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 شگر از ایگج  گم   گزر  را وهلوگه هیگگان         حمش  را  مصونلت  خشلدن ا نا
 (1389 )رهبر ،«دانلم می

قوا  مسگیح در ایگج   عنوان فرماندهان بل  عمو   ر اع قادات رهبران ایران،  ه
دنبگال   هررز  ه ،است داد  ایران در صمنه دیسییاسی نلز نشان اسممی زملنه، جیرور 

 رجام، ایران موافقت برد حگا حعگداد    مواد  راساس ا  نلست  هس ه  ها  سمح حوللد
ملگزان  خگایر اورانلگوم     وسگال زینگد  حگا دوسگوم     10ها  خود را  را   سان ریولوئ

زینگد  هگلچ حأسلسگات     سگال 15سال زینگد  بگاهش دهگد، طگی     15طی را شد   غنی
سگگاز  جدیگگد  نسگگازد و حأسلسگگات موجگگود و معگگادن اورانلگگوم خگگود را    غنگگی
دیگگر   دیگگر، طگرف   الیییی انرئ  احیی قرار دهگد، ازسگو    نظارت زئانس  لج حمت

ا  را رفگع بنگد      ا  رنامه هسگ ه رحبط ها  اق صاد  م قرارداد موافقت برد حا حمریم
ملیلون دالر پگول نقگد    400م مد   ، مشخص شد به ایاالت2016ر اوایل زروست د

بگه  را است، درست در روز  به ایران سگر ازان زمریکگایی     ه ایران پرداخت برد 
 .Solomon & C. E)ززاد برد  ، ودند سرزملنی  ازداشت شد  ها  دللل ورود  ه زب  ه

د ولگی  بررغم اینکه ایران  ه بیله حعردات خود  راساس  رجام عیل  یعی   (2016 ,
ها  مقا ل  ه حعردات خود عیل نکردنگد  زمریکگا بگه رسگیا  در      بدام از طرف هلچ
اروپگا نلگز عیگم  ن وانسگت  گدون       نامه خارج شد و احمادیگه  از موافقت 2018سال 

ایج است به ایگران   ،حائزاهیلت است هزمریکا  ه حعردات خود عیل بند، ولی زنچ
ا  نلسگت و   ها  هس ه دنبال حوللد سمح الییل ثا ت برد به  ه در سطح سلس م  لج

حواند قرا گت و مکییگی  گرا  حوللگد      نخواهد  ود و اساسا   رنامه موشکی ایران نیی
 ا  داش ه  اشد  ها  هس ه سمح

 کمک به فرایند انقالب در نگرش به امورنظامی

بننگد بگه    حسیلمات راهبرد  اساسگا  ایگج امکگان را فگراهم مگی     عنوان  ها  ه موشک
اس واد  از نلرو  انسانی، یگک بشگور   وانگد  گه اهگداف خگود دسگت یا گد            دون

یافگت    وز   ا بی ریج حیوات دستحوان  ه پلر ها می رلر  از موشک درواقع،  ا  رر 
« 1 ه امور نظگامی انقمب در نگرش »عمو   ر موروم انقمب در امور نظامی، عنوان 

                                                                                                                                 
1  . Revolution in Attitude on Military Affairs (RAMA) 


