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From the past, space activities which has been extremely important for 
governments as the main and traditional players in the space industry, are now 
attractive to non-governmental and private individuals, who are the new actors 
in the space industry. Undoubtedly, in this field, technology is a prerequisite for 
the implementation and development of space activities. Developing and less 
developed governments are trying to pave the way for these activities by passing 
national space legislations, but it should be noted that there are still many 
obstacles in this way. One of these obstacles is the existence of restrictive acts 
and regulations of developed countries on transfer of technology in the space 
industry. Identifying the dimensions of these barriers and limitations and 
evaluating them from the standpoint of intellectual property rights is the subject 
of this article. The conflict between the tendency towards commercialization of 
space activities and tight control over technology transfer in the space industry 
is one of the results that this article has achieved.  
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 حقوق مالكيت فكري و انتقال فناوري در صنعت فضايي

  ميالد صادقي و ، حميد كاظمي*سعيد حبيبا

   ، تهران، ايرانحقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران ةدانشكد - 1

  ، تهران، ايرانپژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -3و 2
  habiba@ut.ac.ir * :ايميل نويسنده مخاطب

ها به عنوان بازيگران اصلي و سنتي صنعت فضايي، اهميتي  هاي فضايي كه از گذشته براي دولت فعاليت
كه بازيگران جديد صنعت فضايي محسوب نيز العاده داشته، امروزه براي اشخاص غير دولتي و خصوصي  فوق
هاي  شرط اجرا و توسعه فعاليت فناوري پيش گمان در اين عرصه، بي. شوند، جذابيت ايجاد كرده است مي

قوانين ملي فضايي راه را هاي درحال توسعه و كمتر توسعه يافته، سعي ميكنند با تصويب  دولت. فضايي است
يكي از . ها هموار كنند، ولي بايد گفت كه هنوز در اين مسير موانع زيادي موجود است براي انجام اين فعاليت

كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نسبت به انتقال فناوري در صنعت   مقررات محدودكنندهاين موانع، قوانين و 
ها و ارزيابي آنها از نقطه نظر حقوق مالكيت فكري،  ع و محدوديتشناسايي ابعاد اين موان. فضايي است

كنترل  هاي فضايي و سازيِ فعاليت ميان گرايش به سمت تجاري و برخورد تنازع. موضوع اين مقاله است
  .  شديد بر انتقال فناوري در صنعت فضايي يكي از نتايجي است كه اين مقاله به آن دست يافته است

نامه  نامه تريپس، كنترل صادرات، موافقت فضاي ماوراي جو، قوانين و مقررات ملي فضايي، موافقت :هاي كليدي واژه
  واسنار، رژيم كنترل فناوري موشكي

  123مقدمه

برداري از فضاي ماوراي جو نضج  هايي كه بهره در نخستين سال
هاي تجاري عمدتاً متمركز و معطوف به ارتباطات  گرفت، فعاليت مي

با گذر زمان، . ي و به ويژه ارتباطات تلفني و تلوزيوني بودا ماهواره
آشكار گرديد، به نحوي كه هاي فضايي  كاربردهاي ديگر فعاليت

هاي هواشناسي و  بيني ، در خدمت پيشفضايي هاي امروزه فعاليت
هاي محيط زيستي و  شناسي، پرتاب، سنجش از دور، نظارت زمين

وازهاي زير مداري و توريسم آب و هوايي، نقشه برداري دقيق، پر
 . يابي جهاني قرار گرفته است هاي موقعيب فضايي و سامانه

تحول ديگري كه با گذر زمان پديد آمد، افزايش تعداد 
ها بودند كه از فضاي  بازيگران صنعت است، زيرا در ابتدا اين دولت

كردند ولي رفته رفته، اشخاص غيردولتي  برداري مي ماوراي جو بهره
_________________________________ 

 )نويسنده مخاطب(استاد . 1
 استاديار. 2

 دكتريدانشجوي . 3

هاي فضايي  وصي نيز تمايل خود را نسبت به ورود به فعاليتو خص
  . نشان دادند

هاي فضايي، زمينه  به وضوح پيداست كه براي ورود به فعاليت
زمينه حقوقي براي . بازيگران سنتي و جديد فراهم باشدبايد براي 

به عرصه فضاي ماوراي جو از ) ها دولت(=ورود بازيگران سنتي 
المللي ملل متحد تا حدودي زيادي  هدات بينگذشته با تصويب معا

معاهده مربوط به «توان به  ترين آنها مي فراهم شده است كه از مهم
ها در اكتشاف و استفاده از فضاي  اصول حاكم بر فعاليت دولت

كنوانسيون «، ]1[ »ماوراي جو، شامل ماه و ساير اجرام سماوي
] 2[» اند رتاب شدهمربوط به ثبت اشيايي كه به فضاي ماوراي جو پ

المللي در قبال خسارت  كنوانسيون مربوط به مسئوليت بين«و نيز 
  . اشاره كرد] 3[» اشياي فضايي وسيلهوارده به 

از سوي ديگر، زمينه حقوقي براي ورود بازيگران جديد 
هاي فضايي، با تصويب قوانين و  به فعاليت) اشخاص غيردولتي(=

اين قوانين و مقررات ملي كه . دشو مقررات ملي فضايي، فراهم مي
هايي نسبت به مقررات  افزوده اند و ارزش در نوع خود جالب توجه
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الملل  المللي دارند، در مواردي همان تعهدات مندرج در حقوق بين بين
  . دهند اند، در سطح ملي بازتاب مي ها در برابر هم پذيرفته را كه دولت

قوانين و  هاي فضايي، وجود باري، هرچند براي ورود به فعاليت
برداري از فضاي ماوراي  المللي و ملي ناظر به بهره مقررات بين

رسد،  جو ضرورت دارد، ولي اين امر به تنهايي كافي به نظر نمي
ها و اشخاص غيردولتي،  زيرا تمامي فعاالن صنعت اعم از دولت

به امكانات، تجهيزات، دانش فني و فناوري الزم، شديداً و قوياً 
در غير اين صورت يا از ورود به بخش فضايي ناكام ، .نياز دارند

  . يابند دست نمي طلوبمانند يا به نتيجه دلخواه و م مي
هاي  در بادي امر، تصور بر اين است كه به دليل حمايت

ن و صاحبان فناوري و هاي فكري مخترعا قانوني از حقوق و دارايي
المللي،  اين اشخاص، انتقال فناوري در بعد بين 4حقوق انحصاري

برداري  ، مانعي در راستاي بهرهمسئلهمشكل ساز نخواهد بود و اين 
پس تا آن جا كه فاكتورها و . شود ماوراي جو تلقي نمياز فضاي 

شرايط بازار به نفع صاحبان فناوري باشد و انتقال فناوري براي آنها 
صرفه اقتصادي داشته باشد، اين اشخاص با انعقاد قراردادهاي 

ها يا ساير  جمله ليسانس، فناوري خود را به دولت مختلف از
  . اشخاص، انتقال خواهند داد

ست و اي ديگر ا له ظاهراً به شكل و گونهئبا وجود اين مس
موضوع،   براي ارزيابي و تحليل. رسد مانع جدي و مهم به نظر مي

  . شود مقاله حاضر در سه قسمت مجزا ارائه مي
اوري به طور كلي با تاكيد و نخست، حقوق حاكم بر انتقال فن

تجاري هاي  نامه مربوط به جنبه موافقت«توجه عمده بر مقررات 
، كنكاش )موافقتنامه تريپس(» مرتبط با حقوق مالكيت فكري

  . شود مي
برداري از فضاي ماوراي جو در پرتوي  بهره مسئلهسپس، 

 گيرد؛ علت گفت و گو قوانين و مقررات ملي مورد گفت و گو قرار مي
آن است كه اين قوانين و مقررات ملي فضايي هستند كه زمينه ورود 

هاي فضايي را هموار  خصوصي به فعاليتاشخاص غيردولتي و 
له انتقال فناوري بيش از ئطبعاً با ورود اين اشخاص، مس. كنند مي

ها، درك و  تر از همه اين مهم. دهد پيش اهميت خود را نشان مي
مقررات ملي فضايي براي بخش سوم نيز  شناخت اجمالي از قوانين و

، زيرا در مواردي انتقال فناوري در صنعت فضايي، .مفيد خواهد بود
فضايي قرار دارد و حتي اين قوانين  مليتحت تاثير قوانين و مقررات 
  . كنند بيني مي هاي فضايي پيش احكامي در خصوص فناوري
ها و مشكالت حقوقي موجود بر سر  در بخش سوم چالش

المللي،  انتقال فناوري در صنعت فضايي، با تكيه بر مقررات بين
  .  گردد و ساير اسناد تبيين ميقوانين و مقررات ملي 

_________________________________ 
4. Exclusive rights.  

  انتقال فناوري و حقوق حاكم بر آن به طور كلي

پيش از اينكه حقوق حاكم بر انتقال فناوري به طور كلي در سه 
الملل  نسطح نظم قراردادي، قوانين و مقررات ملي و حقوق بي

تبيين شود، الزم است كه شناختي از مفهوم از فناوري و ارزش 
  . آن به دست آيد

فاكتور سنتي  سهگمان فناوري ارزشمند است زيرا در كنار  بي 
زمين، كارگر و سرمايه، از آن به عنوان چهارمين عامل حياتي رشد 

 به ديگر سخن، رشد اقتصادي تنها وابسته]. 4[شود  اقتصادي ياد مي
به سه امتياز زمين، كارگر و سرمايه نيست، بلكه به فناوري هم 

 . احتياج فراوان دارد

چه ) فناوري فضايي(=اما فناوري چيست و در بحث حاضر 
  مفهومي دارد؟ 

فناوري معاني گوناگون ولي نزديك به هم دارد؛ اجراي عملي 
 دانش در يك حوزه مخصوص، قابليت ايجاد شده به وسيله اجراي عملي
دانش و طريقه اجراي يك ماموريت به طور خاص با استفاده از فرآيندها، 

  ]. 5[ها يا دانش فني در زمره برخي معاني فناوري آمده است  روش
در اين . فناوري فضايي نيز تعريفي شبيه به معناي فناوري دارد

خصوص فناوري فضايي را اجراي دانش يا مهندسي براي اكتشاف و 
ضاي ماوراي جو يا هر رشته علمي يا مهندسي برداري از ف بهره

  ]. 6[دانند  گيرد، مي مخصوص كه در حوزه فضايي مورد استفاده قرار مي
رسند ولي  اين تعاريف از نظر ادبي و فني مناسب به نظر مي

خواهيم ديد كه انتقال فناوري فضايي به دليل پيوند با مبحث كنترل 
در اين خصوص . كرده است صادرات و واردات، تعريف خاصي را پيدا

، »توسعه«فناوري هرگونه اطالعات مخصوصي است كه براي 
تواند  طالعات مياين ا. از كاالها ضروري باشد» استفاده«يا » توليد«

اشكال «، »ها طرح«، »طرح دقيق يا برنامه عملي«به شكل 
هاي مهندسي و  طرح«، »جداول«، »فرمول«، »ها مدل«، »هندسي

باشند، خواه مكتوب » ها و دستورات تورالعملدس«يا » مشخصات
ها، نوارها يا  د، خواه بر روي رسانه يا وسايل ديگر همچون ديسكشو

  ]. 7[شود  ضبطها، ثبت و  حافظه
حال با توجه آنكه معني فناوري در معناي عام و همچنين 

، بايد ديد كه چه حقوقي بر شد فناوري فضايي تا حدودي مشخص
اين حقوق مجموعاً و به . طور كلي حاكم است انتقال فناوري به

المللي مورد گفت و گو  ترتيب در سه سطح نظم قراردادي، نظم ملي و بين
اين تقسيم خواهيم ديد كه انتقال فناوري هميشه از  با .خواهند بود

هاي  كند، بلكه گاه سياست نظم قراردادي طرفين قرارداد تبعيت نمي
لي نيز بر حقوق و تعهدات المل مالكيت فكري در سطح ملي و بين

  .  گذارند ثير ميطرفين تأ
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  نظم قراردادي
ال فناوري، حقوق و بديهي است كه  در وهله نخست، در هر انتق

و انتقال گيرنده، ) صاحب فناوري(=دهنده فناوري  تعهدات انتقال
درحال حاضر، ليسانس، . كند از نظم قراردادي طرفين تبعيت مي

در ليسانس يا هر . سيله انتقال فناوري استترين ابزار و و مهم
طرفين به نحو  امتيازاتقرارداد انتقال فناوري، خطرات و 

دهنده  براي مثال ممكن است انتقال .شوند قراردادي مديريت مي
فناوري با اعطاي ليسانس انحصاري، تعهد به عدم اعطاي مجوز  

؛ بدين به ديگران در محدوده موضوعي و جغرافيايي قرارداد كند
ممكن . رود ترتيب زمينه رقابت با ليسانس گيرنده از ميان مي

برداري از موضوع ليسانس را براي  دهنده، حق بهره است ليسانس
خود در قلمرو انحصاري ليسانس گيرنده، حفظ كند ولي همچنان 
همانند ليسانس انحصاري تعهد به عدم اعطاي ليسانس به 

ليسانس منفرد يا «، چنين ليسانسي. ديگران داشته باشد
  ]. 8[، نام دارد »مشترك

بدين ترتيب واضح است كه اين طرفين قرارداد انتقال فناوري 
هستند كه در نخستين مرتبه، به تخصيص خطرات و امتيازات 

  . كنند نشينند و آن را به شكل قراردادي مديريت مي مي
با اين حال در خصوص قرارداد انتقال فناوري نكاتي قابل 

  : است توجه
اين است كه در نتيجه اجراي  پايانيبراي انتقال گيرنده، هدف 

دهنده بر فناوري موضوع قرارداد استيال  همانند انتقالقرارداد، او نيز 
دهنده در  بر اين اساس، تعهد اصلي و محوري انتقال. و سيطره يابد

قرارداد انتقال فناوري، تعهد به تحقق انتقال است؛ اين تعهد مبتني 
در نتيجه اگر در قرارداد به چنين تعهدي . ر ذات قرارداد استب

تصريح نشده باشد، تعهد يادشده، در ذات قرارداد نهفته است و شرط 
آيد و محور تمام تعهدات قراردادي و  اصلي ضمني آن به حساب مي

  ]. 9[غير قراردادي انتقال دهنده خواهد بود 
ي دريافت عوض دهنده نيز هدف غاي در مقابل براي انتقال
پرداخت شود؛  5تواند يك جا اين مبلغ مي. تعهد به تحقق انتقال است

شود كه فناوري  كار گرفته مي چنين روشي غالباً در مواردي به
با استفاده از اين روش، . اي ندارد العاده موضوع قرارداد، ارزش فوق

م گيرد، زيرا ديگر در خطر عد دهنده در حاشيه ايمن قرار مي ليسانس
ر اثر عجز و ورشكستگي مجوز گيرنده قرار نخواهد داشت بپرداخت 

مزايايي كه اين روش دارد، گاه تعهد به پرداخت با وجود ]. 10[
چنين روشي به ويژه . شود مقرر مي 6االمتياز عوض به شكل حق

مين رعايت حداكثري حسن نيت در اجراي منظور تضمين و تأ به
توضيح آنكه چون . رسد ناسب به نظر ميقرارداد انتقال فناوري ابزار م

_________________________________ 
5. Lump sum.  
6. Royalty. 

دهنده و  عات ميان انتقالداد انتقال فناوري، عدم تقارن اطالدر قرار
انتقال گيرنده فناوري وجود دارد و انتقال گيرنده نسبت به فناوري 
موضوع انتقال، دانش الزم را ندارد، اين امكان وجود دارد كه انتقال 

. هدمطلوب طرفين را انتقال ند دهنده، سطح فناوري مورد انتظار و
تواند مناسب باشد  مي در اين فرض، استفاده از روش حق امتياز

داند كه اگر روزي عدم انتقال صحيح  دهنده فناوري مي چراكه انتقال
و مناسب در جريان استفاده از فناوري، كشف شود، ممكن است از 

  . دريافت بخشي از عوض قرارداد، محروم بماند
تا در  ندبين خواهيم ديد كه گاه قوانين ملي مناسب ميدر ادامه 

نظم قراردادي دخالت كنند و طرفين قرارداد انتقال فناوري را به 
  . رعايت مقررات خاص ملزم نمايند

  نظم ملي 
ند كه مداخله ا صحه گذاشته مسئلهنويسندگان بر اين  ،از گذشته

حسوس و نفوذ هيئت اجتماعيه در عقود و قراردادها بسيار م
هركجا عقدي و قراردادي وقوع يابد، هيئت اجتماعيه در . است

اين دسته اعتقاد دارند كه . كند آن مداخله و مقرراتي را وضع مي
هرچه مدنيت پيش رود، مقدار و حجم اين مقررات بيشتر و نفوذ 

هيئت . گردد تر مي و اثر اجتماع در عقود و معامالت افزون
د توسط قاضي و حاكم به طور مثبت اجتماعيه در بسياري از موار

به اموري كه از  نسبتها را  نمايد و آن در معامالت مداخله مي
  ]. 11[ند ك  اثر مي شود، بي قانون تخلف مي

آيد، در  حقوقي به جا مي ،اين گفته كه از منظر اصول و قواعد عام
رسد، زيرا كشورها  نظر مي محتواي حقوق انتقال فناوري نيز درست به

كه ضمن آن  ندا نيني را در حوزه حقوق مالكيت فكري وضع كردهقوا
در اين . جوانب مختلف قرارداد انتقال فناوري نظم و نظام گرفته است

 . توان به كد مالكيت فكري فيليپين اشاره كرد خصوص مي

عنوان نمونه ممكن است قرارداد ليسانس نسبت به اينكه  به
در . بوده است، ساكت باشد مقصود طرفين، اعطاي چه نوع ليسانسي

آيد و تكليف اين  اين صورت كد مالكيت فكري فيليپين به كمك مي
كند كه در صورت فقدان هرگونه  فرض را بدين نحو مشخص مي

مقرره مغاير در قرارداد انتقال فناوري، اعطاي يك ليسانس، نه 
كند و نه او را از  هاي ديگر منع مي مجوزدهنده را از اعطاي ليسانس

در ]. 12[دارد  باز ميبرداري موضوع اصلي قرارداد انتقال فناوري  بهره
، چنين فرض مسئلهحقيقت در صورت سكوت قرارداد نسبت به اين 

  . شود كه مقصود طرفين ليسانس غيرانحصاري است مي

گذشته از اينكه قوانين ملي به كمك تفسير اراده طرفين در 
ين قرارداد را مكلف به رعايت آيند، گاه طرف مواقع سكوت قرارداد مي

ارداد را ملزم به درج كنند،؛ به تعبير ديگر، طرفين قر نظم خاص مي
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در اين خصوص كد مالكيت . سازند شروط خاص در قرارداد مي
داوطلبانه (فكري فيليپين الزم ديده است كه در قراردادهاي ليسانس 

جمله آنكه د؛ از شوعنوان شروط اجباري درج  ، مقرراتي به)يا ارادي
هاي مربوط  هاي وضع شده توسط فيليپين بر تمامي پرداخت ماليات

دهنده قرار گيرد؛ يا آنكه انتقال فناوري بايد بر عهده مجوزبه قرارداد 
در قراردادهاي ليسانس بايد دسترسي مداوم به ترقيبات در فنون و 

هاي مربوط به فناوري در طي دوره قرارداد انتقال فناوري  فرآيند
  ]. 13، 12[د شوراهم ف

كد مالكيت فكري فيليپين همچنين حاوي مقرراتي درباره 
شروط ممنوعه است؛ اين شروط ممنوعه اصوالً بر روي رقابت و 

به طور مثال، شرطي كه . گذارند تجارت اثر منفي و معكوس مي
دست  ال رايگان اختراعات و ترقيبات بهگيرنده را متعهد به انتق مجوز

نمايد،  استفاده از فناوري مورد ليسانس به مجوزدهنده آمده در زمان
  ]. 14-12[در زمره اين شروط ممنوعه قرار دارد 

شرط مربوط به معافيت مجوزدهنده از مسئوليت در قبال عدم 
اجراي وظايف خويش به موجب قرارداد انتقال فناوري و يا مسئوليت 

از محصول مدني ناشي از دعاوي شخص ثالث در رابطه با استفاده 
يا فناوري مورد ليسانس نيز يكي ديگر از شروط ممنوعه است كه 

  ]. 15-12[كد مالكيت فكري فيليپين از آن ياد كرده است 
حال بر بنياد اين مقررات، امكان انحراف از مقررات  با اين

اين معافيت پس از ارزيابي . مذكور با اعطاي معافيت وجود دارد
. دشو اطالعات و انتفال فناوري داده ميموردي، توسط اداره اسناد، 

از جمله حجم باالي فناوري،  وجود منافع قابل توجه براي اقتصاد
يا  اي صنايع افزايش درآمدهاي ارزي، ايجاد استخدام، توزيع منطقه

استفاده از مواد خام محلي از جمله مواردي استثنائي هستند كه در 
  ]. 16-12[ هستندحقوق فيليپين مذكور 

طور خالصه مقصود از مطالب فوق اين است كه قرارداد  به
ثير قوانين و مقررات ملي ال فناوري از جهات گوناگون تحت تأانتق

در اين رابطه قوانين ملي .  مربوط به حقوق مالكيت فكري قرار دارد
كنند، بلكه  نه تنها سكوت و ابهام، اجمال و نقص قرارداد را پر مي

عقاد قرارداد نيز اثرگذار باشند و در موارد توانند بر نحوه ان حتي مي
  .  اعتباري برخي شروط شوند بيلزوم، سبب بطالن يا 

  المللي نظم بين
المللي نيز حائز اهميت بسيار  انتقال فناوري از منظر مقررات بين

المللي مهمي وجود دارند كه بر مقوله نياز  اسناد بين. است
يافته به انتقال فناوري تر توسعه  كشورهاي درحال توسعه يا كم

  . كنند تاكيد مي
الملل عمومي است و  منبع ايجاد برخي از اين اسناد، حقوق بين

  . الملل اي ديگر، اسناد مرتبط با حقوق تجارت بين منبع پاره

ر دو عرصه، هاي انتقال فناوري در ه رسد كه سياست نظر مي به
صورت وسعه كيدات كشورهاي درحال تها و تأ در نتيجه تالش

و » المللي ين اقتصادي بيننوسيس نظم اعالميه تأ«. گرفته است
هاي تجاري مرتبط با حقوق مالكيت  نامه مربوط به جنبه موافقت«

توان در آنها موضوع انتقال  دو سندي هستند كه مي» فكري
  .مالحظه و بررسي كردفناوري را 

  المللي  سيس نظم نوين اقتصادي بيناعالميه تأ
درحال توسعه در جست هاي  ، دولت1970و  1960ه در سراسر ده

جوي آن بودند تا چهارچوب حقوقي مربوط به روابط اقتصادي 
كه عمدتاً از هاي اين كشورها   تالش. س كنندسيالمللي را از نو تأ بين

اي از  شد، منجر به اتخاذ مجموعه مجراي ملل متحد دنبال مي
  ]. 17[د شها توسط مجمع عمومي ملل متحد  قطعنامه

سيس نظم نوين أاعالميه مربوط به ت«ها،  يكي از اين قطعنامه
اعالميه بر اين باور است كه نظام . است) 1974(» المللي اقتصادي بين
المللي از جمله استعمار نو و توزيع ناعادالنه درآمد، به  اقتصادي بين

اين اعالميه . هاي درحال توسعه مبدل شده است موانعي براي دولت
بر منابع طبيعي  دليل اعالن اصل حاكميت دائمي كشورها يشتر بهكه ب

اقتصادي  شهرت دارد، براي رژيم جديد روابطهاي اقتصادي  و فعاليت
المللي و  هايي چون اصالح نظام پولي بين اصول ديگري را نيز در حوزه

  ].  18، 17[دارد  انتقال فناوري اعالم مي
 المللي بينين اقتصادي اعالميه بر اين باور است كه نظم نو

بر اساس . دشوسيس عايت كامل اصول بيست گانه مقرر تأبايد با ر
المللي بايد با اعطاي حق  اصل شانزدهم، نظم نوين اقتصادي بين

دانش ) هاي پيشرفت(دسترسي كشورهاي درحال توسعه به ترقيات 
مدرن و فناوري و ارتقاي انتقال فناوري و ايجاد فناوري محلي به 

فرآيندهايي كه  باكشورهاي درحال توسعه به اشكال و مطابق  نفع
  ]. 19[مناسب اقتصاد آنها باشد، تاسيس گردد 

المللي، به مثابه  اگرچه اعالميه تاسيس نظم نوين اقتصادي بين
شود، ولي به دليل  يك بيانيه قوي سياسي و عملگرا محسوب مي

و اثر   از نيرو آنكه در قالب قطعنامه مجمع عمومي ريخته شده است،
  ]. 20[ نيستآوري برخوردار  الزام

آوري حقوقي تصميمات مجمع عمومي در خصوص  البته الزام
گيري و تخصيص بودجه  هاي رأي پذيرش دول عضو جديد، شيوه

هاي  عنوان قاعده، قطعنامه ط دادگاه شناسايي شده است ولي بهتوس
  ]. 21[اي دارند  نامه مجمع عمومي طبيعتي توصيه

آور براي  ان گفت كه اعالميه تعهدي الزامتو نابرين ميب
يافته نسبت به انتقال فناوري به كشورهاي درحال  كشورهاي توسعه
مين اين حيث مطلوب كشورهاي اخير را تأكند و از  توسعه ايجاد نمي

  . و تضمين نخواهد كرد
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 نامه تريپس  موافقت

فناوري را  انتقال مسئلهترين سندي كه در حال حاضر  اما مهم
هاي  نامه مربوط به جنبه موافقت«مورد توجه قرار داده است، 

نامه  ، موسوم به موافقت»تجاري مرتبط با حقوق مالكيت فكري
الملل براي  تريپس كه در بستر حقوق تجارت بين. تريپس است

الملل، نياز به ارتقاي حمايت  كاهش انحرافات و موانع تجارت بين
مالكيت فكري و همچنين پيشگيري از  مطلوب و كافي از حقوق

عنوان موانع  فرآيندهاي اجراي حقوق مالكيت به شدن تبديل
، هم به طور غيرمستقيم انتقال ]22[تجارت مشروع منعقد شده 

فناوري را مورد اشاره قرار داده و هم به نحو مستقيم موادي را 
  . به انتقال فناوري اختصاص داده است

ل مستقيم به انتقال فناوري مقدمه سند اگرچه به شك
مستقيم اين فعاليت را مورد تشويق پردازد ولي به صورت غير نمي

عان دارد كه نامه اذ ، از جمله آنكه مقدمه موافقت]23[دهد  قرار مي
يافته عضو به حداكثر انعطاف در اجراي   كشورهاي كمتر توسعه

ا را قوانين و مقررات ملي احتياجات مخصوص دارند تا اين كشوره
البته چنانچه ]. 24[فناورانه  پايدار و استوار نمايد قادر به ايجاد بنيان 

نها نياز مشهود است اين اشاره قلمرو محدودي دارد چرا كه ت
يافته به انعطاف در اجراي قوانين و  كشورهاي عضو كمتر توسعه

به هر روي در راستاي . مقررات را  مورد شناسايي قرار داده است
بنيان فناورانه پايدار و استوار، اين بار تريپس در مواد  هدف ايجاد

: پردازد انتقال فناوري مي مسئلهخود با صراحت بيشتري به 
منظور ارتقا و تشويق  به بايست يافته عضو مي كشورهاي توسعه«

هايي  عضو، مشوق يافته ال فناوري به كشورهاي كمتر توسعهانتق
تا  قلمروشان تدارك ببينند سسات واقع درؤها و م را براي بنگاه

يافته عضو را قادر به ايجاد بنيان فناورانه  كشورهاي كمتر توسعه
  ]. 25، 24[» پايدار و استوار سازد

نامه تريپس تعهدي را بر  رسد كه موافقت بر اين اساس به نظر مي
دوش كشورهاي توسعه يافته نهاده است بدين مضمون كه اين كشورها 

  . براي انتقال فناوري در كشورهاي خود در نظر بگيرندهايي را  بايد مشوق
نامه  اين تعهد يك بار در اعالميه دوحه در خصوص موافقت

، بدين نحو 2001ر نوامب 14تريپس و سالمت عمومي به تاريخ 
شود كه كشورهاي توسعه  مجدداً اعالم مي«: تكرار شده است

و موسسات  ها هايي را براي بنگاه يافته عضو متعهدند تا مشوق
خويش تدارك ببينند تا انتقال فناوري به كشورهاي كمتر توسعه 

   ].26[» ، ارتقا و تقويت گردد66يافته عضو مطابق با بند دوم ماده 
موضع تريپس نسبت به انتقال فناوري فراتر از اين هم رفته 

انتقال فناوري براي تريپس آنقدر اهميت دارد كه توجه . است
. به خود جلب كرده است 8و  7س را در ماده اهداف و اصول تريپ

حمايت و «: دارد تريپس در بيان اهداف خود چنين مقرر مي
ابدعات  يبايست به ارتقا اجراي حقوق مالكيت فكري مي

توزيع فناوري و منفعت متقابل  فناورانه و انتقال و) ابتكارات(
ه ، بكنندگان دانش فناورانه كمك كند كنندگان و استفاده توليد
اي كه سودمند به حال رفاه اجتماعي و اقتصادي و توازن  شيوه

  ؛]27[» ميان حقوق و تعهدات باشد
توانند  اعضا مي«: نويسد سپس در رابطه با اصول خود چنين مي

و مقررات ملي خود، اقدامات ضروري را در تنظيم يا اصالح قوانين 
ر براي حفظ سالمت و تغذيه عمومي و ارتقاي منفعت عمومي د

اجتماعي و -هاي با اهميت حياتي براي توسعه اقتصادي بخش
فناورانه خويش اتخاذ كنند، مشروط به آنكه چنين اقداماتي با 

اقداماات مقتضي مشروط «، »نامه سازگار باشد مقررات اين موافقت
تواند براي  نامه باشد، مي به آنكه سازگار با مقررات اين موافقت

حقوق مالكيت فكري توسط  ده ازجلوگيري از سوء استفا
هايي كه به شكل غيرمعقولي  دارندگان حقوق يا توسل به رويه

المللي فناوري اثر  سازد و يا بر انتقال بين تجارت را محدود مي
  ]. 28، 27[» گذارد، ضرورت يابد مي) معكوس(منفي 

نامه تريپس اين اجازه را به  بينيم كه موافقت بنابرين مي
ا در مواقع سوء استفاده دارندگان حقوق مالكيت ها داده است ت دولت

هاي منفي اثرگذار بر انتقال فناوري،  فكري و به ويژه توسل به رويه
  . اقداماتي را  براي تسهيل انتقال فناوري اتخاذ نمايند

به هر ترتيب نويسندگان بر اين باورند كه ذكر كلمه 
صالحديدي  ، مقرره مذكور را از يك مقرره7در ماده » بايست مي«

اعضاي سازمان تجارت جهاني بايد تعهدات . كند صرف خارج مي
ريپس را به شكلي اجرا كنند كه نامه ت خويش بر اساس موافقت

مساعدت  ثر و مطلوب به تقويت انتقال و گسترش فناوريطور مؤ به
ترين اهداف  طور خالصه تقويت انتقال فناوري يكي از مهم به. نمايد

و در نتيجه اين مهم بايد در تفسير مقررات اين  شود تريپس تلقي مي
در اعالميه  مسئلهاين . نامه مورد توجه و استناد قرار گيرد موافقت

نامه تريپس و سالمت عمومي بدين نحو  دوحه راجع به موافقت
نامه تريپس بايد در  اعالم شده است كه هر يك از مقررات موافقت

حوي كه ابراز شده و به طور به ن نامه، پرتوي هدف و مقصود موافقت
  8و ) اهداف(  7ويژه در پرتوي هدف و مقصودي كه در ماده 

  ]. 29[آمده است، قرائت شود ) اصول(

برداري از فضاي ماوراي جو در پرتوي  بهره
  ملي فضايي قوانين و مقررات

اي  ترين مفهوم، مجموعه قوانين و مقررات ملي فضايي، در ساده
ولت هستند كه بر چگونگي انجام قواعد يك داز اصول و 
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  . ، حكومت دارند)فضاي ماوراي جو(هاي فضايي  فعاليت
هاي فضايي را گاه بر مدار مراحل يا  قوانين ملي، فعاليت
برداري، هدايت و  شامل پرتاب، بهره(فازهاي مختلف فعاليت 

دهند و گاه آن را از زاويه  مورد توجه قرار مي) بازگشت شي فضايي
از قبيل علمي، اقتصادي، محيط زيستي، دفاعي، (ه هدف استفاد

  . بخشند سامان مي) اطالعاتي و تجاري
 20، بيش از 2013ها حاكي از آن است كه تا سال  گزارش

قزاقستان، هلند،  ، روسيه،كشور از جمله اياالت متحده آمريكا
انگلستان، ژاپن، آفريقاي جنوبي، بلژيك و اتريش، قوانيني را درباره 

  ]. 30[اند  كرده  هاي فضايي وضع تفعالي
رسد كه قانون ملي فضايي ابزاري است براي تحقق  به نظر مي

المللي در سطح ملي  بينيكي اجراي تعهدات . بخشيدن به دو هدف
ولي بايد اذعان داشت كه هر دو هدف، . مين منافع مليو ديگري تأ

مروزه ن است كه اواقعيت آ. پيوند ناگسستني با يك واقعيت دارند
دارند كه از فضاي ماوراي   نهادهاي غيردولتي و خصوصي نيز تمايل

خواهند با تدوين يك  ها مي دولت. برداري كنند جو، استفاده و بهره
هاي مطابق با  سري قواعد و مقررات، از يك سو، انجام فعاليت

الملل فضايي را تضمين نمايند و از سوي ديگر، منافع ملي  حقوق بين
  . ت به فعاليت اين نهادها، ملحوظ دارندخود را نسب

ها، قوانين ملي فضايي، نسبت به مقررات  فراتر از اين
توانند داراي يك يا چند ارزش افزوده مهم  المللي فضايي مي بين

اي از مسائل كه  قوانين مذكور براي دسته از جمله اين كه. باشند
را مقرر ، احكامي ستالملل قرار نگرفته ا مورد توجه حقوق بين

  . دارند مي
كنند تا ميان منافع  از منظري ديگر، اين قوانين تالش مي

كنندگان از فضا، شهروندان و دولت، نوعي توازن و تعادل  استفاده
ها  برقرار كنند، اگرچه ممكن است اين تعادل با درنظر گرفتن مشوق

گذاران اين  هايي براي استفاده كنندگان از فضا و سرمايه و حمايت
  . زه، اندكي بهم ريزدحو

كم به دو نمونه يا مدل براي تدوين يك  در حال حاضر دست
مدل نظم حداقلي و مدل نظم . توان اشاره كرد قانون ملي فضايي مي

  . حداكثري
بهترين مثال براي نمونه نخست، قانون مدل انجمن حقوق 

الملل در خصوص مقررات ملي فضايي است كه در كنفرانس  بين
اين قانون ]. 31[وفيه بلغارستان، اتخاذ شده است ص 2012سال 

ماده،  14مدل، بسيار مختصر، ساده و منطقي است، به نحوي كه در 
كند و  ريزي مي اصول الزم براي يك قانون ملي فضايي را پي

مواد اين قانون مدل به . دهد جزئيات را به مقررات ديگر ارجاع مي
توان گفت كه قانون  م مياند ولي در يك تقسي نظم فصول درنيامده

قلمرو قانون، تعاريف، (مذكور در كنار مواد ابتدايي و انتهايي خود 

مجوزدهي، شرايط « مسئلهچهار ) مقررات شكلي و ضمانت اجراها
ثبت اشياي «، »مقررات حفاظتي و حمايتي«، »آن و نظارت مداوم

  . داده استرا مورد توجه قرار » مسئوليت مدني و بيمه«و » فضايي
هاي فضايي بيشتر از مدل نخست،  در نظم حداكثري، فعاليت

ن به قانون صنعت توا در اين خصوص نيز مي. گيرد ميسر و سامان 
انگلستان پيشتر تعهدات . اشاره كرد) 2018(فضايي انگلستان 

گنجانده بود و  1986خود را در قانون فضاي ماوراي جو  المللي بين
داد كه با دريافت مجوز از  جازه ميي انگليسي اها به اتباع و شركت
قانون صنعت ]. 32[هاي فضايي مبادرت نمايند  دولت، به فعاليت

رود و براي مسائل  ، از نظم قانون قبلي فراتر مي2018فضايي 
  . آورد سوانح فضايي، احكامي را پديد ميفني  جديدي از قبيل بررسي

كه فضايي مقرراتي وجود دارند  به هرحال در قوانين ملي
طور غيرمستقيم اهميت انتقال فناوري در صنعت فضايي را به  به

دهند كه براي انجام  اين مقررات نشان مي. كشند تصوير مي
» الزمبرخورداري از دانش فني «هاي فضايي، يكي از شرايط  فعاليت
  .  است

الملل،  براي مثال بر اساس قانون مدل انجمن حقوق بين
. فضايي بايد مجوزنامه دريافت گردد هاي جهت انجام تمامي فعاليت

. بايست يك وزارتخانه يا سازمان صالح اعطا كند اين مجوزنامه را مي
قابل اطمينان بودن «اي با حصول شرايطي از جمله  چنين مجوزنامه

سازگاري فعاليت «و » و برخورداري از دانش فني الزمبردار  بهره
  ]. 33[شود  يصادر م» فضايي با استانداردهاي ايمني عمومي

هاي زيادي براي تدوين قانون ملي  در ايران نيز گويا كوشش
توان به دو تالش  در اين خصوص مي. فضايي به عمل آمده است

 . اشاره كرد

نخست، دانشگاه تهران با همكاري سازمان فضايي ايران، با 
آوردن زمينه  كاري و فراهم موازنهسازي، جلوگيري از  هدف يكسان
خش خصوصي در فضا، اقدام به تدوين نخستين براي حضور ب

آن طور كه نقل . نويس قانون ملي فضايي ايران كرده است پيش
ولي ] 34[نويس، تدوين و از آن رونمايي شده است  شده اين پيش

به همين دليل درباره اينكه . ظاهراً در دسترس عموم نيست
و گرفته الگ) حداقلي يا حداكثري(نويس مذكور از چه رويكردي  پيش

بيني  و چه مقرراتي را در خصوص فناوري فضايي و انتقال آن پيش
  .  توان اظهار نظر كرد كرده است، نمي

دفتر (هاي مجلس شوراي اسالمي  دوم، مركز پژوهش
، طي گزارشي به بررسي )هاي نوين اوريمطالعات ارتباطات و فن

اخته در كشور پردها و الزامات قانون ملي فضا و ضرورت آن  چالش
منتشر شده و در دسترس عموم  4/4/1397كه گزارش آن در تاريخ 

اي از مشكالت از  اين گزارش با اشاره به وجود پاره. قرار گرفته است
هاي مرتبط، انشعاب و عدم انسجام  جمله، اختالف سليقه دستگاه
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هاي پيشنهادي  ترين سرفصل  هاي فضايي، مهم راهبردها و فعاليت
]. 35[موضوع ارائه داده است  28ضايي را در قالب براي قانون ملي ف
ليف رنج هادي ارائه شده، آشكارا از ضعف تأهاي پيشن اگرچه سرفصل

برند، ولي جالب توجه است كه چند سرفصل پيشنهادي به  مي
از . وري فضايي و انتقال آن اختصاص داده شده استموضوع فنا

جاد فناوري حمايت از اي«جمله سر فصل سيزدهم كه با عنوان 
استفاده و انتقال «و سر فصل چهاردهم كه تحت عنوان » فضايي

صدور «سر فصل نهم نيز به . گذاري شده است نام» فناوري فضايي
استفاده از «و سرفصل پانزدهم به » گواهينامه فناوري فضايي

اختصاص يافته » هاي فضايي هاي فضايي و نتايج فعاليت  فناوري
له فناوري فضايي و ئسرفصل به مس اختصاص چند شك بي. است

انتقال و استفاده از فناوري فضايي به وضوح از اهميت فراوان 
  . موضوع حكايت دارد

، تدوين مقررات مربوط به مسئلهبه هر روي با توجه به اهميت 
فناوري فضايي و چگونگي انتقال و استفاده از آن بايد با دقت و 

هاي   رهاي ديگر و واقعيتحوصله بسيار و با توجه به تجارب كشو
صنعت فضايي ايران صورت گيرد، در اين غير صورت ممكن است 

هاي  هاي سنگيني بر صنعت وارد شود و يا حتي اجراي فعاليت هزينه
  .  و غيردولتي غيرممكن گرددفضايي به ويژه براي بخش خصوصي 

ها و  انتقال فناوري در صنعت فضايي، چالش
  مشكالت حقوقي موجود

ين جا ظاهراً همه چيز براي انتقال فناوري در صنعت فضايي تا بد
المللي كه  به جز اعالميه تاسيس نظم نوين اقتصادي بين. مهياست

يافته  آور حقوقي بر  دوش كشورهاي توسعه از ايجاد يك تعهد الزام
نامه تريپس  نسبت به انتقال فناوري عاجز مانده است، موافقت

يافته  اوري بر كشورهاي توسعهفنتعهداتي را در خصوص انتقال 
دهد تا در صورت  هاي عضو اجازه مي كند و حتي به دولت وضع مي

ثرگذار بر هاي منفي ا توسل دارندگان حقوق مالكيت فكري به رويه
انتقال فناوري، با اقدامات مقتضي و به شرط رعايت مقررات اين 

  .نامه، از اين مسئله پرهيز كنند موافقت
ز تريپس، حقوق مالكيت فكري را به عنوان از سوي ديگر ني

صاحبان فناوري با  رو و از اين] 36[كند  حقوق خصوصي تلقي مي
توانند با رعايت قوانين و مقررات حاكم  مناسب ديدن شرايط بازار مي

هاي فكري  در عرصه انتقال فناوري، نسبت به انتقال اموال و دارايي
يافته، درحال  ي توسعهخود به كشورهاي نيازمند اعم از كشورها

  .  توسعه يا كمتر توسعه يافته، وارد ترتيبات قراردادي شوند
ها و  انتقال فناوري در صنعت فضايي با چالش وجود اينبا 

ها و مشكالت عمدتاً  اين چالش. مشكالت حقوقي جدي مواجه است

المللي چندجانبه و قوانين و مقرراات ملي ديده  در سطح مقررات بين
هاي دوجانبه نيز موانعي موجود هستند ولي  در سطح توافق. شوند مي

را به قوانين و مقررات  مسئلههاي دوجانبه حكم  چون اين توافق
ها و مشكالت  اند، بايد گفت كه چالش المللي و ملي ارجاع داده بين

حقوقي موجود بر سر انتقال فناوري در صنعت فضايي اساساً در 
چندجانبه و قوانين و مقررات ملي  المللي همان سطح مقررات بين

  . ندهست قابل بررسي و مالحظه
با اين حال براي بررسي و تحليل دقيق و جامع موضوع، 

  . شوند ها و مشكالت حقوقي موجود در هر سه سطح تبيين مي چالش

  المللي  مقررات بين

كه انتقال كم دو رژيم حضور دارند  المللي دست در سطح بين
. كنند ها روبرو مي ضايي را با موانع و محدوديتفناوري در صنعت ف

   .كنترل فناوري موشكي رژيمنامه واسنار؛ دوم،  نخست موافقت
ذيالً از دو رژيم يادشده و ساز و كار اجرايي آن به تقدم اهميت 

  .شوند و نه تقدم تاريخي، بحث مي

  نامه واسنار موافقت
، طبيعتي با هاي فضايي به طور ذاتي واقعيت آن است كه فناوري

هاي با استفاده و  منظور از فناوري. گانه دارنداستفاده و كاركرد دو
هاي داراي دو كاربرد كشوري  كاركرد دوگانه، آن دسته از فناوري

براي مثال، راكت شيميايي در صنعت . و نظامي است) غيرنظامي(
تواند هم براي وسيله پرتاب فضايي  فضايي، فناوري است كه مي

مورد استفاده قرار  ها و انسان در مدار ادن ماهوارهجهت قرارد
براي حمل تسليحات  بالستيكعنوان موشك  گيرد و هم به
  ]. 37[كار رود  كشتار جمعي به

توان به  هاي فضايي را به تقريب مي قابليت دوگانه فناوري
نظامي  مقاصدامكان استفاده از هواپيماهاي كشوري در اهداف و 

كنندگان پيمان هواپيمايي كشوري  كه تدوينتشبيه كرد، موضوعي 
به خوبي خطر آن را از ) 1944(المللي، موسوم به پيمان شيكاگو  بين

اند تا  متعهد ساخته هاي عضو را و دولت   ايام قديم درك كرده
هواپيماي كشوري را در جهت اهداف مغاير با اين پيمان مورد 

  ]. 38[ندهند استفاده قرار 
هاي  اي ناشي از امكان استفاده از فناوريه به دليل نگراني

نامه واسنار ميان  فضايي در اهداف نظامي، رژيمي با نام موافقت
  . ها اتخاذ شده است دولت

هاي صادراتي تسليحات  خصوص كنترلنامه واسنار در موافقت«
به شكل » هاي با استفاده دوگانه متعارف و كاالها و فناوري

ير انواع خاصي از كاالها و در تالش است تا تكث چشمگيري
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نامه  موافقت. دكنهاي نظامي و با استفاده دوگانه را كنترل  فناوري
دولت به آن  40تاسيس شده و تاكنون بيش از  1996واسنار در سال 

هاي اروپايي و آمريكاي  اند كه اعضاي آن عمدتاً از دولت پيوسته
را پذيرفته نامه  حتي روسيه نيز اين موافقت]. 39[هستند  شمالي
فضايي  در حقيقت كشورهاي پيشگام و پيشتاز در صنعت]. 40[است 

همچون اياالت متحده آمريكا، روسيه، انگلستان، ژاپن، فرانسه، 
  . اند آلمان و ايتاليا همگي رژيم واسنار را پذيرفته

مين أهدف اين كشورها از تدوين چنين توافقي كمك به ت
و ارتقاي شفافيت و  ،المللي اي و بين پايداري منطقه و امنيت

كاالها و  ،متعارف تسليحاتپذيري بيشتر براي انتقال  مسئوليت
تا بدين ترتيب از انباشت و  ة دوگانه استهاي با استفاد فناوري
هايي ممانعت به  سازي چنين تسليحات و كاالها و فناوري ذخيره

 ادعا بر اين است كه اين توافق، كنترل صادرات را به. عمل آيد
دهد ولي  عنوان طريقي براي مبارزه با تروريسم مورد استفاده قرار مي

ها طراحي  هاي خاصي از دولت به منظور استفاده عليه دولت يا گروه
  ]. 41[نشده است 
فهرست كاالها و «هاي عضو اقالم و اشياي مندرج در  دولت

را مورد كنترل » هاي با استفاده دوگانه و فهرست تسليحات فناوري
 دهند و در جهت جلوگيري از انتقال بدون مجوز و غيرقانوني ار ميقر

  ]. 42، 41[كنند  آن اقالم با يكديگر همكاري مي
اند كه اطالعات مربوط به كاالها و  كرده  هاي عضو توافق دولت

هاي مورد  بهترين رويه كنند و هاي با استفاده دوگانه را تبادل فناوري
اقالم تحت ) نتيجه بي(يا انتقال عقيم  قبول، تبعيت و هرگونه انتقال

  ]. 43- 41[خارج از توافق را گزارش كنند  كنندگان دريافتكنترل به 
هاي با استفاده دوگانه،  كاالها و فناوري بر اساس فهرست

صادرات فناوري مورد نياز براي توسعه، توليد و استفاده از اقالمي كه 
ات هر دسته مخصوص است، مطابق با مقرر  در فهرست مذكور آمده
ر دارد حتي كنترل قراتحت اين فناوري . گيرد مورد كنترل قرار مي
  ]. 44[كنترل شده، قابل اجرا باشد اگر نسبت به فقره غير

فهرست «هاي فضايي،  به دليل اهميت كنترل صادرات فناوري
هوافضا و «دسته نهم را به » استفاده دوگانههاي با  كاالها و فناوري

ها، تجهيزات،  در اين دسته، سامانه. ختصاص داده استا» پيشرانش
افزار و در  ، آزمايش، بازرسي و توليد تجهيزات، نرم)اجزا( قطعات

هاي مرتبط با حوزه هوافضا و پيشرانش، به دقت  نهايت فناوري
تجهيزات مربوط به  براي مثال، فناوري توليد. تعريف شده است

هايي است كه  از فناوريوسايل پرتاب فضايي و فضاپيماها يكي 
  ]. 45، 44[ تحت رژيم كنترل صادرات قرار دارد

گفتني است كه اگر فناوري براي نصب، عمليات، نگهداري 
يا تعمير اقالمي كه تحت كنترل نيستند يا صادرات آنها ) چكينگ(

باشند به شكل حداقلي مورد نياز باشد، كنترل اعمال  مجاز مي

بت به فناوري كه وارد حوزه عمومي همچنين كنترل نس. نخواهد شد
ين علمي يا حداقل اطالعات ضروري براي شده يا تحقيقات بنياد

  ]. 46-44[ نيستهاي ثبت اختراع مجري  تقاضانامه

  رژيم كنترل فناوري موشكي
نامه واسنار، نظام كنترل كننده ديگري كه در  بعد از موافقت

قبت قرار هاي فضايي را تحت مرا المللي، فعاليت سطح بين
  . است» رژيم كنترل فناوري موشكي«دهد،  مي

هاي صنعتي برجسته به  ، توسط دولت1987اين رژيم در سال 
هاي صادراتي و با هدف كنترل و  منظور ايجاد هماهنگي در كنترل

هاي  ي بالستيك و ديگر سامانهها جلوگيري از تكثير و گسترش موشك
اي  ميايي، ميكروبي و هستهكننده بدون سرنشيني كه در حمالت شي حمل

  ]. 47[گيرند، اتخاذ شده است  مورد استفاده قرار مي
هاي سخت و شديدي را در خصوص  رژيم مذكور، كنترل

هاي توليدي كه در  صادرات وسايل پرتابي فضايي، قطعات و فناوري
. كند گيرد، وضع مي ده قرار ميهاي فضايي كشوري مورد استفا برنامه

هاي موشكي   ل فناوري موشكي، تمامي فناورياساس رژيم كنتربر
اين تقسيم ميان اقالم تحت . شوند مرتبط، به دو دسته تقسيم مي

  ]. 48[نهد  و اقالم با محدوديت كمتر تمايز مي) شديد(كنترل بسيار 
دسته نخست مربوط به گروه با محدوديت بسيار است كه 

موشكي هاي  از قبيل سامانه(هاي راكتي كامل  شامل سامانه
هاي  و سامانه) سنج، وسايل پرتاب فضايي و موشك ژرفابالستيكي

وسايل هوايي بدون سرنشين با دامنه خاص و همچنين تاسيسات 
انتقال فناوري در . شود ها مي توليدي طراحي شده براي اين سامانه

اين دسته شديداً تحت مراقبت رژيم كنترل فناوري موشكي قرار 
ي موشكي، تعهد و مسئوليت شديدي را رژيم كنترل فنلور. دارد

هاي صادرات مربوط به اقالم مندرج در اين  تقاضاينسبت به رد 
ون شود كه تواند واژگ اين تعهد تنها زماني مي. كند دسته، تحميل مي

مين الزام آوري را مبني بر كننده فناوري، تضا دولت گيرنده يا دريافت
ز شده و عدم انتقال مجدد استفاده انحصاري از اقالم در مقاصد ابرا

، راه حلي به تقريب به تعهد ]49، 48[آن بدون مجوز، ارائه دهد 
هاي عضو پيمان شيكاگو نسبت به عدم استفاده از  اي دولت معاهده

  . هواپيمايي كشوري در اهداف مغاير با پيمان شبيه است
هاي با  اما دسته دوم، شامل فهرستي گسترده از فناوري

هاي  توانند از كاربردهاي بالقوه در پروژه ه است كه مياستفاده دوگان
انتقال اين . باشند تحت كنترل رژيم كنترل فناوري موشكي برخوردار

فرض، مجاز است مشروط به آنكه اين  صورت پيش ها به فناوري
. نشود» پروژه با اهميت«و كمك به .انتقال موجب مساعدت 

خاص با ارزيابي خطرات به صورت موردي و » هاي با اهميت پروژه«
كننده،  وضعيت موشكي دولت دريافتاي،  گسترش تسليحات هسته
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هاي فضايي، امكان مساعدت انتقال فناوري در توسعه  برنامه
همچنين ساير  شنهادي وكننده و استفاده نهايي پي هاي حمل سامانه
در اين دسته نيز . شوند هاي چندجانبه مرتبط شناسايي مي توافق

هاي با اهميت كمك نمايد، امكان  تقال به ايجاد طرحچنانچه ان
تصويب همچنان وجود دارد، مشروط بر آنكه دولت دريافت كننده 

كننده نهايي ارايه  تضامين كافي را  براي استفاده نهايي و استفاده
  ]. 50-48[دهد 

با اين حال درباره رژيم كنترل فناوري موشكي نكاتي قابل 
  :ذكر است

اوري موشكي نه در چهارچوب يك معاهده رژيم كنترل فن
 2017تا سال . المللي، بلكه به شكلي داوطلبانه ايجاد شده است بين

اند و تعدادي از كشورها  كشور در اين رژيم مشاركت كرده 34تعداد 
اند ولي به  پذيرش قرار دادهنيز رعايت مقررات كشورها را مورد 

  ]. 51[اند  صورت رسمي به آن ملحق نشده
اين كه رژيم كنترل فناوري موشكي نظامي داوطلبانه است،  با

هاي  ولي خواهيم ديد كه مقررات آن عمالً در سطح ملي و توافق
كه ذكر اين نكته ضروري است . دوجانبه مورد قبول قرار گرفته است

اصلي صنعت فضايي و كشورهاي  هاي تقريباً تمامي قدرت
حده آمريكا، انگلستان، يافته و صنعتي از جمله اياالت مت توسعه

روسيه، ژاپن، آلمان، فرانسه، كانادا، سوئيس، سوئد و كره جنوبي در 
درصد  95جالب اين است كه نزديك به . زمره اعضاي آن هستند

، در زمره اعضاي )عضو 33(اعضاي رژيم كنترل فناوري موشكي 
و تنها دو كشور عضو رژيم كنترل  هستندنامه واسنار نيز  موافقت

نامه واسنار را مورد  ري موشكي، يعني برزيل و ايسلند، موافقتفناو
  . اند پذيرش قرار نداده

  قوانين و مقررات ملي

نامه  هايي كه عضو موافقت كم همان دولت در سطح ملي نيز دست
واسنار و رژيم كنترل فناوري موشكي هستند، كم و بيش به همان 

هاي  وانع و محدوديتري فضايي را با مفناو اند و انتقال راه رفته
ها و موانع غالباً در قوانين  اين محدوديت. جدي روبرو ساخته است

و مقررات صادراتي مندرج هستند ولي گاه در قوانين ملي فضايي 
  . شود نيز احكامي براي آنها مقرر مي

، چنين 2018براي مثال انگلستان در قانون صنعت فضايي 
شود  انون صادر ميمجوزي كه به موجب اين ق«: آورده است

اين قانون آمده  1تواند با رعايت هر شرطي كه در پيوست شماره  مي
؛ يكي از شرايط مندرج در پيوست ».و ناظم مقتضي بداند، اعطا شود

س يا داراي الزامات مربوط به حفاظت از اطالعات حسا«، 1شماره 
اين اساس به نظر بر ]. 52[ است» محدوديت، فناوري يا اشيا

كه انتقال فناوري در صنعت فضايي و حتي انتقال اطالعات  رسد مي
تواند بر بنياد مجوز صادره  برداري مي دست آمده در جريان بهره به

د، محدوديتي كه در هرحال ناظم صنعت بايد آن را شومحدود 
  . مناسب و مقتضي ببيند و در مجوز صادره، رعايت آن را مقرر نمايد

ترين منبع حاكم بر  ايي، مهمبا گذر قانون قوانين ملي فض
هاي فضايي، قوانين و مقررات مربوط به  كنترل صادرات فناوري

ترين رويكردها نسبت به كنترل صادرات در  سخت. رات هستندصاد
  . شود هاي فضايي، در اياالت متحده آمريكا ديده مي عرصه فناوري

حساس از طريق  فناوريالمللي  در اين كشور، انتقال بين
مقررات «. گيرد اعطاي مجوز سخت مورد كنترل قرار مي فرآيند

مقررات دولت از  اي مجموعه، )آيتار(» المللي تسليحات قاچاق بين
مرتبط ست كه صادرات و واردات اشيا و خدمات اياالت متحده آمريكا

، آمده است» فهرست تسليحات اياالت متحده«با امور دفاعي را كه در 
هاي تجارت دفاعي  توسط دفتر كنترل اين مقررات،. كند ميكنترل 

  ]. 53[گيرند  وزارت امور خارجه مورد تفسير و اجرا قرار مي
اتخاذ شده » قانون كنترل صادرات تسليحات«آيتار بر بنيان 

دهد تا صادرات  در حقيقت قانون يادشده به دولت اجازه مي. است
 اشيا، خدمات و اطالعات فني دفاعي به كشورهاي ديگر را مورد

ها تدوين  آيتار نيز دقيقاً براي اجراي اين مراقبت. كنترل قرار دهد
  ]. 54[شده است 

، بخشي از مقررات آيتار است »فهرست تسليحات اياالت متحده«
كه در بيست و يك دسته، اشيا و اطالعاتي را كه به عنوان اقالم دفاعي 

پيماها آنچه قابل توجه است، درج فضا. كند شوند، تعيين مي محسوب مي
هاي تجاري در ليست مذكور است كه بزرگترين مشكل را  و ماهواره

  ]. 55، 54[آورده است  براي صنعت فضايي به وجود
كنندگان، صادركنندگان، دالالن اشيا و خدمات  تمامي توليد

فهرست تسليحات «هاي فني مرتبط بنا به تعريف  دفاعي يا داده
ر وزارت امور خارجه به ثبت بايست نام خود را د ، مي»اياالت متحده

 از طريق اين ثبت، دولت اياالت متحده آمريكا اطالعاتي را. برسانند
هاي توليدي و صادراتي مشغول  درباره اينكه چه كسي در فعاليت

نكته قابل توجه اين است كه ثبت هيچ گونه . آورد است، به دست مي
نوان پيش كند ولي خود به ع حقوق يا امتيازات صادراتي اعطا نمي

شرطي براي صدور هرگونه مجوز يا تصديق براي صادرات محسوب 
 ]. 56[شود  مي

بر بنياد مقررات آيتار، اطالعات و مواد مربوط به امور دفاعي و 
بايست ميان اتباع و  هاي مرتبط با امور نظامي، تنها مي فناوري

اي از  اشخاص آمريكايي تبادل و فروخته شود، مگر آنكه مجوزنامه
يا معافيت مخصوصي مورد استفاده قرار شود زارت امور خارجه اعطا و

هر شخص آمريكايي كه قصد صادرات  آيتارين به موجب ابنابر. گيرد
اقالم مندرج در فهرست تسليحات اياالت متحده به يك شخص 
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اي را  نامه خارجي را داشته باشد، بايد پيش از انجام صادرات، مجوز
همچنين براساس اين مقررات، . صيل كنداز وزارت امور خارجه تح

 تسليحاتانتقال مجدد يا صادرات دوباره اقالم مندرج در فهرست 
اياالت متحده توسط شخص خارجي ممنوع است، مگر آنكه به 
موجب مجوزنامه صادراتي مربوطه، اجازه مخصوصي براي اين امر 

در  واضح  است كه اين مقرره نيز اساساً]. 57، 56[داده شده باشد 
  . كند راستاي يكي از الزامات رژيم كنترل فناوري موشكي حركت مي

گفتني است كه در اياالت متحده آمريكا، اتباع آمريكايي از جمله 
كه بدون مجوز يا استفاده از معافيت، دسترسي  صورتيها در سازمان

شده دفاعي  هاي حفاظت ه اشيا، خدمات يا دادهاشخاص خارجي ب
سليحات اياالت متحده را فراهم كنند، با مندرج در فهرست ت

  ]. 58- 56[توانند روبرو شوند  هاي سنگيني مي مجازات
سياست ملي فضايي اياالت متحده «طور كلي به گواهي  به
اين دولت است كه بايد صدور مجوز براي ) 2010(» آمريكا

هاي مرتبط با امور فضايي را بر مبناي موردي و مطابق با  صادرات
المللي تسليحات و ساير قوانين، معاهدات و  اچاق بينمقررات ق

  ]. 59[بررسي قرار دهد  مقررات قابل اعمال مورد نظر و
دارد كه  مسئلهاشاره به اين  2010با اين حال سياست سال 

بايست در عين توجه به نيازهاي امنيت  ها مي ها و آژانس خانه وزارت
ت فضايي اياالت پذيري بنيان صنع ملي، در جهت افزايش رقابت

شود كه يكي از  از اين رو معلوم مي]. 60[متحده كوشش نمايند 
هاي  سياست اياالت متحده آمريكا در كنترل صادرات فناوريجهات 

  . فضايي، تامين امنيت ملي اين كشور است
حتي فراتر از اين بايد گفت كه آيتار درصدد ارتقا و كمك به 

ن شعاري است كه آيتار به پيشرفت صلح و امنيت جهاني است؛ اي
، ولي همانطور كه سياست ملي فضايي سال ]61[آن تصريح دارد 

پذيري بنيان صنعت فضايي اياالت  ، بر لزوم افزايش رقابت2010
كند، بايد گفت كه سياست اين دولت در  متحده آمريكا تصريح مي

هاي فضايي انتقادات نويسندگان را به  قبال كنترل صادرات فناوري
  . اه داشته و هم موجب نگراني تجار و اصحاب صنعت شده استهمر

اين باور است كه آيتار  اي اياالت متحده بر صنعت ماهواره
دهد؛ به ويژه،  طور منفي منافع آن صنعت را تحت تاثير قرار مي به

اي آمريكايي براي تحويل  هاي ماهواره هاي كمپاني آيتار برنامه
كنندگان خارجي را كند و  مصرفقطعات يا تكميل فضاپيماها به 

 قطعاتها و  هعالوه بر اين آيتار، خريد ماهوار. كند دچار مشكل مي
هزينه هادهاي خارجي را بسبار دشوار، پرتوليد شده در آمريكا توسط ن

  ].  62[سازد  بر مي و زمان
يكي ديگر از اثرات چنين سياستي، كاهش توليد وسايل پرتابي، 

اداره   اي است كه مطالعه زميني است؛ اين نتيجهها و تجهيزات  ماهواره

گذارد  بر آن صحه مي 2006تا  1999هاي  هوانوردي فدرال در طي سال
]62 ،63  .[  

آيتار حتي از سوي مديران نهادهاي دولتي آمريكا نيز مورد 
در اين رابطه يكي از مديران سابق اداره ملي . انتقاد قرار گرفته است
، نگراني خود را نسبت به قوانين انتقال )اسان(هوانوردي و فضايي 

فناوري اياالت متحده آمريكا با اين گفته كه آيتار مانعي براي 
  ]. 64[شود، ابراز داشته است  المللي محسوب مي همكاري بين

به داليل يادشده، در آمريكا پيشنهادهايي براي درمان و 
كنترل  در اين خصوص اصالح فهرست. شود اصالح اوضاع ديده مي

هاي با حساسيت كمتر كه داراي كاربردهاي كشوري  و حذف فناوري
  ]. 65، 64[نخستين اقدام ممكن توصيه شده است  عنواناست، به 

هاي دوجانبه فضايي، تكرار موانع و  توافق
  ها محدوديت

ها در مواردي به منظور تقويت همكاري در  در حقوق فضايي، دولت
هاي دوجانبه منعقد  جو، با يكديگر توافقبرداري از فضاي ماوراي  بهره
ميان دولت استراليا و دولت  توافق دوجانبه«توان به  براي مثال مي. كنند مي

برداري از  ه فدراسيون روسيه در خصوص همكاري در حوزه اكتشاف و بهر
  ]. 66[اشاره كرد » آميز منظور اهداف صلح فضاي ماوراي جو به

كه هر دو دولت بر تمايل  ا ايننامه، ب در مقدمه اين موافقت
شاف فضاي مشترك نسبت به توسعه همكاري بلند مدت در اكت

هاي فضايي به نفع مردم  كارگيري تجهيزات و فناوري ماوراي جو و به
هر دو كشور و منافع متقابل قابل توجه و بالقوه ناشي از تقويت و توسعه 

ولي نسبت به هاي تجاري فضايي، اذعان دارند،  همكاري در فعاليت
طرفين . اند  مقوله انتقال فناوري موضع سختي را در مواد خود اتخاذ كرده

المللي و ملي خود را نسبت به  نامه يك بار ديگر تعهدات بين موافقت
  . اند دهكرانتقال فناوري در عرصه فضايي تكرار 

بر بنياد اين توافق دوجانبه، انتقال فناوري به منظور اهداف هر 
بايست توسط طرفين  نامه، مي شترك مطابق با اين موافقتفعاليت م

هاي خود، شامل رژيم كنترل  قررات داخلي دولتبا رعايت قوانين و م
بايست مطابق با قوانين و  طرفين مي. فناوري موشكي انجام شود

هاي خود در خصوص كنترل صادرات آن دسته از  مقررات ملي دولت
هاي  هاي ملي كنترل و صورتها  كاالها و خدماتي كه در فهرست

  . ]67، 66[باشند، رفتار نمايند  صادراتي مندرج مي
شود كه انتقال فناوري در صنعت فضايي  بدينسان مالحظه مي

هاي  ها حتي در سطح توافق تا چه اندازه اهميت دارد كه دولت
تر و بازتر اجتناب به عمل  دوجانبه نيز از اتخاذ رويكردهاي منعطف

المللي و  جدداً از ضرروت رعايت قوانين و مقررات بينآورند و م مي
  . گويند هاي فضايي سخن مي ادرات فناوريملي مربوط به كنترل ص
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  گيري و پيشنهادها نتيجه

رسد كه انتقال فناوري در صنعت فضايي را بايد يكي  به نظر مي
اين چالش از . هاي كنوني و آينده حقوق فضا دانست از چالش

  . چند زاويه قابل توجه است
هاي فضايي در تقابل  از زاويه نخست، كنترل صادرات فناوري

ايستد، زيرا  دارندگان حقوق ماليكت فكري ميبا حقوق خصوصي 
نامه تريپس، حقوق مالكيت فكري را به منزله  درحالي كه موافقت

هاي  كند و حتي تعهداتي را بر دوش دولت حقوق خصوصي تلقي مي
هاي  يرد، ولي دولتگ درنظر مي توسعه يافته نسبت به انتقال فناوري

فضايي، عمالً از طريق هاي  ه قدرتيافته و به ويژ صنعتي و توسعه
مين صلح و امنيت ملي، المللي و به مصلحت تأ هاي بين امهن موافقت

هاي مهمي را نسبت به صادرات كاالها و  موانع و محدوديت
  .  كنند هاي فضايي تحميل مي فناوري

گرايش به سمت «از زاويه دوم، تنازع و برخورد ميان 
به دليل برخوردار امكان عدم اعطاي مجوز «و » سازي فضا تجاري

تواند ناشي از  كه خود مي» بردار از دانش فني الزم نبودن بهره
بنابراين . استها و موانع انتقال فناوري باشد، مشهود  محدوديت

سازي،  توان گفت كه هنوز صنعت فضايي براي نيل به تجاري مي
  . دارد  آل خود، مسير درازي در پيش حتي در سطح متعارف و نه ايده

مين از اندازه بر تأ  اويه سوم، بايد گفت كه اصرار بيشاز ز
امنيت ملي و ايستادگي در برابر حقوق خصوصي دارندگان اموال 

هاي جدي بر پيشرفت و توسعه صنعت  تواند آسيب فكري، مي
اي كه به درستي در اياالت متحده آمريكا  فضايي وارد كند، نتيجه

و به آن اشاره شده ي دولتي دريافت توسط صنعت و حتي نهادها
پس بايد ترتيبي داده شود تا نفع يكي بر نفع ديگري به طور . است

  . كامل غلبه نكند
درحال حاضر با توجه به آنكه هنوز ايران از قانون ملي فضايي 
برخوردار نيست و ديپلماسي دولت با كشورهاي صنعتي نيز با 

به شرح  ان چند پيشنهادتو كند، مي مشكالتي دست و پنجه نرم مي
  : ذيل ارائه داد

اگر بنا باشد كه در قانون ملي فضايي، مواد يا فصولي براي  - 
فناوري فضايي و انتقال آن اختصاص داده شود، بايد در اين 
خصوص نهايت دقت به كار گرفته شود، چرا كه هرگونه الزام 
يا مقرره مرتبط با فناوري فضايي، استفاده از آن يا انتقال آن، 

براي . دهد ثير جدي قرار ميفضايي را تحت تأ هاي فعاليت
مثال اگر قرار است به تبعيت از قانون مدل انجمن حقوق 

الملل، مقررات ملي فضايي تدوين شود، بايد مشخص  بين
از برداري  بهرهبودن د كه مقصود دقيق از شرط برخوردارگرد

دانش فني الزم چيست و ناظم صنعت فضايي چگونه و در چه 

تواند به دليل فقدان اين شرط از اعطاي مجوز  شرايطي مي
  . خودداري كند

هاي دولت اياالت متحده آمريكا و  با توجه به تحريم - 
مشكالت موجود بر سر تجارت ايران با ممالك غربي، 

نامه  مذاكره و حصول توافق با كشورهاي عضو موافقت
فناوري انتقال واسنار و رژيم كنترل فناوري موشكي براي 

در صنعت فضايي، اگر نه غيرممكن، بسيار سخت و 
توان راهبرد را تغيير  ؛ در عوض ميرسدپرهزينه به نظر مي

نامه  داد و با كشورهايي از جمله چين كه عضو موافقت
واسنار و رژيم كنترل فناوري موشكي نيستند و در صنعت 

 رتيباتفضايي نيز قدرتمند هستند، وارد مذاكره و عقد ت
   .ردادي شدقرا
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