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 یدهکچ
تشایی   بارایرا  یمعیاار ددیاد فضاا،. ی بوداسیارهبرای هژمونی  یزمین یهاترابرقد رقابت نتیجۀبیشتر  ،فضا یسوت بهکحر

ها میان آن فضایی دو ابرقدرت، رقابت یهافناوریو  شافاتکتا د.رآو ارمغاندهانی به ۀدر دامعر اعتبا صی قدرت و تی یارتقا

متحاده باا فارود بار  تایاااسرانجام نیا   بود. ییفضا ۀمسابقۀ نندکآغازوی، توسط شور 1یکاسپوتن بپرتا .کردمی ورتررا شعله
 یشاورهاکه کابل ،پایاان نیافات رشاوکتنها رقابت میاان ایان دو آن نی  نهازاما پس ؛روی ماه، خود را پیروز مسابقه فضایی دانست

 یهاافعالیت نون نیا کفضا تار عص را نی  به میدان فراخواند. از آغاز یشورهای اروپایک یو برخ ،همچون چین، هند، ژاپن یدیگر

ها ت میاان قادرتبرقا تشدیدر چگونه د فضا» هکاست  این لیاص. پرسش گرفتند ها را دربراز اهداف قدرتی بیش مهم ی،نظام

میاان لای الملبین تشدید رقابت سبب ،نرمد حاتیلسو ت شرایط دفضا با ایجا»که است این  ۀ حاضرمقالۀ فرضی« ؟نقش داشته است

 سابکنظاامی و  ۀدر عرصا هاشاورکبرای تشدید رقابت میاان  یدیدد ۀا به عرصم، فضیسئالرنئو دیدگاه . از«شده است شورهاک

 است. شده ودهه تبدیل
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The role of space in intensifying the international rivalries of the great 

powers 

 
Maryam Dorri Varnosfaderani1, Ardeshir Sanaie2, Alireza Soltani3, Kabak Khabiri4 

 

Abstract 
Moving toward space was largely the result of the competition of terrestrial superpowers 
for planetary hegemony. Moving toward space has created a new criterion for recognizing 
the promotion of power and allocation of credit in the global community. The exploration 
and space technologies of the two superpowers, made the competition between them more 
intense. The launch of Sputnik 1 by the Soviet Union marked the beginning of the space 
race. Finally, the United States declared itself the winner of the space race by landing on 
the moon. But then not only did the rivalry between the two countries not end, but it also 
called on other countries, such as China, India, Japan and some European countries. From 
the beginning of the space age until now, military activities have been an important part of 
the goals of the powers. The main question is how space has played a role in intensifying 
competition between powers. The hypothesis of this article also believes that space has 
intensified competition between countries, especially space powers, by creating modern 
weapons and new conditions. From the point of view of neorealism, Space has become a 
new arena for intensifying competition between countries in the military field and gaining 
prestige. 
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 مقدمه

های رد، آغااز رقابات میاان قادرتکادست پیدا  خارج از دو یبار به فضایننیسته بشر برای کروزی 

، را 1کیناسپوت ۀ خود،ین ماهواری، نیسته شوروکالملل بود. زمانیو اهمیت یافتن فضا در نظام بین ب رگ

دا نماند.  اشزمینه از رقیب دیرینهینار بست تا دراکمتحده نی  تمام تالش خود را به ایاات مدار فرستاد، به

ای هساته یهاکموشا در برابار امریکاا کرا برای امنیت خااهایی و تردید کش روی،شو رۀماهوا ننیستی

شاوروی را نادیاده  فناوراناۀ یهااتند قابلیتساتوانینم رگادی ی،یامریکاا رد. سیاساتمدارانکایجاد  یشورو

و  سرعت بیشیدرا نی   یتسلیحات ۀه مسابقبلک ،فضایی بود ۀگر مسابقتنها آغازنه ،1یکپرتاب اسپوتن بگیرند.

 .(Dolman, 2002: 93-94) کردتر جنرا بغررت سرد میان دو ابرقد دنگ

از زماین،  ریتصاویربردا ۀهاا در زمیناهردارناد. ایان ماهوا رزماین قارا ه در ماداراران ماهورزه ه اوامر

 یهاافعالیات دارناد. از آغااز فعالیت مایعل یهااای از دادهگسترده طیف یآورگردو  ی،ناوبر ارتباطات،

ی ه روکاگونهدهناد. درسات هماانیل میکدر فضاا را تشا یاز اقدامات ملا شیبیی، ، اهداف نظامییفضا

و  رقابات در پینی   خودی فضای یهاپردازند، از طریق داراییمی یتدافع یهافعالیتبه ها رشوک ۀهم، زمین

بارای رقابات  یددیادۀ عرصا باه شورها از طریق فضاا. کندتهس شانشبرد اهداف ملیبرای پی سب امنیتک

 ر است،یناپذگری گ رفضا در مقیاس ب کردن ه مسلح ک بر این نظر باشند شورهاک ند. اگراهردک دست پیدا

 یهااگار قادرت ،برنیواهند داشت. درعوض هایشان در این راه در آینده هم دستتالش احتمال زیاد ازبه

هاایی در پای ، زیانداشاته باشاد سودیه کاز این تریشب ،فضا کردنمسلح  هکجه برسند ینت مهم فضایی به این

های ها از تأییدیهروند و برای ادرای آنکننده میهای محدودقرارداد گسترشدنبال به ،زیاد لاحتما، بهدارد

 . (Moltz, 2014: 122المللی بهره خواهند برد بین

 یکه به نیروهاااست بوده  یهایفناوریاز  یبانیپشت دربردارندۀ ی،فضای ینظام یهافعالیت تربیشکنون تا

 دربردارنادۀهاا فناوریداشته باشاند. ایان  یثرترؤم ردرکاکه کدهند هوا ادازه می و ،نظامی در زمین، دریا

 یهاافناوری دهنگام هستند.زو رو هشدا ،، شناسایییدقیق و ناوبر یبندزمان هوا، ارتباطات،وآبی نیبپیش

ی هاه در محیطکنند کمی را تقویت ینند و اب ارهایکار کبهتر  ی،نظام یهاکه سامانهشوند می سببفضایی 

 اهش تلفااات و خسااارات.ی کااها بااراازدملااه افا ایش دقاات سااال  ی داشااته باشااند؛بهتاارکااارایی  دیگار،

 باراف وننناد. کمای یورآگرد یرا برای درگیر اطالعات دقیقی ،زودهنگام رو هشدا یشناسای یهافناوری

 ریاند. بسیاوارد شده ینظامی فضای نون به قلمروکا دیگر نی  یشورهاکاز  یروسیه، بسیار و متحده ایاات

دقیاق، هاوش  یگیرامان، هادف ارتباطاات بارای شناساایی، یهاایفناوری راراساتق ها درحالرشوکاز این 

خود از راه  تقویت نظامی در پی شورهاک همۀ از طریق فضا هستند. تقریباً تیموقع و آگاهی از کی،ترونیکال
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 یاماهوارهضاد یشآزماار ه دکاگونههماان خواهند از رقابت در این عرصه عقب بمانناد.فضا هستند و نمی

 آزماایش و ،1985متحاده در ساال  ایااات یاهرماهواضاد ، آزماایش1982تاا  1968 ساال از یشورو

بایاد باه هادف  هکاتسالیحاتی  مانند ایبشیدنی هابرنامه شاهد بودیم، 2007چین در سال  یاماهوارهضد

 ه در مدار مشابهشانکرا  ییهاماهواره تمامزیرا  ؛دارند یمحیط فضای یبرا ایمنفی ینند، پیامدهاکد ربرخو

آن   باشند، تواناایی یآمقیتموف ریشوی کبرا هاآزمایش این اگر، حال. باایناندازندر میخطبه ،ندردا رقرا

ارمغان گران خواهد رفت و قدرت و پرستیژ را برای آن کشور بهپله بااتر از دی کی ی،نظام ۀدر زمین کشور

 .(Lele, 2012: 156-157)آورد خواهد 

 بررسایرها، شاوک رقابت میاان فضا و نقش فضا در تشدید ینظام ۀعرص روندهای فعلی دررک د یبرا

اهمیت زیاادی تسلیحاتی در فضا شوند،  ۀآغاز مسابقسبب  ن استکممکه و فشارهایی  دودی موهاظرفیت

پاژوهش  لیاصا اتفاا  نیفتااد. هادف گااهاما هیچ، ودود داشت نی در طول دنگ سرد  ی کهتهدیددارد؛ 

 ساببمادرن  باا ایجااد شارایط و تسالیحات ،ددیاد یاعنوان عرصهفضا به، دهد ه نشانکاین است حاضر 

فضاا چاه »ه کاایان اسات  اصلی پرسش شده است. ،های فضاییترویژه قدبه ،شورهاکمیان  رقابت تشدید

 .«ندکها ایفا مینقشی در تشدید رقابت میان قدرت

 

 ی پژوهشنظر بچارچو. 1

ه از کارد کاالملال ایجااد در رواباط بین مناد رانظام ۀنظری کسم، ییئالرنئو ایجاد دیدگاه با، والت  نثک

آنارشای اسات. سااختار  ،مشی  این ساختار یگرفت. ویژگها  سرچشمه مینظام )دولتی هاواحد رفتار

هایچ زیارا  ؛مسئول امنیت خودش اسات ی،شورکه در آن هر کند کرا ایجاد می ی، نظام خودیاریکآنارش

ه دیدی عنوان بازیگران واحدها بهدولت کند وشورها را تضمین که امنیت کودود ندارد  ایی کت مررقد

نظاامی و  یهاشااخ از طریاق  هاا معماواًتوانایی آن اند ومتفاوت هایشانه با توده به تواناییکشوند می

 یهادف اصالک یا ،سااختار هاا در ایاندولت ۀهم. (Griffiths, 2007: 34) شودمیی ریگاندازه یاقتصاد

 ثرکحدارا به خود تیامن ندربومج هاه دولتکاست  امعناینبه که در محیط آنارشیکبقا است،  دارند و آن

زمیناه بسایار هاا درایاندولت تیت و موقعرقد .کنندرقابت میدیگر کبا ی یازمینه در هر، بنابراین؛ برسانند

ه را کادقات پیامادهایی و باه اندبسایار حسااس، قادرت در موردها دولت ،. از دیدگاه نئورئالیسماستمهم 

 .(Waltz, 1964: 29-31)کنند ابی میان داشته باشد، ارزیاقداماتشان برای موضع قدرتش ن استکمم

المللاای اسات. در نظااام بین یارکاماانع اصاالی هم ،هااام یت ناابرابر سام، توزیااعیئالرنئو دیاادگاه رپایاۀب

 یشااننسبی خاود را در مقایساه باا رقبا توانند زیانها نمی، دولتاست را فراگرفته آن یه آنارشی کالمللبین
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نترل تسلیحات صد  مایک یهانامهموافقتویژه در مورد به موضوعاین . (Waltz, 1979: 14)نند کتحمل 

باا  فنااوری ۀتوساع ازگونااگونی ردن هر نوع اسلحه هستند. اگر ساطو  کیا محدود  ممنوع در پیه کند ک

ه نسابت با ،متاری دارنادک یه تواناایکاهاایی دولت یطاور طبیعاودود دارد، به یحاتیلست فناوریتوده به 

امر  برند. ایننفع بیشتری می نترل تسلیحاتک یهانامهموافقتاز  ،ای هستندزمینه حرفهه دراینک یهایدولت

 ند.کتسلیحات فضایی هم صد  میفناوری در مورد 

 .اساتتر پیشارفتهی دیگار هارشاواز ک فضاایی لحاظ فناوریبه متحده ه ایااتکشود می گفته آشکارا

 یهاایمتحاده در فناور ایااات ۀانادازاما هنوز باه ،اندداشته یهایزمینه پیشرفتنشورهای دیگر هم درایک

 ماننادشورهایی همچاون روسایه و چاین از معاهاداتی کاند. با توده به این موضوع، فضایی متیص  نشده

 رااساتقر ای،معاهاده برناد. چناینمیبیشاتری سود  «1ماورای دو یاستقرار تسلیحات در فضا دلوگیری از»

مجااز را  پایاهزمین رۀضادماهوا تسالیحات رراقاماا اسات ،ردکاممناوع خواهاد  را فضاپایه ۀتسلیحات پیشرفت

 :Hansel, 2010) کندمیالفت  یامتحده با چنین معاهده همچون ایاات ریشوکه کاست  . منطقیکندمی

ی، ه شاوروکایدرحال ؛یمسرد هم شاهد بود را در طول دنگ یرفتار یالگوهامانند همین  . رفتارهایی(97

 یشاورو ۀپایانیزم رۀماهواضاد حاتیبارای تسال یه هیچ ممنوعیتک مطر  کردرا  یتسلیحاتل نترکشنهاد یپ

 رد.کمتحده ایجاد  تایاا یشاتل فضای ۀرا برای برنام یهایمحدودیت سرانجام ،قائل نشد

 دهد، در توضیح این واقعیاتمیرا توضیح  یامنیتی رسم یارکعدم هم ،ه دیدگاه نئورئالیسمکدرحالی

رو روباهل کمش اب ،امنیتی در فضا بین دو ابرقدرت دنگ سرد بودیم یارکضمنی از هم یلکه ما شاهد شک

و اساتقرار  امالک ۀاز توساع ،ردندک ه را آزمایشرماهواضدهای سال  ،ترقدراب ه هردوک. درحالیشودمی

قادرت نامتقاارن  ۀموازنا ۀجایه این امار نتکند کدال مینئورئالیسم است ردند.ک ریخوددا یهایچنین سال 

متحاده  ایاات نوینهای تالش یبرا مناسبیح ضیتو تواندمی، است. همچنین یمتحده و شورو میان ایاات

 متحاده ت ایاااترقد ردیگ هکزمانی ؛دنگ سرد باشد پس ازفناوری تسلیحات فضایی  ۀتوسع در راستای

ۀ متحاده در زمینا ایااات ،1970 ۀدها رنیست. د کلمشیب، . البته این توضیحدشورصد نمیبش یتوسط رق

حات فضاایی بایاد لیه ممنوعیت تساک ل شوداستداگونه این است نکفضایی، پیشرفته بود. مم یهافناوری

همچاون  ایچیدهیپهای سال پایه و زمین رۀضدماهوا یهاهمچون سال ی ابر تسلیحات ساده تاایجاد شود 

ند. کدر فضا فراهم می یامنیت یارکهم برایرا  یمتعادلی م ایا ،این معاهده و شوند های فضاپایه اعمالرلی 

________________________________________________________________ 

1. Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space 
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 یشاورهایکفضاایی و هام  یهاترقاد ند. همکمین میأفضایی را ت یهارشوک ۀامنیت هم ی،دادرچنین قرا

انماشاوند. هیرو مت روباهیدومحاد ان باایشاهاانتیااب سال ر د ،اندشرفت داشتهیپ مترکزمینه ه دراینک

ی نااوبر همچون ایفضایی یهاسامانه هب شدتبهخود  اهداف نظامیرسیدن به  ایاات متحده برای هکگونه

نظاام  سابب وداودبه سارانجام، .(Hansel, 2010: 49-52)برد می بهرهوابسته است، از حفظ امنیت فضا نی  

 رقابت ،راهو دراین اف ایش دهدخود را ودهۀ قدرت و ، ندکسعی می یشورکشورها، هر ک میان یخودیار

 ند.کپیدا می شدتشورها کمیان 

 

 فضا کنظامی و فیزی یهاموریتأم. 2

هایی برای فضای مدار مناساب هساتند و چاه زیادی بر اینکه چه فعالیتهای فی یکی فضا، تاحدویژگی

آهناگ، بایاد باا هاا در مادار زمینقیقت کاه ماهوارهتر، این حبیان سادهگذارند. بهای دارند، تأثیر میه ینه

ها را پره یناه کارده اسات و ساختارشاان ه ار مایل در ساعت به مدار برسند، پرتاب آن17سرعتی بیش از 

زمین را در هر زمانی، پوشش دهند. ماهوارۀ شناسایی، به ای از کرۀ ای باشد که بتوانند هر منطقهگونهباید به

توانناد دهد، اما کشورهای بسایار کمای میانجام می زمین آهنگن، این کار را در مدار بهترین شکل ممک

شاان اسات، زماین کاه موردعالقهموقع از داایی از کارۀ های کافی را در مادار داشاته باشاند تاا باهماهواره

آوری رل و گاردتواناد کنتاکند، میاندازه که ه ینه میهمانبار عبور کنند. سرانجام، هر کشوری بهچندین

توانند اطالعاتی را برای کشورهایی های تصویربرداری تجاری میاطالعات را دراختیار داشته باشد. ماهواره

گوناه تاوان اینآوری کنناد؛ اماا متأسافانه نمیهای شناسایی را ندارناد، گاردکه خود، توان داشتن ماهواره

ا، دقیقاً مربوط به زمانی نباشند کاه ماوردنظر خریدها را میفی نگه داشت و درضمن، ممکن است تصویره

های روی صورت دیجیتالی به رایاناهاکنون بهنیروی نظامی یک کشور است. فراتر از تصویربرداری که هم

شوند، مشتریان نظامی بیشتر صورت الکترونیکی هم برای مشتریان فرستاده میشوند و بهزمین انتقال داده می

دهناد  قرم  )که حرارت اشیای موردنظر را تشایی  میم هستند: تصاویر مادوندر پی اطالعات دیگری ه

کنناد . بارخالف تصاویربرداری ها فاراهم میو تصاویر رادار )که اطالعااتی را درباارۀ ادساام و سااختمان

ان های راداری، در باارتواند در تاریکی هم عمل کند و ماهوارهقرم  میهای دیداری، فناوری مادونسامانه

 .(Sellers et al, 2004: 384-385)دهند کار خود ادامه میهم به

ه اطالعااات مربااوط بااه کاااساات  هاساایگنال یداسوساا، از نظامیااانیااموردن عاااتالاطیکاای دیگاار از 

 نی. چنکنندمی یآورگردی کموش هایرا از آزمایش یسنجمسافت و ری را از رادایکترونکال یهاتیمورأم

 ی چاهکدر درگیاری موشا ردیگا یشاورهاکاه کتشایی  دهناد  کنناد تااکمک میی به نظامیان اطالعات
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هاای داسوسای سایگنالی ممکان اسات اناواع . ماهوارهها چقادر اساتسامانهتوانایی این  اناتی دارند وکام

 .(Richelson, 2018: 98)سیم را رهگیری کنند گوناگون ارتباطات بی

 هاا نیا  بسایارماهواره اسات. ایان و ناوبری ،سنجزمان اب،یانکم یهاماهواره مدار میانی زمین، دایگاه

و به  حضور دارندجا در کدشمن  ینیروهاکه توان فهمید میها آن از طریق زیرا ؛نظامیان هستند دتودهرمو

 ،دهناد ررا هدف قارا خواهند نیروهای دشمننظامی می یه نیروهاکیهنگام ،دنگ لطو روند. درجا میک

 . چناینانادباارزش بسایار ها در زماان دناگایان ساامانه رو،؛ ازایاندارناد ای نیاازویژه انات دقیق وکبه ام

 یدقت و اثربیش یشور از م ایاک ردند و اینکمتحده ایجاد  روش مبارزات ایاات در ، انقالبییهایفناوری

همگاان در سراسار  یمتحاده بارا ایااات یابانکم سامانۀه کواقعیت  رغم اینمند شده است. بهبهره هاآن

، از بیم اینکه ممکان اسات ایااات متحاده دیگر یهارشوکاست، تعدادی از نیروهای نظامی  دهان رایگان

هساتند.  شاانخود بی باراییااانکم یهاهکایجااد شابدر پای  این سامانه را در زمان دناگ خااموش کناد،

 خاص خود باشند. روسایه ۀی منطقبرا یتریاب دقیقانکم سامانۀ ۀتوسع در پین است کمم ها، آنهمچنین

در ای تواناایی چناین از 2بیادوساامانۀ  چاین باا، ردهکسب کخود  1سگلونا رۀماهوا از طریقاین توانایی را 

هایی هکچناین شاب ۀتوساع حاالدر گیهم، و ژاپن ،اروپا ۀاتحادی و هند، ،است رمشی  برخوردا ایمنطقه

ه کاتوانناد هنگامیهاا مینظامی متنوعی است. ایان ماهواره یهاگاه ماهوارهیدا آهنگ، هستند. مدار زمین

 یآورگارد یهای متناوعرسنسو از طریقرا  یاطالعات بسیار سودمند ،گیرندشور قرار میک کباای سر ی

برای گرفتن  یان مناسبکم ر،اگرچه این مدا شوند. ها خیرهانکتوانند برای مدت طوانی به این مو می کنند

 از داسوسای مناساب اسات یو اناواع خاصا ک،موشا ۀثابت، هشدار اولی ا برای ارتباطاتام ،تصویر نیست

(Moltz, 2014: 126-128). 

 

 تسلیحات فضایی. 3

ه تسالیحات کا ای بار ایان نظرنادعاده. ارائه شده است «یتسلیحات فضای» های گوناگونی برایریفتع

مرباوط باه  هایساامانهتاا گرفتاه  هاااهوارهرد ملکاعم کننادۀی قطعهاپارازیت ازای حوزۀ گسترده ،یفضای

گیرند  را دربر می ،ای دنبشیضدماهواره هایسامانهو  یهمچون شاتل فضای ،گذشته

(Lambakis, 2001: 143)شاده بادانیم و حیلساتپایشفضاا را ازکاه شاود می سابباز فضاا ی تعریف . چنین

________________________________________________________________ 

1. Glonass 
2. Beidou 
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ه تنهاا کانناد کاساتدال مای یان دیگارگاریل. تحلشاودن میکممنا یی،سال  فضا ممنوعیتدرنتیجه بحث 

باه بایاد رسانندآسیب میها نند یا به آنکرا نابود می فضایی یهااییدار کیفی ی تصوره بهی کهاییورافن

منع سال   یی در راستایهامانیپبا اینکه  .(Krepon, 2003: 98) نظر گرفته شوندرد یتسلیحات فضای عنوان

ن ی. رونااد ایجاااد چناااسااتفضاا  باارمبتناای نظااارت مسااتل م هاا،نااه پیمانگوی اداارای اینولاا ،دارنااد وداود

 ازم اسات کاهشاورها نیسات و ک ۀیید همأه موردتک است یایجاد شفافیتمند و نیاز دشوار یهایمحدودیت

صاورت شااید درایان شود؛شورها ایجاد همۀ کبرای  ها یا اهرم فشارهایی همچون تحریم و سرزنش،انگی ه

 ودهاهردن کشان و فراهم ها برای تقویت نیروی نظامیش تسلیحات فضایی و استقرار آناز آزمای شورهاک

 بردارند.دست 

اناد از ، عبارتدناگذاریثیر مأتا هاشاورکلیحات فضاایی ست و استفاده از استقرار بر هبنیادینی ک ملعوا

 :اینکه

 یاهای مااهوارهساامانه ،حاالباااینند؛ پذیردر برابار حملاه و مداخلاه آسایب یطور ذاتابه هاهرماهوا 

 ؛پذیر باشندمتر آسیبک کهای طراحی شوند گونهبه توانندمی

  به فضا ی دیگر شورهاک یدسترس برای دلوگیری ازفضا  بریتنبتسلیحات م از تواندنمی کشوریهیچ

 ؛دسترسی به چنین قابلیتی را اف ایش دهدۀ تواند ه یناگرچه می استفاده کند؛

 ؛داشته باشدخود انحصار را در ه رحات ضدماهوایتسلر استقرا تواندنمی یرشوک چیه 

 های نظامی شور از م یتکه آن کنیست  امعناینبه ،بودن در استقرار تسلیحات فضاییکشور ین نیست

 .(Wright, Grego and Gronlund, 2005: 134-135)پایدار و مهمی برخوردار خواهد بود 

 هااهمچاون تعیاین ارتفااع ماهواره یبرای اهاداف از لی رهایی که دراختیار دارند، ،هارشوکاز  یبسیار 

 باشاند. تأثیرگاذارمهام  یهاتوانند در تیریب داراییمی این لی رها ؛ این درحالی است کهنندکمی استفاده

ساابب ثباات شاادن تصاااویر دهنااد و  را افاا ایش ریردابمودااود در تصااویر یهاساالیکتواننااد پمی هاااآن

 ،دارناد یه قادرت باااترکا یهاایر. لی شاوندهاا آن رییا آسیب دائمی به قابلیت تصویربردا رکاربردیغی

 می ن سوخت آن شاوند. اماا اقادامات متقابال نیا  انفجارسبب  ،ماهواره حدازردن بیشک توانند با گرممی

توانناد تاداخل ده مییاپیچ یمهای نظااهراز ماهوا ی، برخلمثا نعنوابه ؛اهش دهندکها را رتوانند اثر لی می

 ه نیا رمااهوا چارخش .شاوندلیا ر  یهااشاعه ها مانع اثرگذاریبستن دیافراگم داده و با را تشیی  ریلی 

 رناد،یپذانکام فضابهزمین لی، حمالتکطوربه اهش دهد.کپرقدرت را  یهارلی ی گرمایش اثرات تواندمی

 ,Richelson)بارای کشاورهای فضاایی داشاته باشاند  های زیاادیاثرات محدود و ه یناه ،اما ممکن است
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1999:125). 

 لحاظباه یالتکاناد، مشایافتهکمتار توساعه گروه دیگار  وبه د ه نسبتکفضا، بهفضات حایلست مورد رد

یاا  یشابدن مین کتوان یه میک. درحالیدودود دار بلمتقا و اقدامات بودن، مفیدۀ دانبی، دامنهای آسیب

آهناگ در مادار زمین احتماااً یعنوان ماهواره هدف قرار داد، چنین رفتااربه یمشابه اررا در مد یانفجار

حملاه  کبار اثار یا هک اییفضای یهارد. زبالهکراحتی آن را عملی توان بهار خواهد بود و نمیکآش امالًک

شاور مهاادم، ک یهااهراوحتای ماه ،ننادکه از آن مدار عبور مایک یهایهرماهوا ۀهم یبرا ،شوندیایجاد م

 و دارد یاییمیساوخت شای مقادار معینا بپرتاا نیااز باهر، ا لیا ب دادن ر. هدف قراکنندهایی ایجاد میخطر

 یفضاای یهاالاهبو ز ،نادکمای دهاد، هادف را منفجارافا ایش می چشمگیر ایگونههای مهادم را بهه ینه

 راراساتق اساتفاده و اماا ،ا وداود داردفضاباهتسلیحات فضا گوناگونی از انواع د. اگرچهکنایجاد می مضری

فضاا وداود دارد کاه سابب ایجااد بهۀ فضاملحل احتما ل،حانه است. بااینیدشوار و پره لحاظ فنی بهها آن

 .(Moltz 2011: 128)شود بار کمتری میهای فادعهخسارت

 کایترونیکهای الانهساام از طریاق تیاپاراز، ایجااد هااماهواره اناداختن ارک از یدیگر از اب ارهاکی ی

نمای ه را نابودرماهواازدمله اینکه  ؛دارد زیادی ایایم  ،و دریا است. این روش ،در فضا، هوا، زمین مستقر

نظامی علیه آن  گیرد و اقداممقابل قانون قرار نمی در ،دهدار را انجام میکه این کشوری ک ،جهینترد و ندک

تنهاا هار کشاوری، و  کاردهن شاور دیگار را ناابودیاک ک ۀهوارماا ی،شورک هیچوز، . تا امرشودانجام نمی

؛ شاودایجااد می کایترونیکصاورت الطاور معماول باهاست. تاداخل باه کردهرا آزمایش  خودش رۀماهوا

سایگنال منساجم را  کدریافت یا ،موردنظر ۀگنال ماهواریسمقابله با  از طریق هکشود می ی فرستادهگنالسی

ه کا ییهاهای تجاری و ماهوارهسامانه ت برزیپارا شود.سیگنال روی زمین میند و مانع دریافت کمیتل می

پیچیاده  ینظاام یارتباطاات یهاهراوماهاست، اما بر ثیرگذار أشوند، تپیش می یمشی  و ثابت انسکدر فر

نگیرناد ثیر پارازیات قارار أدهند و تحت تا انسکتغییر فر توانندمی هاسامانهاین  زیرا گذارد؛تأثیر میمتر ک

(Sadeh, 2002: 244). 

 

 یتدافع های. سامانه4

ن ا)البته بارای مهادما و ردیابی آسان مدارهای ثابت در سبب قرار گرفتنبه ،فضاییی هایدارایهرچند 

اگار رد. کافضایی محافظات  یهاسامانهاز این  گوناگونیهای روش توان بهمیپذیرند، اما آسیبپیشرفته ، 

زماین  یبار رو از حملاه نیسات، ۀباشاد، بایاد در مرحلا داشاته اعتمادیعات قابلاطال ،تهدیدمورد شورک

 )همچاوناسات مشیصی هدف قارار گرفتاه  یه دارایکشده باشد  کوکمش یشورکند. اگر کدلوگیری 
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ند. چنین اقادامی کت کاز رهگیری بتواند در مانور شر یب رگ  باید برای دلوگیر یاطالعات ارۀماهو کی

 ۀپایاهای زمینکموشا ۀدومحاد هادف را از رۀمااهوا باید شور تهدیدشدهک ؛ثر استؤم ،دموقع باشاگر به

 رهشاداسامانۀ  چنین . اگر  خارج کندهای ثابتی پرتاب شونداز سایت ویژه اگر قرار استبه)شور مهادم ک

 یاهرخواهاد توانسات از حماالت ضادماهوا یسایتشاده باهشور تهدیدکزودهنگامی ودود نداشته باشد، 

ایجاد اخاتالل  سببه رضدماهوا ۀوتاه باشد، اگر تهدید حملکدر برد. حتی اگر حمله پایه دان سالم بهزمین

شور مهادم کند، کرانه یپیشگ اقدامات انجام وادار بهدنظر را رمو شورکهای فضایی رقیب شود و در دارایی

 .(Moltz, 2014: 129) دست یافته استبه بیشی از اهداف خود 

 اهشکارا  یپذیرهاا آسایبآن کمکتوان با می هکودود دارد  سازوکارهایی هکدرحالی، عمجمورد

آزمایش رۀاوضدماه ک سامانۀی از سویالبته اگر  ؛باشد آمی تواند موفقیتاول می کشلی هنوز هم داد، اما

یاا شاده  آزماایش طور کامالباهه ک یاهردماهواض یهاسال  چنیناین درحالی است که  انجام شود. شده

 متحده، بیشترین ایاات یکی ضدبالستکد. دفاع موشند، ودود ندارناستقرار باشۀ آمادها تعداد زیادی از آن

، دفااع یکبالسات کبین مااهواره و موشا های مودودبا توده به تفاوتانده است. رعملیاتی را گذ شآزمای

ه به فضا کها آن یهاکالهکدارند و متفاوتی ی هاها و اندازهها، سرعتکتر است. موشسرسیت کیموش

قابالر، موداود در مادا یهااهرماهوا ،هساتند. همچناین هااتر از ماهوارهکوچاک مراتببه ،شوندحمل می

ه ایان امار کانناد کس مایکخاوبی مانعخورشید را به هستند و نور اغلب ب رگنی  و فضاپیماها  اندمشاهده

 .(Jones, 2011: 17) ندکتر میها را آسانهدف قرار دادن آن

 ثرترینؤما توانادیشاور، مک کیا یهاااز ماهواره دفااع برای« یدفاع غیرتهادم»اصطال   یارگیرکبه

ها گ یناه این ی،انادایکپ باین ، متیص  فضایی یلیها باشد. فماهواره برای دلوگیری از حمالت به راهبرد

سیاه بارای پوشااندن  یترش حراکاز رو ،ان مثالعنو)به بار و فریکان  1: تقسیم کرده استدسته  پنج به را

 یهابساتن دریچاه ،مثاال عناوانردن و محافظات )باهمقااوم کا  2مااهواره اساتفاده شاود ؛ ی قسمت بصار

ردن ساوخت کااضاافه  ،مثاال عنواندادن )به رمانو  3ماهواره برای محافظت در برابر لی ر ؛  ریتصویربردا

های تجااری یاا ساامانهاساتفاده از  ل،عناوان مثاا)به یو بازساز ی ونگاف  4ذخیره برای اقدامات احتمالی ؛ 

ندگی کپرا  5شود ؛ شوری حمله میکفضایی  یهاه به داراییکدن خدمات، زمانیکرن برای فراهم امتحد

هاای با رگ و و داایگ ینی آن باا ماهواره تادافعی کوچاک یاهرمااهوا کۀشاب کایجاد ی، عنوان مثال)به

 .(Johnson-Freese, 2007: 39) پذیریبمنظورۀ آسچند

، بنابراین ؛آماده نیست یااز تسلیحات ضدماهواره چشمگیریر یذخا یدارا یشورکهیچ ، حاضردرحال
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اثار بی یاقادامات تادافع باا انجاامهاا ه تسلیحات محادود آنک به این نکته توده داشته باشندمهادمان اگر 

 یهاساامانه دویاناه باهراین، حماالت تالفیبااف ون شاوند.رو میبهتودهی روقابل یندگرشوند، با بازدامی

توانند ساریع می ،هاسامانهپذیری این نندگی و آسیبک، با توده به شهنگام شروع درگیری مهادمان یزمین

تواند از طریق وساایل دنگ فضایی می فضایی، یهاسامانهم به یتقسم ۀت حملرننده باشند. درصوکو ویران

ن قساامت، یرتریپذآساایب ،دانناادفضااایی می یهاه قاادرتکااگونااه همان ،. درواقااعرخ دهااد نیاا  یدیگاار

. درمقاباال، شاامارندو کمگااران  نساابتاً ی،اهرضاادماهوا حاتلیتساا یهاسااامانههااای فضاااپایه نیسااتند. بیش

ابل حمالت اغلب در مق ی،های رادیویو سیگنال ی،ارتباطات یپرتاب، نودها یهاپایه، سایتزمین یهاررادا

 .(Moltz, 2014: 130)د رنیپذآسیب نی معمولی و ساده 

 

 هاقدرت یفضایی نظام یهاتوانایی. 5

هاای نسابتاً محادود  را ی )با قابلیتفضایهای برخی از سال و چین  ،متحده ایاات روسیه، تنها نونکتا

ه کااسات  ضدفضاایی قدرتمناد رابا ا کیا عنوانباهای هساتههای ساال  ،تثناسد ارموک . یاندتولید کرده

اساتفاده دیگر  یشورهاکفضایی  یهاداراییبرای حمله به  هاتوانند از آنمیی کای و موشهسته یشورهاک

 و شادندمتحده آزماایش می شوروی و ایاات توسطعصر فضا  در اوایل تنها ،ایهستههای سال نند. کمی

 دهنادیاداماه ما پایشازخاود را بایش یفضاای های هاای ساالآزمایش ،دو قدرت همچنان این نی  امروزه

(Moltz, 2014: 133). 

ی فضای ینظام هایاز رقابتی نوع متفاوتدهندۀ ، در مقایسه با دوران دنگ سرد، نشانامروز یهاپویایی

 ؛نندکمی متفاوت عملای گونهبهنه یزمدراین شورها؛ البته ک. چنین رقابتی درحال سرعت گرفتن استاست

نناد و برخای کمایمحدود ها نظامی و تقویت فناوری یهافعالیت ی ازبانیخود را به پشت ،نظامیان ملیی خبر

 آورند.روی می یبیش فضای ۀپره ینه و توسع یهابه برنامه ،دیگر

 
 امریکامتحده  ایاالت. 1-5

برناماه در  ترین، داامع ازدملاه روسایه و چاین)دیگاران  نسبت به ،متحده ایاات ینظام ییفضا ۀبرنام

د دار خاارج رمیلیااا 42متحااده ساااانه حاادود  ایاااات ،شرشاادهنتماطالعااات  پایااۀدهااان اساات. برسااطح 

، عادد 170 ،ردرمادای مودودفضااپیما 1000حادود ز ناد. اکاطالعاتی و نظامی در فضا مای یهافعالیت

 ایان کشاور اطالعااتی ی هاکرمتحده و م تش ایااترها توسط انیمی از آن کهنظامی هستند  یهاماهواره

 .(Sheehan, 2007: 43)شوند مینترل ک
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 نکتااۀ و دارد فضااایی های تاادافعی و تهااادمیسااامانهدر آزمااایش  اییطااوان پیشااینۀ ،متحااده ایاااات

 راهبردی تثبا از نگرانی و های بااه ینه یلدلبه، هامی از این فناوریکبسیار  ه تعدادکاست این  تودهقابل

ی اهساته کبالساتی یهاکهای تدافعی موشسامانهاند. مستقر و عملیاتی شده ،هاثر آنؤرد مکعمل ۀحاسبم و

 ،همگای ،هرضادماهوا ۀهواپایا دنبشای هایسال و  ،ای ضدماهوارههسته هایسال برای استفاده در فضا، 

 یشورهاکفضایی  یهایه داراییعل هاستفاد متحده برای تهادمی ایاات یهااند. تواناییآزمایش و رها شده

 از متحاده تش ایااترا هکنند کلگران تصور مییتحل ،های دوگانه محدود هستند. همچنیندیگر به توانایی

 ،اسات. همچناین رآهناگ نیا  اثرگاذامادار زمین ه بارک برخوردار استای ت ماهوارهیایجاد پاراز ییتوانا

ها، تشایی  گنالیاطالعاات سا همچاون تشایی ) یو مجها پیشرفته  یهاهرماهوا ،متحده ارتش ایاات

هاا از آن گونااگون یهااموریتأم یه باراکادارد   قرم مادون کو تشیی  موش، رادار، تشیی  بصری

یااب در تیباا موقع هدایتهای قابلسال از  نونکه تاکاست  یشورکتنها  ،متحده ند. ایااتکاستفاده می

باهرده تاا کان فضاایی را آزماایش یسرنشابدون یهواپیما ،متحده یااترده است. ارتش اکدنگ استفاده 

شناساایی نظاامی اساتفاده  کوچک، تجهی ات فضاپایه، یاا یهات و ماهوارهحمل تسلیحا یاز آن برا، ظاهر

در  پایاهنیزم هاایریاز رهگ ،ایااات متحاده کیتادافعی موشا یهابرناماه .(Weinberger, 2012: 5)کناد 

 یهاا. ایان تسالیحات قابلیتگیرنادرا دربار میمساتقر در دریاا  یاهتاا ناوشاکنگرفتاه فرنیا آاسکا و کالی

 .(Grego, 2012: 10) کار روندبهضدماهواره هم  هایسال عنوان توانند بهدارند و می ایدوگانه

 
 روسیه. 2-5

 ی نظاامی در طاولفضاای طوانی در عملیاات ایپیشینهه کاست  یر قدرتمند فضاییگباز نیدوم، روسیه

 دولات روسایه ،زوال گذاشاتندروباه 1990 ۀهاا در دهااز این قابلیت یه بسیارکیدرحال دنگ سرد دارد.

ضدماهواره، نااوبری  میصعود مستق سامانۀ ،هاقابلیت ها است. اینتوانایی برخی از این بازیابی اکنون در پی

و آبی رداربتصویر شناسایی، یها، ماهوارهاگونگون هایسیگنال دقیق، دستیابی به اطالعات یبندو زمان

ای ماداری را در طاول دناگ سارد آزماایش هرضدماهوا هایسال  ،وک. مسگیرندرا دربر میهواشناسی و

لی ری  اناتکام یاردا روسیه فضایی هم انجام داده است. امروزه های دیگرسال رده و این آزمایش را با ک

 از دناگ دوم این امکاناات، پایش تعدادی ازگفتنی است،  .ندکایجاد می ایماهواره یهاتیپاراز و است

اماا  ،ندازنادیب ارکااز  را امریکاایااب موقعیت ساامانۀبه عرا  فروخته شدند تاا  2003خلیج فارس در سال 

 یی تیریب شدند.امریکاتوسط نیروهای 

 وکامی را اف ایش دهد. مسفضایی نظ یهاه ینه که متعهد شد اشیدمهورریاست مسو رۀدو در پوتین
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همچاون ، فضاا ۀروسیه را در زمینا یهایتا توانایاست رده کن رپرتاب نظامی روسیه را مد یهاسایت اخیراً

 .(Richter and Murphy, 2004)بهبود بیشد  گذشته،

 
 دیگر یفضای یکشورها. 3-5

ها آنترین هبباتجر ،فرانسهه کفضایی نظامی دارند  یهافعالیت ،اروپا یآژانس فضای وعض رشوکچندین 

 شرطزیرا  اند؛انجام شدهددی برمبنای منافع ملی  ایگونهبه ی،لحاظ تارییبه ها. این فعالیتآیدشمار میبه

. داشاته باشانداهاداف غیرنظاامی  تنها ک،مشتر یهاه فعالیتاین است کاروپا  یفضای منشور آژانس یاصل

دور اساتفاده مای راه سانجش از ،نظامی و همچناین یشناسای عملیات یخود برا «اسپات» ۀاز ماهوار فرانسه

وضو  باااتر دارد.  با «هلیوس» نامهدو ماهواره ب طور مشترک ر همراه با آلمان )بهشوک این ،ند. همچنینک

 نیا  دهاد. آلمااناش اداماه میی هشادار زودهنگاام فضااپایهکموشا ساامانۀ ۀباه توساع فرانساه، برایناف ون

 ایساتگاهک یا اسات کاه ردهکا یعملیاات 1لاو اسار ۀبرنام در قالبقابلیت باا را  ر دارایرادا یهاهراوهما

 مدیترانه زۀحو رصد ررادا سامانۀرا برای ک وچکهای از ماهوارهی گروه ،زمینی هم در فرانسه دارند. ایتالیا

 ،کیوناان، بلژیا یهارشاوک .شوندفرانسه معاوضه می یآن با تصاویر نور ه اطالعاتاست کرده کعملیاتی 

. با توده به هستندچندملیتی ۀ فضاپای ریتصویربردا درحال تولید سامانۀدیگر کی یارکو اسپانیا با هم ،ایتالیا

از هاا داده یگذارکاراشاتمناابع و باهی آورگرد یبراک ملی، این تالش مشتر یهاسامانهباای  یهاه ینه

 ساامانۀ ،هاساتا نیا  مدتیا. بریتانشاودانجاام میهای زمینای یساتگاهملای و ا گونااگونهاای سیستم عامل

اسات.  یدر بیش نظامی فضای یارکرده و در تالش برای همک یاندازراه را «2نتایکاس»نظامی  یارتباطات

 آژاناس یشاورهاک، «گالیلاه» بیااتیموقع ساامانۀ بعضاو و در چاارچو یهاافشار دولت ۀجینت رد اخیراً

باه کاه درنظر دارناد  یاروپای یهاتشرند. ااهردکنظامی توافق  یهادر فعالیت یارکهم سر اروپا بر یفضای

گیری دقیقای داشاته باشاند و هادف یفضایی مجها  شاوند تاا بتوانناد ردیااب یهای تدافعی و تهادمسامانه

(Watts, 2011: 14-23) . 

ناد. کمایبسیار تالش  زمینهدراین توسعه یه فضایی نظامی شده است و براباشگا وارد یتازگبهنی  ن یچ

ی فضاای رۀماهواهای ضدۀ سامانهمهمی را در زمینی هاو آزمایش یگذارهیمارس، گذشته ۀدر دهر شوک این

ه قادر به ک کیوچک یهاماهوارهو ، یاهردنبشی ضدماهوا یهاسامانههمچون ی هایسامانه انجام داده است؛

________________________________________________________________ 

1. Sar-Lupe 
2. Skynet 
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هاای فضاایی تیریاب دارایی ساببه کاست  ایریانات لی کرای امدا همچنین ،انجام عملیات باشند. چین

 یاهای ضدماهوارهموریتأرا در م یترافتهیدنبشی توسعه یهافناوری ،2007در سال  این کشورشوند. می

و  یمعماول یارتباطاات یهااه ماهوارهکادهناد ان میکاهای خاردی و بومی به چاین امسامانه رد.کآزمایش 

 .(Lele, 2012: 43-44)ند کیاب را مسدود یتهای موقعگیرنده

 یمیارج فضای ای ازعمده که بیش دهدنشان میاخیر  یهاپرتابیل تحلوهی جت ها،برنامه این براف ون

در پای ن کاپ ل،حاانی. درعشودمربوط میشور کانی نظامی سنتی این یبپشت یبه گسترش توانای ،چین نظامی

هاای بارای دنگ ازم های فضااییییاروسیه و ایاات متحده برسد و دار به ی،توانای ظلحاه بهکاست  این

 و   داردکااش تمرشناساایی یهااماهواره ۀاناداز . چین بار گساترشدهدتوسعه را پیشرفته  مدرن و عملیات

هاای رادار توساعۀ ماهواره در پی ،شورک ای است. اینماهواره ریوضو  تصویربردا بهبود در پی ،همچنین

 .(Cheng, 2012: 67)آوری اطالعات الکترونیکی فضاپایه است و گرد ددید

ک یا ،احتماال زیاادباهکاه  کناداش را پیگیاری میدیای راهبارماهواره کۀشب عیسر ۀسعتوبرنامۀ چین 

 بر این نظرند کهارشناسان ک یخواهد داشت. برخ یکدداگانه برای استفاده در هدایت موش یسیگنال نظام

 یبتواند در مقابل برتاردرصورت درگیری بر سر منافع ملی بنیادینش، توانایی است تا  بسخواهان ک ،چین

شاده سبب دیگر در فضا،  یهاربراز پرل متحده ایااتس تر رواقع،د .ایستادگی کندمتحده  فضایی ایاات

 .(Watts, 2011: 5)باشد نظامی چین نداشته  یضعیفی از اهداف فضای ینیبپیشاست که 

بار  استی را نی  بارای تسالطیمشتاقانه اعالم و س ،تسلیحات فضاییۀ قبشروع مسا یخود را برا صدن قکپ

ی، تسالیحات فضاای حاوزۀهاا در ه اهاداف چینیکادهد نشان میمودود اما شواهد  است؛رده کفضا اتیاذ 

 ,Chang)ارد های تهاادمی محادود تمرکا  دهای بازدارنده و سامانهوسعۀ قابلیتو بیشتر بر ت بوده محدود

2009: 45-46). 

 ها پنهان نمانده است. در پای آزماایشآن یرقبا از دیداز فضا های پیشرو دهان ارتشۀ گسترد ۀاستفاد

رده کافضایی ایجااد  ۀپارچکگروه ی که یکرد ک، هند اعالم 2007چین در سال  یاهرماهواتسلیحات ضد

ی فضایی بارای اهاداف نظاام یهابیشتر از دارایی ۀاستفاد یهای ددید را براای از تالشه مجموعهاست ک

چاه از طریاق ، ای چاینحات ضادماهوارهیتسل ه با قابلیتک اندگفته یهند مقامات، . همچنیندهدانجام می

خواهند داشت. این اظهارات باا توداه  مطابقت ،پایهزمین یهارو چه از طریق لی  کیتدافعی موش یرهگیر

 چاالش باه با توداه .(Moltz, 2012: 48)است  «درآنبهاین»بازی تسلیحاتی  ۀنشان ،قهطپویایی فضایی من به

 ینظاامی اختصاصا یهااسامت سااخت ماهوارها بهخود ر یاکنون آژانس فضایی غیرنظامها، هند همنییچ
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 ارتش، ایان نیروهای بار در تاریخ هند،نیستین یبرای هر شاخه از نیروهای مسلح هند سو  داده است. برا

هناد منتشار نشاده اسات،  یفضاای ۀبوددا از یقایدقم و ارقاا رآما هکلیحارد نند.کت مییهدا ها راهرواماه

زیرا  ؛فضایی همراه باشد ۀبودد یبا اف ایش دورقم کماین کشور، دست تدافعی یهاه تالشکد راحتمال دا

 .(Sheehan, 2007: 42) تا با چین در رقابت باقی بماند کندمیهند تالش 

 ۀشاور در اواخار دهاکفضاایی اسات. ایان  یدر قلمرو نظاام نندگان اخیرکتکشر ازر دیگ کیی، ژاپن

 نیساتیننه از ژاپن پیشی گرفتاه باود  از یزمه دراینکشمالی )ۀ رکی کآزمایش موش نش بهکوا ، در1990

سبب اینبه ،لحا. بااین، خبر داداطالعات یآورگرد رۀماهوا ، یعنیشورشک ریتصویربردا ییشناسا سامانۀ

 رده بود، ایجاادمحدود کشورها را به اهداف غیرنظامی کفضایی  یهافعالیت ،1969سال  یقانون فضایکه 

ه کاای رسید. مسائلهنظر میی بهرضرو ،مدیریت این برنامه یبرا ابینهک ۀرخانیدب نظر زیردداگانه نهاد  کی

 تساالیحات نش بااه آزمااایشکاادر وا ی،پنااان ژارگااذاه قااانوند کااایاان بااو ،را برانگییاات تعجااب ناااظران

 . ایاندادند أیر 1969قانون به اصال  دند و راز فضا روی آو ینظام ۀاستفاد بیشتر به ،چین یاضدماهواره

 یه حتاکاردناد کاهداف نظامی اساتفاده شاود. مقاماات ژاپنای اعاالم  یاز فضا برا کهداد یادازه م، قانون

حات یتسال ساامانۀدو ، . ژاپندارندتدافعی  ی ماهیتهایسامانهین چن زیرا ؛تسلیحات فضایی هم مجاز هستند

فضاایی  یهایی را روی اشایاساامانهچناین  هرگا  رشاوکایان  دراختیار دارد. اگرچه ارتاش یاهرضدماهوا

 ،ژاپن یفضای عتنص .است این ماهواره برای چنین هدفی ایجاد شده ۀدیسیستم پیچ اما ،رده استکامتحان ن

 درحال تحقیق ژاپن، ت است. همچنینکاش درحال حرنظامی یفضای یهاتوانایی گسترش یسوبهشدت به

های خااردی اسات. کبارای شناساایی پرتااب موشا یامااهواره ۀهشدار اولی سامانۀ یاحتمال ۀتوسعدربارۀ 

، بودداه اسات یفضاای فنااوریعناوان رهبار حفاظ دایگااه خاود باه یشاور باراکاین  لکترین مشگرب 

(Pekkanen and Kallender-Umezu, 2010: 37-38). 

 

 جنگ فضاییوقوع  احتمال. 6

ه کاناد کایجااد  ای راآغاز شود و درگیاری یتنش بر سر مسائل زمین اف ایش تواند بامیی دنگ فضای

قادرت  کتبدیل شوند. یا یسرعت به اهداف مطلوبنند و بهکایفا در آن فضایی نقش مهمی را  یهادارایی

 ناابود در پایآهناگ هادف قارار دهاد و دشمن را در مدار زمین یهاهرماهوا ،ن استکممپیشرفته  یفضای

 یزیااد دارمقا هایی،هحملا ند. چنینکور کدشمن را  یحات دنبشی باشد تا نیروهایتسل توسط هاردن آنک

. زناداندامیخطار باههای دیگر را در همان مادار رشوی کماهایفضاپ سرعتو به نندکفضایی ایجاد می ۀزبال

ای هساته هایسال حمله با در پی ن است کمم ،به فضا دارد ریمتک یاکه اتکیافته مترتوسعهک رشوک کی



 1401 تابستانو  بهار، 2، شماره 10، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش                                         94

 دغیرفعاال یاا ناابو ،ننادکمنطقه عبور می ه از آنکرا  یهایماهواره ۀن است همکاین حمله مم اگرچه ؛باشد

 رشاوکپرتااب  یهاساایت باردن نیاز با ن اسات بااکامماست گرفته  ره در فضا هدف قراک ریشوک ند.ک

فضایی  یهااییردا .ند کپذیر متمرو پرتاب آسیب یهای فرمانده. این حمالت بر سایتکندتالفی  زمتجاو

در مادار ایجااد  یشتریفضایی ب یهازباله، قرار گیرند و درنتیجه ن است هدف ضدحمالتکشور ممک کی

و این امر باعاث  خواهد شدشور حمله کآن  پرتاب یهاسایتبه ، هاشروع این حملهمحض به خواهند شد.

وشاد کهر طرف مای زیرا ؛نترل خارج شودکدنگ از  ه ممکن استاین مرحل شود. درمی یتشدید درگیر

ناوع باه باا توداه ناد. ک اساتفادهغیرقابلش ند و فضا را برای حریفکاستفاده  یشتریانات بکتا از نیروها و ام

را نی  در پی داشاته  یای محدودهسته مبادات مکن است این نبرد،م، یدرگیرکاررفته در این بهتسلیحات 

راهای بارای  در پایناد تاا کدو طارف را مجباور مای نیا  هامیر و آسیبواف ایش مرگبراین، اف ون. باشد

-Bormann and Sheehan, 2009: 51)آورناد بار نمیاغلب نتایج معقولی به ،هااما دنگ ؛بس باشندآتش

53). 

های فضایی دشمن، پارازیت انداختن از زمین، هوا، و فضا بار اثر کردن سامانهلۀ مؤثر برای بییک وسی

پایاه، بارای ایجااد های زمینهاا، ساامانههای ماهوارۀ دشمن است. معمواً از میان ایان فناوریروی سیگنال

رای مساادود کااردن تاار و تأثیرگذارترنااد. اگرچااه معضاالی کااه کشااورها در تااالش باااثاارات مااوقتی، ارزان

هاای شاوند، ایان اسات کاه ارتشرو مییاب و ارتباطاتی در صاحنۀ نبارد باا آن روباههای موقعیتسیگنال

عنوان نمونه، ایاات اند تا حتی در چنین شرایط دشواری نی  به عملیات ادامه دهند؛ بهپیشرفته، آموزش دیده

یااب و ارتباطااتی را از طریاق های موقعیتسایگنال تواننادهایی را تولید کرده اسات کاه میمتحده، سامانه

هاای ضدفضاایی، گذاری بارای تولیاد فناوریوسایل ددید، از مسیر متفاوتی پیش کنند؛ بنابراین، سرمایه

کشاورها، سابب  فضاایی ارزشامند یهاداراییکه حمالت هماهنگ دشمن به شود. اینسادگی انجام نمیبه

حاال، بااین ، موضاوعی انکارناپاذیر اسات؛شاودمباارزه می کااراییکلای  کااهش دیدن و درنتیجه،آسیب 

نظامی مهام  یهای فضایسامانهحمله به  ،متحده . ایااتراهکاری اثرگذار است راستادراین نی بازدارندگی 

دقت درباارۀ خطار چناین ن کشور مهاادم بایاد باهبنابرای ؛داندای میاحتمالی دنگ هسته ساززمینهخود را 

 .(Johnson-Freese, 2007: 49-50)ی بیندیشد اقدامات

 یهااه حملاه باه داراییکااین موضوع بود  کدر ،سرد دنگ ۀدهندثبات یهااز ویژگییکی  ،درواقع

 ۀمرحلاه از حملانیساتین عنوان تواند بهدهنده و شناسایی میرهای هشداسامانههمچون  ایفضایی راهبردی

های نامهموافقتیید أهایی برای تسامانهنیاز به ودود چنین  سببچنین بهدلیل و هماینای تعبیر شود. بههسته
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نند و به کهایی حمله نسامانه گونهاین ه بهکردند ک، دو طرف توافق امریکالیحات میان شوروی و سنترل تک

ی در ذهان کاآیاا چناین در هکاایان اسات  پرساشاری نداشاته باشاند. اماا کادیگر کهای نظامی یماهواره

کارهای سیاسی و دیپلماتیک، خط وراستا، سازرهمینشورهای ددید فضایی نی  ودود دارد. دکدان رمدولت

 .(Bormann and Sheehan, 2009: 61)دهند تدافعی مهم دیگری را در فضا ارائه می

 

 نظامی فضایی یهاو سیاست . راهبردها7

 اناد. مناافعفضاایی رخ نداده رانگاروی یهااهناوز درگیری ،فضایی ینظام یهاباودود گسترش توانایی

 ی،خارد های فضاییبین بردن دارایی یا از ،عمدی، آسیب رساندن یارکی دستامعنبه کمدست ی،شیص

دهاد، رخ می انسکاه با اف ایش فرکت یپاراز حال، ایجادبااین ؛اندردهکعنوان محدودیتی قدرتمند عمل به

 دنبشی نیا  هایکارگیری سال به بر این نظرند کهبود. برخی ناپذیر خواهد گری آینده  یدر دنگ احتمال

تسالیحات  اش  تعادادیکدفااع موشا ۀبرنام حوزۀدر  امریکاد  شوری )بهکهرچند هیچ  است؛ر یناپذگری 

توانااد تعااداد می چااین تردیاادبیهای فضاااپایه دراختیااار ناادارد. سااامانهاسااتفاده علیااه ی افی و آماااده بااراکاا

نیا  روسیه  و دهد اف ایشماهواره هستند، ضد یدوگرهاوه مجه  به دستکخود را  کمتحر یهاکموش

توانند از ام دهد. اگر رهبران کشورهای دیگر نی  در این مسیر حرکت کنند، میاری را انجکتواند چنین می

 .(Grego, 2012: 14)ها پیروی کنند آن

 هکااین ؛دارد ی نیاازبیشاتر یالتحلوتج یاه به هکمعادله است  نیا یبیش پایان ی،نظام یاستس و راهبرد

باا  ابطاهر ساویهاا را بهنناد و چاه عاواملی آنیبنظاامی فضاایی را چگوناه میی هاافعالیت ۀآیند، هارشوک

پذیر است. تعاداد انکمدیریت آن ام کم،دستدهند. آیا پیشگیری از درگیری یا سو  می ی دیگرشورهاک

 شاان را پوشاشه اهاداف نظاامی و غیرنظامیکاخاود را  یی فضاایهاسیاسات ،شورهاکاز  شماریانگشت

را صاادر  ملای خاود یفضاای سیاست ،2010 لمتحده در سا تایاا .کننداعالم می یطور رسمدهند، بهمی

انداز چشم ،نیذاتی دفاع از خود در فضا  و همچن ید داشت )حقأکت این کشور ۀرد گذشتکه بر رویکرد ک

در  متحاده ه ایاااتکاباود  ایان اساسای وداود آورد. فارضباهالمللای بینفضایی  ۀدامعی را برا یددید

ناد و تسالیحاتی را کفضایی تحقیق می هایسال از  ایگستردهطیف  بارۀدر آینده در هابا تهدید یاروییرو

. ندکمستقر می ،دارند بیشتری گذاریثیرأت ی،ر فضاییناپذگری دلوگیری از درگیری ی برا ،ه معتقد استک

ند؛ پذیرآسایبی دیگار، هارشاوکشاان در مقابال حماالت فضایی یهاافضاایی و دارایی یشاورهاکتماام 

شاورها از ک ،حاالدرعاین. هاا هساتنددارایی از این پشتیبانی برای یراه در پیشورها کتمام  تقریباً، بنابراین

 .(Moltz, 2014: 140-141) ی دارنددنگ فضایی احتمالی آگاه کپیامدهای خطرنا
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های تهاادمی )همچاون برناماه یباا دلاوگیری از پیگیار ،دولاتکاه  بر ایان نظرناد امریکادر  منتقدان

 امریکاانظاامی ی فضای یم ایا هوشمند ، یدوگرهاودنبشی، دست ۀشندکه، رهگیر یلی ر فضاپا یهابرنامه

ی باید باه امنیات دساتهفضای یهاییمحافظت از دارا یبرا نی  بر این نظرند کهدیگر  یبرد. برخمی بیناز را 

توانایی بالقوه بارای  پایۀبر ،آینده در موردمتفاوتی را  دیدگاه بسیار امریکا،ت دفاع رروی آورد. وزا یدمع

هاا دیادگاه از تماام ملت رده است. اینکارائه  ،دلوگیری از درگیری راستایدر  یشورهای فضایکرهبری 

 نظاامی فضاایی لگاران اطالعااتیباه تحل کاهنند کجاد ی را ایکمشتر ین فضاییمجموعه قوان کهخواهد می

تر تشیی  دهناد. ائاتالف یاا اقادام آسانرا ش کبازیگران متجاوز یا سر ۀرمسئوانیغ اقدامات ،ادازه دهد

 یشاورهاکگیارد. بهتار اسات  شاکلدهاانی  کآزاد به میارا  مشاتر یاز دسترس پشتیبانیالمللی برای بین

را تقویت  روابط خود تا روی آورند گووبه گفت ،تسلیحات فضایی ۀتوسعاولویت دادن به  یدابه ی،فضای

 .(Dolman, 2012: 40)از بحران و درگیری میان این کشورها دلوگیری شود کنند و 

تسالیحات فضاایی باا  ۀنظاامی فضاایی و توساع یهابرناماه بارای ادارایه کا یهایرشوامید است که ک

شورها خودخواهانه که کدهد ئوانه را پذیرا شوند. تاریخ نشان میمس رفتار ، مفهومکنندمیدیگر رقابت کی

ه کادیدگاه  را زیر پا خواهند گذاشت. این نامه، توافقموقعیتی برایشان ایجاد شود رد و اگرکعمل خواهند 

منافع ا داشتن ها به آنک بودخواهد  برخوردار این م یتاز  ،نندک فعالیتصورت دمعی در فضا شورها بهک

را از  فاردیمنحصربه بتوانند دسترسی ایمنی به اطالعات ارزشمند داشته باشند و مشاهدات ک،می مشترنظا

نتارل کعنوان بیشی از تمام معاهادات به ،ایماهواره ۀعدم مداخل دست آورند. اصلهای فضاپایه بهدارایی

ایان امار  اماا ؛باقی مانده است 1972روسیه از سال او ایاات متحده یشورواتسلیحات میان ایاات متحده

و باازیگران نوظهاور فضاایی  ی،شاورهای اروپاایک نظامی میان چین، هند، اسرائیل، ژاپان، یبه روابط فضای

ددیاد فضاایی افا ایش  یشاورهاکرواباط میاان  و خطار را در ثباتیتعمیم داده نشده و همین امر بیدیگر 

 یهاایارکتسالیحات فضاایی ددیاد و تقویات همددی برای مهار توسعه و آزماایش  یهادهد. تالشمی

ه فضاا باه بعاد اینکا ویژهباه از ایجاد درگیری فضایی مفید خواهاد باود. برای دلوگیری راستاینادر نظامی

 ,Ehrenfreund, McKay, Rummel)های دهان تبادیل شاده اسات رشوکبرای رقابت میان تمام  یددید

Foing, Neal, Masson-Zwaan, Ansdell et al, 2012: 4). 

 

 یگیرجهیتن

 دربردارنادۀ ،حوزه دارد. این یبیشتر توده های نوظهور، ارزشفضایی، با توده به نگرانی نظامی ۀحوز

هاای ماهوارهروکثیار میکو ت ،و هواپایاه کمتحار یارتباطاتی ددید، لی رهاا یهاسامانه مجاورتی، عملیات
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 ایگوناهبه را هاتهدیاد تواند ایانه میکودود دارد  یبلنظامی متقا موارد، اقدامات یبرخ ر. داستنظارتی 

 امنیتای ۀحاوز دارناد. درنیاز اقدامات امنیت دمعی انجام به ی شورهای فضایک ،اهش دهد. همچنینکثر ؤم

هاای داده ریگذاکاشاتراو باه همااهنگیتواناد در نترنتای مساتقل مییو ا یاستفاده از مجامع علما ،نظامی

 ،میکاودر قارن بیسات فضاایی امنیتایۀ حوزۀ توسعی لکرطوند. بهکمهمی را ایفا  یننقش پشتیبا گوناگون،

بازیگران ددیدی را نیا   ،مربوط به فضای . فناوری نظامشده است هایبینو خوش هانگرانی خیبر ساززمینه

لت در مربوط به عدم دخا یهارفضا و پذیرش هنجا ه به حفظ امنیتکهستند  یشورهایکه کند کمعرفی می

 فضایی دنبشی توساط چاین و ایااات هایکارگیری سال به ای ندارند.عالقهدیگر بازیگران  یماهایفضاپ

که همۀ  ازم استشود و  یگیررد سببتواند در آینده ه میک است ایدهندهرهشدا نشانۀهمچون  ،متحده

 یارکاهم ،میسدگاه نئورئالید هتوده ب . هرچند باکننددلوگیری  چنین اقداماتیکشورهای فضایی از انجام 

هاای مهادم به داراییکشور  برای مقابله با آسیب رساندنهم تنها شورها ودود دارد و آنکمحدودی میان 

 اختصار گفته شد،ه بهک گونههای فضایی است. همانهای باای برنامهه ینه ،شور دیگر و همچنینکفضایی 

خواهناد و می اندمساتقل ایگوناههام بهآن ،فضایی نظامی خود یهاتقویت برنامه در پی یفضای یشورهاک

 ۀعرصا باه فضاا و ننادکمایری همچنان بر نظام خودیاری پافشا زیرا ؛های ملی خود را گسترش دهندبرنامه

تبدیل شده است.  ودههسب کو  ،نظامی ۀشورها در عرصک، تشدید رقابت میان ینمایبرای قدرت یددید

برای تشادید رقابات  یددید ، به مؤلفۀفرد و مدرنموقعیت و تسلیحات منحصربه تنبا دراختیار گذاش فضا

شاورهای کنترل و ایجاد محدودیت، درگیری میاان کاین روند بدون  ۀشورها تبدیل شده است. ادامکمیان 

 شوری نیواهد بود.کهیچ  سوده بهکخواهد داشت  در پیرا  ،بار در فضااین ،فضایی
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