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چکیده

بر کسی پوشیده نیست که کشور چین اکنون یکی از قدرتهای برتر ،پیشرو و توسعه یافته فضایی جهان
محسوب می شود که توانسته است در طول تاریخچه فعالیت خود در عرصه علوم و فناوریهای فضایی ،و
خصوصا در دو دهه اخیر ،به دستاوردهای بزرگ ،قابل مالحظه و درخشانی دست پیدا کند و نام خود را در
بیشتر حوزه های فضایی به عنوان سه قدرت برتر مطرح نماید .اما این دستاوردهای فیزیکی و اقتدارآمیز عظیم
محصول چند عامل اساسی هستند که از مهمترین آنها میتوان به برنامهریزی منسجم و هدفمند ،تعهد کافی
به انجام گام به گام برنامهها و راهبردها ،پشتیبانی کامل و همهجانبه از اجرای برنامه و باالخره تدوین و
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استقرار یک ساختار و نظام مدیریتی و اجرایی کامل ،یکپارچه و روان است تا کمترین خلل و پسرفت را در
اجرا ایجاد نماید .مقاله حاضر به بخش آخر این عوامل یعنی بررسی ساختار و سازماندهی فعالیتهای فضایی
کشور چین ،بازیگران و نهادهای مختلف فعال در این عرصه ،وظایف و سهم مشارکتی آنها ،جایگاه آنها در
سلسله مراتب زنجیره اجرایی ،تحوالت و تغییرات این ساختار در بستر زمان و باالخره فرآیند پیدایش ،رشد و
بلوغ یک فعالیت فضایی در این ساختار تمرکز دارد.
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واژگان کلیدی :فناوریهای فضایی ،ساختار ،سازماندهی

A

www.SID.ir

1

مقدمه
1

تمامی حوزه های فناورانه توسعه از جمله حوزه فضایی محصول و نتیجه  3بخش سختافزار ،نرمافزار و سازمانافزار هستند.
عبارت سختافزار در این دسته بندی به منابع مادی و قابلیتهای برنامه فضایی اطالق میشود و در برگیرنده ظرفیتهای ملی در
حوزه سامانههای فضایی مانند پرتابگرها ،ماهوارهها و سامانههای زمینی و همچنین هزینههای بودجهای میباشد.
سازمانافزار شامل ساختار سازمانی ایجاد شده برای توسعه و فعالیت عامل سختافزار میباشد.
نرمافزار در برنامه های فضایی نیز به هنجارها و قواعد اعمال شده به قابلیتهای فناورانه برای یک هدف خاص میباشد .این افزار در
سیاستها و راهبردهای ملی تبلور پیدا میکند.
برنامه فضایی چین یکی از برنامه های پیچیده و غیرشفاف جهان است که درک ساختار سازمانی و دیوانساالری آن مشکل است.
این سختی به عواملی مانند سطح باالی طبقهبندی و محرمانگی برنامه ها ،تعدد ساختارها ،بازسازی و تغییرات پیدرپی نام و
جابجایی ساختارها ،و گسترش پیوسته حاکمیت فضایی از لحاظ خلق نهادهای حاکمیتی بوجود آمده برای پاسخگویی به نیازهای
برنامهای و مأموریتی بستگی دارد.
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رژیم حاکم جمهوری خلق چین )PRC(2بر  3پایه استوار است که عبارتند از :حزب کمونیست چین ( ،)CCPدولت و ارتش که
نقش حزب از بقیه اصلیتر و پررنگ تر است .بنابراین سیستم رهبری چین یک ساختار متمرکز حزب-محور اولیگارشی و اجماعی
است که منتج به تعادل بین منافع صنفی این سه قوه و سه ستون میباشد.
برای بوجود آوردن اجماع ،نهادهای هماهنگکننده و مشورتی خاصی ایجاد میشود که به گروههای کوچک رهبری ( Leading
 )Small Group-LSGموسومند و ساز و کارهایی را برای تبادل نظر تصمیم گیران ارشد در موضوعات خاص و حساس ،ایجاد
اجماع ،خلق یک چارچوب برای جهت دهی این پیشنهادات برای تأثیرگذاری قابل توجه میباشد .این گروه ها بر گستره وسیعی از
موضوعات مانند امور خارجه ،امور سرمایه گذاری و اقتصادی ،منابع ملی انرژی ،حفاظت از محیط زیست و امور کشاورزی فعال
هستند.
در برخی از موارد ،رهبری چین این توصیه ها را بدون تغییر و یا با کمترین تغییرات به کار میبندد .به طور خالصه ،نهادهای شورای
دولتی ( ،)State Councilحزب مرکزی ( )Central Committee of the CCPو ارتش آزادی بخش چین ،به ترتیب باالترین
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نهادهای سه رکن اصلی جمهوری خلق چین یعنی دولت ،حزب و ارتش میباشند.
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گروه راهبری فضایی )SLG(3
نقش اصلی در گروه راهبری فضایی که در حقیقت یکی از همان گروههای راهبری منتها در حوزه فضایی میباشد را شورای دولتی
که باالترین نهاد دولت است دارد و اختیارات خود را از طریق وزارتخانههایش و نهاییسازی تصمیمات مالی برای برنامهها اعمال می
کند .به عالوه ،طرح فضایی  5ساله را در قالب برنامه رسمی که معرف راهبرد ملی فضایی در میان مدت هست را ارایه می کند.
اعضای گروه راهبری فضایی مقامات رسمی حزب مرکزی ،ارتش و دولت هستند که شامل نخست وزیر و نمایندگان وزارتخانههای
مختلف درگیر در برنامه ها مانند امور خارجه ،وزارت صنعت و فناوری اطالعات و وزارت امور مالی میباشند.
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مدیریت علوم ،فناوری و صنعت در حوزه دفاع ملی)SASTIND(4
این مدیریت مسئول اصلی هماهنگی و مدیریت فعالیتهای فضایی چین است که زیر نظر شورای دولت ( )State Councilفعالیت
1
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میکند SASTIND .بخشی از فراوزارتخانه صنعت و فناوری اطالعات است )MIIT(1که نقش اصلی آن حاکمیتی و رگوالتوری
برای جنبههای عمومی صنعت دفاعی و هوافضایی چین میباشد.
 SASTINDقواعد و قوانین صنعت فضایی و دفاعی را صادر می کند و بر اجرای آن نظارت دارد ،تخصیص بودجه به تحقیق و
توسعه را از طریق برنامههای تحقیقاتی انجام می دهد که با مشورت و رایزنی وزارت علوم و فناوری )MOST(2و احتماال وزارت
دارایی و تعیین اینکه کدام و نهادها و شرکت ها در حوزه تحقیقات و تولیدات فناوریها و سامانههای هوافضایی باید درگیر و دخیل
باشند.
جمهوری خلق
چین
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علوم ،فناوری و
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آژانس فضایی
چین

نهاد پرتاب و ردگیری
ماهواره
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شکل  - 1سلسله مراتب حاکمیتی فعالیتهای فضایی چین

A

مدیریت فضایی ملی چین)CNSA(3

مدیریت ملی فضایی چین زیر نظر  SASTINDفعالیت کرده و وظیفه تعریف سیاستهای ملی فضایی ،مدیریت برنامههای
غیرنظامی و همچنین مدیریت توسعه علوم  ،فناوریها و صنایع فضایی را بر عهده دارد .البته این مدیریت یک آژانس فضایی جامع
همانند نمونه آن در دیگر کشورها نیست بلکه تنها برخی از آن وظایف را انجام میدهد و در حقیقت نمای بینالمللی عمومی برنامه
های فضایی چین بوده و همچنین به عنوان واسط بین  SASTINDو صنایع هوافضا انجام وظیفه میکند.
 CNSAدر سال  1993و همزمان با شرکت هوافضای چین ( )CACبوجود آمد تا جایگزین وزارت منحل شده صنایع هوافضایی
شود .بنابراین  CNSAواسط بین  SASTINDو  CACبوده و به عالوه نمای بینالمللی عمومی برنامه فضایی چین است تا با
آژانسهای فضایی خارجی در ارتباط باشد.
1
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بنابراین برنامه ملی فعالیتهای فضایی ( )White Paperتوسط  CNSAصادر نمیشود بلکه توسط شورای دولتی تدوین و منتشر
میشود.
1

نهاد پرتاب و کنترل ماهواره ()CLTC
این نهاد هم در مقایسه با  CNSAسیستمیتر و عملیاتیتر است و زیر نظر  SASTINDفعالیت میکند و به طور مستقیم
مأموریت ها و پروژه های فضایی شامل زیرساختهای پرتاب یعنی پایگاههای  TT&Cچین و مرکز کنترل ماهواره شیآن را کنترل
میکند.
دپارتمان عمومی تسلیحات ارتش آزادیبخش)GAD(2
 GADیکی از  4دپارتمان زیرمجموعه ارتش است که تحت کنترل کمیسیون مرکزی نظامی ( )CMCکار میکند .دیگر دپارتمانها
عبارتند از کارکنان ،سیاسی و لجستیک.
اصوال وظیفه اصلی آن مدیریت ساخت و تولید و دستیابی سامانه سالح برای ارتش و اطمینان از تداوم قابلیتهای پایهای صنعت
دفاعی است.
این دپارتمان عالوه بر اینکه مشتری اصلی صنعت دفاعی است ،به طور گستردهای به عنوان تنظیمکننده خصوصا از لحاظ تحقیق و
توسعه و مدیریت برنامه با صنایع دفاعی و هوافضایی در ارتباط است.
 GADدر همکاری با  SASTINDقوانین تنظیماتی صنایع دفاعی را صادر و بر اجرای آن نظارت دارد .تحقیق و توسعه را با
رایزنی و مشاوره وزارت علوم و فناوری تخصیص میدهد و تعیین میکند که کدام نهادها و شرکتها قابلیت و صالحیت درگیر شدن
در تحقیقات و ساخت سامانهها و فناوریهای فضایی را دارد.
البته صبغه نظامی  GADبدین معنی نیست که فقط لزوما در جنبههای نظامی پروژههای فضایی دخالت دارد ب لکه در دستیابی به
اهداف فضایی نقش تسریعکننده دارد.
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فرآیند تغییر و تحول صنعت هوافضایی چین
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در حال حاضر دو گروه صنعتی معظم دولتی در مدیریت و اجرای برنامه فضایی چین دخیلند که عبارتند از:
شرکت علوم و فناوریهای هوافضایی چین ()CASC
شرکت علوم و صنایع هوافضایی چین ()CASIC
3
این دو شرکت بطور رسمی در سال  1999تشکیل شدند ،بعد از اینکه  CACدر سال  1993تأسیس شد ونهایتا به این دو شرکت
تقسیم شد .خود  CACهم البته نتیجه یک فرآیند طوالنی تغییر و تحول است که از سال  1956با تشکیل آکادمی پنجم وزارت
دفاع ملی آغاز شد.
در سال  1965این آکادمی به یک وزارتخانه خودمختار و مستقل به نام وزارت هفتم صنایع ماشینسازی تبدیل شد که متعاقب آن
هم چندین بار تغییرات سازمانی و نامی داد که وزارت صنایع فضایی در سال  1982و وزارت صنایع صنایع هوافضایی از آن جمله
هستند .در سال  1993آخرین دگردیسی اتفاق افتاد که طی آن وزارت صنایع هوافضا به دو بخش  CNSAو  CACتقسیم شد
] CASC .[1به عنوان آژانس عملیاتی فضایی واقعی در برنامههای فضایی چین فعالیت میکند ﴿شکل .﴾2-
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آکادمی پنجم وزارت دفاع

Oct. 1956

وزارت هفتم صنایع ماشینسازی
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Nov. 1964

Apr. 1982

وزارت صنایع فضایی
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وزارت هوانوردی
+
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وزارت صنایع هوافضا

آژانس فضایی چین

July 1988

کالنشرکت هوافضای
چین
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کالنشرکت علوم و

کالنشرکت علوم و

صنایع هوافضای چین

فناوریهای هوافضای

﴿﴾CASIC

چین ﴿﴾CASC

شکل  -2فرآیند تغییر و تحول ساختار فضایی
چین
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July 1999

کالنشرکت علوم و فناوریهای هوافضایی چین)CASC(1
 CASCیک مجموعه بسیار بزرگ است که شامل  130شرکت و مجموعه کارخانجات بوده و  140000پرسنل دارد .او پیمانکار
اصلی برنامه های فضایی چین است و در تحقیقات ،طراحی ،ساخت و تأمین فناوریها و سامانههای فضایی دخیل بوده و همچنین
تدارک خدمات پرتاب ماهوارههای بینالمللی تجاری را انجام میدهد.
این شرکت دارای  8مجتمع تحقیق و توسعه و تولید است که هر کدام به نوبه خود دارای مراکز تحقیقاتی ،کارخانجات تولیدی و
شرکتهای تجاری زیرمجموعه هستند .این  8مجتمع که ستون اصلی  CASCبوده و به خاطر ارتباطشان با آکادمی علوم چین ،به
عنوان آکادمی نیز خوانده میشوند عبارتند از:
 -1آکادمی فناوریهای پرتابگر چین ()CALT
 -2آکادمی فناوریهای فضایی چین ()CAST
 -3آکادمی فناوری پروازهای فضایی شانگهای ()SAST
 -4آکادمی فناوریهای سوخت جامد هوافضایی ()AASPT
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 -5آکادمی فناوری سوخت مایع هوافضایی ()AALPT
 -6آکادمی فناوری هوافضایی سیچوان ()SAAT
 -7آکادمی فناوری الکترونیک هوافضایی چین ()CAAET
 -8آکادمی آیرودینامیک هوافضایی چین ()CAA
که از میان آنها  CALT ،CASTو  SASTمهمتر و اصلیترند.
 CASTمجتمع اصلی تحقیق و توسعه و تولید ماهواره های علمی و کاربردی است.
 CALTو  SASTدر کل فرآیند تحقیق ،طراحی ،توسعه ،ساخت و تست ماهوارهبر النگ مارچ ،فضاپیمای سرنشیندار و محصوالت
وابسته دخیل هستند و به عنوان دو مجموعه که در پکن و شانگهای مستقرند با هم در رقابت نیز هستند .با این حال  SASTمأمور
توسعه النگ مارچ  6و  7است در حالی که  CALTمأمور توسعه راکتهای سنگین و فوق سنگین النگ مارچ  5و  9میباشد.
همچنین  13شرکت تخصصی زیرمجموعه این نهاد وجود دارند که عبارتند از:
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

شرکت مخابرات ماهواره ای چین
شرکت صنایع دیوار چین)CGWIC(2
مرکز مشاورهای مهندسی هوافضای چین
مرکز منابع دادهای و کاربردهای ماهوارهای چین
شرکت مشترک علوم و فناوریهای هوافضایی فرانسه
شرکت مادر تخصصی سرمایهای هوافضا
هولدینگ بینالمللی هوافضای چین
شرکت هوافضایی تایمز الکترونیک چین
شرکت فناوری نرمافزاری هوافضایی شنجو پکن
آکادمی فناوریهای هوافضایی شنجن
شرکت تجارت بینالمللی هوافضایی النگ مارچ
شرکت فناوری مساحی و نقشهبرداری  Siweiچین
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 .13هولدینگ سرمایهگذاری هوافضایی چین
شرکت صنایع دیوار چین نقش ویژه و عمدهای در این حوزه بازی میکند و در سال  1980تأسیس شده و تنها شرکت معتبر و
تأیید شده توسط دولت است که می تواند خدمات تجاری پرتاب ماهواره و فناوری فضایی را به مشتریان بینالمللی دارد ].[2
بخش نهایی ساختار  CASCشامل واحدهایی هستند که به طور مستقیم زیرمجموعه این شرکت بوده و عبارتند از:
 .1موسسه استانداردهای فضانوردی چین
 .2مرکز انتشارات فضانوردی چین
 .3آرشیو فضایی
 .4مرکز ارتباطات هوافضایی
 .5اخبار فضایی چین
 .6جامعه فضانوردی چین
 .7مرکز توسعه و تبادل نخبگان هوافضایی
 .8دفتر چاپگری هوافضایی
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شرکت علوم و فناوریهای هوافضایی چین
واحدهای مرتبط مستقیم
موسسه استانداردهای
فضانوردی چین
مرکز انتشارات فضانوردی
چین
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آرشیو فضایی

مرکز ارتباطات هوافضایی

مراکز تحقیقاتی و مجتمعهای
تولیدی

شرکتهای خاص

شرکت مخابرات ماهوارهای
چین

آکادمی فناوریهای پرتابگر
چین

شرکت صنایع دیوار چین

آکادمی فناوریهای فضایی
چین

مرکز مشاورهای مهندسی
هوافضای چین

آکادمی فناوری پروازهای
فضایی شانگهای

مرکز منابع دادهای و
کاربردهای ماهوارهای چین
شرکت مشترک علوم و
فناوریهای هوافضایی
فرانسه
شرکت مادر تخصصی
سرمایهای هوافضا

آکادمی فناوریهای
سوخت جامد هوافضایی

S
f

جامعه فضانوردی چین

مرکز توسعه و تبادل نخبگان
هوافضایی
اخبار فضایی چین
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هولدینگ بینالمللی
هوافضای چین

شرکت هوافضایی تایمز
الکترونیک چین

شرکت فناوری نرمافزاری
هوافضایی شنجو پکن

آکادمی فناوریهای هوافضایی
شنجن
شرکت فناوری مساحی و
نقشهبرداری  Siweiچین
شرکت تجارت بینالمللی
هوافضایی النگ مارچ
هولدینگ سرمایهگذاری
هوافضایی چین
شکل  – 3ساختار سازمانی CASC
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آکادمی فناوری هوافضایی
سیچوان
آکادمی فناوری
الکترونیک هوافضایی
چین
آکادمی آیرودینامیک
هوافضایی چین
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کالنشرکت علوم و صنایع هوافضایی چین)CASIC(1
شامل  140شرکت ،کارخانه و موسسه تحقیق و توسعه است که در سرتاسر کشور توزیع شدهاند و مشتمل بر  7آکادمی اصلی2 ،
نهاد تحقیق و توسعه و  6شرکت عمومی است که کال  135000نفر پرسنل دارد و  40درصد آنها متخصص و تکنسین هستند.
با اینکه این شرکت پیمانکار اصلی برنامههای هوافضایی دفاعی چین است و علیالخصوص متمرکز بر تولید موشکهای بالستیک
کوتاه برد و میان برد و همچنین موشکهای کروز است اما نقض فعالی در بسیاری از اهداف فضایی دارد .در پروژه ماهنشین چانگای
و بیدو نقش تأمینکننده قطعات و تست نرمافزار و خدمات ارزیابی را داشته است.
این شرکت دارای  4بخش کلی دپارتمانها ،آکادمیها ،زیرمجموعهها و هولدینگها میباشد که عناوین زیربخشهای آنها به این
ترتیب میباشد][3

D
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دپارتمانها:
 -1دپارتمان توسعه و برنامهریزی
 -2دپارتمان تحقیق و تولید
 -3دپارتمان فناوری و کیفیت
 -4دپارتمان مهندسی فضایی
 -5دپارتمان مالی
 -6دپارتمان مدیریت دارایی
 -7دپارتمان تجارت و همکاریهای اقتصادی
 -8دپارتمان کسب و کار بینالمللی
 -9دپارتمان منابع انسانی
 -10دپارتمان امنیت
 -11دپارتمان بازرسی و مدیریت ریسک
 -12دپارتمان بازدید و نظارت منظم
 -13دپارتمان ضمن خدمت (دپارتمان فرهنگ سازمانی)
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آکادمیها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

آکادمی فناوری اطالعات (آکادمی اول )CASIC
آکادمی فناوری مکانیک و الکترونیک چانگفنگ چین (آکادمی دوم )CASIC
آکادمی فناوری الکترومکانیک هایاینگ چین (آکادمی سوم )CASIC
شرکت شیمیایی و ماشینآالت ههشی چین (آکادمی چهارم )CASIC
آکادمی ششم CASIC
گروه فضایی سنجیانگ چین (آکادمی نهم )CASIC
شرکت صنایع فضایی جیانگنان چین
آژانس فضایی هونان

A

زیرمجموعهها:
 -1آکادمی فناوری اطالعات هوافضایی
China Aerospace Science and Technology Corporation
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 -2موسسه فناوریهای دفاعی
 -3موسسه تحقیقاتی فناوریهای هوانوردی
 -4موسسه تحقیقاتی فناوریهای وسایل حمل و نقل
 -5موسسه تحقیقاتی فناوری توان
 -6گروه سازندگی هوافضایی
 -7صنعت هوافضای چین
 -8صنعت هوافضای گوییجو
 -9شرکت صنایع هوافضایی هونان
 -10شرکت صنایع Volant
 -11شرکت علمی و صنعتی هوافضایی شنجن
 -12شرکت خودروهای هوافضایی چین
 -13شرکت صنایع هوافضایی هنان
 -14شرکت صنایع دقیق هوافضایی
 -15شرکت مالی CASIC
 -16مدیریت داراییهای CASIC
 -17شرکت امنیت هوافضایی
 -18مرکز آموزش CASIC
 -19مرکز مسئول خدمات هوافضایی
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هولدینگها:
 -1شرکت اطالعات هوافضایی
 -2هولدینگ مخابرات هوافضایی
-3
-4
-5
-6

گروه هولدینگ فناوری باالی هوافضایی
شرکت هوافضایی چانگ فنگ پکن
گروه چنگ گوانگ پکن
شرکت کاربردهای فضایی گوییجو
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آکادمی علوم چین)CAS(1
 CASیکی از اصلیترین و مرتبطترین ایفاگران نقش در حوزه فعالیتهای فضایی است .این آکادمی بالفاصله پس از تأسیس حزب
کمونیست در اول نوامبر سال  1949به منظور ارایه مشاوره علم و فناوری برای تصمیمگیری و هدایت توسعه علم و فناوری ملی
تأسیس شد .این آکادمی یک موسسه فاخر است که حدود  60000نفر پرسنل ثابت دارد که حدود  80درصد آنها کارکنان حرفهای
و فنی هستند .این آکادمی شامل  124موسسه که مستقیما اداره میشوند 104 ،موسسه تحقیقاتی 5 ،دانشگاه و سازمانهای
پشتیبان 13 ،سازمان مدیریتی و حاکمیتی در پکن و شهرهای بزرگ دیگر چین هستند .همچنین  25نهاد قانونی زیرمجموعه و 22
شرکت مادرصنعت با سرمایهگذاری آکادمی است که از معروفترین آنها میتوان به لنوو اشاره کرد.
تحقیقات در آکادمی علوم چین در  6حوزه ریاضیات ،فیزیک ،شیمی ،علوم زیستی و پزشکی ،علوم زمین ،علوم فناوری اطالعات و
Chinese Academy of Science
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علوم فناورانه سازماندهی شده است CAS .به عنوان عالی ترین موسسه آکادمیک علم و فناوری و محور اصلی برنامهریزی علوم و
فناوری ،نقش بسیار جدی در زمینه برنامههای فضایی دارد CAS .دارای هویتی ملی و تأثیرگذار است به طوری که مستقل از
وزارتخانهها بوده و مستقیما به اعتبار دولت/حزب متصل است ]. [4
از میان موسسات متعدد زیرمجموعه  CASبرخی به طور آشکار در بخش برنامههای فضایی چین دخیل هستند که عبارتند از:
موسسه سنجش از دور و زمین دیجیتال :بر ساخت و عملیاتیسازی و اداره زیرساختهای عمده مشاهده زمین و سامانه یکپارچه
هوا-فضا-زمین فناوری مشاهده زمین متمرکز است.
مرکز ملی علوم فضا :یک موسسه کلیدی است که مسوولیت برنامهریزی ،انتخاب ،توسعه و مدیریت اداره مأموریتهای ماهوارهای
علوم فضا را بر عهده دارد.
رصدخانههای نجوم ملی  :CASاز ترکیب  4مرکز رصدی در سال  2001تأسیس شد.

D
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موسسه میکرو سیستمها و فناوری اطالعات شانگهای که وظیفه توسعه میکروماهواره ،میکروماهوارههای مخابراتی ذخیره و
ارسال بر مبنای تجمیع نوآورانه را بر عهده دارد.

S
f

از دیگر سازمانها و نهادهای مرتبطی که در عرصه فضایی فعالیت دارند میتوان به مدیریت هواشناسی چین ( ،)CMAمرکز پروژه
ماهوارههای ناوبری چین ( ،)Beidouمرکز کاربردهای اقیانوسی ماهوارهای ملی ( )NSDASو مرکز سنجش از دور چین
( )NRSCCاشاره کرد.

o
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نتیجهگیری
ساختار مدیریتی و اجرایی و سلسله مراتبی کشور چین در حوزه فضایی ،همانطور که از گستردگی دستاوردهای این سازمان نیز
مشهود است یک ساختار بسیار گسترده ،عریض و طویل و تقریبا به طور کامل دولتی است که مانند بسیاری از کشورهای دیگر
جهان ،ارتباط و وابستگی دیرینه و عمیقی با بخش های نظامی و دفاعی دارد و این ارتباط تاکنون نیز ادامه داشته است .با این حال،
راهبردهای دهههای اخیر دولت چین مبنی بر تعامالت مؤثر بینالمللی ،دنباله روی از کشورهای قدرتمند توسعه یافته ،ورود به بازار
و کسب سهم از آن ،تنوع و تعدد طرحها و پروژهها ،تجاریسازی علم و فناوری ،حمایت از شرکتها و استارتاپها و موجودیتهای
خصوصی و تالش برای رقابتپذیری از طریق کاهش هزینه های کل زنجیره ارزش ،از ایده تا توسعه ،تولید محصول و ارسال به بازار و
بطور کلی بلندپروازیهای ذاتی چینیها باعث شده که روند توسعه فعالیته ای فضایی چین با سرعت بسیار بیشتری نسبت به قبل
پیگیری شود و این کشور بتواند ضمن سبقت از رقبای سنتی خود مانند کشورهای اروپایی ،فاصله خود با روسیه و ایاالت متحده را
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کمتر و کمتر نماید .ساختار فضایی کشور چین ،علیرغم اینکه بسیار بزرگ بوده و از پیچیدگیهای بوروکراتیک زیادی برخوردار
است اما اکنون به یک ساختار بالغ ،روان و توسعه یافته تبدیل شده و تمامی ارکان آن ،چه دولتی و چه خصوصی از یک نظم و
هدفمندی خاصی پیروی میکنند به طوری که اختالل ،موازیکاری ،تضاد منافع و تداخل وظایف کمی در آن به چشم میخورد.
یکی دیگر از نکا ت این سازماندهی ،بحث پراکندگی جغرافیایی آن است که در بسیاری از استانهای چین میتوان صنعت ،یا
موسسه تحقیقاتی یا تأسیساتی را مرتبط با فعالیتهای هوافضایی مشاهده کرد.
چین در سال های اخیر بسیار سعی نموده که همپا با حوزههای فناورانه دیگر ،شرکتها و استارتاپهای خصوصی را نیز در عرصه
فعالیت های فضایی ،اعم از ساخت و توسعه ماهواره ،کاربردهای فضایی و حتی ساخت و پرتاب ماهوارهبرها فعال نموده و پشتیبانی
نماید که نتیجه آن نیز رویش شرکتها و موجودیت های متعددی هستند که با هدف بازاریابی و تجاریسازی فعالیتهای خود
مشغول فعالیت میباشند.
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