از ﺧﺮس آﺑﯽ روی ﻣﺎه ﺗﺎ ﺧﻮدروی ﺗﺴﻼ در
اﻋﻤﺎق ﻓﻀﺎ؛ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﺑﮕﻮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﺳﻘﻮط ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺑﺮﺷﯿﺖ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺎه روﯾﺎی اﺳﺮاﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺎه را ﺑﺮ ﺑﺎد داد اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮ و ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰاران ﺟﺎﻧﺪار ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﺮس
آﺑﯽ ﯾﺎ ُﮐﻨﺪرو ) (Tardigradeﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا از ﺳﻘﻮط ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده و ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎه ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی  ۵۸۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮﺷﯿﺖ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ( اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮏ ﻓﺎﻟﮑﻮن  ۹از ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﯿﭗ ﮐﺎﻧﺎورال ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺘﺎب ﺣﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.
ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺳﻮار ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ »واﯾﺮد«
ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ در ﮔﺰارﺷﯽ از آن ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ .ﺧﺮس ﻫﺎی آﺑﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺳﻠﻮل و
آرﺷﯿﻮی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ درون ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ
ﻣﺎه ﺣﺎﮐﯽ از ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن ﮐﭙﺴﻮل ﺣﺎوی اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪاران اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﺰاران

ﺟﺎﻧﺪار روی ﮐﺮه ﻣﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﻣﺤﻞ ﺳﻘﻮط ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺑﺮﺷﯿﺖ
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻮﺟﯽ از ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﺗﺮس را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﭼﺮا ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ

ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ آن
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮس ﻫﺎی آﺑﯽ وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع اﯾﻦ روﯾﺪاد ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ» .ﻟﯿﺰا ﭘﺮت«،

از اﻋﻀﺎی دﻓﺘﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻼ ،ﭼﺮﺧﻪ دﻣﺎﯾﯽ و ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﻣﺪﺗﯽ در ﻓﻀﺎ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺮس ﻫﺎی آﺑﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﻦ ﻓﻀﺎ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻧﺒﺮﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎری را
در ﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎه را ﻣﻤﻨﻮع ﻧﮑﺮده ﭼﻮن
اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن در آﻧﺠﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺧﺮس ﻫﺎی آﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد  Arch Missionﺑﻪ آرﺷﯿﻮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ آﻧﻬﺎ

اﯾﻦ ﺗﻐﺮ را از اﺳﺮاﻞ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،Nova Spivack .ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار Arch Mission
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﺪ:

ﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را از آﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻮن آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﺮات ﻟﺤﻈﻪ
آﺧﺮﯾﻦ روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ رﯾﺴﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻓﻀﺎ و اﺣﺘﻤﺎل ارﺳﺎل ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ
ارزش ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﻮال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﺗﻌﻦ ﻣﻘﺮرات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را دارد؟

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺧﺮس ﻫﺎی آﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎوم ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪاران زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در دﻣﺎی ﻣﻨﻬﺎی ۲۰۰
درﺟﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی  ۱۴۹درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ ﻓﺮو ﺑﺮدن ﺳﺮ و ﭘﺎ

ﺑﻪ درون ﺑﺪن ،وارد ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »زﯾﺴﺖ ﺗﻌﻮﯾﻘﯽ« ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت در زﯾﺴﺖ ﺗﻌﻮﯾﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آژاﻧﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺒﺎل ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن در ﻓﻀﺎ،
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه »ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ« را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
ارﺳﺎل ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی زﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺎرج از زﻣﯿﻦ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ Spivack .ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ  Arch Missionاز اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻣﺪرن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن  The Outer Space Treatyرا ﻫﻢ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻫﺪه در ﺳﺎل  ۱۹۶۷ﺑﯿﻦ  ۱۰۹ﮐﺸﻮر اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺮص و ﻣﺤﮑﻤﯽ را در
ﻣﻮرد اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻼح ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ
اﺗﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺷﮏ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ و از ﻓﻠﻮرﯾﺪا رواﻧﻪ
ﻓﻀﺎ ﺷﺪه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه »اداره ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻓﺪرال اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ« ) (FAAﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻫﻢ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ را رواﻧﻪ ﻓﻀﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۸ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Swarmﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻮاره  SpaceBEEرا
ﺗﻮﺳﻂ راﮐﺖ ﻫﻨﺪی  PSLVﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺳﺮ ﺑﺎز زده ﺑﻮد.در واﻗﻊ
ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی  SpaceBEEآن ﻗﺪر ﮐﻮﭼﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از زﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺪرال
ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ  Swarmرا  ۹۰۰ﻫﺰار دﻻر ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺸﺪار

داده ﺑﻮد ﻓﮑﺮ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را از ﺳﺮ ﺑﻪ در ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎﻫﻮاره SpaceBEE
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﻫﺸﺪار اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرآﻣﺪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد آﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ آﻧﻬﺎ راه دور زدن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺮاﺗﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﻧﺪ.

زﻣﺎن ﺗﻐﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ

ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﮐﺜﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎی آن روی ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی
اﻋﻤﺎق ﻓﻀﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎه ﻃﻠﺒﺘﺮ ﺷﺪه و
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ای را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ دﻧﯿﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺳﺮ دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻋﻤﺎق ﻓﻀﺎ ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ در دﺳﺖ دارد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ

ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﻮاره »ﺳﺘﺎره ﺑﺸﺮ«  Rocket Labو ﺑﺎﻟﻦ ﺻﺪ ﻓﻮﺗﯽ  Orbital Reflectorاﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﻫﺪف ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﻋﻠﻤﯽ رواﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج از زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮔﻢ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮد
اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﻫﻢ رودﺳﺘﺮی را در ﻓﻀﺎ رﻫﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

»ﻟﯿﻨﺪا ﺑﯿﻠﯿﻨﮕﺰ« ،از ﻣﺸﺎوران ﻧﺎﺳﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری را ﺗﺮس دوﻟﺖ از ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

ده ﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺮرات ﺣﺪاﻗﻠﯽ و آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﯿﻠﯿﻨﮕﺰ دارﻧﺪ» .اﻟﺴﺒﺚ ﻣﮕﯿﻠﺘﻮن« ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر رﯾﺰﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ در ﻓﻀﺎ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﻦ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد
را راﻫﯽ ﻣﻔﯿﺪ و درﺳﺖ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺎﻧﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺟﻤﺎع در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه ﺷﺪه و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  Outer Space Treatyرا ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﻦ
ﺣﻮزه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻋﺪم ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪون و
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺒﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

