور به داشـتن آژانـس
فضایی اختصاصی ا اواخر سا  002را دارد.
به دلیل اینکه در قرن گذشته شمار کشور های جهان سه برابـر شـده اسـت و ایـن افـ ایش
شمار کشورها احتماالً ادامه دارد (در ربع قرن آینده از حدود  00کشـور بـه  00الـی10
کشور می رسد) به همین خاطر افـ ایش آژانـسهـای فضـایی ملـی دور از انتظـار نیسـت و
فرصتهای جدیدی برای همکاری فراهه می آورد.
اف ایش آژانس های فضایی در شرایط بعد از جنس سـرد بـا وهـور جهـانی شـدن بـازیگران
فضایی با آژانس های فضایی که هه اکنون در سراسر دنیا پراکنده شده اند کامل مـی شـود.
جدو شماره نشان می دهد که بین المللی شدن بازیگران فضایی که در سا هـای اخیـر
شاهد آن بوده ایه پدیده ای نیست که نها به شما محدود باشـد ،همانگونـه کـه بـا خلـق
آژانس های فضایی اخیر در الج ایر ،نیجریه و مال ی نشان داده شد.
 .5مدل های جدید همکاری فضایی بینالمللی در دوران بعد از جنگ سرد:

بدلیل آنکه کشور هایی که قابلیت ساخت و پر اب ماهواره را دارند اف ایش یافته انـد و ـازه
وارد هایی که قابلیت های فراوانی نی دارند احتما افـ ایش همکـاری هـا هـه وجـود دارد.
درحا حاضر آژنس های فضایی زمانی که الش های آینده خود را برنامه ری ی مـی کننـد
چشه به همکاری شرکای مختلفی دارند .ازدیـاد بـازیگران در فضـا بـا از بـین رفـتن موانـع
همکاری بین بلو ها باعث بوجود آمدن ماهیت های جدیـد سـازمانی و غییـر جغرافیـای
فعالیت های فضایی شده که در پان ده سا گذشته غیـر قابـل پـیش بینـی بـوده اسـت .در
صویر شماره این مورد نشان داده شده است که نمایانگر روابـط همکـاری بیشـتر آژانـس
های فضایی از سا  00ا  00می شود.
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.شکل  :همکاریهای آژانسهای فضایی مهه 00 – 00

محورهای جدید همکاری در حا اف ایش هستند .بعضی در حا ریشـه گـرفتن هسـتند در
حالی که بقیه در حا ضعیف شدن هستند که نشان دهنده این موضوع اسـت کـه در سـا
های آینده بدون شک هه پیمانان جدیدی را شاهد خواهیه بود که مـنعکس کننـده وهـور
دوران جدید بافت ژئوپلیتیکی بعد از جنس سرد خواهد بود  .عالوه براین مانند دیگر مثـا -
های موفق که نشان دهنده فواید کار دسته جمعـی بـا دیگـران بـرای دسـتیابی بـه اهـداف
مشتر موجود میباشد  .دولت هـایی کـه جدیـد ًا در فعالیـت هـای فضـایی شـرکت دارنـد
همکاری را باعث عدیل خطرات و استرس اجتناب ناپذیر بعدی که همراه ابتکـارات فضـایی
است می دانند.عالوه بر این همه ازه واردهای اخیر در فضا در جستجوی ایجاد گفتگو هـای
همکاری با کشور های دارنده وانایی ساخت و پر اب ماهواره هسـتند ـا از فوایـد پتانسـیل
های انتقا کنولوژی و دانش لویحی بهره مند شوند.
معموالً حو در پیشرفت های فنی فضایی در یک کشور می واند به بخش قسیه شـود.
اولین مرحله شامل خرید سیسته های ماهواره ای از کشور های دیگر می شود .مرحلـه دوم
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شامل وسعه آن سیسته ها در خال همکاری ها است .مرحله سوم شـامل وسـعه سیسـته
های ماهواره ای بطور مستقل و مرحله چهارم رویج دانش وسعه ماهواره ای به کشور هـای
دیگر است .بنابراین دیدگاه های جدید برای همکاری در بـین کشـور هـای دارنـده وانـایی
ساخت و پر اب ماهواره و ازه وارد شده ها در حا بوجود آمدن است که در رابطـه بـا فـاز
های و می باشد که گرایش به اف ایش و نوع روابط در فضا را قویت می کند.
در این شرایط باز بودن در های اروپا نسبت به همکاری فضایی با بازیگران جدید بـا شـراکت
استرا ژیک با آژانس فضایی اروپا یا با آژانس های مختلف ملی فضایی یـا اخیـراً بـا ا حادیـه
اروپا احتماالت گوناگونی را برای اروپا برای همکاری با بقیه دنیا فـراهه مـی آورد کـه نشـان
دهنده آن است که نوع اروپا مشخصاً عاملی اف ایش دهنـده بـرای همکـاری فضـایی مـی
باشد .در سطوح مختلف امور فضایی ،اروپا همکاری های مختلفی با شرکا شروع کرده اسـت
که در بعضی موارد این شرکا هرگ شریک سنتی غرب نبوده اند مثل چین کـه بیـانگر ایـن
مطلب است که چرا در شرایط کلی اروپا فعا رین عامل در همکاری های بین المللـی مـی
باشد  ،همانگونه که در شکل شماره نشان داده شده ،مرک گرایش همکاری هـای فضـایی
هه اکنون در بعضی از حوزه ها از آمریکا به سمت اروپا می باشد و مراک جدیـدی در آسـیا
(چین وهند) یا در آمریکا ال ین (آرژانتین وبرزیـل) از نظـر اهمیـت در حـا رشـد هسـتند
چندین محور همکاری از قبیل همکاری بین اروپا و روسیه یا بین آرژانتین و برزیل در حـا
قوت گرفتن است .
 .1اصلی ترین حوزه های همکاری بین المللی:

نتیجه مستقیه بین المللی شدن و جهانی شدن بازیگران فضـایی در دهـه گذشـته افـ ایش
بحث های کلی در  2سا گذشته می باشد .اصلی رین حـوزه همکـاری بـین آژانـس هـای
غیره نظامی فضایی در حوزه استفاده از فضا (بج مخابرات و ار بـا از راه دور از راه فضـا) و
علوم فضایی می باشد .
 ) 1.علوم فضایی حوزه سنتی و قدیمی همکاری :

از همان روز های اولیه  ،علوم فضایی نشان دهنده ،همکاریهای بین المللـی مفیـد و صـل
آمی بوده است (مانند سا بین المللی ژئوفی یک در سـالهای  001ـا  .) 001همکـاری
علوم فضایی اغلب در غالب اب ار آالت خارجی در سفینه های فضایی ملی ا فاع می افتـد یـا
شروع بکار یک سکوی علمی و یا باد اطالعات علمی .این نوع همکاری هـا اصـوالً شـامل
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کشور هایی می شود که دارای قابلیت های ساخت وپر اب ماهواره هستند و از سالهای قبـل
دارای وانایی های فنی بوده اند.
همانگونه که در صویر شماره نشان داده شد ،ناسا اصلی رین آژانس از نظر شمار وافقات
امضا شده یا مذاکرات انجام شده در علوم فضایی از زمان سا  00الی  00مـی باشـد
که محور قوی همکاری با ژاپن و اروپا داشته است .جالب اسـت اشـاره شـود کـه بـه غیـر از
شراکت قدیمی بین اروپا و ژاپـن د ر آسـیا  ،پیشـرفت هـای زیـادی در محـور هـای جدیـد
همکاری بین اروپا و چین (همانگونه که در برنامه دو ستاره نشـان داده شـد) و بـین اروپـا و
هند بوجود آمده ولی چندین محور شراکت جدید نی بین شـرکای غیـر سـنتی در فضـا در
حا بوجود آمدن است مانند هند و اسرائیل.

Fig . Cooperation in space sciences among major space agencies, 00 – 00
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 )1.3رشد اهمیت همکاری در استفاده از فضا:

جدید رین حوزه همکاری در فعالیت های فضایی در حیطه استفاده از فضا ،مخصوصـاً رصـد
زمین وهوانوردی فضایی می باشد .در مقایسه بـا همکـاری در برنامـه هـای علمـی فضـایی،
همکاری در استفاده از فضا نه نها شامل کشور هایی کـه دارنـده فنـاوری سـاخت و پر ـاب
ماهواره هستند نمی باشد بلکه شامل کشور هایی نی می شود کـه دارای قابلیـت هـای کـه
فنی هستند .
در پی پر اب اولین سیسته رصد غیر نظامی زمین در سا  01و از سـا  011بـه بعـد
پیشرفت های پایداری در عداد سیسته های رصد زمین در مدار بوجود آمـده اسـت .عـداد
 22ماهواره صویر برداری غیر نظامی اخیراً در مدار قرار گرفته است یا اینکه ـا پایـان دهـه
برنامه ری ی شده است ا در مدار قرار بگیرند .مورد از این سیسته ها بصورت مشتر کار
خواهند کرد (مجموعه مـاهواره هـای منـابع زمینـی چـین و برزیـل) و کشـور سیسـته
اختصاصی رصد زمین را در اختیار خواهند داشت ( شامل آژانس فضایی اروپا ) و کشور های
هند ،چین ،مال ی ،ایلند ،سنگاپور ،ویتنام ،ایوان ،کره جنوبی و ژاپن همگی دارای سیسـته
های ملی خود هستند .
پیشرفت های برنامه های انتقا کنولـوژی ماننـد برنامـه ایکـه وسـط شـرکت کنولـوژی
ماهواره سوری با مسئولیت محدود ارائه شده ،همچنین کثیر ری ماهواره هـایی کـه قابـل
پرداخت ه ینه هستند کنولوژی او ی اس (سرویس جاری حمل ونقل مـداری) و ه ینـه
های کاهش یافته دسترسی به فضا به عامالن جدیدی در فضا اجازه داده ا بـا قابلیـت هـای
که فنی و با سرمایه گذاری متوسط در مقایسه بـا سیسـته هـای اولیـه سـا هـای  010و
 010سیسته های رصد زمین را بدست آورده و بکار گیرند .بین المللی شدن سیسته هـای
رصد زمین ا حدودی برای سیسته های بصری مهه هستند (  01مـاهواره ) در حـالی کـه
سیسته های راداری از نظر عداد محدود ر هستند (  1ماهواره ) و نها مخصوص کشورهایی
که دارای قابلیت ساخت و پر اب مـاهواره هسـتند مـی باشـد  ،زیـرا نیازمنـدی هـای فنـی
وخصوصیات بیشتری دارند .هرچند مهمترین حوزه مشـارکت در رصـد زمـین بـاد خـام
اطالعات دور حسی فضایی می باشند .

)- Surrey Satellite Technology Limited (SSTL
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همانطور که در صویر شماره نشان داده شد  ،از نظر اریخی رابطـه آمریکـایی – اروپـایی
محکمی در رصد زمین وجود دارد (در بـین دیگـران ـوپکس پوزیـدن  ،کالیوسـو و گـریس
سابقه بیشتری دارند ) همچنین اروپا ،محور همکاری با آمریکای جنـوبی را بخـاطر اولویـت
های ملی خود وسعه داده و بصورت روز اف ون در آسیا با ژاپن ،هند ،چین ،و در خاورمیانـه
با اسرائیل همکاری می کند .همانگونه که در وافقنامه سا  000نشان داده شد کـه بـین
فرانسه واسرائیل برای همکاری در رصد زمین امضا شد و برنامه پیشرفت فنی که «ونـوس»
نامیده می شوند .قویت محور همکاری جنوب – جنوب بین چین و برزیل برای پر اب هـای
برنامه ری ی شده ماهواره های منابع زیرزمینی چین و برزیل و و به ر یـب در سـا
های  001 ، 002و  0 0نی از این منافع مشخ می باشند.
دیگر حوزه استفاده از فضا ،وسعه بینالمللی شدن و همکاری ،هوانوردی فضایی می باشد.
کثیر مداری یا زمینی سیسته های هوانوردی مثل بیـدو در چـین و سیسـته مـاهواره ای
کوزای زینس در ژاپن همچنین سیسته های ازدیاد ماهواره ای مانند سرویس سایه گسـتر
هوانوردی زمین ثابت اروپا در اروپا یا گاگان 0در هند که هدفش اف ایش درستی و صحت و
مفید بودن سیسته های جاری هوانوردی جهانی می باشد همگـی جـ اصـلی و مهـه ایـن
پیشرفت می باشند برای مثا سیسته جی پی اس آمریکایی یا گلوناس روسـیه کـه اجـ ای
این پیشرفت می باشند .در حالی که این دو سیسـته اخیـر بـا وجـه بـه اصـلیت و ماهیـت
نظامی و مقصود به هدف اصلیشان کامال ملی می باشند .اروپا در پی پیشرفت اولین سیسته
غیر نظامی جی ان اس اس (سیسـته مـاهواره ای هوانـوردی جهـانی) گالیلـه ،ایـن وضـیت
قدیمی را به حالت معکوس درآورده است .همکاری بین المللی یکی از بخش های الزم ایـن
سیسته است .چنین همکـاری نهایتـا بـرای ار قـا بخشـیدن بـه گسـترش اسـتفاده از ایـن
کنولوژی می باشند و به دلیل اینکه با وجه به سیاست هـای خـارجی بـا اهـداف ا حادیـه
اروپا همسو می باشد ،در مورد موضوعات امواج کـه نهـا بخـش ـالش هـای بـین المللـی
امدادی می باشد مذاکرا ی با امریکا برگ ار شده است .ا حادیه اروپا وارد همکـاری و مـذاکره
با کشورهای مثل چین  ،اسرائیل ،کانادا ،اکراین ،فدراسیون روسـیه ،هنـد ،برزیـل ،اسـترالیا،

- Beidou
)- Quasi-Zenith Satellite System (QZSS
- Satellite-Based Augmentation Systems
)- European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS
- GAGAN
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کره جنوبی ،ژاپن ،آرژانتین ،شیلی و مراکش شده که گالیله را اولین سیسـته غیـر نظـامی و
همینطور اولین سیسته بین المللی قرار داده است.
 .1پیشرفت های بعدی چیست؟
در سالهای اخیر بیشترین اولویت های کاوشهای فضایی وسط اروپا و امریکا پیشـنهاد داده
شده است که هرکدام همکاری بین المللی را به عنوان بخش ج ئی استرا ژی خود قرار داده
اند .بنابراین کاوش فضایی به عنوان حوزه آینده پتانسیل زیادی در مورد همکاریهـای بـین
المللی دارد.
درحالی که عهد بین المللی نسبت به برنامه اروپا یا اولویتهای آمریکا قریبا امکـان عملـی
شدن بین کشورهایی با سابقه گسترده در کاوش های فضایی را دارد و در بیشـترین پـروژه
های فضایی مثل ایستگاه فضایی بین المللـی عوامـل غیـر سـنتی در کـاوش هـای فضـایی
ماموریت های خود را شروع کرده اند برای مثا هند هه اکنون در حا همکاری با آمریکـا و
اروپا در اولین عملیات کاوش خود (چانداریان ) می باشد که نمایان گر اف ایش قابلیتهای
فنی خود می باشد .این اولویتهای همکاری جدید جنوب – شما نمایان گـر غییـر مـد
در همکاری بین المللی می باشد که فعاالن جدید جایگ ین هـای نـو بـرای همکـاری فـرای
عامالن قدیمی فضا فراهه آورده اند.
علی رغه این حقیقت که مسیرهای جدی در فضای آژانـسهـای اصـلی کشـورهای دارنـده
قابلیت ساخت و پر اب ماهواره نسبت به وسعه طـرح هـای پژوهشـی ،احتمـاالت جدیـدی
برای همکاری فراهه می سازد .متاسفانه نها شامل شمار کمی از ازه واردهای فضا به دلیـل
منابع که فنی و مالیشان می شود همچنین وابسـته بـه منـافع کو ـاه مد شـان کـه جهـت
"سودجویانه" در فعالیتهای فضایی مثل رصد زمین دارد می باشد.

0
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Fig . Cooperation in Earth observations among major space agencies, 00 – 00

 .8به سمت مدل جدید سازمانی همکاری بین المللی فضا:

امروزه اصلی رین شکل سازمانهای نهادینه شده ،آژانس ملی فضایی می باشد ،همانگونه کـه
در صویر شماره نشان داده شد .اما در کنار ملی آژانس های ملـی فضـایی شـاهد وسـعه
سازمان های منطقه ای یا زیر منطقه ای می باشیه .در حالی که ناسا اولـین آژانـس فضـایی
ساخته شده غیر نظامی فضایی می باشد و بدون شک چهارچوب ساختار آژانس های فضایی
غیر نظامی را حت اثیر قرار داده است ،به نظر می رسد مد اروپایی آژانس فضایی منطقـه
ای نمایان گر م یتهای جالب و منحصربه فردی برای انـواع منـاطق جغرافیـایی مـی باشـد.
همکاری بین المللی در سط منطقه ای یا زیر منطقه ای اجازه گسترش حـوزه یـک برنامـه
فرای قابلیت های انفرادی شرکت کنندگان را با به اشترا گذاشتن وانایی ها و قابلیتهای
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منابع موجود در کشورهای مختلف را می دهد ( این وسعه منابع نه نها مادی نیست بلکـه
علمی و فنی نی می باشد) ا موضوعات خاص رایج را بدست آورند.
 )8.رویکرد اروپاییها نسبت به همکاری:

مد ها قبل کشورهای اروپایی متوجه شدند که برای رقابت در سط بینالمللی آنها بایـد بـه
صورت بینالمللی نی همکاری کنند .زیرا حمایت و مل ومات فنی بیشتر پـروژه هـا نیازمنـد
ملحق شدن در طیف وسیعی از پروژه ها و شیوه های کشـورهای مختلـف اسـت .امـروزه در
میان کشورهای اروپایی همکاری به یـک هنجـار و عـادت بـدیل شـده و شـر الزم بـرای
رویکرد امروزی اروپایی نسبت به اقتصاد و سیاست و همچنین حقیق علمی می باشد.
در اصل در اروپا فضا موضوعی بـرای کشـورها در سـالهای  000بـوده اسـت .امـا مـد
مناسب و نتایج امکانات حقیقات هستهای اروپا دیدگاه جدیدی بـرای فعالیـتهـای فضـایی
اروپا بر طبق مشارکت و همکاری را معرفی کرده انـد .مـذاکرات بعـدی در بـین سـهامداران
اروپایی منجر به ایجاد سازمان حقیقات فضـایی اروپـا در مـارس  02و سـازمان وسـعه
پر اب اروپا در فبریه  02شد .بعـد از کشـمکشهـای سـخت بـرای اسـیس چهـارچوب
سازمانی با ثبات در طی سا های  020و اوایل  ، 010سـرانجام اروپـا بـه یـک ر یبـات
سازمانی قابل قبو که سیاست منطقی ملی متنوعی را برآورده مـی سـازد رسـید و آژانـس
فضایی اروپا در سا  010با رکیب دو سازمان فوع الذکر ایجاد شد .آژانـس فضـایی اروپـا
نها آژانس فضایی چند ملیتی می باشد که هه اکنون در حا انجام ماموریت اسـت و ازیـن
نظر منحصر به فرد است بنابراین مد کار کنند موفقی را برای همکاریهای علمـی ،فنـی و
سیاسی در فضا در سط منطقهای ارائه می دهد.
 )8.3ابتکارات جدید منطقهای

ابتکارات متعدد سازمان فضایی منطقه ای که در منطقه آسـیا – اقیانوسـیه و در آمریکـا در
اوایل دهه  000شروع شد اخیر ٌا شـدت گرفتـه مخصوصـ ٌا از زمـان نظـیه اعالمیـه بـرای
همکاری بین المللی در حقیقات و استفاده از فضای بیرون برای سود آوری بر طبـق منـافع
همه کشورها بر اساس نیازهای خاص کشـورهای در حـا وسـعه کـه در پنجـاه و یکمـین
اجالس مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد که باعث بوجـود آمـدن انگیـ ه جدیـد بـرای
شکل های جدید همکاری مثل ابتکارات منطقه ای شده است.
 ) 1. .همکاری چند جانبـه آسـیا – اقیانوسـیه در کنولـوژی فضـایی و اسـتفاده از آن و
سازمان همکاری آسیا اقیانوسیه در سا  ، 00چین ،ایلند و پاکستان ابتکاری را پیشـنهاد
دادند که همکاری چند جانبه آسیا اقیانوسیه در اسـتفاده از کنولـوژی فضـایی نامیـده مـی
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شود که باعث ار قا همکاری برای وسعه برنامه های فضایی در منطقه می شود و کارگـاهی
را در ماه نوامبر همان سا در پکن سازمان دهی کردند .دراین گارگـاه ـوافقی بـرای ار قـا
همکاریهای چند جانبه در فن آوری فضایی و استفاده از آن در منطقـه صـورت گرفـت بـه
همان صورت که به اسیس سازمان همکاری منطقه ای فضایی انجامید.
کنفرانس آسیا – اقیانوسیه در مورد همکاریهای چند جانبه از استفاده از فضـا و فـن آوری
فضایی از آن زمان به بعد بصورت مر ب برگ ار شد ا بـادالت منطقـه ای و همکـاریهـای
فضایی را وسعه بخشد .این وسعه باعث اف ایش فاهمات بین المللـی متقابـل و باعـث بـه
دست آمدن همکاری منطقه ای شده است .یکی از نتایج این کنفرانس پـروژه همکـاری کـه
ماهواره کوچک چند ماموریتی نامیده می شود که بین چین ،ایران ،کره جنوبی ،مغولستان،
پاکستان و ایلند و در سا  001آغاز کرد و قرار است ا چند سا آینـده بـه فضـا پر ـاب
شود.
در دسامبر سا  00کارآگـاهی بـا موضـوع سـازمان دهـی کنفـرانس آسیا،اقیانوسـیه در
کواالموور مال ی برگ ار شد .سی ده کشور آسیا – اقیانوسیه شامل بنگالدش ،برزیل ،برونئـی،
چین ،هند ،ایران ،ژاپن ،مال ی ،مغولستان ،پاکستان ،فیلیوین ،کره و ایلند حضـور داشـتند.
دراین کارگاه معاهده اسیس سازمان همکاری فضایی آسیا – اقیانوسـیه معرفـی شـد .ایـن
سازمان در نظر دارد فاهمات دوطرفه ای را بدست آورد و احساس اطمینان در بین اعضـا و
کشورها در طی همکاری در علوم فضایی ایجاد کند ا باعث ار قا ثبـات سیاسـی و منطقـه
ای هماهنگی امنیتی شود .همچنین باعث منافع اجتماعی و اقتصادی برای منطقـه آسـیا –
اقیانوسیه می شود .امید به آن بود که همکاری این سازمان و انتخاب پروژه های فضـایی بـا
منافع مشتر باعث کمک مالی وسط کشورهای متعدد در پروژه های مشتر می شـود و
همچنین باعث اف ایش منابع انسانی می شود و باعث سهیه شدن در خطرات و ه ینه هـای
سرمایه گذاری با منافع در حجه زیاد و سرمایه گذاری فردی که می شود.

 ) 8.3.3کنفرانس فضایی آمریکا

دیگر پروژه سازمان منطقه ای فضایی از کنفرانس فضایی آمریکـا نشـات مـی گیـرد کـه بـه
عنوان الشی برای سهیل درگفت وگوها و همکاریهای فعالیتهای فضایی درآمریکـا شـروع
به کارکرد .هدف کلـی اینچنـین کنفـرانس هـایی ار قـاع همکـاری درحـوزه علـوم فضـایی
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و کنولوژی فضایی برای مقاصد صل آمی استفاده ازفضا دربین کشورهای پـن آمریکـا بـوده
است ا بدین صورت به وسعه برنامه های اقتصادی واجتماعی اعضای خود کمک کنـد وبـه
بهبود زندگی شهروندان خود کمک کنند.
چهــار کنفــرانس بــرای ایــن ســازمان ر یــب داده شــده بــود.اولــین کنفــرانس فضــایی
آمریکا«دورنمای همکاری» درکاستاریکا برگ ارشدکه در مارس  000ا فاع افتاد.
این اولین قد م در اسـیس وبوجـود آمـدن مکـانی م متفـاوت همکـاری بـوده اسـت.دومـین
کنفرانس در آوریل  00درشیلی برگ ارشد.اهداف اصلی این سازمان دراین کنفرانس خلق
برنامه های ملی برای قویت روابط همکاری بوده است.سومین کنفـرانس درسـا  002در
اروگوئه و چهارمی در می  00در کلمبیا برگ ار شد.این آخرین کنفرانس منـافع مشـتر
در ایجاد ساختار همکاری پن آمریکا را نشان داد که اجازه خلق همکاری قـاره ای درحیطـه
قابلیت های فضایی را می دهد.
 ) 8.2ابتکارات زیر منطقهای

سازمانهای زیرمنطقهای خاص متعددی وجود دارد مانند ایموت ست دراروپـا ،عـرب سـت
در خاورمیانه ،پالپا در جنوب شرع آسیا یا شبکه بین اسالمی در فناوری فضایی و غیره کـه
ماموریت های خاصی را انجام می دهند مانند وسعه و شروع به کار یک شـبکه مـاهواره ای
ار باطی یا مشاهدات هواشناختی .این گروه ها بر اساس منافع و نیازهای مشتر هسـتند و
اغلب دارای رویکردی سهام گونه درحل مشکالت هستند .عالوه براین درطـی نظـیه قطـع
نامه  0/1مجمـع عمـومی سـازمان ملـل در  000و  00/0در سـا  000چهـاربخش
منطقه ای برای علوم فضایی وآموزش فنی اسیس شد که حـت حمایـت سـازمان ملـل در
اداره امور برون فضایی ا فاع افتاد .یکی برای آسیا -اقیانوسیه ،یکـی بـرای آمریکـای ال ـین
ودریای کارائیب ودو کشور در افریقا (نیجریه و مراکش) می باشد .این سازمان آخـری بـرای
کنولوژی وعلوم فضایی که به اسه مخفف وسـرواژه «کراسـت-ا اف » معـروف اسـت کـه
مانند دیگر مراک هدفش وسعه قابلیت های بومی در استفاده از فضا در بین آموزش عمیـق
می باشد.
- Eumetsat
- Palapa
- CRASTE-LF
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اصلی رین درس اف ایش این چنین ابتکارات ،شناختن ایـن موضـوع اسـت کـه کشـورهای
کمی امروزه می وانند در فعالیت های فضایی نها بمانند که نشان دهنده اهمیت همکـاری
به ویژه منطقه ای کردن فعالیت های فضایی در دوران بعداز جنس سرد است.
نتیجه گیری

در سایه فروریختن امورا وریهای استعماری و اف ایش کشورها ،نقشه جهـان بـه طورچشـه
گیری غییر پیدا کرده است و متعاقب آن پایان دوران ا حادیـه جمـاهیر شـوروی سـابق در
سا  00و پایان جنس سرد می باشد .این امر باعث بوجود آمدن سیسـته پیچیـده ـری
شده است .شکل نقشه جغرافیایی قرن هنوز درحا کامل است .نمونه های روابط بـین
المللی همیشه درحا غییر بوده است وهه پیمانان سیاسـت خـارجی درطـی زمـان رشـد
پیداکرده اند .هرچند درحالی که علوم و کنولوژی به طـور روز اف ونـی سیاسـت خـارجی و
دیولماسی را شکل می دهد ،این موضوع نی که فعالیـت هـای فضـایی شـرایط ژئـوپلیتیکی
آینده را حت اثیر خواهد گذاشت قابل پیش بینی است همان گونه که دولتها بنابردالیـل
مختلف علمی همچنین نقش های سیاست داخلی وسیاست خارجی گسترده درپـروژه هـای
همکاری شرکت می کنند.
اکثر کشورهای دارنده کنولوژی ساخت وپر ـاب مـاهواره امـروزه ازفضـا بـه عنـوان ابـ اری
سیاسی برای دست یـابی بـه شـرکای غیرسـنتی اسـتفاده مـی کننـد ا روابـط صـادقانه ای
درمرزهای سیاسی به وجودآورند نشان دهنده این است که سیاست خارجی وفضا امروزه بـه
طور روزاف ونی درحا اف ایش است.بنابراین غییر ساختار افراطی که درسـا  000شـروع
شد را قویت می کند.عالوه براین رشد ژئوپلیتیک اخیر که با کمک های محدود کشـورهای
مختلف دارنده وانایی ساخت وپر اب ماهواره همراه است؛ این موضوع راروشن رکرده اسـت
که همکاریهای ب رگ ر بین المللی برای اکثر فعالیت های فضایی راهی به جلو است.
گفتگوها درمورد همکاری در باره ی فضا اساساً از سا  000بدون غییر باقی مانده است و
هنوز سیاسی می باشد و یا علمی و اقتصادی (حتی اگر امنیت اهمیت بیشتری پیـدا کنـد)
اما امروزه ماهیت و حوزه ی همکاری بین المللی در فضا به طور اساسـی غییـر پیـدا کـرده
است .گرچه بیشترین همکـاری هـا هنـوز در زمینـه هـای پـایین سیاسـت کـه اغلـب غیـر
استرا ژیک خوانده می شود ا فاع می افتد مثل علوم فضایی .بنابراین همکاری فضایی دارای
جایگاهی در باالی دستورالعمل ملـی بـرای چنـدین کشـور معـین قـرار دارد کـه دلیـل آن
اریخچه سیاسی همراه با فعالیت های فضایی بوده است .مهه رین حوزه همکـاری درمیـان
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آژانس های فضایی غیر نظامی در استفاده از فضا و علوم فضایی می باشد( به ج مخـابرات و
ار با از راه دور فضایی).
مهه رین دستاورد ها و یا یافته های این مقاله این هـا هسـتند .او شـمار کشـورهایی کـه
ممکن است درگیر فعالیتهای همکاری باشند به طور چشمگیری اف ایش یافتـه انـد کـه از
سا  000آغاز شده اند که نشان دهنده ی نهادینه شدن ف اینـده همچنـین بـین المللـی
شدن فعالیت های فضایی می باشد و این گرایش نها محدود به کشـورهایی از شـما نمـی
شود .دوم عصر جنس سرد و نتایج شرایط سیاسی که همکاری فضایی را محدود به همکاری
های میان بلوکی کرده بود را از بین برد و اجازه داد محورهای جدید همکاری وسعه یابنـد.
سوم در حالی که علوم فضایی حوزه همکاری اسیس شـده ای در میـان کشـورهای دارنـده
ماهواره می باشد ،استفاده از فضا مخصوصا رصد زمین شاهد وهور فعاالن جدیـدی در آسـیا
می باشد .چهارم در حالی که ناسا به عنوان اولین آژانس فضـایی غیـر نظـامی ،بـدون شـک
ساختار سازمانی آژانس های بعد از خود را حت اثیر قرار داده است .در دهه گذشـته مـد
منطقه ای آژانس فضایی که از آژانس فضایی اروپا الهام گرفته اسـت بـه نظـر مـی رسـد بـا
استقبا بیشتری به عنوان جایگ ینی جدید برای رویارویی با مشکالت و چـالش هـایی کـه
مربو به فعالیتهای فضایی می باشند پیدا کرده است .در موضوع آسیا -اقیانوسیه و امریکا
نشان داده شد .به دلیل اینکه قوانین و روابـط در فضـا دوبـاره عریـف شـده اسـت ،الگـوی
جدیدی در فعالیتهای بین المللی فضایی بوجود آمده است زیرا دیگر آمریکـا و روسـیه نهـا
بازیگرانی نیستند که این پروژه های همکاری را رهبری می کنند.
امروزه بازیگران متعددی با قابلیتهای متعدد اجازه رهبری چنین ماجراجویی هـایی را مـی
دهند بنابراین الگوهای همکاری بین المللی در فضا به طـور اساسـی در حـا غییـر اسـت.
بنابراین ما شاهد انتقا روابط اسیس شده و بوجود آمده ای که از زمان شروع عصر فضا بـه
الگوهایی در دوران بعد از جنس سرد بدیل شده اند هستیه .برنامه ای ورای اروپا و دیـدگاه
ریاست جمهوری آمریکا برای حقیقات فضایی که در ژوئـن سـا  00ارائـه شـد ممکـن
است احتماالت جدیدی برای همکاری های بین المللی در دهه دو بعدی فراهه آورد .اما بـه
احتما فراوان وسط کشورهایی که قبال اسیس شـده انـد و قـدرتهـای فضـایی هسـتند
صورت گیرد.
بنابراین چون همکاری برای پروژه های جدید به یک استرا ژی جدید بدیل شده است ،بـاز
بودن درهای اروپا نسبت بـه همکـاری بـین المللـی بـا فعـاالن جدیـد بـا اسـیس شـرکت
استرا ژیک آژانس فضایی اروپا ،آژانس های ملی فضایی و اخیرا ا حادیه اروپا و عالقـه آن بـه
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جنبه های سود آور فعالیتهای فضایی برای مواجه شدن با چالش های جهـانی ،احتمـاالت
مختلفی را برای اروپا بوجود آورده ا با بقیه دنیا همکاری کند .بـا ایـن وجـود ایـن گـرایش
اف ایش محورهای همکاری نها محدود به کشورهای دارای ماهواره نیسـت .ـازه وارد هـا و
کشورهایی که قابلیت کمتری دارند نی در حا وسـعه روابـط جدیـد بـه دلیـل سیاسـی و
منطقه ای که در بسیاری از موارد شامل عامالن سنتی فضایی از شما مثل مـورد سـی بـی
آر اس و یا پروژه اس ام ام اس می باشد .بنابراین به دلیل اینکه قوانین و روابـط در فضـا در
قرن در حا دوباره عریف شدن است که دلیل اصلی آن بین المللی شدن فعالیـتهـای
فضایی می باشد احتماالت همکاری جدید به جغرافیای جدیـد در فعالیـتهـای فضـایی در
دوران فراروی بعد از جنس سرد منتهی خواهند شد.
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