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4 ا.. األهمية والدالالت إطالق إيران صاروًخا يحمل قمًرا صناعيًّ

مقدمه

أعلنــت إيــران، يــوم األربعــاء 22 أبريــل 2020م، عــن نجاحهــا فــي 
إطــاق أول قمــٍر صناعــيٍّ عســكريٍّ إلــى مــداره الواقــع علــى 
بعــد 425 كــم مــن ســطح األرض، فــي خطــوة تأتــي لتحمــل 
رســائل ودالالت للداخــل اإليرانــي وللمجتمــع الدولــي، خاصــًة 
علــى  عقوبــات  تفــرض  التــي  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
طهــران؛ بســبب برنامجهــا النــووي والصاروخــي، ممــا أدى إلــى 

زيــادة التوتــر فــي العاقــات بيــن البلديــن. 
وأعــادت واشــنطن فــرض عقوبــات علــى إيــران بعــد قــرار اتخــذه 
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب عــام 2018م، باالنســحاب 
مــن االتفــاق النــووي اإليرانــي المبــرم فــي 2015م، بيــن إيــران 
ــة، إذ بــرر ترامب قــراره بثاث نقاط، هي: إنَّ  وســت قــوًى عالميَّ
االتفــاق النــووي ال يمنــع إيــران مــن حيــازة أســلحة دمــار شــامل 
فــي المســتقبل، فضــًا عــن برنامجهــا الباليســتي، وأنشــطة 
ميليشــياتها المزعزعــة لاســتقرار فــي المنطقــة، وأدى القــرار 
األمريكــي إلــى فــرض ضغــوط غيــر مســبوقة علــى االقتصــاد 
اإليرانــي، وتهــاوت قيمــة العملــة المحليــة، وأدى ذلــك كلــه 

ة لإليرانييــن.  إلــى تــردي األوضــاع المعيشــيَّ
وقــال التليفزيــون الرســمي اإليرانــي فــي إعــان هــذا النبــأ: 
»انطلــق أول قمــٍر صناعــيٍّ عســكريٍّ إيرانــي »نــور-1« هــذا 
الصبــاح مــن صحــراء وســط إيــران. كان اإلطــاق ناجًحــا ووصــل 
القمــر الصناعــي إلــى مــداره«1. وذكــر الحــرس الثــوري اإليرانــي 

1 - إيران تعلن نجاح إطاق أول قمر صناعي عسكري، موقع صدى ليبيا، 22 أبريل 

https://www.sadalibya.com/2020/04/22/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A/
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أن القمــر الصناعــي »نــور« يــدور فــي مــدار الــذي يبعــد 425 
كيلومتــرا عــن ســطح األرض. وأضــاف فــي بيــان علــى موقعــه 
إطــاق  فــي  »قاصــد«  الصــاروخ  اســتخدم  أنــه  اإللكترونــي 
عــن  أخــرى  تفاصيــل  فــي  يُخــض  لــم  لكنــه  الصناعــي،  القمــر 
التكنولوجيــا الُمســتخدمة. وأشــار إلــى أنَّ الصــاروخ ذو الثــاث 

مراحــل َيســتخدم مزيًجــا مــن الوقــود الصلــب والســائل2 .
وأظهــرت لقطــات بثهــا التليفزيــون جــزًءا مــن آيــة قرآنيــة ُكتبــت 
ــا  ــَذا َوَمــا ُكنَّ ــا َهٰ َر َلَن ــِذي َســخَّ علــى الصــاروخ وهــي: »ُســْبَحاَن الَّ

َلــُه ُمْقِرِنيــَن«.
القـــــوات  قـــــائد  وقــال 
فـــــــي  الجـــوفضـــائيـــــــة 
الحــرس الثــوري اإليراني 
أميــر علــي حاجــي زاده 
في تصريٍح له: إنَّ صراخ 
والغــرب،  األمريكييــن 

يــدل علــى أهميــة نجــاح إيــران فــي إطــاق قمرهــا الصناعــي 
وإيصالــه إلــى مــداره. وأكــد حاجــي زاده أنَّ جميع مراحل صناعة 
القمــر وإطاقــه تمــت دون علــم أجهــزة المخابــرات الغربيــة 
يمكــن  تليفزيونــي: ال  لقــاء  خــال  وأضــاف  ولهــذا فوجئــت. 
ــران،  ــات المتحــدة األمريكيــة ارتــكاب أي حماقــة ضــد إي للوالي
ومــا يصــرح بــه المســؤولون األمريكيــون لاســتهاك الداخلــي 
ة  ــة والعســكريَّ ال أكثــر. وأكــد أنَّ بــاده ســُتعزز قدراتهــا الدفاعيَّ

 https://cutt.us/dScJL. ،2020
2  -The Successful Launch of Iran’s First Military Satellite, ISWNews, 
website: https://english.iswnews.com/12815/the-successful-lunch-of-
irans-first-military-satellite/

https://cutt.us/dScJL
https://english.iswnews.com/12815/the-successful-lunch-of-irans-first-military-satellite/
https://english.iswnews.com/12815/the-successful-lunch-of-irans-first-military-satellite/
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ــة لضمــان أمــن إيــران القومــي3. والفضائيَّ
وَوفًقــا لوكالــة »إيســنا«، أوضــح أميــر علــي حاجــي زاده: إننــا 
ــا جهــوًدا  ــون رصــد هــذا العمــل، وبذلن نعلــم أنَّ األعــداء يحاول
للمضــي قدمــا فــي هــذا العمــل بســّرية. وأّكــد قائــًا: الفضــاء 
حاجــٌة ملحــة، وبــدون التواجــد فــي الفضــاء كنــا ســُنحرم مــن 
األبعــاد  ذات  ــة  والمدنيَّ ة  العســكريَّ اإلمكانــات  مــن  العديــد 
للشــؤون  الخامــس  البعــد  ويعتبــر  الفضــاء،  فــي  الواســعة 

ــة بعــد البــر والبحــر والجــو والســايبر، هــو الفضــاء4. الدفاعيَّ
وأضــاف، إنَّ التواجــد فــي الفضــاء يحررهــم مــن القيــود التــي 
كانــت مفروضــًة عليهــم في الحصول على المعلومات. وأشــار 
إلى الصعوبات التي واجهت المشروع، واصًفا إياه بالمشروع 
العظيــم وأنَّ إرســال األقمــار الصناعيــة إلــى الفضــاء هــو نجــاٌح 
بحــد ذاتــه، وأنَّ النجــاح فــي جوهــره يتمثــل فــي تحطيــم العديد 
تــم تجاوزهــا بهــذا اإلنجــاز.  التــي  التكنولوجيــة  الحواجــز  مــن 
ولفــت إلــى أنَّ المشــروع مكــون مــن عــدة مراحــل، واســتدعى 
األمــر تخفيــف وزن جســم المــراوح الدافعــة باســتخدام مــواد 

مركّبــة وكان ذلــك معقــًدا للغايــة.
كمــا أّكــد حاجــي زاده، علــى أنــه ســيتم بالتأكيــد تطويــر العمــل 
فــي المشــروع الفضائــي الســتغال اإلمكانــات التــي يمكــن 
الحصــول عليهــا مــن الفضاء في المجالين العســكري والمدني 
وضــع  ســيتّم  المســتقبل  فــي  وأنــه  االســتخبارية،  والمهــام 
ــة فــي مــداراٍت أعلــى لزيــادة فعاليتها، ُمشــيرا إلى  أقمــار صناعيَّ

3 -الحرس الثوري اإليراني: صراخ األمريكيين والغرب يدل على أهمية نجاح إيران في 
  /https://arabic.rt.com. ،إطاق قمرها الصناعي، روسيا اليوم، 23 مارس 2020م

4 -IRGC infiltrates into US military’s command centers: Aerospace Force 
Commander. Tehran (ISNA), https://en.isna.ir/news/96062513881/  

https://arabic.rt.com/
https://arabic.rt.com/
https://en.isna.ir/news/96062513881/
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أنَّ التقــدم المحــرز فــي عالــم اليــوم يعتمــد علــى تكنولوجيــا 
الفضــاء، موضًحــا بأنــه وفــي ظــل العقوبــات المفروضــة علــى 
ألنفســهم.  اإلمكانيــة  هــذه  توفيــر  عليهــم  يتعّيــن  بــاده، 
وأشــار إلــى أنَّ أّي دولــٍة تصــل إلــى مرحلــة القــدرة علــى إطــاق 
ــة للفضــاء، تعتبــر دولــة عظمــى، وأنَّ بــاده  األقمــار االصطناعيَّ
ستســعى إلــى تحســين قدراتهــا فــي هــذا المجــال باســتخدام 
الوقــود الصلــب فــي الصواريــخ، لتقليــل التكلفــة، كمــا أوضــح 
أنَّ هــذا العمــل ســيؤدي إلــى تعزيــز القــوة الدفاعيــة لبــاده.

مــن جانبــه، أشــار أحــد المحلليــن السياســيين فــي تعليقــه علــى 
ة  ة اإليرانيَّ إعان إطاق القمر الصناعي، بأنَّ القوات العســكريَّ
أصبحــت أكثــر قــوة، وأنَّ األمريكييــن يدركــون ذلــك، ُمشــيًرا الــى 
أنهــم ســيعزلون األمريكييــن فــي المنطقــة، وســتصبح إيــران 

قــوًة ال ينافســها أحــٌد فــي المنطقــة.
إلــى أنَّ المفاجــأة   »SpaceWatch.global« وُيشــير موقــع
للمــرة  »قاصــد«  صــاروخ  اســتخدام  هــو  اإلعــان  هــذا  فــي 
 satellite launch األولــى، كمركبــٍة لحمــل األقمــار الصناعيــة
ــة كافيــة،  يتوفــر حولــه معلومــاٍت فنيَّ إذ ال   ،vehicle SLV
وتتكــون مرحلــة إطــاق صــاروخ »قاصــد« مــن ثــاث مراحــل 

باســتخدام خليــٍط مــن الوقــود الصلــب والســائل. 
وأشــار الموقــع إلــى أنَّ الصور المتوفــرة ُتفيد بإطاق الصاروخ 
المــدار  فــي  لإلطــاق  الجنــوب،  باتجــاه  البــاد  شــمال  مــن 
المخصــص لــه فــي مــدار توافقــيٍّ مــع الشــمس، ممــا ُيشــير 
إلــى أنــه قمــر صناعــي للمراقبــة األرضيــة يســتطيع الــدوران 
حــول األرض عــدة مــرات فــي اليــوم، ولــم ُتعرف المــدة الزمنية 

لحيــاة هــذا القمــر.
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كمــا أشــار الموقــع إلــى أنَّ عمليــة اإلطــاق لــم تتــّم مــن نفــس 
موقــع اإلطــاق للمحــاوالت الســابقة، التــي كانــت تطلــق مــن 
مركــز اإلمــام الخمينــي للفضــاء فــي منطقــة ســمنان شــرق 
ٍة تابعة للحرس  إيــران، إذ ُأطلــق هــذه المــرة مــن قاعدٍة عســكريَّ
الثــوري تســمى »شــاهرود« فــي الشــمال اإليرانــي بالقــرب من 
بحــر قزويــن، ومــن قاعــدة متنقلــة، ويعــود ذلــك ربمــا للتمويــه 

علــى االســتخبارات الغربيــة5.

5 -Iran’s Military Satellite Launch Full Of Surprises, space watch 
global, https://spacewatch.global/2020/04/irans-military-satel-
lite-launch-full-of-surprises/  

https://spacewatch.global/2020/04/irans-military-satellite-launch-full-of-surprises/
https://spacewatch.global/2020/04/irans-military-satellite-launch-full-of-surprises/
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ة أوًل: ردود الفعل الدوليَّ

الواليات المتحدة األمريكية:. 	
إيــران فــي  نجــاح  المتحــدة األمريكيــة عــن  الواليــات  أعلنــت 
كشــف  حيــث  العســكرية،  لألغــراض  صناعــيٍّ  قمــٍر  إطــاق 
تقييــم واشــنطن  عــن  الدفــاع األمريكيــة  بــوزارة  مســؤوالن 
ا إلــى  ــا عســكريًّ حــول إطــاق إيــران لصــاروٍخ يحمــل قمــًرا صناعيًّ
الفضــاء وذلــك ألول مــرة بتاريخهــا، بــأنَّ العمليــة كانــت ناجحة6.

الخطــوة  بــأنَّ  »البنتاجــون«،  لـــ  الرســمي  المتحــدث  وصــرح 
واالســتفزازية،  الخبيثــة  إطــار مســاعيها  فــي  تأتــي  اإليرانيــة 
لتهديــد جيرانهــا والعالــم بأســره، إاّل أّنــه امتنــع عــن اإلدالء بــأّي 

تفاصيــل، ُمشــيًرا إلــى أنهــا معلومــات اســتخبارية7.
وينظــر الجانــب األمريكــي إلــى هــذه الخطــوة علــى أنهــا خطــوٌة 
كبيــرة؛ ألنَّ البرنامــج الفضائــي اإليرانــي يســتخدم التكنولوجيــا 
ــر للقــارات، األمــر الــذي  ذاتهــا المطلوبــة إلطــاق صــاروخ عاب
يعنــي زيــادة قــدرة طهــران على ضــرب أهداف معاديــة، وَوفًقا 
تتعقــب  األمريكيــة  الفضــاء  قيــادة  فــإنَّ  المســؤولين  ألحــد 
جســمين فــي مــدار األرض، ُأطلقــا مــن داخــل إيــران أحدهمــا 
هــو جســم الصــاروخ واآلخــر ُقّيــم علــى أنــه القمــر الصناعــي 
ــا إلــى أنَّ جســم الصــاروخ ســيبقى فــي المــدار؛  اإليرانــي، الفًت
6 -US assesses Iran successfully launched a military satellite for 
the first time, Barbara Starr, CNN Pentagon Correspondent, April 22, 
2020, https://edition.cnn.com/2020/04/22/politics/iran-military-satel-
lite-launch/index.html  
7-Pentagon: Iran missile launch is ‘malign behavior’, Associated Press, 
Apr 22, 2020, https://www.youtube.com/watch?v=XXD7JD5A8Ms  

https://edition.cnn.com/profiles/barbara-starr-profile
https://edition.cnn.com/2020/04/22/politics/iran-military-satellite-launch/index.html
https://edition.cnn.com/2020/04/22/politics/iran-military-satellite-launch/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=XXD7JD5A8Ms
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ألن برنامــج الفضــاء اإليرانــي ليــس متطــوًرا لدرجــة تمكنهــم 
مــن إعــادة الصــاروخ إلــى الغــاف الجــوي.  

مــن جهتــه، عّلــق وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو علــى 
خبــر إطــاق إيــران لقمرهــا الصناعــي العســكري، قائــًا: إنــه 
»يجــب تحميلهــا المســؤولية« باعتبــار أنَّ هــذه الخطــوة ُتَعــد 

ــا التفاقيــة مجلــس األمــن الدولــي8 . خرًق
المملكة المتحدة:. 	

أعلــن المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة البريطانيــة أنَّ إطــاق 
إيــران لقمــٍر صناعــيٍّ باســتخدام تقنيــة الصواريــخ الباليســتية، 
هــو أمــٌر مقلــق، وال يتوافــق مــع قــرار مجلــس األمــن رقــم 

.9(2231)
وسائل اإلعالم:  . 	

ــكاد يكــون  ــر، وي ــة الخب ــد مــن المواقــع اإلخباري ــت العدي تداول
بنفــس الصيغــة، حيــث أشــارت صحيفــة »الغارديــان« البريطانية 
إلــى خبــر اإلطــاق، موضحــًة أنَّ ذلــك الخبــر حســب مــا اّدعتــه 
يــوٍم مــن تغريــدة  يأتــي بعــد  الحكومــة اإليرانيــة، وأنَّ ذلــك 
نشــرها الرئيــس األمريكــي علــى حســابه الرســمي فــي »تويتــر« 

بأنه أصدر أوامره باستهداف أّي زورٍق إيراني معادٍّ 
 يقتــرب مــن الســفن األمريكيــة، وذلــك فــي أعقــاب اقتــراب 
ــاه الخليــج العربــي  قــوارَب إيرانيــة مــن بارجــٍة أمريكيــة فــي مي

األســبوع الماضــي.
8 - مســؤوالن أمريكيان يكشــفان تقييم إطاق إيران لقمر صناعي عســكري ألول مرة، 

 .https://cutt.us/uOHe6 ،2020 سي إن إن بالعربي، 23 أبريل
9  -UK says Iran’s ballistic missile launch is of significant concern, 
REUTERS, https://www.reuters.com/article/us-iran-satellite-britain/
uk-says-irans-ballistic-missile-launch-is-of-significant-concern-
idUSKCN2261JA

https://cutt.us/uOHe6
https://www.reuters.com/article/us-iran-satellite-britain/uk-says-irans-ballistic-missile-launch-is-of-significant-concern-idUSKCN2261JA
https://www.reuters.com/article/us-iran-satellite-britain/uk-says-irans-ballistic-missile-launch-is-of-significant-concern-idUSKCN2261JA
https://www.reuters.com/article/us-iran-satellite-britain/uk-says-irans-ballistic-missile-launch-is-of-significant-concern-idUSKCN2261JA
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ة ة اإليرانيَّ ثانًيا: برنامج الصواريخ الفضائيَّ

أجــرت إيــران العديــد مــن المحــاوالت إلطــاق صواريــخ قــادرة 
علــى حمــل األقمــار الصناعيــة وإيصالهــا إلــى مدارهــا، لكــن لــم 
ُيكتــب لهــا النجــاح وفشــلت جميــع المحــاوالت الســابقة، وُيثيــر 
اإلصــرار علــى إطــاق هــذه الصواريــخ تكهنــاٍت بشــأن وجــود 

نوايــا خفيــة وراء البرنامــج الصاروخــي اإليرانــي.
إرســال  محاولــة  فــي  إيــران  فشــلت  2017م،  العــام  ففــي 
صــاروخ إلــى الفضــاء بعــد إطاقــه، وفــي العــام 2019م، بــاءت 
بالفشــل،  اصطناعــيٍّ  قمــٍر  األقــل إلطــاق  علــى  محاولتــان 
فضــًا عــن انفجــار صــاروخ علــى منصة اإلطاق في أغســطس   

.10 2019
وبالرغــم مــن أنَّ برنامــج الصواريــخ ذو تكلفــٍة باهظــة فــي ظــل 
األوضــاع المعيشــية الصعبــة التــي تُمــر بهــا إيــران فــي ظــل 
العقوبــات، فــإنَّ مواصلتهــا العمــل فــي هــذا البرنامــج ُيوفــر 
لهــا وســيلة ضغــط علــى المجتمــع الدولــي، ووســيلًة دعائيــة 

ــي. أمــام الداخــل اإليران
ــا  وُيحــّذر الجانــب األمريكــي مــن احتمــال أْن تكــون التكنولوجي
لوضــع  المســتخدمة  المــدى  طويلــة  اإليرانيــة  الباليســتية 
ــخ  ــر صواري األقمــار الصناعيــة فــي مداراتهــا، هــي ســتاٌر لتطوي
ــة، كمــا أنهــا قــد تحمــل  ــٍة نوويَّ قــادرة علــى حمــل رؤوٍس حربيَّ
العديــد مــن مامــح التكنولوجيــا المســتخدمة فــي الصواريــخ 

10 - رغم الفشل.. لماذا اإلصرار اإليراني على الصواريخ الفضائية؟ سكاي نيوز عربية، 
.com.skynewsarabia.www//:https ،2020

https://www.skynewsarabia.com/world/1319588-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.skynewsarabia.com/world/1319588-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9%D8%9F


12 ا.. األهمية والدالالت إطالق إيران صاروًخا يحمل قمًرا صناعيًّ

العابــرة للقــارات.
وتقــول واشــنطن إنَّ هــذه األنشــطة تتحــدى قــرار مجلــس 
األمــن الدولــي(2231) للعــام 2015م، الــذي يدعــو إيــران إلــى 
عــدم القيــام بــأّي نشــاٍط يتعلــق بالصواريــخ الباليســتية القــادرة 
علــى حمــل أســلحة نوويــة. وتقــوم تقنيــة وقــود الصواريــخ 
اإليرانيــة علــى اســتخدام الوقــود الصلــب القليــل التكلفــة، إاّل 
أنَّ حاجتهــا إلــى الدقــة فــي التحكــم بمســار الصواريــخ، تجعلهــا 
تلجــأ الســتخدام الوقــود الســائل عالــي التكاليــف إلــى جانــب 

الوقــود الصلــب.
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الوضع الداخلي:. 	
أ- تمــر إيــران بظــروٍف صعبــة جــراء العقوبات التــي طالت جميع 
مناحــي الحيــاة اإليرانيــة، وســببت تذمــر الشــعب اإليرانــي مــن 
التــي  ــة  الخارجيَّ والتدخــات   للبــاد  إدارتهــا  وســوء  قيادتــه 
تتبناهــا القيــادة اإليرانيــة فــي عــدد مــن الــدول والتــي يتحمــل 
عبئهــا المواطــن اإليرانــي، وزاد مــن تفاقــم األوضــاع فشــل 
التعامــل مــع تداعيــات فايــروس »كورونــا«،  الحكومــة فــي 
واختــاق  لألمــام  الهــروب  فــي  اإليرانيــة  القيــادة  وكعــادة 
مشــكلٍة تلهــي بهــا الشــعب كلمــا وجــدت نفســها فــي ضائقــة 
يأتــي  بأنــه  اإلعــان  لهــذا  النظــر  العــدو«، ويمكــن  »صناعــة 
إللهــاء الشــارع اإليرانــي بالعــدو الخارجــي، ويؤّكــد علــى دور 
ــة التــي تســتحق أن يضحــي  ــران المقــاوم، ومنجزاتهــا التقنيَّ إي

الشــعب مــن أجلهــا.
لضغــوٍط  اإليرانيــة،  والقيــادة  الثــوري،  الحــرس  يتعــرض  ب- 
»فيلــق  قائــد  لمقتــل  االنتقــام  فــي  اإلخفــاق  جــراء  كبيــرة 
القــدس« الســابق قاســم ســليماني، وكذلــك جــراء اســتهداف 
مــن  العديــد  فيهــا  قضــى  التــي  األوكرانيــة  الــركاب  طائــرة 
الــركاب اإليرانييــن، وهــذا االطــاق ُيســاعد فــي إعــادة البريــق 
والثقــة إلمكانــات الحــرس الثــوري، وللقيــادة اإليرانيــة؛ لتجــاوز 

ــه مــن هــزات. مــا تعرضــا ل

ثالًثا: أهمية التوقيت والدللت
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الوضع الدولي:. 	
أ- تســعى إيــران مــن خــال اإلعــان عــن إطــاق الصــاروخ ألْن 
والــدول  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  إلــى  رســائل  ُترســل 
موضــوع  فــي  األمريكــي  للجانــب  رضخــت  التــي  األوروبيــة 
ــات القصــوى المفروضــة  ــي، والعقوب ــووي اإليران البرنامــج الن
على إيران، وأن تضغط في محاولٍة إلعادة إحياء المفاوضات.
ب-  كذلــك تســعى إيــران مــن خــال هــذا اإلعــان إلــى التأثيــر 
فــي المســار االنتخابــي األمريكــي، بإرســال رســالٍة إلــى الناخــب 
األمريكــي بــأنَّ السياســة التــي اتخذهــا الرئيــس ترامــب بإلغــاء 
االتفــاق النــووي والعقوبــات، لــم تــردع إيــران، بــل دفعتهــا 
ــا فــي برنامجهــا النــووي والصاروخــي، فــي  إلــى الُمضــي قدًم
محاولــٍة للتأثيــر فــي ســير االنتخابــات المقبلــة وعــدم إعــادة 
الرئيــس ترامــب، وانتخــاب رئيــس آخــر يمكــن إعــادة  انتخــاب 
مــن  المزيــد  وإضافــة  العقوبــات،  وتخفيــف  معــه  التفــاوض 
ــة التــي  الضغــط علــى الرئيــس ترامــب فــي ظــل األوضــاع الصحيَّ
تعيشــها الواليــات المتحدة األمريكيــة والضغوط التي تتعرض 

ــا«. لهــا إدارتــه جــراء تعاطيهــا المتأخــر مــع انتشــار »كورون
ج- إرســال رســائل إلــى الــدول المجــاورة المناهضــة للســلوك 
اإليرانــي، بأنهــا أصبحــت قــوًة مهيمنــة فــي المنطقــة وتعــدت 
ذلــك بإنجــازات لــم يســبقها أحــد مــن هــذه الــدول، وأنَّ مــن 
ــران،  ــدول إعــادة النظــر فــي عاقاتهــا مــع إي مصلحــة هــذه ال
وكذلــك تعزيــز الثقــة لــدى الميليشــيات التابعــة لهــا، بأنهــم 

ــب القــوي. يقفــون مــع الجان
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ُيظِهــر الفيديــو الــذي بثتــه وســائل اإلعــام لقطــاٍت غيــر . 	
مترابطــة ال يمكــن الجــزم بصحتهــا، إذ ُيظِهــر لقطــات مجّمعــة 
ــاط الحــرس الثــوري يرتــدون أقنعــًة  يظهــر فيهــا عــدٌد مــن ضب
ــم يظهــر  ــًة ويهتفــون فــي منظــر يــكاد يكــون مصطنــع، ُث طبيَّ
منظــر  فــي  الصحــّي  بالوضــع  مباليــن  غيــر  يتعانقــان  رجــان 
ُيعاكــس االلتــزام مــن قبــل ضبــاط الحــرس الثوري في المشــهد 
ــن، وقــد يكــون إطــاق  ــن مختلفي األول، وكأنهمــا فــي مكاني
القمــر الصناعــي تــّم بمســاعدة دولــٍة أخــرى، وهــذا اإلعــان 
ر علــى الدولــة التــي ســاهمت فــي المســاعدة فــي  يأتــي للتســتُّ

ذلــك. 
اإلطــاق . 	 بصحــة  تجــزم  لــم  األمريكــي  الجانــب  تأكيــدات 

للصــاروخ، إذ أشــارت إلــى معلومــاٍت رصدتهــا قيــادة الدفــاع 
الصــاروخ  مواصفــات  مــع  تتوافــق  أمريــكا،  لشــمال  الجــوي 
»نــور-1«، ولــم ُتصــرح عــن المعلومــات االســتخبارية والتحاليــل 
التــي لديهــا، وربمــا تأتــي الروايــة األمريكيــة إلضفــاء ذريعــٍة لهــا 

لمواصلــة الضغــط علــى إيــران وتشــديد العقوبــات.
تكُمــن األهميــة فــي الحديــث فــي قــدرة إيــران علــى صناعــة . 	

ــا،  ــد أوروب ــرة للقــارات تســتطيع مــن خالهــا تهدي ــخ عاب صواري
وربمــا تســتطيع الوصــول إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
وإمكانيــة النجــاح فــي الحصــول علــى قــدرٍة إليصــال الــرؤوس 
النوويــة فــي المســتقبل، وفيمــا يتعلــق باألقمــار الصناعيــة، 
الغــرب مــن  ُتقــارن بمــا يستشــعره  فــإنَّ أهميتهــا نســبية ال 

رابًعا: التحليل والستنتاج
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أخطــار الصواريــخ العابــرة للقــارات والقــادرة علــى حمــل رؤوس 
ــة، قــد ُتعــزز مــن نجــاح إيــران فــي برنامجهــا النــووي. نوويَّ

أقدمــت إيــران علــى هــذه الخطــوة ـ إن صدقــت ـ لعلمهــا . 	
جائحــة  بتداعيــات  مشــغول  حالًيــا  الدولــي  المجتمــع  بــأنَّ 
ــرات  ــة وتوت ــا«، ومــا أحدثــه ذلــك مــن أزمــاٍت اقتصاديَّ »كورون
ــة وخصوصــا بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة، وبالتالــي  دوليَّ
فــإنَّ إيــران تريــد فــرض سياســة األمــر الواقــع فــي هــذا الظــرف 

ــم. ــه العال ــذي يمــر ب الحــرج ال
ة علــى مــدى . 	 ــة العســكريَّ ــة األقمــار الصناعيَّ تعتمــد أهمي

دقتهــا التصويريــة، وقليلــة هــي الــدول التــي تمتلــك قــدرات 
متابعــة  فــي  مفيــدة  تكــون  أن  يمكــن  عاليــة  تصويريــة 
ليــس  وربمــا  األرض،  علــى  الهامــة  والمواقــع  التحــركات 
لهــذا القمــر »نــور-1« تلــك القــدرات الهاّمــة، وتكمــن أهميــة 
اإلعــان عنــه علــى ســبيل الدعايــة فــي القــدرة علــى اقتحــام 
الفضــاء ومقارعــة الــدول الكبــرى، وفــي مــدى قــدرة ونجــاح 
ــس لقــدرات  ــة التــي ُتؤسِّ إيــران فــي تطويــر الوســائل الصاروخيَّ
أخــرى مثــل تطويــر صواريــخ عابــرة للقــارات الــذي تخشــاه الدول 
الغربيــة، أو تطويــر صواريــخ لديهــا القــدرة علــى حمــل أســلحٍة 
ــٍة لتصبــح أحــد النجاحــات فــي البرنامــج النــووي اإليرانــي. نوويَّ

أظهــر موقــٌع لرصــد مواقــع األقمــار الصناعيــة تابــٌع لمحطــة . 	
 ،11»International space station ISS« الفضــاء الدوليــة
مــداره.  فــي  »نــور-1«  إليــه  المشــار  الصناعــي  القمــر  حركــة 
وأشــار الموقــع إلــى أن القمــر أطلــق فــي مــداره بتاريــخ 21 
أبريــل 2020م، بينمــا جــاء إعــان الحــرس الثــوري يــوم األربعــاء 
22 أبريــل 2020م، ممــا قــد ُيشــير إلــى عــدم دقــة المعلومــات 

11  - https://www.n2yo.com/?s=45529.  
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ــّم مــن مــكاٍن آخــر  المنشــورة ودعائّيتهــا، وأنَّ إطــاق القمــر ت
وبمســاعدة إحــدى الــدول، خصوًصــا فــي ظــل تحفــظ الجانــب 

األمريكــي عــن اإلفصــاح عــن المعلومــات التــي لديــه.
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حركة القمر الصناعي »نور1-« في مداره
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