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جنحــت إيــران فــي وضــع قمرهــا الصناعــي األول »نــور«، ذو الســتخدام 
املــزدوج لألغــراض العســكرية وغيــر العســكرية، فــي مــداره حــول األرض 
ــي  يــوم األربعــاء 22 أبريــل 2020، وقــد ُأطِلــق القمــر الصناعــي محلَّ
الصنــع مــن علــى مــن حامــل األقمــار الصناعيــة »قاصــد«، وجــاءت هــذه 
اخلطــوة لتكشــف عــن اجلوانــب العســكرية التــي لطاملــا نفتهــا إيــران 
فــي برنامجهــا الفضائــي؛ مــا زاد مــن املخــاوف الدوليــة بشــأن برنامــج 
والعســكري  التقنــي  م  فالتقــدُّ البالســتية،  للصواريــخ  ي  الســرِّ إيــران 
ــًرا فــي مجــال األقمــار الصناعيــة، يتناقــض  الــذي أحرزتــه إيــران مؤخَّ
مــع معاهــدات األمم املتحــدة ومبادئهــا التــي تدعــو إلــى الســتخدام 
ًســا فــي جلنــة األمم  الســلمي لبرامــج الفضــاء، وُتَعــّد إيــران عضــًوا مؤسِّ
املتحــدة لســتخدام الفضــاء اخلارجــي فــي األغــراض الســلمية، التــي 
ســت فــي ديســمبر 1958م. ويســتعرض هــذا التقريــر توقيــت برنامج  تأسَّ
ــه كان  ــات أّن ــه، بهــدف إثب ــة املســتخدمة في ــي والتقني الفضــاء اإليران
يحتــوي علــى جانــٍب عســكري عملــت إيــران -مــع مــرور الوقــت- علــى 

تطويــره.
أوًل: توقيت برنامج الفضاء واألقمار الصناعية اإليراني

بــدأ برنامــج األقمــار الصناعيــة والصواريــخ العابــرة للقــارات فــي 
إيــران، منــذ أكثــر مــن عقــٍد مــن الزمــن، علــى يــد منظمــة جهــاد 
دت جوانبــه  االكتفــاء الذاتــي التابعــة للحــرس الثــوري اإليرانــي، وُحــدِّ
فــي عــام 2004م، حــن أنشــأت إيــران املجلــس األعلــى للفضــاء، حتــت 
رئاســة الرئيــس اإليرانــي احلالــي، وبإشــراف وزارة االتصــاالت وتقنيــة 

ــة. املعلومــات اإليراني
ــار االتصــاالت  ــت أقم ــي، كان ــج الفضــاء اإليران ــات برنام ــي بداي وف
وكان  قليلــة،  بتكاليــف  أجنبيــة  وكاالت فضــاٍء  مــع  بالتعــاون  ــور  تُطَّ
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الهــدف مــن البرنامــج دراســة ورصــد الكــوارث الطبيعيــة، واألزمــات 
ــع فــي اســتخدام اإلنترنــت، وأنظمــة البــّث  اإلنســانية، واألوبئــة، والتوسُّ

التلفزيونــي واإلذاعــي.
ز الصواريــخ »كوزمــوس-إم 3« »ســينا  وفــي عــام 2005م، أُطِلــق معــزِّ
–1«، وقمــر االتصــال »زهــرة«، مــن خــال مشــروع إيراني-روســي 
مشــترك، ثــّم أطلقــت إيــران -بعــد ثــاث ســنوات- باالشــتراك مــع 
الصــن وتايانــد القمــر الصناعــي »انفيرومنــت 1«، علــى مــن حامــل 
الصواريــخ الصينــي »لــوجن مــارش 2-ســي«، لتعزيــز التعــاون فــي مجــال 

ــة. ــوارث الطبيعي الك
وعلــى مــدى الســنوات الســبع الاحقــة، طــوَّرت إيــران تدريجّيًــا 
بت  اجلوانــب البحثيــة فــي برنامجهــا الفضائــي. ففــي عــام 2007م، جرَّ
وكالــة الفضــاء اإليرانيــة )ISA( حامــل األقمار الصناعية »ســفير أميد« 
ــم على  فــي إطــاق صاروخهــا البالســتي قصيــر املــدى »شــهاب«، املُصمَّ
يــد منظمــة جهــاد االكتفــاء الذاتــي وقــّوات احلــرس الثــوري اإليرانــي، 
وأشــارت التقاريــر إلــى أّن تصميــم حامــل األقمــار الصناعيــة بــدأ قبــل 

عقــٍد مــن الزمــن فــي عــام 1997م.
وقــد أطلقــت إيــران مجموعــًة مــن أقمــار االتصــاالت وأقمــار معاجلــة 
البيانــات إلــى الفضــاء، مثــل »أميــد« و»رصــد -1« و»فجــر«، فــي الفتــرة 
قمــٍر  أّول  »أميــد«  ويَُعــّد  2013م.  عــام  إلــى  عــام 2009م  بــن  مــا 
صناعــٍي محلِّــي الصنــع؛ وقــد جنحــت إيــران فــي إيصالــه إلــى مــداره 
عــام 2009م، كمــا بــدأت بتصميــم عديــٍد مــن األقمــار الصناعيــة 
األخــرى ولــم تطلقهــا فــي تلــك الفتــرة، مثــل »ســار« و»رصــد« و»ناهيــد« 
و»نصيــر- 1« و»ظفــر-1« و»مصبــاح« و»مصبــاح-2« و»قائــم« و»بــارس« 
ــارس-2« و»زد. إس 4« و»ســينا 2« و»إس إم 2 إ«، فيمــا  و»ســپهر« و»ب
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أبرمــت عشــرة مشــاريع لتطويــر أقمــاٍر صناعيــة مــع منظمــة التعــاون 
ــر الصناعــي  ــادئ، وطــوَّرت القم ــط اله ــدول آســيا واحملي ــي ل الفضائ
مــة  »بشــارات«، بالتعــاون مــع عــدٍد مــن الــدول األعضــاء فــي منظَّ

.))OIC التعــاون اإلســامي
التيــار  علــى  احملســوب  رئاســة  فتــرة  -وأثنــاء  2010م  عــام  وفــي 
األصولــي محمــود أحمــدي جنــاد الــذي دعــم برنامــج بــاده الفضائــي 
بقــّوة-، أنشــأت إيــران قــّوة فضائيــة جديــدة، يتولَّــى قيادتهــا »أميــر 

علــي حاجــي زاده« منــذ ذلــك احلــن.
حــت القــّوة اجلوفضائيــة اإليرانيــة ســابًقا، أّنهــا ســوف  وقــد صرَّ
ــم صواريــخ مــن ثــاث مراحــل حلمــل األقمــار الصناعيــة، تصــل  تصمِّ
ملســافة 1000 كيلومتــر إلــى الفضــاء، وأُعلــن عــن حامــل األقمــار 
الصناعيــة »ســيمر« فــي نفــس العــام، إليصــال األقمــار الصناعيــة 
الثقيلــة إلــى مدارهــا. ثــّم كشــفت القــّوة اجلوفضائيــة عــن ثاثــة أقمــاٍر 
صناعيــٍة ثقيلــة، هــي »طلــوع« و»مصبــاح-2« و»نــوید علــم وصنعت أو يا 
مهــدي«، وصــاروخ »یاوشــگر-3«. وفــي عــام 2012م، أعلــن احلــرس 
الثــوري اإليرانــي عزمــه إطــاق أقمــار صناعيــة جديــدة إلــى املــدارات 
اجلغرافيــة الثابتــة، علــى مــن صــاروٍخ يعمــل بالوقــود الصلــب، ويــؤدِّي 
ــى مــن  ــر النســخة األول ــا عســكرية مبســتوى أفضــل، بعــد تطوي مهاًم
ارتفــاع  علــى  الصناعيــة  األقمــار  لوضــع  »ســيمرغ«؛  أو  »ســفير-2« 

36000 كيلومتــر عــن ســطح األرض.
ـق برنامــج الفضــاء اإليرانــي لفتــرة وجيــزة، أثنــاء رئاســة  ثــّم ُعلِـّ
حســن روحانــي؛ نظــًرا للمفاوضــات بــن إيــران والقــوى العامليــة فــي 
2014م-2015م علــى البرنامــج النــووي اإليرانــي. وكانــت وكالــة الفضاء 
حــت فــي فبرايــر 2013م عــن إطــاق »ققنــوس«،  اإليرانيــة قــد صرَّ

https://www.bbc.com/persian/iran-51076137
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وهــو حامــٌل لألقمــار الصناعيــة قــادٌر علــى حمــل أقمــاٍر صناعيــة أكبــر 
وزًنــا.

ــا فــي  وفــي عــام 2015م، أطلقــت إيــران »ســفير-2«، إطاًقــا جتريبًيّ
املــدار األرضــي املنخفــض، وبعــد عامــن طــوَّرت تصميمــه إلنتــاج 
صــاروخ »ســيمرغ إيــه -1«. وبســبب ضغــط الســلطات احمللِّيــة، أخفقــت 
ر، إذ اســتخدمته فــي إطــاق القمــر  إيــران فــي إطــاق الصــاروخ املطــوَّ
الصناعــي »أميــر كبيــر« بقاعــدة اإلمــام اخلمينــي الفضائيــة فــي مدينة 

ســمنان، دون اختبــاٍر ســابق.
ــط أن يُطلــق »أميــر كبيــر« مــن علــى مــن حامــل  وكان مــن املخطَّ
والهنــد  والصــن  روســيا  مــع  بالتفــاوض  أجنبــي،  أقمــار صناعيــة 
ــى برنامــج  ــة الفضــاء األوروبيــة، غيــر أّن العقوبــات الدوليــة عل ووكال
إيــران الصاروخــي إلــى جانــب العقبــات الفنٍّيــة، اضطّرتــا إيــران إلــى 

اســتخدام »ســيمرغ إيــه -1« إلطــاق »أميــر كبيــر«.
كمــا كشــفت إيــران عــن »بيــام«، وهــو قمــٌر صناعــٌي اســتغرق مــا 
ــى مــداره، وشــارك فــي  ــى عامــن ونصــف للوصــول إل بــن عامــن إل
تصميمــه أربعــة أقســام مختّصــة فــي هندســة الفضــاء وقســم الكهربــاء 
وقســم علــوم احلاســب اآللــي وقســم الهندســة امليكانيكيــة مــن جامعــة 

»أميــر كبيــر«، حتــت إشــراف 16 أســتاًذا.
وفــي عــام 2019م، كشــفت إيــران خــال الذكــرى األربعــن لثورتهــا 
عــن القمــر الصناعــي »دوســتي« أو »الصداقة«، بهــدف خدمة مجاالت 
ــه  ــا ذكرت ــا مل ــى مــن »ســفير« )وفًق ــق عل ــا، وأُطل الزراعــة واجليولوجي
تقاريــٌر اســتخباراتية(، غيــر أّنــه انفجــر علــى منّصــة إطاقــه مــن 
قاعــدة ســمنان. وبعــده مباشــرًة، جنحــت إيــران فــي إطــاق القمــر 
ــى مــن »ســفير 1 – بــي« ذي املرحلتــن، الــذي  الصناعــي »فجــر« عل

https://www.bbc.com/persian/iran-47612217
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لًة  ميكــن حتويــل تقنيتــه إلــى صــاروخ بالســتي؛ نظــًرا لكونــه نســخًة معدَّ
ــط املــدى »شــهاب-3«. عــن الصــاروخ اإليرانــي متوسِّ

وفــي فبرايــر2020م، فشــلت إيــران فــي إطــاق صــاروٍخ يحمــل القمــر 
ــات  ــم ملســح احتياطي ــرات واملصمَّ ــز بكامي ــر-1« املجهَّ الصناعــي »ظف
النفــط واملناجــم والغابــات والكــوارث الطبيعيــة، وأعلنــت أّنهــا ســتُطلق 
»ظفــر-2« فــي غضــون أشــهر، ثــّم جنحــت فــي إطــاق القمــر الصناعي 
إيرانيــة  وشــركات  اإليرانــي  الثــوري  احلــرس  ره  طــَوّ الــذي  »نــور«، 
مختّصــة باملجــال العلمــي فــي 22 أبريــل 2020م إلــى مــداٍر يرتفــع عــن 
األرض مســافًة ال تقــّل عــن 426 كــم، وال تزيــد علــى 444 كــم، ومييــل 

مــداره مبقــدار 59.8 درجــة عــن خــّط االســتواء.
ثانًيا: تقنية األقمار الصناعية والصواريخ احلاملة لها يف إيران
ــي  ــران قاعــدة اإلمــام اخلمين ــة الرئيســة فــي إي ــز الفضائي مــن املراك
ــار  ــار األقم ــد فشــل اختب رت بشــّدة بع ــة فــي ســمنان )تضــرَّ الفضائي
اة فــي 2012م و 2013م(، والقاعــدة الفضائيــة  الصناعيــة غيــر املُســمَّ
فــي شــاهرود، إلــى جانــب مرافــق أخــرى إلطــاق األقمــار الصناعيــة 
فــي محافظتــي طهــران والبــرز وجزيــرة قشــم فــي مضيــق هرمــز. وقــد 
ــة األخــرى  ــران عــدًدا مــن املرافــق إلطــاق األقمــار الصناعي ــت إي بن
فــي ُقــم ودلیجــان مبحافظــة مركــزي، كمــا َســَعت منــذ عــام 1990م 
إلرســال إنســاٍن إلــى الفضــاء مبســاعدٍة مــن روســيا ورمّبــا الصــن 

بحلــول 2021م-2025م.
وكانــت تقنيــة األقمــار الصناعيــة اإليرانيــة فــي بدايتهــا تضــع األقمار 
ــم القمــر الصناعــي  الصناعيــة فــي مــداراٍت أرضيــٍة منخفضــة، إذ ُصمِّ
ــر طاقتــه الكهربائيــة  »طلــوع« ملــداٍر يرتفــع عــن األرض 500 كــم، وتُوفَّ
ــم  ُصمِّ كمــا  الثانويــة،  والبطاريــات  الشمســية  اخلايــا  خــال  مــن 
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ــم »يــا  ــٌص لاتصــاالت، وُصمِّ »مصبــاح-2«، وهــو قمــٌر صناعــٌي مخصَّ
مهــدي« بغــرض التقــاط الصــور، ويســتطيع »ســيمرغ« حمــل أقمــاٍر 
صناعيــة يصــل وزنهــا إلــى 100 كجــم ورفعهــا إلــى مســافة 500 كم عن 
ســطح األرض، ويصــل وزن رأســه احلربــي إلــى 700 كجــم، ويســتطيع 

الوصــول إلــى مســافة 1000 كــم فــي الفضــاء.
ثّم عمل احلرس الثوري اإليراني على تطوير صواريخ تعمل بالوقود 
ًمــا، لاســتخدام املــزدوج العســكري وغيــر  الصلــب بتصاميــم أكثــر تقدُّ
ــى مــداراٍت  ــوزن 100 كجــم إل ــة ب ــت أقمــاًرا صناعي العســكري، وحمل
ــى ارتفــاع 35786 كــم فــوق خــّط االســتواء، منهــا  ــة عل ــٍة ثابت جغرافي
ــز مبنظومــة حتديــد املواقــع )جــي بــي  القمــر الصناعــي »فجــر« املجهَّ
ــر طاقتــه الكهربائيــة باســتخدام قــّوة دافعــة بالغــاز البــارد  إس(، وتُوفَّ
ــا، وقــد وصــل إلــى  ــغ فتــرة مهّمتــه 1.5 عاًم ــا الشمســية وتبل واخلاي
مــداره عــام 2015م، باإلضافــة إلــى صــاروخ »ســيمرغ« الــذي يبلغ طوله 
كات كلٌّ منهــا ميتلــك قــّوة  27متــًرا ووزنــه 87 طّنًــا، ويعمــل بأربعــة محــرَّ
ــم فــي االرتفــاع  دفــٍع تصــل إلــى 29000 كجــم، ومحــرِّك خامــس يتحكَّ
بقــّوة دفــع تصــل إلــى 13600 كجــم. وفــي عــام 2015م ذكــرت وســائل 
إعــام إســرائيلية أّن »ســيمرغ« قــادٌر علــى إطــاق مركبــة فضائيــة 

مأهولــة إلــى الفضــاء.
ــه 52 كجــم ويحمــل  ــغ وزن ــر«، فيبل ــر كبي ــا القمــر الصناعــي »أمي أّم
ــم اللتقــاط الصــور، أّول قمــر  كاميــرا واحــدة. كمــا يَُعــّد »ناهيــد«، املُصمَّ
ك فــي مــداٍر  ــة للســحب، ويتحــرَّ ــواٍح شمســية قابل د بأل صناعــي مــزوَّ
ــران  ــت إي ــّم أطلق ــًرا. ث ــًرا × 370 كيلومت بيضــاوي قطــره 250 كيلومت
»بيــام« و»الصداقــة«، الــذي وضــع فــي مــداٍر يرتفــع 250-310 كــم عــن 
ســطح األرض ومييــل عنهــا بزاويــة 55 درجــة، وتتــراوح فتــرة مهّمتــه 

مــا بــن عامــن إلــى عامــن ونصــف.
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ويبلــغ طــول حامــل األقمــار الصناعيــة »ســفير« 22 متــًرا ويبلــغ 
قطــره 1.25 متــًرا، وهــو صــاروخ ذو مرحلتــن يعمــل بالوقــود الســائل، 
ن مــن غرفــة إطــاق واحــدة فــي املرحلــة األولــى وغرفتــن فــي  ويتكــوَّ
ــة يصــل وزنهــا إلــى 50 كجــم،  ــة الثانيــة، ويســتطيع نقــل حمول املرحل
ــط املــدى.  ر عــن »شــهاب-3«، وهــو صــاروخ بالســتي متوسِّ وهــو مطــوَّ
ويســتطيع »ســفير 1 – بــي« نقــل حمولــة يصــل وزنهــا إلــى 60 كجــم في 
ــراوح  ــًرا، وتت ــراوح ارتفاعــه بــن 300 و450 كيلومت مــداٍر بيضــاوي، ي

قــّوة دفعــه مــا بــن 32 -37 طًنــا.
ويُعتَقــد أّن إيــران طــوَّرت »ســفير« محلًِّيــا بتقنيــة الدفــع، بهــدف وضع 
األقمــار الصناعيــة فــي مــداراٍت أرضيــة منخفضــة. ويُضــّم »ســفير 1« 
لــة  ذو املرحلتــن أجــزاًء شــبيهة بصــاروخ »شــهاب -3« )النســخة املعدَّ
مــن الصــاروخ الكــوري الشــمالي »نــو دونــغ«( فــي مرحلتــه األولــى، 
ــّد امتــداًدا لصــاروخ »قــدر-2«، واستنســاًخا للصــاروخ الســوفييتي  ويَُع
»ســكود بــي«. ويســتخِدم الصــاروخ الوقــود الســائل فــي مرحلتــه الثانيــة 
ره  ك الورنــي لصــاروخ »آر-27«، الــذي طــوَّ ومحّركــن شــبيهن باحملــرِّ
االحتــاد الســوفييتي. ويبلــغ طــول »ســفير 1« 2، 3 متــر ويــزن 26 
طًنّــا، ويبلــغ قطــره 1.35 متــر، ويصــل إلــى ارتفــاع 280 كــم عــن ســطح 

األرض، وهــي مســافة مناســبة إلطــاق القمــر الصناعــي »أميــد«.
ٌد بنظــاٍم فرعــي  ويتمتَّــع »ســفير 1 – بــي« بقــّوة دفــع أكبــر )مــزوَّ
للدفــع بالغــاز البــارد لنقــل القمــر الصناعــي إلــى املــدار(، ويرفــع 
ضغــف حمولــة »ســفير 1«، ولكليهمــا زعانــف )جنيحــات( صغيــرة، 
ويســتخدمان رابــع أكســيد النيتروجــن عــادًة كعامٍل مؤكســد. يُســتخَدم 
»ســفير 1 – بــي« فــي إطــاق أقمــاٍر صناعيــة صغيــرة يزيــد وزنهــا على 
60 كجــم إلــى مــداٍر يصــل ارتفاعــه عــن األرض 350-450 كيلومتــًرا، 
ــزن 50 كجــم،  ــذي ي ــد«، ال ــر الصناعــي »نوي ــتخِدم إلطــاق القم واُس

https://missilethreat.csis.org/missile/safir/
http://www.b14643.de/Spacerockets_1/Rest_World/Safir-1-IRILV/Description/Frame.htm
http://www.b14643.de/Spacerockets_1/Rest_World/Safir-1-IRILV/Description/Frame.htm
http://www.b14643.de/Spacerockets_1/Rest_World/Safir-1-IRILV/Description/Frame.htm
http://www.b14643.de/Spacerockets_1/Rest_World/Safir-1-IRILV/Description/Frame.htm
http://www.b14643.de/Spacerockets_1/Rest_World/Safir-1-IRILV/Description/Frame.htm
http://www.b14643.de/Spacerockets_1/Rest_World/Safir-1-IRILV/Description/Frame.htm
http://www.b14643.de/Spacerockets_1/Rest_World/Safir-1B-IRILV/Description/Frame.htm
http://www.b14643.de/Spacerockets_1/Rest_World/Safir-1B-IRILV/Description/Frame.htm


برنامج إيران الفضائي.. تحدٍّ دوليّ من العسكرة السرية إلى العلنية 8

ــم بغــرض التقــاط الصــور. ويســتخدم »ســفير 1 – بــي« نظــام دفــع  وصمِّ
صواريــخ »ســكود ســي« و»قيــام-1«، كمــا يســتخدم )AK-27I( كعامــٍل 
ــا الشــمالية  ــن كوري ــاون ب ر بالتع ــوِّ ــد ُط ــل »شــهاب 3«، وق مؤكســد مث
الثــوري اإليرانــي،  يــة والفضائيــة التابعــة للحــرس  والشــركات اجلوِّ

ومنهــا شــركة صناعــات باقــري.
أّمــا »ســفير 2« )ســيمرغ(، فهــو حامــل أقمــار صناعيــة صغيــر ورمّبــا 
يحمــل نفــس التقنيــة املســتخدمة فــي الصــاروخ البالســتي »شــهاب 5«، 
وحامــل الصواريــخ الكــوري الشــمالي »أونهــا«، ويســتطيع حمــل أقمــار 
كات ثقيلــة  صناعيــة يتــراوح وزنهــا مــا بــن 100-250 كجــم مبحــرِّ
مــت فــي الفتــرة 2010م-2011م. وقــد انتقلــت إيــران مــن اســتخدام  ُصمِّ
ــخ  ــى مــن صواري ــي« فــي النمــاذج األول ــخ »ســكود ب نظــام دفــع صواري
»ســفير«، إلــى اســتخدام نظــام دفــع صواريــخ »ســكود ســي« و»قيــام«.

ــان،  ــن الزم ــٍد م ــل عق كات »ســفير« قب ــي حملــرِّ ــم األّول ــدأ التصمي وب
ــى  ــا إل ــرة، ورفعه ــة الصغي ــار الصناعي ــى إطــاق األقم ــادًرا عل وكان ق
ر  مســافة 1000 كــم عــن ســطح األرض، ثــّم أُعِلــن عــن النمــوذج املطــوَّ
ــوِّرت  ــن، وقــد ُط مــن ســفير »ســيمرغ« فــي 2016 كصــاروٍخ ذا مرحلت
األجــزاء الهيكليــة التــي يبلــغ قطرهــا 2.5 متــر للمرحلــة األولــى 2.5 
ــي  كات مســتخدمة ف ــة محــرِّ ــل بأربع ــا الشــمالية، ويعم ــي كوري ــر ف مت
ــه الصــاروخ بأربعــة  كاتــه الرئيســة ثابتــة، ويُوجَّ طــراز »ســفير 1«، ومحرِّ
كات ورنيــة صغيــرة. أّمــا املرحلــة الثانيــة التــي تعمــل بالوقــود  محــرِّ
رة عن منوذج »ســفير 1«،  كات، فهــي نســخة مطــوَّ الســائل وبأربعــة محــرِّ
ورمّبــا يُضــّم الصــاروخ جــزًءا صغيــًرا يعمــل بالوقــود الصلــب كمرحلــٍة 
ر الصــاروخ خــال فتــرة رئاســة أحمــدي جنــاد، ويصــل  ثالثــة. وقــد ُطــوِّ
ــا، وكان النمــوذج األّول الــذي أُطِلــق  طولــه إلــى 25 متــًرا ويــزن 87 طًنّ
ــق »ســفير 2« فــي مــارس  قبــل رئاســة أحمــدي جنــاد أقصــر، ثــم أُطِل

https://space.skyrocket.de/doc_lau/simorgh.htm
https://space.skyrocket.de/doc_lau/simorgh.htm
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2016 علــى رحلــة شــبه مداريــة، وأُعيــد اختبــاره مــّرة أخــرى فــي27 
يوليــو 2017، لكنــه انفجــر قبــل أن يصــل إلــى الفضــاء.

وقــد أظهــر إطــاق القمــر الصناعــي »نــور« فــي مــداٍر مييــل مبقــدار 
59.8 درجــة عــن خــّط االســتواء، أّن صــاروخ »قاصــد« انطلــق مــن 
كــة بالقاعــدة الفضائيــة فــي شــاهرود، ورمّبــا  منّصــة إطــاق متحرِّ
يســتخدم »قاصــد« الوقــود الســائل فــي مرحلتــه األولــى. فيمــا تعتقــد 
املخابــرات الغربيــة أّنــه مــن املمكــن أن يعمــل بالوقــود الصلــب فــي 
املرحلــة األولــى. وقــد كشــفت عمليــة إطــاق »نــور« عــن برنامــج إيــران 

ــات املتحــدة. ــه الوالي ــذي أدانت ي، ال ــي العســكري الســرِّ الفضائ
 وميلــك »نــور« قــدراٍت اســتطاعية وإســتراتيجية عســكرية، وســوف 

يســاعد إيــران أيًضــا فــي املجــاالت املدنيــة واإلنســانية.
الثــوري  للحــرس  التابعــة  »تســنيم«  وكالــة  ذكرتــه  مــا  وبحســب 
ــط إلطــاق قمــٍر صناعــٍي آخــر إلــى مــداٍر  اإليرانــي، فــإّن إيــران تخطِّ
ك »نــور« )ثاثــي املراحــل الــذي أُطِلــق عليــه اســم  أعلــى، ويشــبه محــرِّ
رتــه وزارة الدفــاع( صواريــخ أرض-أرض. وتقــول إيــران  »قاصــد« وطوَّ
إّن »نــور« يعمــل بالوقــود الســائل فقــط، لكــن اإلطــاق الوشــيك للقمــر 
الصناعــي القــادم ســيكون بالوقــود الصلــب، وقــد أُطِلــق »نــور« مــن 

ــران . ــر« وســط إي صحــراء »دشــت كوي
ثالًثا: اخلالصة والستنتاج

تُصــّر إيــران علــى مواصلــة عمليــات إطــاق األقمــار الصناعيــة 
العســكرية، كجــزٍء مــن مشــاريعها الضخمــة التــي تخــّص املــدارات 
العاليــة )ومنهــا نــور 2(، بالرغــم مــن حظــر األمم املتحــدة الختبــار 
إيــران للصواريــخ البالســتية، وتســتطيع طهــران مــن خــال إطــاق 
األقمــار الصناعيــة تطويــَر معرفتهــا بالصواريــخ البالســتية العابــرة 

https://spaceflightnow.com/2020/04/22/iran-places-military-satellite-in-orbit/
https://en.radiofarda.com/a/space-force-commander-says-iran-s-military-satellite-launches-will-continue/30573116.html
https://en.radiofarda.com/a/space-force-commander-says-iran-s-military-satellite-launches-will-continue/30573116.html
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ــا والواليــات املتحــدة للخطــر.  للقــارات، التــي ميكــن أن تعــرِّض أوروب
ولــم تخــِف إيــران أبــًدا طموحاتهــا الفضائيــة، وكان مــن املفتــرض أن 
يُشــير تعاونهــا الوثيــق مــع كوريــا الشــمالية إلــى أّن برنامجهــا الفضائــي 
ــم تكشــف  ــات املتحــدة ل ــه أغــراٌض عســكرية، إاّل أّن الوالي ســيكون ل
ــرة،  له برنامــج الفضــاء اإليرانــي فــي مرحلــٍة مبكِّ التهديــد الــذي يُشــكِّ

ــن مــن وقفــه.  ولــم تتمكَّ
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