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الزامات ساختاری و نهادی اولیه و ضروری
کشور برای تدوین قانون ملی فضایی

چكیده
وجود قانونی ملــي و جامع در حوزه فضایي یکی از الزمه های توســعه 
صنعت فضا در کشور و تضمین کننده توسعه فعالیت بخش های دولتی 
و خصوصی در این حوزه است. در کشور ما توسعه قابل مالحظه فناوری 
فضایی و سرریز به سایر فناوری ها، خرید ماهواره عملیاتی سنجشی و 
همچنین ماهواره مخابراتی عملیاتی از یک سو، گستردگی و پراکندگی 
فعالیت های حــوزه فضا بــدون تولی گری و تنظیم گری مشــخص و 
چالش های فرا روی بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر و با ســایر 
نهادهای متولی از سوی دیگر، سامان دهی و اصالح ساختار حوزه فضا را 

بسیار ضروری کرده است. 
در این گزارش اصول و الزامات ســاختاری و نهادی که باید در کشور ما 
پیش از تهیه قانون ملی فضا مدنظر قرار گیــرد از منظر پیش نیازهای 

بین المللی و ســاختارها و نهادهای ملی ارائه شده و عالوه بر  آن، بر این 
نکته که یکپارچگی قوانین و تسهیل شکل گیری زنجیره ارزش صنعت 
فضایی کشــور با ایجاد هماهنگی و همگرایی نهادهای متولی ضروری 

است نیز تأکید شده است. 
به نظر می رسد اصالحات ساختاری و نهادی مهم در این حوزه ازجمله 
تصمیم گیری درمورد عضویت یا عدم عضویت در معاهدات بین المللی، 
بهبود و ارتقای اختیارات سازمان فضایی و شفاف سازی نحوه تعامل با 
بخش دفاعی و تعیین سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های 
این حوزه را می توان در یک سناریو، پیش از تدوین قانون ملی فضا تعیین 
تکلیف کرد و در سناریوی دیگر، در قالب تدوین احکامی در همان قانون 

اعمال نمود.
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الزامات ساختاری و نهادی 
اولیه و ضروری کشور برای 
تدوین قانون ملی فضایی

خالصه مدیریتی

وجود قانونی ملي و جامــع در حوزه فضایي یکی از الزمه های توســعه صنعت فضا در کشــور و 
تضمین کننده توســعه فعالیت بخش های دولتی و خصوصی در این حوزه اســت. در کشــور ما 
توسعه قابل مالحظه فناوری فضایی و سرریز به سایر فناوری ها، خرید ماهواره عملیاتی سنجشی 
و همچنین ماهواره مخابراتی عملیاتی از یک سو، گستردگی و پراکندگی فعالیت های حوزه فضا 
بدون تولی گری و تنظیم گری مشخص و چالش های فرا روی بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر 
و با سایر نهادهای متولی از سوی دیگر، ســامان دهی و اصالح ساختار حوزه فضا را بسیار ضروری 
کرده است. در این گزارش اصول و الزامات ساختاری و نهادی که باید در کشور ما پیش از تهیه قانون 
ملی فضا مدنظر قرار گیرد از منظر پیش نیازهای بین المللی و ساختارها و نهادهای ملی ارائه شده و 
عالوه بر  آن، بر این نکته که یکپارچگی قوانین و تسهیل شکل گیری زنجیره ارزش صنعت فضایی 

کشور با ایجاد هماهنگی و همگرایی نهادهای متولی ضروری است نیز تأکید شده است.
پیش نیازهای بین المللی شــامل تعییــن تکلیف عضویت یــا عدم عضویــت در معاهدات و 
کنوانسیون های بین المللی و خط ومشی همکاری های فضایی بین الدولی در قالب موافقت نامه های 
همکاری است. همچنین استقرار یک مرجع باالسری برای تبیین خط ومشی و رهیافت های 
مشترک بین الدولی و متناســب و همتراز با جایگاه سازمانی آژانس های فضایی سایر 
کشورها از جمله مهم ترین این موارد است.البته به نظر می رسد تعیین خط و مشی این حوزه باید 
در سطوح عالی مملکتی صورت پذیرد یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی 

نیز برسد.
بررسی ساختارها و نهادهای ملی نشان داده اســت که تنظیم گری این حوزه توسط شورای عالی 
فضایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان فضایی ایران انجام می شود. همچنین از طرفی 
بر اساس ماده )۱۲( اساسنامه شورای عالی فضایی، »وظایف و اختیارات شورا شامل محدوده وظایف 
و اختیارات نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
نمی شود«. سازمان فضایی ایران هرچند در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رشد چشمگیر اعتبارات 
پیش بینی شده روبرو اســت، اما باید دید آیا در قالب یک ســازمان وزارتخانه ای دارای اختیارات 
مناسب و قادر به ایجاد تحول و مدیریت منابع می باشد یا خیر. عالوه بر آن، حدود و ثغور دخالت 
و مشارکت فعالیت های بخش خصوصی در این عرصه از جمله مسائلی است که باید در مورد آن 
رویکرد شفافی اتخاذ کرد. به نظر می رسد اصالحات ساختاری و نهادی مهم در این حوزه ازجمله 
تصمیم گیری درمورد عضویت یا عدم عضویت در معاهدات بین المللی، بهبود و ارتقای اختیارات 
سازمان فضایی و شفاف سازی نحوه تعامل با بخش دفاعی و تعیین سطح مشارکت بخش خصوصی 
در فعالیت های این حوزه را می توان در یک سناریو، پیش از تدوین قانون ملی فضا تعیین تکلیف 

کرد و در سناریوی دیگر، در قالب تدوین احکامی در همان قانون اعمال نمود.
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مقدمه
از دهه ۱95۰ میالدی و با پرتاب نخستین ماهواره به مدار زمین توسط روسیه، کشورهای 
جهان وارد عصر تازه ای از فناوری فضایی شدند و لزوم و اهمیت شناخت فضای مأورای جو 
باعث شد تا اکتشافات فضایی جزء الینفک حوزه های راهبردی آنان برای پیشرفت و بعضاً 
افزایش اقتدار، غرور ملی و همچنین خودباوری قلم داد شود]Lai 2021[. امروزه توسعه 
صنعت هوافضا و خصوصاً بخش فضایی، یکی از مأموریت  ها و راهبردهای کلیدی کشورهای 
توسعه یافته و درحال توسعه به شمار می رود که به همین دلیل سهم قابل توجهی از بودجه 
عمومی  خود را بدیــن منظور اختصــاص می دهنــد] OECD, 2021[. ذکر این نکته 
ضروریست که سیاست کشورهای پیشرو توسعه زیست بوم صنعت فضایی است که در آن 
تقویت رویکرد تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است. مطابق بررسی های صورت گرفته در 
این خصوص برنامه ریزی های کشورهای مذکور نمایانگر اراده کشورها بر رشد سهم اقتصاد 
فضا از تولید ناخالص داخلی بوده و صنعت فضایی با رویکرد تجاری جزء پربازده ترین صنایع 
از لحاظ نسبت ارزش افزوده به سرمایه و همچنین نسبت ارزش افزوده به نیروی کار می باشد.

با آغاز عصر فضا کشورها به ایجاد قوانینی برای استفاده از فضای ماورا جو نیاز پیدا کردند. در 
آن زمان، کشورها به این نکته آگاه بودند که حوزه فضایی در صورت قانونمند نبودن ممکن 
است پیامدهای ســنگینی به بار بیاورد )به عنوان مثال، در هنگام پرتاب ناموفق یک 
شی فضایی یا پس از ورود به جو(. همچنین این نگرانی وجود داشت که ممکن است 
کشورهای معدودی در پی تصاحب اجرام آسمانی مانند ماه باشند و مانع دسترسی 
سایر کشورها شوند؛ نگرانی دیگر تنش های نظامی میان کشورها بود که می توانست با 
 .]Kaiser-Mejía ,2020[ابعاد غیرقابل پیش بینی به فضای ماورای جو تسری یابد
جامعه بین الملل در دوره جنگ سرد تمایلی به استفاده از فضا جهت اهداف نظامی 
توسط شوروری و امریکا نداشت. در واقع فورا این فرض شکل گرفت که فضای ماورا جو 
فقط برای اهداف صلح آمیز و علمی استفاده شود. در واقع این تصمیم که فعالیت ها و 
سفرهای فضایی ریشه در اکتشافات علمی دارد زمینه را  برای توسعه قانون فضای ماورا 
جو در آینده و محدود کردن جنگ سرد در فضا فراهم کرد]Lai, 2021[. به مرورزمان 
با توسعه و ارتقاي فعالیت های پیچیده فضایي، افزایش سرمایه گذاري، مشارکت رو 
به رشد بخش خصوصي و تمایل کشورها به همکاري با یکدیگر در زمینه فعالیت های 
فضایي، درك وسیع تری از منافع بالقوه حاصل از کاوش و استفاده از فضاي ماورأ جو شکل 
گرفت و همین امر نیاز براي قانونمند نمودن فعالیت هاي فضایي را بیش از پیش ایجاد کرد. با 
مطالعه وضعیت قانون ملي فضا در بسیاري از کشورها به وضوح مي توان دریافت که این قانون 
از ابتدای فعالیت هاي فضایی به صورت یک مطالبه طبیعي مطرح نشده، بلکه به مرور و با توجه 
 .]Von Der Dunk,1998[به احساس نیاز به وجود چنین قانونی تهیه و تصویب شده است
فعالیت هاي فضایي امروزه با توجه به سرریز علم و فناوری های پیشرفته ازجمله ضرورت هاي 
توسعه کشورها به شمار مي رود و کشــورهای فاقد سیاستگذاري هاي مشخص و شفاف در 
حوزه فضا توسعه خود در این حوزه را با محدودیت مواجه می سازند]Hobe,2006[. عالوه 
بر آن امروزه اهمیت فضا در ایجاد بازدارندگی و کاربرد آن در تسلیحات نظامی نیز غیرقابل 

انکار است.
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الزامات ساختاری و نهادی 
اولیه و ضروری کشور برای 
تدوین قانون ملی فضایی

قانون فضای ماورای جو حوزه ای از حقوق است که مشتمل بر قوانین ملی و بین المللی حاکم 
بر فعالیت های فضای ماورا جو است. این قانون را می توان به عنوان یک قانون اجرایی و 
حاکم بر فعالیت های فضایی توصیف کرد. اصطالح »قانون فضایی« اغلب در ارتباط با 
قواعد، اصول و استانداردهای حقوق بین الملل می باشد که در پنج معاهده بین المللی فضایی 
سازمان ملل متحد ذکر شده است]Kim,2021[. قانون ملي فضایي را می توان یک مجموعه 
جامع مشتمل بر قوانین فضایي بین المللی و قوانین ملي به منظور هماهنگي و سازماندهی 
فعالیت های فضایي هر کشور تعریف کرد]Froehlich,2020[. کشورهاي پیشرو صاحب 
فناوري فضایي اکثراً قانون ملی فضا برای خود دارند و مدل مشترك اکثر آنها جایگاه بخش 
خصوصي به عنوان اپراتور فعالیت های فضایي و دولت به عنوان مالک و رگالتور )تنظیم گر( 
است. شایان ذکر است قانون ملي فضا با توجه به وابستگي آن به فناوری های نوین در زمره 

 .]Grimard,2012[قوانین به روز شونده است
تاکنون کشورهای آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، شیلی، چین، دانمارك، 
فنالند، فرانسه، آلمان، ژاپن، قزاقســتان، لوکزامبورگ، هلند، نیجریه، نروژ، فیلیپین، کره 
جنوبی، روسیه، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، اکراین، بریتانیا و ایاالت متحده امریکا قانون 
 UN Space[ملی فضایی خود را در دفتر امور فضایی ســازمان ملل متحد ثبت کرده اند

.]Affairs,2021
جمهوری اسالمی ایران نیز با توجه به این موضوع و با عنایت به موقعیت خاص ژئوپلیتیکی 
کشور و از آن مهمتر، در کانون توجه قرار داشتن ایران نزد کشورهای جهان، فرآیند کسب 
فناوری فضایی و دانش مرتبط با آن را به شکل منسجم پس از تأسیس سازمان فضایی در 
سال ۱۳۸۲ و فعالیت محدود و مستمر آن پس از جنگ تحمیلی آغاز کرد و هم اکنون به عنوان 
یکی از کشــورهای دارنده فناوری های طراحی تا پرتاب ماهواره در صنایع فضایی شناخته 
می شود. با توجه به پیشرفت قابل مالحظه جمهوری اسالمی ایران در حوزه فضا، نظام مند 
کردن این حوزه برای رشد و بالندگی کشور ضروری به نظر می رسد. در قوانین باالسري کشور 
ما علیرغم اینکه به توسعه همه جانبه و اســتفاده از ظرفیت های کشور در حوزه فضا تأکید 
شده، اما سازماندهی ســاختار فضایی به خوبی صورت نگرفته است و چالش های متعددی 
در مسیر توســعه فعالیت های فضایی و بهره برداری از آنها وجود دارد. به نظر می رسد ایجاد 
زیرساخت های قانونی در قالب یک قانون ملی برای فضا می تواند در رفع برخی تعارضات و 
شکل گیری یک فضای شفاف و قانونی در این حوزه مؤثر باشد]اعظمی،۱۳9۷[. قانون ملی فضا 
با وجود ابعاد بین المللی، به قوانین داخلی کشورها وابسته است و ساختارها و مدل حکمرانی 
 Von[کشورها نقش بسزایی در تنظیم   گری و تقسیم وظایف بین نقش آفرینان ایفا می کند
Der Dunk,1998[. از این رو الزم است پیش از تدوین این قانون برای کشور ما، ساختارهای 
نهادی و قانونی موجود که برای قانون ملی فضا مؤثر خواهد بود، بررسی شوند. گزارش حاضر 
با بررسی این ساختارها و نهادها، الزامات و اصول ساختاری که باید پیش از تدوین و تصویب 

قانون ملی فضا مدنظر قرار گیرد شناسایی و تشریح کرده است. 
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الزامات ساختاری و نهادی مورد نیاز برای تدوین قانون ملی فضا
الزامات ســاختاری و نهادی مورد نیاز برای تدوین قانون ملی فضا طی 
جلساتی با حضور نخبگان این حوزه در مرکز پژوهش های مجلس احصا 
شــده و در ادامه با مطالعه ادبیات این حوزه تکمیل شده اند.1 با توجه به 
اینکه قانون ملی فضا با توجه به ماهیت فضا که یک محیط مشترك بین المللی 
است، بیش از هر قانون دیگری ابعاد بین المللی دارد؛ لذا ترکیبی از قوانین 
بین المللی و رویکردهای ملی است.  از منظر بین المللی باید پیش نیازهایی 
همچون تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت در معاهدات و پیمان های 
بین المللی فضایی و یا موافقت نامه های همکاری بین الدولی را مدنظر قرار 
دهد]Hobe,2006[. رویکردهای ملی نیز دامنه شمول این قانون، نحوه 
تنظیم گری، مشارکت بازیگران بخش خصوصی و نوع تعامل با بخش های 
دفاعی را دربر می گیــرد]Grimard,2012[. هریک از این موضوعات از 
حیث وضعیت موجود، سوابق و بندهای قانونی مرتبط و موانع و چالش های 

پیش رو در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. 

1. پیش نیازهای بین  المللی
1-1. تعیین تكلیف عضویت یا عدم عضویت ایران در معاهدات/ 

پیمان های فضایی بین المللی
در شرایط کنونی و با توجه به خرید ماهواره عملیاتی سنجشی و 
همچنین ماهواره مخابراتی عملیاتی در ســال های آتی از جانب 
ایران، توجه به تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت در پیمان های 
بین المللی و فراهم آوردن شرایط دعاوی حقوقی در مواقع الزم با 
هدف حفظ منافع ملی، اهمیت قابل توجهی یافته است ]میرشمس 
و همــکاران،۱۳۸9[. در جدول ۱ به طور خالصه وضعیت پیوستن 

ایران به کنوانسیون های بین المللی بیان  شده است. 

۱. جلسه با مدیرکل امور بین الملل سازمان فضایی در خصوص پیش نویس قانون ملی فضا و موافقت نامه همکاری ایران و روسیه مورخ 99/10/24، جلسه بودجه اي با معاونت طرح و برنامه وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات- بخش فضايي مورخ 99/11/1، جلسه بررسي وضعیت زیست بوم فضايي كشور با مشارکت رئیس سازمان فضایی و بخش های خصوصی مورخ 99/11/15، جلسه 
شورای راهبردی بخش فضایی در خصوص رفع موانع توسعه بخش فضایی کشور با حضور ریاست سازمان فضایی ایران مورخ 1400/06/28، جلسه کارگروه توسعه فناوری فضایی و تجاری سازی 

مورخ 1400/07/20، جلسات بررسی پیش نویس قانون ملی فضا معاونت حقوقی و امورمجلس نیروهای مسلح 1400/08/19 و 1400/09/13.
2. Signature Only
3. Ratification, Acceptance, Approval, Accession or Succession

جدول 1. مواضع ایران در قبال معاهدات بین المللی در حوزه فضای مأورای جو
وضعيت ايراننام )عنوان اختصاري(سال صدوررديف

ل 
 مل

ان
زم

سا
ت 

دا
اه

مع
حد

مت

11967)OST( امضا2 معاهده فضاي ماوراء جو

21968)ARRA( )پذيرش3)با پيوستن(موافقت نامه امداد )نجات

31972)LIAB( )پذيرش )با پيوستن(پيمان تعهد )مسئوليت

41975)REG( امضا پيمان ثبت

51979)MOON( نيازمند بررسی و تصميم گيریموافقت نامه ماه

ت 
فقا

وا
ت

بط
رت

پذيرش )با پيوستن(پيمان منع جزئی آزمايش هسته ای )NTB(61963م

71974)BRS( نيازمند بررسی و تصميم گيریپيمان پخش برنامه های ماهواره ای

كار
هم

ی 
ها

ان 
زم

سا
ن   

يو
س

وان
كن

81971)ITSO( سازمان بين المللی ارتباطات ماهواره ای)پذيرش )با پيوستن

91971)INTR( نيازمند بررسی و تصميم گيریسازمان و سيستم بين المللی ارتباطات فضايی

101975)ESA( نيازمند بررسی و تصميم گيریآژانس فضايی اروپا

111976)ARB( نيازمند بررسی و تصميم گيریعرب ست

توافق همكاری و استفاده از فضای بيرونی برای استفاده صلح آميز 121976
)INTC(نيازمند بررسی و تصميم گيری

131976)IMSO( سازمان بين المللی ارتباطات موبايلی)پذيرش )با پيوستن

141982)EUTL( نيازمند بررسی و تصميم گيریيوتل ست

151983)EUM( نيازمند بررسی و تصميم گيریسازمان اروپايی بهره برداری از ماهواره های هواشناسی

161992)ITU( اتحاديه بين المللی مخابرات)پذيرش )با پيوستن

مأخذ: میرشمس و همکاران، ۱۳۸9.
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الزامات ساختاری و نهادی 
اولیه و ضروری کشور برای 
تدوین قانون ملی فضایی

با توجه به جدول فوق مشــاهده مي شــود که ایران از پنــج معاهده 
و توافقنامه هــای مصوب ســازمان ملــل متحد فقط »پیمــان تعهد 
)مسئولیت(« و »موافقت نامه امداد )نجات(« را پذیرفته است؛ »معاهده 
فضای ماوراء جو« و »پیمان ثبت« به امضای دولت رســیده اســت که 
به معنای رؤیت آن بدون تعهد پذیرش )تصویب مجلس( مي باشــد و 
»موافقت نامه ماه« نیز نیازمند بررســی و تصمیم گیری جهت پذیرش 
و پیوســتن است. عضویت در ســایر کنوانســیون ها نیز تنها منوط به 
کنوانسیون های مرتبط با مسائل ماهواره ای، مخابرات و موبایلی است و 

اقداماتی در رابطه با سایر امور فضایی اتخاذ نشده است.

2-1. تبیین الزامات موافقنامه های همكاری بین الدولی صلح آمیز 
فضایی میان ایران و سایر کشورها 

موافقتنامه های همکاری بین الدولی با هدف ایجاد و توســعه همکاری 
سودمند مشترك و برابر میان ایران و کشورهای متمایل به همکاری در 
استفاده و بهره برداری از فضای ماورا جو و همچنین استفاده کاربردی از 
تجهیزات و فناوری فضایی برای مقاصد صلح آمیز منعقد می شود. برای 
دستیابی به منافع حاصل از انعقاد این موافقتنامه ها باید برخی مشکالت 

ساختاری حوزه فضایی را رفع نمود؛ از جمله:
 نیاز به خط ومشــی های روشــن بــرای سیاســت های فضایی 
بین المللــی متناســب با منافــع و مصالح کشــور و بــا توجه به 
دســتورالعمل های اصلی برنامه های ملی فضایــی ایران و قوانین 

الزم االجرای جاری کشور.
  عدم تناسب جایگاه ســازمانی طرف قرارداد ایرانی و طرف خارجی 
از باب حیطه وظایــف و اختیارات؛ چرا که در مجامــع بین المللی این 

تولی گری معموالً بر عهده آژانس های فضایی است. 
در کشور ما متناظر با این نهاد، سازمان فضایی ایران ذیل وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات وجود دارد اما ماهیت و حیطه فعالیت آن متناسب با 
آنچه در سطح بین المللی به عنوان آژانس فضایی ایران۱ شناخته می شود 

نیست.۲
 کاهش اختیار عمل در تعامل با کشــورهایی که معاهدات فضایی را 
پذیرفته اند: در قراردادهای بین الدولی، با کشــورهایی که به معاهدات 
فضایی پیوسته اند، ممکن است از ایران درخواست شود که به معاهدات 
فضایی، مثاًل معاهده فضای ماورا جو، پایبند باشد. نتیجه این موضوع آن 
است که در صورت تصویب و اجرایی شدن این همکاری ها علیرغم اینکه 

ایران به طور رســمی برخی معاهدات را نپذیرفته، مجبور است به طور 
ضمنی به مفاد آن پایبند باشد.

به طور کلی باید گفت تعیین رویکرد و خط و مشی کشور برای پیوستن به 
این معاهدات و تعامالت بین المللی براساس مالحظات سیاسی، امنیتی، 
اجتماعی و اقتصادی اســت نه بروکراسی و شیوه اجرا و به نظر می رسد 
تعیین خط و مشی این حوزه باید در سطوح عالی مملکتی صورت پذیرد 

یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی نیز برسد.

2. دامنه شمول قانون
با توجه به نوین بودن موضوع قانون ملی فضا به واسطه به  روزشوندگی و 
وابستگی آن به فناوری، سرفصل های متنوعی در این قانون قابل طرح 
اســت که از جمله آن می توان به موضوعاتی همچون تعریف حوزه های 
فعالیت فضایی کشــور همچون ارتباطات ماهواره ای، سنجش  از دور، 
اکتشافات فضایی براساس نیازهای کشــور، حمایت از فعالیت بخش 
خصوصی، تأمین مالی، مشارکت و ســرمایه گذاری، بودجه ها و قوانین 
حمایتی از بخش خصوصــی، تعریف مرز فعالیت ســازمان ها، تعریف 
مدل مالکیت فضایی کشور، شفاف سازی حوزه فعالیت تجاری، انتقال و 
ایجاد فناوری، حقوق مالکیت فکري، تضمینات مالي، مقررات مربوط به 
بیمه، قواعد مربوط به ثبت و مسئولیت، حقوق حمل ونقل، حل وفصل 

اختالفات و غیره اشاره کرد.
با توجه به گستردگی دامنه موضوعات، در گام اول باید دامنه شمول این 
قانون از بعد میزان و ســطح فعالیت های فضایی مشخص شود. در این 
راستا، توجه به اسناد باالســری، مصالح ملی، اولویت ها و ظرفیت های 

ساختاری و نهادی کشور ضروری است. 

3. ساختار تنظیم  گری
در صورت اعمال سیاســت یکپارچه ســازی و همسوســازی تمامی 
فعالیت های فضایی کشور، ســاختار تنظیم گری این حوزه و کارآمدی 
آن اهمیت زیــادی می یابد. یکــی از مهم ترین چالش ها در ســاختار 
تنظیم گری    ، کارآمدی و ایفای موثر نقش هماهنگ سازی نهاد تصمیم گیر 
و سیاستگذار کالن بخش فضایی کشور اســت. در این بخش، ساختار 
تنظیم گری حوزه فضایی کشــور از منظر مأموریت هایی که بر اساس 
اسناد کالن تدوین شده و نحوه چینش ساختارهای اصلی تنظیم گر در 

کشورما و سایر کشورها بررسی شده است.

1. Iranian Space Agency) ISA(

۲. آژانس دولتی فضایی یک سازمان پایدار یا نیمه پایدار در بدنه تشکیالت حاکمیتی )دولت( است که مسئول انجام تمام وظایف مشخص شده این 
بخش است. یک آژانس فضایی عموماً از سمت معاونت یا وزارت و یا دیگر بخش های بدنه اصلی حکومت متمایز است؛ وظایف آن معمواًل اجرایی است 

و از ویژگی های بارز آن، قدرت استقالل نسبتًا باال و تعامالت بعضًا بیشتر با حوزه سیاست خارجی و امور مرتبط با خارج از کشور است. همچنین از 

دیگر ویژگی های یک آژانس فضایی نیز می توان به گزارش دهی مقام مسئول آژانس تنها به باالترین مقام اجرایی کشور که عمومًا ریاست جمهوری 

است، اشاره کرد.
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1-3. جایگاه تنظیم گری بخش فضایی کشور به فراخور اهداف و 
برنامه های کالن ملی

بررســی این موضوع از دو زاویه »مأموریت های محوری بخش فضایی 
کشور با عنایت به اسناد باالدستی« و »نحوه چینش و طراحی ساختار 

نهاد تنظیم گری در جهان و کشور ایران« بررسی شده است.

1-1-3. مأموریت های محوری بخش فضایی کشور با عنایت به 
اسناد باالدستی

در اسناد باالدستی، بخش هوافضا از اهمیت ویژه ای برخوردار است که 
از جمله این موارد می توان به سند چشــم انداز ۲۰ ساله )افق ۱۴۰۴(، 
سیاســت های کلی برنامه ششــم توسعه، سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتی، سیاست های کلی علم و فناوری، سند نقشه جامع علمي کشور 

و سند جامع توسعه هوافضا اشاره کرد.

الف سندچشم انداز و سیاست های کلی کشور

اسناد راهبردی کالن کشور بر موضوع اقتدارآفرینی در حوزه فناوری، 
خصوصاْ فناوری های پیشــرفته تأکیــد دارد. حوزه فضایــی نیز ذیل 
فناوری های پیشرفته به شمار می رود اگرچه صریحاً در این اسناد به این 

حوزه اشاره ای نشده است.
 در اهداف و افق »سند چشم انداز ۲۰ ســاله جمهوري اسالمي ایران« 
دستیابي به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه  آسیای 
جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و 
مستمر اقتصادی، ارتقاي نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال 

کامل لحاظ شده است.
 همچنین در سیاست های کلی کشــور نظیر »سیاست های کلی علم و 
فناوری« و »سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی« به تبدیل ایران به قطب 
علمی و فناوری جهان اسالم و دستیابی به علوم و فناوری های پیشرفته 
با سیاســتگذاری و برنامه ریزی ویژه و پیشــتازي اقتصاد دانش بنیان، 
پیاده سازی و اجراي نقشه جامع علمي کشور تأکید شده است. عالوه بر 
آن مقام معظم رهبری در منویات خود به توسعه فناوری فضایی کشور 

تأکید داشته اند۱۲. 

ب سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

  بند »۲۸«: »اولویت دادن به حوزه هــای راهبردی صنعتی )از قبیل 

صنایع نفت، گاز، پتروشــیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، 
فناوری اطالعات  و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی( و افزایش 

ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته در آنها«.

ج قانون برنامه ششم توسعه کشور

بر اســاس ماده )۴۰( قانون برنامه ششم توســعه، دولت موظف است 
به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوری های نوین 

در زمینه مذکور اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف( بسترســازی و حمایت الزم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت ها 
و صنایع مرتبط با طراحی، ســاخت، آزمایش، پرتاب و بهره برداری از 

سامانه های فضایی، ماهواره، ماهواره بر و ایستگاه های زمینی؛
ب( حفظ و نگهداری از موقعیت های مداری متعلق به جمهوری اسالمی 
ایران و پیش بینی تمهیــدات الزم برای ایجاد زیرســاخت ها و اجرای 

طرح های )پروژه های( ماهواره ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده.

د سند نقشه جامع علمي کشور

در سند نقشه جامع علمي کشور فناوري هوافضا در اولویت »الف« قرار 
گرفته است و در بند »9« از بخش اهـداف بخشـی نظـام علـم، فنـاوری 
و نوآوری کشور همان سند »کســب دانش طراحي و ساخت نیروگاه 
هسته اي، دســتیابي به دانش انرژي گداخت و دســتیابي به فناوري 
اعزام انسان به فضا و کسب دانش طراحي و ساخت و پرتاب ماهواره به 
مدار زمین آهنگ )GEO(، با مشــارکت جهان اسالم و همکاري هاي 

بین المللي« لحاظ شده است.

هـ سند جامع توسعه هوافضا

این سند مصوب سال ۱۳9۱ شورای عالی انقالب فرهنگی است و اهداف 
و ماموریت هایی از جمله دستیابی به جایگاه اول منطقه در تسخیر فضا با 
استفاده از توانمندی دانشگاه ها و مراکز علمیـ  پژوهشی کشور، طراحی، 
ساخت، پرتاب و بهره برداری از ماهواره ها، حمایت از خصوصی سازی، 
حمایت از پژوهش های بنیادین و مواردی از این دست را به صورت کلی 

تعریف کرده است.
شایان ذکر است این سند، ضمانت اجرایی کافی نداشته است و به دلیل 
محتوای کیفی و بسیار کلی، تا کنون قابل ارزیابی و رصد مناسبی نبوده 

است.

۱. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳99 در ارتباط تصویری با هفت مجموعه ی تولیدی در هفت نقطه  کشور به اقدام اخیر متخصصان کشورمان در پرتاب ماهواره ی نور با استفاده از 
پرتاب گر قاصد، اشاره کردند و آن را نشانه ی توانایی جوانان ایرانی و روحیه ی ابتکار و خالقیتی موجود در کشور دانستند. ایشان با تأکید بر اهمیت جهش کیفی در کنار جهش کّمی، موضوع افزایش امید به کار و تالش را در کشور 
بسیار مهم خواندند و گفتند: متأسفانه عده ای در کشور به طور دائم می گویند »نمی شــود و نمی توانیم« در حالی که »می توانیم« و دلیل آن هم این است که ما وقتی می توانیم یک ماهواره بر را با سرعت ۷5۰۰ متر بر ثانیه به فضا 
پرتاب کنیم و ماهواره را در مدار قرار دهیم، و یا در صنایع دفاعی، آن پیشرفت های بزرگ را داشته ایم، پس در تولید هم می توانیم به جهش دست پیدا کنیم. رهبر انقالب اسالمی افزودند: آن ذهن و فکری که می تواند ماهواره را تولید 
کند و چند صباح دیگر برای ارسال ماهواره در مدار ۳۶ هزار کیلومتری هدف گذاری کند، قطعاً چنین روحیه  ابتکار و خالقیتی برای تولید خودرو با مصرف 5 لیتر بنزین در یکصد کیلومتر و در دیگر بخش های تولید نیز وجود دارد.
2.https//:farsi.khamenei.ir/news-content?id45503=
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2-3. نحوه چینش و طراحی ســاختار نهاد تنظیم گری بخش 
فضایی در دنیا و ایران

1-2-3. نهاد تنظیم گری در کشورهای مختلف
نحوه چینش و طراحی ساختار سازمانی نهادهای مرتبط با مباحث 
فضایی در کشورهای گوناگون به فراخور سیستم حکومتی هر کشور 
و مهمتر از آن، مأموریت اصلی هر یــک از آنها برای ورود به مباحث 

 .]Freeland 2004[فضایی متفاوت است
تشکیالت مرتبط با امور هوافضا و به ویژه فضایی در کشورهای جهان 
در قالب ســازمان، آژانس ملی، مرکز، مؤسســه و کمیته، به انجام 
فعالیت های این حوزه می پردازند.  از این منظر تعداد کشــورهای 
دارای تشــکیالت فضایــی که عضــو کمیته ســازمان ملل برای 
اســتفاده صلح آمیز از فضای مأورای جو موســوم به کوپوس نیز 

می باشند، عموماً به ســه دسته تقسیم می شوند:
کشــورهایی که دارای آژانس ملــی فضایی بــوده و زیر نظر  الف

رئیس جمهور یا باالترین مقام اجرایی کشور فعالیت می کنند. 
کشورهایی که با نگاه توسعه علمی و فناوری فعالیت کرده و در  ب

قالب یک سازمان یا مرکز زیرنظر وزارت علوم و تکنولوژی هستند. 
ج کشورهایی که با نگاه اقتصادی و کاربردهای فضایی فعالیت کرده 

و عموماً در قالب مرکز سنجش از دور و زیرنظر یک وزارتخانه اقتصادی و 
یا وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات هستند.

با مطالعه و بررســی های صورت گرفته از بیانیه مأموریت سازمان های 
فضایی پیشرو مشخص می شــود، مأموریت های محوری سازمان های 
 space UN[فضایی به طور عمده در سه سرفصل ذیل خالصه می شود

:]2021,affairs
  ایجاد غرور، اقتدارآفرینی و ارتقای امنیت ملی،

 توسعه اقتصادی،
 توسعه علم و فناوری.

هریک از ســازمان های فضایی کشورهای مختلف یک یا چند سرفصل 
از ســرفصل های فوق را به عنوان مأموریت)های(  محوری خود در نظر 
گرفته اند.  البتــه مأموریت هایی تحت عناوین توســعه همه جانبه یا 
مأموریت های مبتنی بــر دفاع ملی را نیز می تــوان در نظر گرفت که با 
بررسی عمیق تر، آنها را می توان به یکی از سه حوزه اصلی فوق ارتباط داد.
برای رسیدن به این مقصود، راهکاری که ازسوی برخی کشورهای پیشرو 
این عرصه برگرفته شده، پیش بینی ساختار و تشکیالت به اصطالح 
فرابخشی و جانمایی آن زیرنظر باالترین مقام سیاسی و یا اجرایی نظام 
حاکمیت ملی است.  در کشور ما نیز نظر به اسناد باالدستی، بحث اقتدار 
آفرینی تا کنون در اولویت قرار داشته و شاید بهتر باشد در بازنگری اسناد 
توسعه ای، از این پس با حفظ اولویت اقتدار آفرینی، بحث اقتصادی نیز 
پررنگ تر شود. جدول ۲ جایگاه ســاختاری سازمان ها یا آژانس های 

فضایی کشورهای مختلف را نشان می  دهد. 

جدول 2. سازمان های فضایی کشورهای پیشرو در حوزه فضا و مأموریت محوری و وضعیت قانون ملی فضا در آنها

سازمان/ كشور
جايگاه در ساختار حكومتمأموريت محوریآژانس فضايی

ثبت قانون ملی 
فضا در دفتر امور 
فضايی سازمان 

ملل متحد
منبع

اياالت متحده 
آمريكا

NASA حفظ جايگاه برتر
اياالت متحده

ذيل رياست جمهوری
)به عنوان يكی از اعضای كابينه دولت و 

مشاور ارشد رئيس جمهور(


 USC Title[
 51,2010; USC
]Title 35, 2011

ذيل نخست وزيریامنيت و غرور ملیRosCosMosروسيه
)به عنوان يكی از اعضای كابينه دولت(



 Act of Russian[
 Federation
Space Activi-

]ty,1992

امنيت ملیCNSAچين

ذيل سازمان علم،  فناوری و صنعت 
برای دفاع ملی  

)وابسته به وزارت صنعت و فناوری 
اطالعات(


 China’s Space[
]Activities, 2016

جمهوری 
اسالمی ايران

ISAذيل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتاقتدارآفرينی-
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سازمان/ كشور
جايگاه در ساختار حكومتمأموريت محوریآژانس فضايی

ثبت قانون ملی 
فضا در دفتر امور 
فضايی سازمان 

ملل متحد
منبع

UKSAبريتانيا
توسعه اقتصادی و 

تربيت نيروی انسانی 
كارآمد

ذيل وزارت كسب و كار، نوآوری و 
مهارت


 Britain Outer[

]Space Act,1986

ذيل وزارت اقتصاد و تكنولوژیتوسعه اقتصادیDLRآلمان

 Germany’s[
 space law Act,

]2016

ذيل نخست وزيرتوسعه اقتصادیSSAUاوكراين
)به عنوان يكی از اعضای كابينه دولت(



Space ac-[
 tivity law of

]Ukraine,1996

ذيل وزارت علم و فناوریتوسعه اقتصادیAEBبرزيل

Act of Bra-[
zilian Space-
]cLaw,1994

ذيل نخست وزيرتوسعه همه جانبهISROهند
-)به عنوان يكی از اعضای كابينه دولت(

 Indian Space[
Research Organ-

]isation, 2021

توسعه همه جانبهJAXAژاپن
زير نظر نخست وزير و وزرای كشور و 
ارتباطات و آموزش، فرهنگ، علم و 

فناوری


 Japan’s Space[
]Act,1969

2-2-3. نهادهای تنظیم گر بخش فضایی در کشور
در کشور ما شورای عالی فضایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دو 

تنظیم گر اصلی این حوزه هستند.  

 شورای عالی فضایی و حدود اختیارات قانونی آن
هیئت وزیران در جلســه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲5بنابه پیشــنهاد شماره 
101.48042 مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۴ ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
کشور و به استناد تبصره »۱« ماده )۸( قانون وظایف و اختیارات وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات - مصوب ۱۳۸۲ - اساسنامه شورای عالی 
فضایی را تصویب نمود که بر اســاس آن این شــورا یکــی از نهادهای 

تصمیم گیری این حوزه است. 
مواد )۱( تا )۳( سطح وظایف و اختیارات شورای عالی فضایی را مشخص 

کرده است.
ماده )1(: به منظور اســتفاده صلح آمیز از فضــای ماورای جو و 
فناوری های فضایی ، حفظ منافع ملی و بهره برداری  منسجم از علوم 
و فناوری های فضایی در جهت توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، علمی 
و فناوری کشور، شورای  عالی  فضایی که در این اساسنامه »شورا« 

نامیده می شود، تشکیل می شود.
ماده )2(: وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است :

الف سیاست گذاری برای استفاده از فناوری های فضایی در 

بخش های امنیتی و استفاده صلح آمیز از فضای  ماورای جو در 
چارچوب سیاســت های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات 

کشور.
سیاست گذاری ساخت ، پرتاب و استفاده از ماهواره های ملی  ب

تحقیقاتی در چارچوب سیاست های کلی نظام  با رعایت قوانین و 
مقررات کشور.

ج ایجاد هماهنگی الزم میان کلیه دستگاه های ذی ربط .

د ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه های بلندمدت و میان مدت 

مربوط به امــور فضایی به دســتگاه ها و ســازمان های  دولتی و 
غیردولتی برای طی مراحل قانونی .

هـ تصویب برنامه های بلندمدت و میان مدت در بخش فضایی 

کشور.
و هدایت و حمایت از فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی 

در امر استفاده بهینه از فضا.
ز ارائه پیشنهاد درخصوص خط  مشی همکاری های منطقه ای و 

بین المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسالمی 
ایران در مجامع یاد شده به هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی و 

در چارچوب  سیاست های کلی نظام .
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ماده )3(: »اعضای شورا عبارتند از: 
الف رئیس جمهور )رئیس (.

ب وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات .

ب وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری .

د وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح .

هـ وزیر امور خارجه .

و وزیر صنایع و معادن .

ز رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ح رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران .

ط رئیس سازمان فضایی ایران )دبیر(.

ی چهار نفر از افراد متخصص در زمینه های مختلف علوم و 

فنون فضایی «.
با وجودی که وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  نیز جزو اعضای شورای عالی 
فضایی در سیاست گذاری های حوزه فضایی هستند اما براساس 
ماده )۱۲( اساســنامه، »وظایف و اختیارات شورا شامل محدوده 
وظایف و اختیارات نیروهای مســلح جمهوری اســالمی ایران و 

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران نمی شود«.

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
عالوه بر این، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز بر اساس قانون 
وظایف و اختیارات این وزارتخانه مصوب ۱۳۸۲، تنظیم گری حوزه 
فرکانسی کشور و استفاده بهینه از مدارهای ماهواره ای را طبق ماده 
)۳( بر عهده دارد. همچنین به موجب مــواد )۸( و )9( این قانون، 
شورای عالی فضایی با شرح وظایف مشخص شکل گرفته است. در 
ماده )۱۴( این قانون نیز ســازمان صداوسیما و نیروهای مسلح از 

دامنه شمول این قانون خارج شده اند.

 سازمان فضایی ایران 
در ابتداي دولت دهم و در زماني که نهادهاي مختلفي در کشــور به 
صورت پراکنده فعالیت داشتند، براساس منویات مقام معظم رهبري 
درخصوص فعال سازي سازمان فضایي کشور، این سازمان از وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات به نهاد ریاست جمهوري انتقال یافت. 
براساس این طرح، پژوهشکده مهندسي جهاد کشاورزي شامل چهار 
مرکز در تهران و اصفهان و تبریز و شــیراز از وزارت جهاد کشاورزي، 
پژوهشگاه هوافضا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و مرکز تحقیقات 
فضایي از وزارت ارتباطات منفک شده و همگي به سازمان فضایي ملحق 
شدند؛ حکم رئیس سازمان فضایي مستقیماً توسط رئیس جمهور 
صادر شد و شوراي عالي فضایي به ریاست رئیس جمهور و عضویت 

چند وزیر و به دبیري رئیس سازمان فضایي ملزم به تشکیل جلسه 
گردید. سازمان فضایي در ترکیب جدید خود که بیش از ۱5۰۰ نیروي 
متخصص و محقق و ستادي داشت، تجدید ســازماندهي کرد. این 
سازمان در تشکیالت جدید به عنوان جایگاه حاکمیتي و سیاستگذاري 
و تخصیص بودجه و نظارت بر اجراي پروژه ها تبیین وظیفه شد. در 
همین زمان، یک پژوهشگاه جدید فضایي نیز با تعداد بیش از ۱۲۰۰ 
نیروي متخصص و ســتادي شــامل هفت پژوهشکده سیستمي و 
تخصصي در تهران و شهرهاي اصفهان، شیراز، تبریز و مازندران و یک 
گروه تخصصي حقوق فضا تشکیل شد. تصویب اساسنامه پژوهشگاه 
فضایي به مدت دو سال از سال ۱۳۸9 تا ۱۳9۱ طول کشید تا درنهایت 
به تصویب شوراي گسترش دانشــگاه ها در وزارت علوم رسید. این 
پژوهشکده ها شامل پژوهشکده فضایي با مأموریت ساخت و تولید 
ماهواره، پژوهشکده فضانوردي با مأموریت زیست فضا و اعزام انسان به 
فضا، پژوهشکده حمل ونقل فضایي با مأموریت انتقال و حمل ماهواره 
از مدار پایین به مدارات باالتر، پژوهشکده مواد، پژوهشکده مکانیک و 
سازه هاي فضایي، پژوهشکده رانشگرهاي فضایي، پژوهشکده کاربردها 
و خدمات فضایي هستند. سازمان فضایي عالوه بر استفاده از ظرفیت 
پژوهشگاه فضایي، توان علمي و تحقیقاتي دانشگاه هاي معتبر کشور 
را نیز در قالب واگذاري پروژه هاي طراحــي ماهواره به کار گرفت. در 
همین راستا چندین ماهواره تحقیقاتي شامل ماهواره شریف ست در 
دانشگاه صنعتي شریف، ماهواره آت ست در دانشگاه صنعتي امیرکبیر، 
ماهواره هاي نوید۱ و نوید۲ در دانشــگاه علم و صنعت و ماهواره هاي 

پارس۱ و پارس۲ در پژوهشگاه فضایي نیز به اجرا درآمدند.
در دولت یازدهم با توجه به وعده هاي وزیــر ارتباطات و فناوري 
اطالعات در جلســه رأي اعتماد، این وزارتخانه مجدداً ســازمان 
فضایي را با حدود ۳۰۰ نفر پرســنل به ذیل خــود بازگرداند که 
ســبب بالتکلیفي بیش از ۱۰۰۰ نفر پرسنل متخصص شاغل در 
پژوهشکده هاي حمل ونقل فضایي، پژوهشکده مواد، پژوهشکده 
مکانیک و پژوهشکده رانشگرهاي فضایي شد. پس از گذشت ۱۸ 
ماه وقفه، با مصوبه جدید شوراي عالي اداري در دي ماه ۱۳9۳، هر 
دو مجموعه سازمان فضایي و پژوهشگاه فضایي به وزارت ارتباطات  
و فناوري اطالعات منتقل شد و پژوهشکده فضانوردي از پژوهشگاه 
فضایي منتزع و به عنوان پژوهشگاه هوافضا به وزارت علوم انتقال 
یافت. در کنار این موارد، یک مرکز ملي فضا نیز در معاونت علمي و 
فناوري نهاد ریاست جمهوري تأسیس گردید و در قوانین بودجه 
ســال هاي ۱۳95 تا ۱۳9۷ ردیف بودجه مستقل داشت و پس از 
آن منحل شد. شایان ذکر اســت که با شروع به کار دولت یازدهم، 
اجراي ماده )۴( اساسنامه شوراي عالي فضایي۱ با مشکل قانوني 

مواجه شد. 

۱. ماده )۴(: دبیرخانه شورا در سازمان فضایی ایران ایجاد و تشکیالت ، نیروی انسانی و اعتبارات موردنیاز بارعایت تبصره »۲« ماده )۸( قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات - مصوب ۱۳۸۲ - درآن سازمان 
پیش بینی می شود.
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مشکل وجود دبیرخانه شورای عالی فضایی ذیل نهاد ریاست جمهوی 
بود که این مورد با انتقال دبیرخانه شــوراي عالي فضایي به سازمان 
فضایي ذیل وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات برطرف گردید. اما 
در این وضعیت رئیس سازمان فضایی ایران که در سطح معاون وزیر 
قرار داشــت، در جایگاه دبیر شــورای عالی فضایی قرار گرفت. ذکر 
این نکته حائز اهمیت است پس از اتمام دولت یازدهم و در آن زمان 
دوازدهم، حتی یک جلسه شورای عالی فضایی نیز تشکیل نشد. این 
در حالی است که طبق ماده )۷( اساســنامه، این شورا باید حداقل 
دو بار در ســال با ریاســت رئیس جمهور و در غیاب وی معاون اول 
رئیس جمهور تشکیل جلسه دهد و در صورت نیاز می تواند جلسات 
فوق العاده نیز برگزار کند. همچنین مطابق با ماده )۱۱( اساسنامه، 
دبیر شورا موظف اســت گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام  شده در 
مورد تصمیمات شورا را هر شــش ماه یک بار تهیه نماید. درمجموع 
تعداد جلسات برگزارشده از سوی شورای عالی فضایی از سال ۱۳۸۳ 
تاکنون جمعاً ۴ بار در خالل دولت  هاي هشتم، نهم، دهم و سیزدهم 
بوده است. نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم به 

ریاست رئیس جمهور در مورخ ۱۴۰۰/۰9/۰5 برگزار شد.
ســازمان فضایی ایران با وجود انتقال از نهاد ریاست جمهوري 
به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با افت قابل توجه تأمین 
مالی مواجه شــد و در آن گاهاً ردیف بودجه هــای مصوب نیز 
به طور کامل تخصیص داده نمی شــد که به نظر  می رسد عمده 
دلیل آن قطع بودجه تخصیص یافته از محل مازاد درآمدهای 
نفتی بوده اســت. شــایان ذکر اســت علیرغــم پیگیری های 
چندساله مرکز پژوهش های مجلس درخصوص اصالح بودجه 

بخش فضایی کشور، این مهم محقق نشد.
 یکی از مهم تریــن پیشــنهادهای مرکز پژوهش هــا تفکیک 
ردیف بودجه بخــش فضایی از ردیف متفرقه برنامه »توســعه 
زیرســاخت ها و خدمات کاربــردي ارتباطي و پایــه فضایي« 
ذیــل وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و انتقــال به 
ردیف هاي اعتبــارات هزینه اي و تملک دارایي ذیل ســازمان 
فضایي ایــران مندرج در پیوســت ۱ و ۴ الیحــه بودجه بوده 
اســت۱]اعظمی،۱۳9۸[. مجموع اعتبارات ســازمان فضایی 
ایران در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور بالغ بر رقم ۱۱,۴۳5 
میلیارد ریال پیش بینی شده که در مقایسه با قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ حدود ۱۳۳9 درصد افزایش داشــته است. بخش اعظم 
این اعتبار از محل برنامه »توســعه فناوري ها و خدمات ]فضا[ 

پایه و با ارزش افزوده« با مجموع ۴۱,۴۰۸ میلیارد ریال تأمین 
شده که بین سازمان فضایی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات تقسیم شده است و سهم سازمان فضایی از آن بالغ بر 

رقم ۱۱,۴۲۸ میلیارد ریال می باشد ]اعظمی،۱۴۰۰[.
گفتنی است در این گزارش به بررسی عملکرد سازمان در یک 
دوره زمانی و قبل از سال ۱۴۰۰ پرداخته شده و هنوز مشخص 
نیست تزریق بودجه به سازمان و رشــد بیش از هزار درصدی 
آن تا چه حد قادر خواهد بود کارایی سازمان را بهبود ببخشد؛ 
اما این نکته آشکار است که بر مســئولیت سازمان در رابطه با 
هزینه کرد مطلوب و تأثیرگذار آن خواهد افزود و قطعاً انتظارات 
را از عملکرد ســازمان باال خواهد برد و بایــد دید در قالب یک 
ســازمان وزارتخانه ای آیا قادر به ایجاد تحول می باشد یا خیر. 
نظر به ظرفیت اجرایی فعلی سازمان فضایی و با فرض تصویب 
قانون ملی فضایی که رکن توســعه اقتصادی با همه جوانب و 
متعلقات در آن رعایت شده باشــد، حتی اگر در آن بخش های 
دفاعی و غیر دفاعی به صورت مجزا و هماهنگ تفکیک شــده 
باشند و تعامل میان آنها نیز برقرار گردد، این ابهام اصلی هنوز 
وجود دارد که آیا ســازمان فضایی ایران ابزار قانونی و اجرایی 
مکفی جهت اجرای این قانون را دارا خواهــد بود؟ هر چند به 
موجب ســند جامع توسعه هوافضای کشور، ســازمان فضایی 
جمهوری اسالمی ایران مسئولیت مدیریت اجرای مأموریت ها، 
برنامه ها و مصوبات شورای عالی فضایی را با استفاده حداکثری 
از توان کلیه دستگاه ها، دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها، مؤسسات و 

مراکز دانش  بنیان و متخصصان بر عهده دارد. 
اما به نظر می رسد ماهیت غیرتوسعه ای سازمان فضایی ایران و 
در نتیجه محدودیت در اختیارات مرتبط با این ویژگی از یکسو 
و جایگاه سازمانی آن به عنوان یک دســتگاه زیر وزارتخانه ای 
از سویی دیگر، اجرای مسئولیت های تعریف شده برای آن، در 
حوزه توسعه اقتصادی و توســعه فناوری، را با چالش و یا عدم 

همکاری مطلوب سایر وزارتخانه ها مواجه سازد. 
ماهیت توســعه ای ســازمان ملی فضایی از این نظر حائز اهمیت 
است که سازمان های توسعه ای در واقع نقش حلقه جایگزین برای 
حلقه های خالی و مفقوده در زنجیره در حال حرکت توســعه ای 
اقتصادی و صنعتــی را دارند. بــه عبارت دیگر این ســازمان ها 
تسهیل کننده و تســریع کننده ارتباطات و عملیات در صنعت و 

اقتصاد می باشند.

۱. به عنوان مثال در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اعتبار هزینه  اي این ردیف معادل ۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال و تملک دارایي هاي سرمایه اي 5,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و مجموع ۶,۰۲۰,۰۰۰ میلیون 
ریال پیش بینی شده که شایان ذکر است این ردیف بودجه متفرقه به تنهایی حدود 9 برابر مجموع ردیف های بودجه ای سازمان فضایی ایران در سال ۱۴۰۰ است. گفتنی است در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
این ردیف از ذیل اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات کســر و به اعتبارات برنامه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان فضایی ایران تحت برنامه »توسعه فناوری ها و خدمات 

فضاپایه و با ارزش افزوده« اضافه گردید.
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الزامات ساختاری و نهادی 
اولیه و ضروری کشور برای 
تدوین قانون ملی فضایی

تسهیل فعالیت های صنعتی از طریق توســعه فناوری در کشور، 
شبکه ســازی و به هم رسانی کســب و کارها، توســعه مدیریت و 
منابع انسانی، توســعه صادرات، گسترش سرمایه گذاری و جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط ســازمان های توسعه ای 
صورت می گیرد و این می تواند در قوانین و مقررات و سیاست ها و 
رویه های دولتی شامل صدور مجوز تولید، ارائه مشوق هایی برای 
بخش های تولیدی، مشارکت دولت در سرمایه گذاری در برنامه های 
مشترك صنعتی و مشوق ها یا معافیت های مالیاتی مرتبط با توسعه 

صنعت تأثیرگذار و تسهیل کننده باشد]عطایي،۱۳9۲[. 

4. نحوه مشارکت بازیگران بخش خصوصی
یکی از اصول اساســی و اهداف اصلی در قانون ملی فضا، مشارکت 
و سرمایه گذاری بازیگران بخش خصوصی اســت. امروزه با توجه به 
هزینه های باالی حجم ســرمایه گذاری در بخــش فناوری فضایي 
خصوصاً حوزه زیرساخت های فضایي، وجود بازار نابالغ و ریسک باالی 
فعالیت های فضایي، بخش خصوصي با ورود به زنجیره ارزش جهاني و 
همکاری با موجودیت جهاني در رده های مختلف زنجیره ارزش بخشي 
از بازارهای فضایي را به دست مي آورد. در این راستا نقش حمایت دولتي 
به منظور توسعه همکاری های بین المللي و ورود شرکت های داخلي 
به بازارهای جهاني و جذب سرمایه گذاری مهم است. با وجود تأکید 
راهبردهای کالن حوزه فضایی بر حمایت از خصوصی سازی، توسعه 
و ارتقای فضای مناسب کســب وکار در چنین حوزه هایي نیازمند 

پیش بیني و تدارك تمهیدات قانوني است]گلرو،۱۳۸9[.
به جهت مشارکت بازیگران بخش خصوصی نیاز است ظرفیت های 
قانونی موجود در کشور نیز به روز شوند. به عنوان مثال در قانون 
»ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافــت از ماهواره« مصوب 
۱۳۷۳/۱۱/۲۳ مجلس شورای اسالمی و دستورالعمل اجرایی آن، 
مصوب ۱۳۷۴/۰۱/۰9 هیئت وزیران،۱۲رویکرد غالب قانونگذار در 
تدوین، منع کاربری تلویزیون ماهواره ای، استفاده مدیریت شده از 
شبکه های ماهواره ای و رقابت با آنها در راستای مقابله با تبلیغات 
تلویزیونی مغرضانه بیگانگان و رفع اثرات سوء برنامه های تلویزیونی 

مغایر با اصول فرهنگی کشور، بوده است. 
البته شایان ذکر است، در موضوع رسانه های ماهواره ای در قانون 

مذکور از ســال های نخســت دهه ۱۳۸۰ بهره برداری مدیریت 
شده از رســانه های ماهواره ای مورد توجه قرار گرفت که در ماده 
)۱۰۴( قانون برنامه چهارم توسعه ســازمان صدا و سیما موظف 
گردید مقدمات دریافت و پردازش شبکه های ماهواره ای در قالب 
شــبکه های تلویزیونی فراهم آورد. در رویکرد بعــدی که قانون 
برنامه پنجم توسعه عطف آن به شمار می رفت، دولت مکلف شد 
تا از شبکه ها و برنامه های رسانه ای همسو حمایت کند؛ به عبارت 
دیگر، این رویکرد مشی رقابت را با شــبکه های ماهواره ای تقریر 
کرد )ادیبان و محســنیان، ۱۳9۳(. در آخرین اقدام نیز شورای 
عالی امنیت ملی در سال ۱۳99 طی مصوبه شماره 55۰ ، تبلیغات 
محصوالت و خدمات داخلی را در شــبکه های ماهواره ای فارسی 

زبان ممنوع کرده است.
در کنار رویکردهای مبتنی بر منع کامل، مدارا با ماهواره ]رسانه[ 
همزمان با سیاســت منع و سیاســت پذیرش ماهواره و حمایت 
از رســانه های ماهواره ای همســو همزمان با سیاست منع طی 
دوره های گذشته )ادیبان و محسنیان، ۱۳9۳(، باید این نکته را 
خاطر نشــان کرد که امروزه فناوری ها و کاربردهای فناوری های 
فضاپایه در حوزه های مختلف گسترش یافته و صرفاً کاربردی به 
عنوان تلویزیون ماهواره ای ندارند. بسیاری از تجهیزاتی که حوزه 
مخابرات و ارتباطات ماهواره ای به کار گرفته می شود، مثال تجهیزات 
پزشکی از دور و سایر حوزه های ارتباطی در مناطق صعب العبور، 
کارکردشان مبتنی بر تجهیزات دریافت کننده از ماهواره می باشد 
که از لحاظ ابعاد حدوداً هم اندازه با دیش های تلویزیونی هستند 
اما ماهیت و کارایی آن ها کاماًل متفاوت است. این در حالی است که 
قانون »ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره« به طور 
عام به این حوزه پرداخته و وضعیت اینگونه تجهیزات غیر رسانه ای 
از نظر شمول این قانون مبهم است. شــایان ذکر است در صورت 
پیشنهاد هر گونه اقدام و تمهیدی برای اصالح این قانون باید این 
واقعیت را در نظر گرفت که مالحظات سیاسی و فرهنگی که منجر 

به وضع قانون مذکور شده بود کماکان موضوعیت دارد. 
سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های حوزه فضایی نیز 
یکی از چالش های این حوزه اســت و باید امکان مشارکت مؤثرتر 

بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش فضایی فراهم شود.
۱. قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ مجلس شورای اسالمی.

ماده )۱( - به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می باشد.
 ماده )۳( - وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطالعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می گیرد اقدام نماید و 

ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجع صالحه قضائی معرفی نماید. نحوه هماهنگی در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.
 ماده )۶( - دستگاه های صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن )وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات کنونی( و سازمان های وابسته از شمول این قانون مستثنا می باشند.

ماده )۷( - دستگاه ها و سازمان هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش الزم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز الزم را  از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با هماهنگی وزارتخانه های 
اطالعات و پست و تلگراف و تلفن کسب نمایند.

ماده )۸( - واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره عالوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه ها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می گردند.
 ماده )9( - استفاده کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره عالوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال محکوم می گردند.

۲. آیین نامه اجرایی قانون »ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره« مصوب ۱۳۷۴/۰۱/۰9 هیئت وزیران.
  ماده )۱( - مجوز استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با نظرخواهی از وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن ) برای صالحیت های فنی( و اطالعات موظفند حداکثر ظرف پانزده روز 

از زمان تقاضا، نسبت به درخواست های واصل شده اعالم نظر نمایند پس از پایان مهلت تعیین شده در صورت عدم اعالم نظر دستگاه های فوق، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجاز به ارائه مجوز خواهد بود.
ماده )۶( - وزارت کشور جهت جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره با توجه به وظایف نیروی انتظامی اقدام خواهد نمود و حسب مورد می تواند از نیروی مقاومت بسیج استفاده نماید.

 ماده )۱۱( - تعریف تجهیزات مشمول قانون بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن است. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف یک ماه نسبت به  ارائه تعاریف مربوط اقدام نماید.
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جمع بندی و پیشنهادها

5. نحوه تعامل بخش  های دفاعی و صنعتی
1-5. اهمیت بخش دفاعی و نحوه تعامل با آن در قانون ملی فضا

در تبیین دامنه شمول قانون ملی فضا، موضوع نقش بخش های دفاعی 
در این قانون، تعامل با بخش های غیردفاعی و خصوصی و تسهیل مسیر 
دسترســی به ســرریزهای فناورانه و نوآورانه دفاعی در جهت ارتقای 
ســایر بخش ها اهمیت و تأثیر بســزایی دارد. آنچه مسلم است تبیین 
جایگاه بخش دفاعی کشور به فراخور شأن قانونی قانون ملی فضا است. 
مالحظه مقررات و وظایف در حوزه صنایع دفاعی و سازمان فضایی در 
ماموریت های مرتبط با فضا از جمله مسائلی است که مقتضی است در 
تدوین قانون ملی فضا مورد توجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، به 
موجب اصل ۱۷۶ قانون اساســی، حل این مسئله در صالحیت شورای 
عالی امنیت ملی است و از این رو نقش این نهاد در تنظیم گری نیز باید به 

جد در قانون ملی فضا مورد توجه قرار گیرد.
مطالعه وضعیت کشورهای دارای قانون ملی فضا نشان داده است که در 
کشــورهایی که وظیفه اقتدارآفرینی به عنوان محور اصلی فعایت های 
فضایی شناخته می شود، باالترین نهاد حاکمیتی آن کشور مسئولیت 

نهایی تصمیم گیری را برعهده دارد. 
به عنوان مثال در قانون فضایی کشور بلژیک برخی حق اختیارات ازجمله 
تعیین شــرایط مجوز دهی و نحوه کنترل و نظارت بر مســئولیت های 
اپراتورها به پادشاه بلژیک داده شده اســت. همچنین اختیارات عادی 
دیگری همچون تحقیقات و کاربري هــاي فضایی به دولت بلژیک داده 

شده است. این قانون سه هدف اصلی را دنبال می نماید: اول مجوز دهی 
و نظارت بر فعالیت هــای فضایی که در قلمرو صالحیــت فضایی این 
کشور حادث می شوند، دوم تأســیس یک نظام ثبت اشیاي فضایی و 
سوم مدیریت مسئولیت های ناشی از تطابق با بند »۶« معاهده ماوراي 
جو. همچنین این قانون دولت بلژیک را به عنوان یکی از اعضاي آژانس 
فضایی اروپــا به عنوان دولت پرتاب کننده یا شــریک پرتــاب در اروپا 
می شناسد]Act of  Belgian space law,2021[. در هر صورت 

این امر در کشور ما به بررسی کارشناسی بیشتر نیاز دارد.

2-5. تعامل شورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی
از آنجا که ماهیــت فعالیت های فضایی دارای ابعاد امنیتی نیز هســت 
و به استناد سند چشــم انداز ۱۴۰۴، نخستین دیدگاه ایران در منطقه، 
اقتدارآفرینی با تأکید بر ارتقای امنیت ملی عنوان شده است، لذا هرگونه 
فعالیت و تالشی در این حوزه، مســلماً با نظارت و تأیید بخش امنیتی 
و رعایت مالحظــات آن صورت می گیرد. بدین منظور مقتضی اســت 
هماهنگی ها و تعامالت مستمر دو نهاد سیاستگذار یعنی شورای عالی 
فضایی و شورای عالی امنیت ملی۱ به عنوان باالترین مقام فراسازمانی 
در تأمین امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور در بیشترین حد خود 
باشد تا بواسطه تعامل حداکثری با شورای عالی امنیت ملی هم در تهیه 
سند راهبرد ملی فضایی و هم برای آسان سازی اجرای پروژه های کالن 

فضایی فرآیندها تسهیل گردند. 

۱. فصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: شورای عالی امنیت ملی
اصل  یکصد و هفتاد و ششم: به  منظور تأمین  منافع ملی  و پاسداری  از انقالب  اسالمی  و تمامیت  ارضی  و حاکمیت  ملی  »شورای  عالی  امنیت  ملی « به  ریاست  رئیس  جمهور، با وظایف  زیر تشکیل  می  گردد.

      بند »۲«- هماهنگ  نمودن  فعالیت  های سیاسی ، اطالعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی  و اقتصادی  در ارتباط با تدابیر کلی  دفاعی  - امنیتی .

با عنایت به اهمیت حوزه فضا و فناوری های مرتبط با آن، بدون شــک 
مدیریت و راهبری این حوزه و تحقــق مأموریت ها و برنامه های تعیین 
شده در بخش فضا از منظر شاخص های شکل دهنده قوانین و ساختار 

سازمانی اهمیت فوق العاده ای دارد.
 به همان اندازه که پیچیدگی و حساسیت حوزه ای خاص افزایش می یابد، 
به همان اندازه نیــز مدیریت و هماهنگی اجزای آن دشــوارتر خواهد 
بود و این امر در حوزه فعالیت های فضایی بــه دلیل ماهیت آن از ابعاد 

بین المللی، امنیت ملی و توسعه ای کاماًل مشهود است.
توجه به رویکردهای سازمان ملل به مسایل حوزه فضایي و اصول مرتبط 
در اعالمیه ها، عهدنامه ها و کنوانســیون های بین المللی کشورها را به 

سمت قانون مند کردن این حوزه برده است. 
قانونی که بــه این عنوان رژیــم حقوقی متضمــن هنجارهای مقبول 

بین المللی را رعایت نماید؛ تضمین کننــده افزایش همکاری ها با دیگر 
کشورها باشد و از بعد بین المللی از فعالیت های فضایی کشور حمایت 

کند.
در کشــور ما خرید ماهــواره عملیاتی سنجشــی و همچنین ماهواره 
مخابراتــی عملیاتی از یک ســو و همچنین گســتردگی و پراکندگی 
فعالیت های حــوزه فضا بــدون تولی گری و تنظیم گری مشــخص و 
چالش های بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر و با ســایر نهادهای 
متولی از سوی دیگر، ســامان دهی و اصالح ساختار حوزه فضا را بسیار 
ضروری کرده است. در این میان مجلس شورای اسالمی با فراهم کردن 
زیرساخت های قانونی نقش بسزایی در ســامان دهی این حوزه خواهد 

داشت.
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الزامات ساختاری و نهادی 
اولیه و ضروری کشور برای 
تدوین قانون ملی فضایی

از آنجا که قانون ملی فضا به شدت به ساختار حکمرانی و نهادی کشورها 
وابسته است، اصول و الزامات ســاختاری و نهادی که باید در کشور ما 
پیش از تهیه قانون ملی فضا مدنظر قرار گرفته و اصالح شــده یا بهبود 
یابد از چند منظر بررسی شده است. این پیش نیازها با توجه به ماهیت 
بین المللــی و ملی یک قانون فضا به دو دســته کلــی پیش نیازهای 
بین المللی )شامل تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت در معاهدات و 
کنوانسیون های بین المللی و خط ومشی همکاری های فضایی بین الدولی 
در قالب موافقت نامه های همکاری( و ســاختارها و نهادهای ملی 

تقسیم شده اند.
 در زمینه معاهدات و کنوانسیون های بین المللی کشور ما در 
مجموع به ۶ معاهده از ۱۶ معاهده، توافقنامه و عضویت در سازمان های 
همکار مرتبط با فضای ماورای جو پیوسته است؛ در ۲ معاهده سازمان 
ملل به عنوان عضو ناظر و در مابقی فاقد عضویت است که نیاز به بررسی 
و تعیین رویکرد کشور با رعایت مالحظات امنیتی-سیاسی و منافع ملی 

در این زمینه احساس می شود.
 در زمینه خط ومشــی همكاری های فضایی بین الدولی نیاز 
به تبیین مشخص خط ومشــی و رهیافت های مشــترك بین الدولی 
مشهود است و عدم تناسب وظایف و اختیارات سازمان فضایی ایران با 

سازمان های همتا در سایر کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در زمینه ساختارها و نهادهای ملی، تنظیم گری در حوزه فضایی 
حائز اهمیت زیادی است. بررسی ساختارها و نهادهای ملی نشان می دهد 
تنظیم گری این حوزه توسط شورای عالی فضایی و وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات انجام می شــود. اما در این تنظیم گری براساس ماده 
)۱۲( اساسنامه شورای عالی فضایی، »وظایف و اختیارات شورا شامل 
محدوده وظایف و اختیارات نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران نمی شود«. هرچند باید 
توجه داشت با توجه به مالحظات امنیت ملی اقتضائات خاصی در حوزه 
دفاعی حاکم است که باید مالحظات مربوط در این باره مدنظر قرار گیرد. 
همچنین لزوم توجه به بخش خصوصی و ایجاد شرایط و وضع مقررات به 
نحوی که امنیت سرمایه گذاری آنها حفظ شود در جلب مشارکت بخش 
خصوصی بسیار حائز اهمیت است. در عین حال، شورای عالی فضایی نیز 
در ده سال گذشته بسیار منفعل عمل کرد و عدم تشکیل جلسات آن بر 
ناهماهنگی ها افزود. شایان ذکر است تشکیل جلسه شورای عالی فضایی 
در اوایل دولت سیزدهم گامی ارزشمند در جهت بهبود وضعیت کنونی 

این حوزه محسوب می شود.
 از سویی دیگر، سازمان فضایی ایران که در آخرین تغییر ساختاری 
در سال ۱۳9۳ از نهاد ریاست جمهوری خارج شد و ذیل وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات قرار گرفت نیز ماهیت توسعه ای نداشته و در سنوات 

گذشته بودجه  کافی در اختیار آن قرار داده نشده بود. 

در حال حاضر با توجه به رویکرد و عزم جدی دولت نســبت به تقویت 
حوزه فضایی و بودجه قابل توجه سازمان فضایی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
با رشد بیش از هزار درصدی، بر مسئولیت ســازمان فضایی نسبت به 
هزینه کرد مطلــوب و تأثیرگذار اعتبارات خواهد افــزود و باید دید آیا 
در قالب یک ســازمان وزارتخانه ای دارای اختیارات مناسب و قادر به 
ایجاد تحول می باشد یا خیر. لذا ضروری است فعالیت این نهاد و دامنه 
اختیارات آن به عنوان بازوی اصلی شــورای عالی فضایی توســط این 
شورا مورد ارزیابی و ارتقا قرار گیرد. در شرایط کنونی ایجاد هماهنگی و 
همگرایی بین نهادهای متولی و تسهیل شکل گیری زنجیره ارزش صنعت 
فضایی کشــور به ویژه بین بخش های دفاعی و غیر دفاعی و بهره گیری 
از ظرفیت بخش خصوصی باید به جد مد نظر شورای عالی فضایی قرار 

گیرد.
 این ایرادات در ســاختار تنظیم گری، مسائل دیگری ازجمله مبهم 
بودن حد و حدود مشــارکت بخش خصوصی در فعالیت ها، با توجه به 
ماهیت دوگانه نظامی-تجاری فناوری های فضایی در برخی بخش ها و 
نیاز به تقویت همکاری ها در خصوص استفاده از سرریزهای فناورانه و 

نوآورانه بخش دفاعی در بخش های غیردفاعی را رقم زده است. 
با این توضیحات دو سناریو مطرح است:

الف پیش از تدوین قانون ملی فضا ساختار نهادی حوزه فضا تا حد 

ممکن اصالح شود تا بتوان ضمن تعیین متولی اصلی تنظیم گری در آن 
قانون، سایر حوزه ها از جمله فعالیت های بخش دفاعی و تعامل بخش 

خصوصی و دفاعی را نیز در آن گنجاند.
ب در حین تدوین قانون، مشکالت ساختاری با رعایت مالحظات 

دفاعی و امنیتی در چارچوب موادی از آن قانون برطرف شوند.
به نظر می رسد سناریو دوم از سرعت بیشتری برخوردار باشد اما نیازمند 
مشارکت تمامی ذینفعان و متولیان است و نقش تنظیم گری شورای عالی 

امنیت ملی در این موضوع را پررنگ می نماید.
به طور کلی، مهم ترین اصالحات اولیه ساختاری و نهادی در حوزه فضا 

شامل موارد زیر است:
۱. تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت کشور در تعهدات بین المللی بر 
حسب منافع کشور و مجوز عضویت یا عدم انجام آن و همچنین تعیین 

نهاد واحد متولی پیگیری این امر؛
۲. تعیین خط ومشــی و چارچوب کلــی موافقتنامه هــای همکاری 

بین الدولی فضایی توسط نهاد اصلی تنظیم گری؛
۳. اصالح اساسنامه ســازمان فضایی ایران و افزایش دامنه اختیارات و 

قدرت این نهاد و اعتباربخشی به آن در راستای تامین منافع ملی؛
۴. بهبود تعامل بخش دفاعی و صنعتی و افزایش تعامالت شورای عالی 

فضایی و شورای عالی امنیت ملی.



20

منابع و مآخذ
۱. آیین نامه اجرایی قانون »ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره« مصوب هیئت وزیران، ۱۳۷۴. قابل دسترس در:

https//:rc.majlis.ir/fa/law/show116027/
۲. اساسنامه سازمان صنایع هوافضا مصوب هیئت وزیران،۱۳9۲. قابل دسترس در:

  https//:rc.majlis.ir/fa/law/show124715/
۳. اساسنامه سازمان فضایی ایران مصوب هیئت وزیران، ۱۳۸۶. قابل دسترس در:

 https//:rc.majlis.ir/fa/law/show134694/
۴. اساسنامه شورای عالی فضایی مصوب هیئت وزیران، ۱۳۸۳. قابل دسترس در:

 https//:rc.majlis.ir/fa/law/show125047/
5. ادیبان، مهدی و محسنیان سیدعلی. »مطالعات ماهواره )۱( مروری بر دیدگاه ها و سیاست های ماهواره ای در ایران«، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي 

اسالمي، شماره مسلسل ۱۳۷۷۳، ۱۳9۳.
۶. اعظمي، علي. »زنجیره ارزش جهانی در حوزه فضا )بررسی ساختارهای سازمانی و نقش های حاکمیتی(«، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، 

شماره مسلسل ۱5۱۰۲، ۱۳95.
۷. اعظمي، علي. »قانون ملي فضاـ  ضرورت، چالش ها و الزامات آن در کشور«، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل ۱5۱۰۲، ۱۳9۷.

۸. اعظمي، علي و قهری، اکبر. » قانون ملي فضاـ  مروري برحقوق فضاي ماوراي جو، بررسي سرفصل های اصلي قانون ملي فضا در کشورهاي منتخب«، 
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل ۱۶۶۷۳، ۱۳9۸.

9. اعظمي، علي. »مروري بر عملکرد شوراي عالي فضایي در دولت یازدهم«، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل ۲۸۰۱55۶۷، 
.۱۳9۶

۱۰. اعظمی، علی، »بررسی الیحه بودجه سال ۱۳99 کل کشور ۴5. بخش هوا و فضا«، شماره مسلسل ۱۶۸۴۲، ۱۳9۸.
۱۱. اعظمی، علی، »بررسي الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخش هوافضاـ  غیردفاعی«، شماره مسلسل ۱۷9۸۶، ۱۴۰۰.

۱۲. رفوگرآستانه، حسین. »بررسي جایگاه سازمان فضایي ایران در تشکیالت حکومتي«، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل 
.۱۳9۲ ،۱۳۱۸5

۱۳. رفوگرآستانه، حسین و پریسا علیزاده. »نقدي بر پیش  سند جامع توسعه هوافضاي کشور«، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل 
.۱۳9۱ ،۱۲۶۴۷

۱۴. سند جامع توسعه هوافضاي کشور مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، ۱۳9۱. قابل دسترس در:
https//:rc.majlis.ir/fa/law/show838896/

۱5. سند چشم  انداز جمهوری اسالمی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، ۱۳۸۲. قابل دسترس در:
 https//:rc.majlis.ir/fa/law/show132295/

۱۶. سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، ۱۳9۴. قابل دسترس در:
 https//:farsi.khamenei.ir/news-content?id30128=

۱۷. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ۱۳9۲. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370

۱۸. سیاست های کلی علم و فناوری، ۱۳9۳. قابل دسترس در:
 https//:farsi.khamenei.ir/news-content?id27599=

۱9. سند نقشه جامع علمي کشور مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، ۱۳۸9. قابل دسترس در:
 https//:irimc.org/Portals/0/PDF/ScientificMap.pdf
۲۰. عطایي، امید. »کارکردهاي سازمان های توسعه ای در ایران و جهان، بررســي چالش هاي این سازمان در ایران )مطالعه موردي سازمان گسترش و 

نوسازي صنایع ایران(«، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل ۱۳۴99، ۱۳9۲.
۲۱. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. ۱۳5۸. قابل دسترس در:

 https//:rc.majlis.ir/fa/law/show133615/
۲۲. قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شوراي اسالمي،۱۳9۶. قابل دسترس در: 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547
۲۳. قانون وظایف و اختیارات وزارت  ارتباطات و فناوری اطالعات مصوب مجلس شورای اسالمی، ۱۳۸۲. قابل دسترس در:

https//:rc.majlis.ir/fa/law/show93987/



21

الزامات ساختاری و نهادی 
اولیه و ضروری کشور برای 
تدوین قانون ملی فضایی

۲۴. قانون »ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره« مصوب مجلس شورای اسالمی، ۱۳۷۳. قابل دسترس در:
https//:rc.majlis.ir/fa/law/show92510/

۲5. گلرو، علی اکبر محمودی سیدهادی، رضی پور فریبا و زرنشان شهرام. »خصوصی سازی فعالیت های فضایی: مطالعه تطبیقی در حقوق بین الملل فضایی 
و قوانین ملی کشورها«، پژوهشگاه هوافضا، ۱۳۸9.

۲۶. محمودي سیدهادي، علي اکبر گلرو. »ضرورت، مباني و الزامات تدوین قانون ملي فضایي«، هشتمین همایش ساالنه )بین المللی( انجمن هوافضاي 
ایران، ۱۳۸۶.

۲۷. مستندات اجرایي سیاست های کلي اقتصاد مقاومتي )۲(؛ پروژه هاي اقتصاد مقاومتي اولویت دار، سال ۱۳95. قابل دسترس در:
http://www.moghavemati-kr.ir

۲۸. محمودي، سیدهادي، علي اکبر، گلرو. »ضرورت، مباني و الزامات تدوین قانون ملي فضایي«، هشتمین همایش ساالنه )بین المللی( انجمن هوافضاي 
ایران، ۱۳۸۶.

۲9. میرشمس مهران، علیرضا، احمدي و علیرضا، شریفي. »قانون فضا و رویکردهاي جمهوري اسالمي ایران در پذیرش معاهدات مرتبط با آن«، دهمین 
کنفرانس انجمن هوافضاي ایران، ۱۳۸9.

30. Act to give Protection against the Security Risk to the Federal Republic of Germany by the Dissemination 
of High-Grade Earth Remote Sensing Data. Available in: https://www.unoosa.org/documents/doc/spacelaw/
national
31. China’s Space Activities in 2016. Available in http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/34120/Docu-
ment/1537022/1537022.htm
32. Department of Space, Indian Space Research Organisation. Available in: https://www.isro.gov.in/
33. Frans G. Von Der Dunk (1998). “The Delimitation of Outer Space Revisited the Role of National Space 
Laws in the Delimitation Issue”. Space, Cyber, and Telecommunications Law Program Faculty Publications. 
Available at:http://digitalcommons.unl.edu/spacelaw/51
34. Freeland S. (2004). “The Australian Regulatory Regime for Space Launch Activities Out to Launch?”, 
Proceedings of the Forty-third Colloquium on the Law of Outer Space, International Institute of Space Law of 
the International Astronautical Federation, Vancouver, Canada. 
35. Froehlich. A. )2020(. “An Assessment Framework for Compliance with International Space Law and 
Norms. University of Cape Town, Rondebosch, South Africa.
36. Government Gazette, Republic of South Africa. Available in: Error! Hyperlink reference not valid.
37. Grimard, M. Economical Sustainability of the Space value chain: Role of government, industry, and private 
investors. Toulouse Space Show 2012: IISL/IAA Space Law and Policy Symposium Session 1a: Towards 
effective sustainability for outer space activities.
38. Hobe S., Schmidt-Tedd B. and Schrogl K. U. )2006(. “Project 2001 Plus - global and European Challenges 
for Air and Space Law at the Edge of the 21st Century”. Schriften zum Luft- und Weltraumrecht. 20. 
39. Kim, D. H. )2021(. “Global Issues Surrounding Outer Space Law and Policy”, Korea Society of Air and 
Space Law and Policy, South Korea.
40. LAW of the RUSSIAN FEDERATION “ABOUT SPACE ACTIVITY”, Decree No. 5663-1 of the Russian 
House of Soviets. Available in:  http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/nationalspacelaw/rus-
sian_federation/decree_5663-1_E.html
41. Law on the Activities of Launching, Flight Operations or Guidance of Space Objects (Belgium).Available 
in: http://www.belspo.be/belspo/space/doc/beLaw/Loi_en.pdf
42. Lai, K. A. (2021). “The Cold War, the Space Race, and the Law of Outer Space Space for Peace”, Taylor & 
Francis Group, New York.
43. Law Concerning the National Space Development Agency of Japan (Law No. 50 of June 23, 1969, as 
amended). Available in: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/nationalspacelaw/japan/
nasda_1969E.html
44. Law No. 8.854 of 10 February 1994, Law Establishing the Brazilian Space Agency. Available in: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8854.htm
45. Mejía-Kaiser, M. (2020). “The Geostationary Ring Practice and Law” Leiden, the Netherlands; Boston: 
Brill NV. 



22

46. OECD. )2021(. “Space Economy for People, Planet and Prosperity”. Paper for the G20 Space Economy 
Leaders’ Meeting ROME, ITALY 20-21
47. Ordinance Of The Supreme Soviet Of Ukraine, on space activity law of Ukraine of 15 November 1996 
(VVRU, 1997, p. 2) Available in: http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/nationalspacelaw/
ukraine/ordinance_on_space_activity_1996E.html
48. Outer Space Act 1986 (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) Available in: http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1986/38/introduction
49. Schematic overview of national regulatory frameworks for space activities, Committee on the peaceful 
uses of outer space legal subcommittee, 2012. Available in: http://www.unoosa.org/pdf/limited/c2/AC105_
C2_2012_CRP08E.pdf
50. Tronchetti, F. (2013). “Fundamentals of Space Law and Policy”. Springer-Verlag New York, ISBN: 978-1-
4614-7869-0.
51. United States Code, United States Code, Title 51 - National and Commercial Space Programs Available 
in:https://uscode.house.gov/ download/ annualhistoricalarchives/pdf/2010/2010usc51.pdf
52. United Nations office for outer space affairs. Available in: https://www.unoosa.org/
53. USC 35 Chapter 10, Sect. 105, Inventions in outer space Available in:https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/
USCODE-2011-title35/pdf/USCODE-2011-title35.pdf



23

الزامات ساختاری و نهادی 
اولیه و ضروری کشور برای 
تدوین قانون ملی فضایی



24


