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مقدمه

در روز چهارشــنبه )۲۲ آوریــل ۲۰۲۰( ایــران اعــام کــرد موفــق 
شــده اســت یــک ماهــواره نظامــی بــه نــام »نــور« بــه مــدار 
بفرســتد و گفــت ایــن ماهــواره در فاصلــه ۴۲۵ کیلومتــری از 
ســطح زمیــن در مــدار قــرار گرفتــه اســت. هــدف از ایــن حرکــت 
ایــران، دادن پیامــی ضمنــی بــه عمــوم ایرانیــان در داخــل کشــور 

ــژه ایــاالت متحــده بــود. و جامعــه بیــن المللــی بوی
پــس از تصمیــم آمریــکا در مــاه مــه ۲۰۱۸ دال بــر خــروج از توافــق 
هســته ای بــا ایــران )۲۰۱۵( – یــا همــان برجــام – و اعمــال مجــدد 
ــه دلیــل  ــران ب ــه ای ــم هــای اقتصــادی علی ــزان تحری بیشــترین می
برنامه هســته ای و موشــکی این کشــور، روابط بین واشــنگتن 
و تهــران دچــار تنــش شــدید شــده اســت. رییــس جمهــور آمریــکا 
دونالــد ترامــپ از توافــق هســته ای بــا ایــران خــارج شــد زیــرا 
مــی گفــت ایــن توافــق »ناقــص« موجــب نخواهــد شــد کــه 
ــه برنامــه  ــران ســاخت ســاح هســته ای را متوقــف کنــد و ب ای
ــن کشــور و مداخــات در منطقــه  موشــک هــای بالســتیک ای
نیــز نمــی پــردازد. خــروج آمریــکا از توافــق هســته ای بــا ایــران و 
متعاقــب آن، اعمــال تحریــم هــای یــک جانبــه، خســارات جــدی 
بــر اقتصــاد ایــران وارد کــرده و موجــب از دســت رفتــن ارزش 
ریــال در برابــر دالر شــده اســت، امــری کــه بــه شــدت بــر زندگــی 

روزمــره ایرانیــان تاثیــر داشــته اســت.     
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ماهواره نور
تلویزیــون حکومتــی ایــران اعــام کــرد: »نــور، نخســتین ماهــواره 
نظامــی ایــران امــروز صبــح از صحــرای مرکــزی ایــران پرتــاب شــد. 
ایــن پرتــاب بــا موفقیــت انجــام شــد و ماهــواره بــه مــدار زمیــن 
رســید.« ســپاه پاســداران در وبســایت رســمی خــود اعــام کــرد 
کــه ماهــواره نــور در فاصلــه ۴۲۵ کیلومتــری از ســطح زمیــن در 
حــال چرخــش در مــدار اســت. ســپاه پاســداران همچنیــن گفــت 
کــه در ایــن پرتــاب، از موشــک ســه مرحلــه ای »قاصــد« بــه 
عنــوان ماهــواره بــر اســتفاده کــرده اســت، بــی آنکــه بــه جزییــات 
تکنولوژیــک بیشــتری اشــاره کنــد. بنابــر گفتــه ســپاه پاســداران، 
موشــک قاصــد از ترکیبــی از ســوخت مایــع و جامــد اســتفاده 

کــرده اســت. 
تصویــر موشــکی کــه ماهــواره را حمــل کــرده بــود، از ســوی 
تلویزیــون حکومتــی ایــران منتشــر شــد و نشــان مــی داد کــه 

از  ای  آیــه  آن  روی 
شــده  نوشــته  قــرآن 
بــود کــه در آغــاز ســفر 
شــود. مــی  خوانــده 

امیرعلــی حاجــی زاده 
نیــروی  فرمانــده 
ســپاه  هوا-فضــای 

پاســداران گفــت: »آمریکایــی هــا عصبانــی هســتند، پــس همیــن 
امــر اهمیــت ایــن پــروژه را نشــان مــی دهــد.« او اضافــه کــرد 
کــه پرتــاب ایــن ماهــواره »موجــب ســردرگمی ســرویس هــای 
اطاعاتــی غربــی شــده اســت.« او گفــت: »مــا مــی دانســتیم 
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کــه دشــمن کار مــا را رصــد مــی کنــد و ســعی کردیــم آن را چــراغ 
ببریــم.« پیــش  خامــوش 

او اشــاره کــرد کــه توانایــی هــای ایــران توانســته اســت جلــوی 
تحریــکات بیشــتر از ســوی واشــنگتن را بگیــرد و همچنیــن تاکیــد 
کــرد کــه ســپاه پاســداران همچنــان بــه ارتقــاء توانایــی هــای 
دفاعی، نظامی، و فضایی خود برای حفاظت از کشور ادامه 
خواهــد داد. حاجــی زاده گفــت: »بــدون حضــور در فضــا، مــا از 
بســیاری از توانایــی هــا در حــوزه هــای نظامــی و غیــر نظامــی 
محــروم هســتیم. امــروزه، دسترســی بــه فضــا و اســتفاده از آن 
دیگــر یــک انتخــاب نیســت، بلکــه یــک ضــرورت اســت و مــا بایــد 
جایــگاه خــود در فضــا را پیــدا کنیــم.« او تاکیــد کــرد: »بعــد پنچم 
امــور نظامــی پــس از زمیــن، دریــا، هــوا، ســایبری، حضــور در فضــا 
اســت زیــرا بــدون فضــا، مــا در ابعــاد دفاعــی و غیــر نظامــی 
کامــل نخواهیــم بــود.« حاجــی زاده کــه ایــن ســخنان را در یــک 
گفتگــوی تلویزیونــی اظهــار مــی کــرد، افــزود: »محدودیــت 
هایــی کــه مــا در زمیــن و هــوا در خصــوص ســلطه اطاعاتــی 

داریــم در فضــا بســیار کمتــر اســت.« 
او ایــن کار را یــک ابــر- پــروژه خوانــد و بــه مشــکات آن اشــاره 
کــرد؛ بــه اعتقــاد او، هرچنــد کــه فرســتادن ماهــواره بــه فضــا کار 
دشــواری اســت، امــا کار اصلــی، برداشــتن موانــع تکنولوژیکــی 

در ایــن حــوزه بــود. 
حاجــی زاده در توضیــح گفــت: »ماهــواره بــر مــا، چنــد مرحلــه ای 
اســت و هــر مرحلــه، بــه تنهایــی یــک پــروژه اســت. مــا بایــد بدنــه 
موشــک را ســبک مــی کردیــم، بنابرایــن از مــواد کمپوســیت 
اســتفاده کردیــم و ایــن کار بســیار دشــواری بــود.« او افــزود: 
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»مــا قطعــا فعالیــت هــای فضایــی خــود را توســعه خواهیــم 
داد. امــروزه، حــوزه نظامــی و غیــر نظامــی از نظــر اطاعاتــی 
نیــاز بــه ســنجش دارنــد. و ایــن کار مــی توانــد از طریــق فضــا 

انجــام شــود.« 
حاجــی زاده اشــاره کــرد کــه ســپاه پاســداران ســعی مــی کنــد تــا 
در آینــده نــه چنــدان دور، ماهــواره دیگــری را بــه فضــا بفرســتد، 
و افــزود کــه ایــن ماهــواره در مــدار باالتــر قــرار خواهــد گرفــت 
و کارآمــدی بیشــتری خواهــد داشــت. او افــزود: »بــا توجــه بــه 
تحریــم هــای ایــاالت متحــده علیــه کشــور مــا، بایــد ایــن توانایــی 
هــا را بــرای خودمــان فراهــم بیاوریــم.« حاجــی زاده همچنیــن 
اعــام کــرد کــه ایــران بــه قــدرت هــای جهانــی پیوســته اســت 
کــه از توانایــی اســتفاده از ســوخت ترکیبــی در ماهــواره برهــا 

برخوردارنــد. 
یــک تحلیلگــر سیاســی ضمــن اظهــار نظــر در خصــوص پرتــاب 
نیروهــای  کــه  ایــران، گفــت  از ســوی  نــور  نظامــی  ماهــواره 
ــن امــر  ــی هــا از ای ــد و آمریکای ــر شــده ان ــران قــوی ت نظامــی ای
آگاهنــد. ایــن تحلیلگــر افــزود کــه ایــران در نهایــت آمریکایــی هــا 
را در خاورمیانــه منــزوی خواهــد کــرد و بــه قــدرت نظامی غالب 
SpaceWatch. در منطقــه تبدیــل خواهــد شــد. بنابــر گفتــه
Global، بزرگتریــن شــگفتی پرتــاب ماهــواره نــور بــه احتمــال 
زیــاد اســتفاده از ماهــواره بــر »قاصــد« بــود کــه پیــش از ایــن 
در منابــع آزاد ســخنی از آن در میــان نبــود و دیــده نشــده بــود. 
ایــن وبســایت همچنیــن اعــام کــرد: »قاصــد یــک ماهــواره بــر 
ســه مرحلــه ای اســت کــه بــه گفتــه ســپاه پاســداران از ترکیبــی 
ــع و جامــد در مراحــل متفــاوت خــود اســتفاده  از ســوخت مای
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مــی کنــد.«
ــر منتشــر شــده از ســوی دولــت  ایــن وبســایت افــزود: »تصوی
آمریــکا نشــان مــی دهــد کــه ماهــواره بــر قاصــد از ســکوی 
پرتابــی در شــمال ایــران بــه ســمت جنــوب پرتــاب شــده بــود و 
ماهــواره نــور را در مــدار خورشــیدآهنگ قــرار داده اســت. مــدار 
خورشــیدآهنگ بــه ایــن گمانــه دامــن مــی زنــد کــه ماهــواره نــور 
یــک ماهــواره مشــاهده گــر زمیــن اســت، زیــرا ایــن مــدار بــه آن 
اجــازه خواهــد داد تــا در طــی روز چندبــار از همــه مناطــق زمیــن 
طــی دوره عملیاتــی اش )کــه نامشــخص اســت( عبــور کنــد. 
همچنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه ماهــواره بــر قاصــد بــا ماهــواره 
بــرای  ایــن  از  پیــش  کــه  اســت  پرتــاب شــده  پایگاهــی  از  نــور 
پرتــاب ماهــواره در ایــران هرگــز مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه 
بــود. تــا کنــون، همــه پرتــاب هــای ماهــواره هــای ایرانــی از مرکــز 
فضایــی امــام خمینــی در اســتان ســمنان واقــع در شــرق ایــران 
انجــام شــده بــود. امــا پرتــاب صــورت گرفتــه در ۲۲ آوریــل ۲۰۲۰ 
ــگاه هــای ســپاه پاســداران واقــع در شــاهرود در  از یکــی از پای
شــمال ایــران بــود.« ایــن وبســایت در ادامــه بــه تحلیــل دالیــل 
ایــن موضــوع مــی پــردازد: »یکــی از دالیــل آن مــی توانــد فریــب 
ایــاالت  ماننــد  کشــورهایی  اطاعاتــی  هــای  ماهــواره  دادن 
متحــده و فرانســه باشــد کــه احتمــاال بــه طــور ویــژه در حــال 
رصــد کــردن فعالیــت هــای مرکــز فضایــی امــام خمینــی بــوده 

انــد.« 
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یک – واکنش های بین المللی

الف_ ایاالت متحده
آمریــکا،  دفــاع  وزارت  مقامــات  از  تــن  دو  هــای  گفتــه  بنابــر 
طبــق ارزیابــی ایــاالت متحــده، ایــران موفــق شــده اســت یــک 
بــار در مــدار زمیــن قــرار  بــرای نخســتین  را  ماهــواره نظامــی 
دهــد. ســخنگوی پنتاگــون گفــت: »بــه شــما نخواهــم گفــت 
کــه منابــع اطاعاتــی در ایــن خصــوص چــه مــی گوینــد، زیــرا ایــن 
موضــوع اطاعــات طبقــه بنــدی شــده اســت. امــا مــی توانــم 
بــه شــما بگویــم کــه ایــن ماهــواره مســیر طوالنــی را پیمــود و 
ایــن بــدان معناســت کــه ایــران بــار دیگر توان تهدید همســایگان 
)متحــدان مــا( را بــه دســت آورده اســت.« او اظهــار داشــت کــه 
پرتــاب ماهــواره اخیــر از ســوی ایــران یکــی دیگــر از نمونــه هــای 
رفتــار بــد ایــران اســت کــه ایمنــی و امنیــت منطقــه و جهــان را 

بــه طــور چشــمگیری بــه خطــر مــی انــدازد.  
از نظــر ایــاالت متحــده، ایــن حرکــت ایــران گام مهمــی بــه شــمار 
مــی رود زیــرا برنامــه فضایــی از همــان تکنولــوژی اســتفاده 
مــی کنــد کــه بــرای پرتــاب موشــک هــای بالســتیک بیــن قــاره 
ای مــورد نیــاز اســت و توانایــی تهــران در هــدف قــرار دادن 
از  بنابــر گفتــه یکــی  را افزایــش مــی دهــد.  اهــداف دشــمن 
مقامــات، فرماندهــی فضایــی ایــاالت متحــده دو شــی را در 
مــدار زمــان رهگیــری کــرده اســت کــه از درون ایــران پرتــاب شــده 
انــد: یکــی بدنــه موشــک اســت و دیگــری گفتــه مــی شــود کــه 
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خــود ماهــواره اســت. احتمــاال بدنــه راکــت هنــوز در مــدار اســت 
زیــرا برنامــه ایــران بــه انــدازه کافــی پیشــرفته نیســت کــه برنامــه 
بازگشــت مجــدد بــه جــو زمیــن را تکمیــل کــرده باشــد. وزیــر امــور 
خارجــه آمریــکا مایــک پمپئــو اعــام کــرد کــه ایــران بایــد بــرای ایــن 
پرتــاب »پاســخگو« باشــد؛ بــه گفتــه پمپئــو، ایــن پرتــاب ناقــض 

قطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل اســت.
ب_ انگلستان

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه انگلســتان اظهــار داشــت کــه 
اســتفاده  بــا  ایــران  ســوی  از  نظامــی  ماهــواره  یــک  پرتــاب 
از تکنولــوژی موشــک بالســتیک در آغــاز ایــن هفتــه، موجــب 
نگرانــی شــدید و همچنیــن ناقــض قطعنامــه شــورای امنیــت 

ســازمان ملــل اســت. 
جـ_ واکنش رسانه ها

اصلــی  ســرخط  چندانــی  تغییــر  بــدون  ماهــواره،  ایــن  پرتــاب 
بســیاری از روزنامــه هــا شــد. بــه عنــوان مثــال، گاردیــن نوشــت 
ــران »ادعــا« مــی کنــد کــه نخســتین ماهــواره نظامــی خــود  ای
را بــه ســمت مــدار زمیــن پرتــاب کــرده اســت و ایــن در روزی 
اتفــاق افتــاد کــه دونالــد ترامــپ در توییتــر خــود اعــام کــرد کــه 
او بــه نیــروی دریایــی ایــاالت متحــده دســتور داده اســت »بــه 
ــا  ــرای کشــتی هــا مــا در دری هــر قایقهــای مســلح ایرانــی کــه ب
مزاحمــت ایجــاد مــی کنــد شــلیک و آن را نابــود کننــد.« ایــن 
تهدیــد زمانــی صــورت گرفــت کــه چندیــن قایــق ایرانــی کوچــک 
تــا چنــد متــری کشــتی هــای جنگــی آمریکایــی در خلیــج رفتــه 

ــد.  بودن
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دو – برنامه موشک های فضایی ایران

ــران در چنــد مــورد در پرتــاب ماهــواره بــه مــدار  پیــش از ایــن، ای
زمیــن شکســت خــورده بــود. در ســال ۲۰۱۷، ایــران در پرتــاب 
همچنیــن  و  خــورد  شکســت  زمیــن  مــدار  بــه  ماهــواره  یــک 
ســال گذشــته نیــز در پرتــاب دو ماهــواره دیگــر نیــز ناموفــق 
بــود. افــزون بــر ایــن، در مــاه آگوســت گذشــته یــک موشــک 
ایرانــی روی ســکوی پرتــاب در مرکــز فضایــی امــام خمینــی 
واقــع در شــمال ایــران منفجــر شــد. پافشــاری ایــران بــر پیــش 
ــا باشــد کــه  بــردن برنامــه فضایــی خــود، مــی توانــد بــدان معن
هدفــش گســترش برنامــه موشــک هــای بالســتیک خــود اســت. 
در زمانــی کــه ایــران بــا شــرایط اقتصــادی داخلــی دشــواری بــه 
بــر ادامــه  دلیــل تحریــم هــای آمریــکا روبــرو اســت، اصــرار او 
برنامــه فضایــی پرهزینــه کشــور مــی توانــد اهــرم فشــاری بــرای 
ــر جامعــه  اشــاعه تبلیغــات داخلــی و همچنیــن اعمــال فشــار ب
ــاالت متحــده هشــدار  ــه شــمار رود. مقامــات ای بیــن المللــی ب
داده انــد کــه همیــن تکنولــوژی موشــک های بالســتیک دوربرد 
کــه در ماهــواره مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، مــی توانــد 
ــوان  ــا ت ــاب موشــک هــای بالســتیک بیــن قــاره ای ب امــکان پرت
حمــل ســاح هــای هســته ای را بــرای تهــران فراهــم کنــد. آنهــا 
همچنیــن مــی گوینــد کــه پرتــاب ماهــواره ناقــض قطعنامــه 

۲۲۳۱ شــورای امنیــت ســازمان ملــل اســت. 
ــا موشــکی پرتــاب شــد کــه از ســوخت ترکیبــی  ــور ب ماهــواره ن
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جامــد و مایــع اســتفاده مــی کــرد. ایــران همــواره از پیشــران 
ــاب موشــک اســتفاده مــی کــرد؛ امــا  هــای کــم قیمــت در پرت
ایــن بــار از ســوخت مایــع گــران قیمــت و همچنیــن ســوخت 

جامــد بــرای افزایــش دقــت اســتفاده کــرده اســت. 
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سه – زمانبندی و قرائن آن

۱_ در سطح داخلی
الــف_ ایــران تحــت فشــار تحریــم هــای ســخت آمریــکا دســت 
و پــا مــی زنــد؛ در عیــن حــال، بــا بحــران اقتصــادی عمیــق و 
همچنیــن خشــم عمــوم مــردم در اثــر ســوءمدیریت دولــت و 
مداخلــه در امــور منطقــه روبــرو اســت. شــیوع ویــروس کرونــا، 
ــر یــاس و  ــران اضافــه کــرده و ب ــه مشــکات ای ابعــاد دیگــری ب
ســرخوردگی مــردم عــادی در ایــران نســبت بــه دولــت افــزوده 
اســت. دولــت ایــران بــا اســتفاده از سیاســت فــرار بــه جلــو، 
معمــوال بــی کفایتــی خــود را بــه تهدیــدات و توطئــه هــای 
»دشــمنان فرضــی« نســبت مــی دهــد. هــدف پرتــاب ماهــواره 
نــور مــی توانــد منحــرف کــردن اذهــان عمومــی از مشــکات 
تاکیــد کنــد کــه  ایــن موضــوع  بــر  باشــد و در ضمــن  داخلــی 
پیشــرفت هــای علمــی و تکنولوژیــک صــورت گرفتــه ارزش صبــر 

و ایثــار را داشــته اســت.
ب_ ســپاه پاســداران و رهبری ایران تحت فشــار شــدید هســتند 
زیــرا در انتقــام گیــری کشــتن قاســم ســلیمانی فرمانــده ســابق 
نیــروی قــدس نــاکام ماندنــد. همچنیــن، آنهــا بــه دلیــل ســاقط 
کــردن هواپیمــای مســافری اوکراینــی کــه منجــر بــه کشــته 
شــدن مســافران ایــن هواپیمــا از جملــه مســافران ایرانــی، در 
داخــل و در ســطح بیــن المللــی بــه شــدت مــورد انتقــاد قــرار 
گرفتــه انــد. ایــران ایــن ماهــواره را پرتــاب کــرد تــا غــرور و اعتمــاد 
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بــه توانایــی هــای ســپاه پاســداران را بازگردانــد و بــه ایــن ترتیــب 
لــرزه ای کــه بــر رهبــری ایــن کشــور افتــاده بــود را پشــت ســر 

بگــذارد. 
2_ در سطح بین المللی

الــف_ ایــران بــا پرتــاب ایــن ماهــواره مــی کوشــد تــا بــه ایــاالت 
متحــده و آن دســته از کشــورهای اروپایــی کــه در خصــوص 
آمریــکا  بــا  حداکثــری  اســتراتژی فشــار  و  ای  توافــق هســته 
همراســتا هســتند چنــد پیــام بدهــد. همچنیــن ایــران می کوشــد 

ــا کنــد.  ــا اعمــال فشــار، مذاکــرات را احی ــا ب ت
ب_ هدف جمهوری اسامی این است که با دادن پیامی به 
رای دهنــدگان آمریکایــی، در انتخابــات ایــاالت متحــده تاثیرگــذار 
باشــد و چنیــن القــا کنــد کــه سیاســت پرزیدنــت ترامــپ در خــروج 
تنهــا موجــب  نــه  تحریــم هــا  اعمــال  توافــق هســته ای و  از 
متوقــف کــردن تهــران نشــد، بلکــه باعــث شــد ایــران برنامــه 
ــن،  هــای هســته ای و موشــکی خــود را توســعه دهــد. بنابرای
ایــران مــی کوشــد مســیر انتخابــات آینــده در ایــاالت متحــده را 
تحــت تاثیــر قــرار دهــد تــا ترامــپ بــرای دور دوم انتخــاب نشــود؛ 
و بــه ایــن ترتیــب، بــا آمــدن رییــس جمهــوری دیگــری، مذاکــرات 
احتمــاال از ســر گرفتــه شــود و تحریــم هــا کاهــش یابــد. در میــان 
بحــران کنونــی ویــروس کرونــا در ایــاالت متحــده، ایــران تــاش 
مــی کنــد تــا بــر پرزیدنــت ترامــپ کــه دولتــش در داخــل آمریــکا بــه 
خاطــر شــیوه مقابلــه بــا پاندمــی کرونــا مــورد انتقــاد قــرار دارد، 

فشــار بیشــتری وارد کنــد. 
جـ_ ســرانجام اینکه ایران می خواهد به آن گروه از کشــورهای 
همســایه کــه بــا رفتــار تهــران مخالفــت مــی کننــد پیامــی بدهــد 
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کــه ایــران بــه قــدرت غالــب در منطقــه تبدیــل شــده اســت و از 
دســتاوردهای نظامــی همتایــان منطقــه ای خــود فراتــر رفتــه 
ــد کــه  ــن کشــورها بدانن ــران مــی خواهــد ای ــن ای اســت. همچنی
بــه نفــع خودشــان اســت تــا در روابــط خــود بــا ایــران تجدیــد نظــر 
ــران موجــب  ــاب ماهــواره از ســوی ای ــن، پرت ــر ای ــد. افــزون ب کنن
تقویــت روحیــه نیروهــای شــبه نظامــی طرفــدار ایــران شــده 
ــار طــرف  ــه آنهــا نشــان مــی دهــد کــه آنهــا در کن ــرا ب اســت، زی

قــوی تــر منطقــه هســتند. 
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چهار: تحلیل و نتیجه گیری

1_ فیلمــی کــه توســط تلویزیــون حکومتــی ایــران پخــش شــد، 
ویدیویــی منقطــع بــا تصاویــر گزینشــی را نشــان داد کــه نمــی 
تــوان صحــت آنهــا را تاییــد کــرد. برخــی صحنــه هــا چنــد افســر 
ســپاه پاســداران را نشــان مــی دهــد کــه ماســک پزشــکی بــر 
صــورت دارنــد و در آنچــه صحنــه ای از پیــش ترتیــب داده شــده 
بــه نظــر مــی رســد، شــعار ســر مــی دهنــد. ســپس در صحنــه 
ــن فیلــم دو مــرد را نشــان مــی دهــد کــه یکدیگــر  ای دیگــر، ای
را در آغــوش مــی کشــند و بــه فاصلــه گیــری اجتماعــی کــه 
بــرای متوقــف کــردن گســترش بیمــاری ویــروس کرونــا ضــروری 
اســت، توجهــی نمــی کننــد. ایــن صحنــه بــا صحنــه نخســت کــه در 
آن افســران ســپاه پاســداران بــه شــدت موازیــن را رعایــت مــی 
کننــد، کامــا متفــاوت اســت. در نتیجــه، ایــن دو صحنــه احتمــاال 
در مکانی مشــابه رخ نداده اســت. شــاید این ماهواره با کمک 
کشــوری دیگر پرتاب شــده اســت و ایران آن را به نحوی اعام 
کــرد تــا نــام کشــوری کــه در انجــام ایــن کار بــه ایــران کمــک کــرده 

اســت، آشــکار نشــود.
ایــران  از ســوی  پرتــاب ماهــواره  گــزارش  ایــاالت متحــده   _2
را تاییــد کــرد، و اعــام کــرد کــه اطاعــات جمــع آوری شــده 
توســط فرماندهــی نیــروی هوایــی ایــاالت متحــده در آمریــکای 
شــمالی بــا مشــخصات ماهــواره نــور مطابقــت دارد. اما ایاالت 
متحــده هیــچ اطاعــات یــا تحلیلــی در ایــن خصــوص ارائــه نکــرده 
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اســت. تاییــد پرتــاب ماهــواره از ســوی ایــاالت متحــده ممکــن 
اســت بــا هــدف تــداوم سیاســت فشــار و افزایــش تحریــم هــا 

بــر ایــران باشــد. 
بــا  ای  قــاره  بیــن  هــای  در ســاخت موشــک  ایــران  تــوان   _3
و  اروپــا  بــرای  تهدیــدی  ای،   قابلیــت حمــل کاهــک هســته 
احتمــاال ایــاالت متحــده بــه شــمار مــی رود. امــا از ســوی دیگــر، 
ــا قابلیــت حمــل  ــن قــاره ای ب ــا موشــک هــای بی در مقایســه ب
کاهــک هســته ای، ماهــواره هــا تهدیــد بزرگــی علیــه غــرب بــه 

ــد.   شــمار نمــی رون
اســت  کــرده  پرتــاب  شــرایطی  در  را  ماهــواره  ایــن  ایــران   _4
کــه مــی دانــد جامعــه بیــن المللــی ســرگرم مبــارزه بــا ویــروس 
کرونــا و مقابلــه بــا بحــران هــای اقتصــادی متعاقــب آن اســت. 
همچنیــن پرتــاب ادعــا شــده در اثنــای تنــش هــای رو بــه افزایــش 

بیــن ایــاالت متحــده و چیــن صــورت گرفتــه اســت. 
5_ اهمیــت ماهــواره هــای نظامــی بــه قابلیــت آنهــا در گرفتــن 
تصاویــر دقیــق بســتگی دارد. فقــط کشــورهای معــدودی از 
توانایــی تصویربــرداری بــا کیفیــت بــاال برخوردارنــد کــه در زمینــه 
دنبــال کــردن تحــرکات و مواضــع مهــم بــر روی زمیــن مفیــد 
هســتند. بــه احتمــال زیــاد ماهــواره نــور از چنیــن توانایــی هــای 
مهمــی برخــوردار نیســت. در ایــن صــورت، اعام پرتــاب ماهواره 
از ســوی ایــران فقــط اهــداف تبلیغــی را دنبــال مــی کنــد تــا 
ایــران بتوانــد دربــاره توانایــی خــود در ورود بــه فضــا، رقابــت 
نزدیــک بــا ابرقــدرت هــا، و توســعه قابلیــت هــای موشــکی 
خــود رجزخوانــی بکنــد. ایــران همچنیــن ممکــن اســت راه را بــرای 
توســعه موشــک هــای بیــن قــاره ای همــوار کــرده باشــد کــه 
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روزی ممکــن اســت ســاح هــای هســته ای حمــل کننــد. 
ــن المللــی حرکــت ماهــواره  ــی بی 6_ وبســایت ایســتگاه فضای
نــور_۱ در مــدار زمیــن را نشــان داده اســت. بنابــر گفتــه ایــن 
وبســایت،  ایــن ماهــواره در ۲۱ آوریــل ۲۰۲۰ بــه مــدار زمین پرتاب 
شــده اســت کــه بــه ایــن ترتیــب صحــت اطاعــات منتشــر شــده 
زیــر ســوال مــی رود. بــا توجــه بــه تصمیــم ایــاالت متحــده دال 
ــاب،  ــه ایــن پرت ــر آشــکار نکــردن اطاعــات و جزییــات مربــوط ب ب
ماهــواره نــور ممکــن اســت از مکانــی دیگــر و بــا کمک کشــوری 

دیگــر صــورت پذیرفتــه باشــد. 
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حرکت ماهواره نور-۱ در مدار زمین
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