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انعکاس
••جماران نوشت  :حجت االســام و المسلمین
سید حسن خمینی گفت :ما با جریانات سنتی
مواجه بودیم که با یک نگاه دینی سنتی و بسته ،به
روزگار خودشان وارد نمی شدند و با هر تحولی در
روزگار جدید مقابله می کردند .البته بخش زیادی
از آن واقعا ناشی از درد و دغدغه دین و بی اعتمادی
به کسانی بود که سخن از مدرنیسم می گفتند؛ تا
جایی که حتی «بلندگو» در روزگاری تحریم بود و
«دوش حمام» به خاطر جایگزین شدن با خزینه،
فریادها بلند کرد!
••تابناک نوشت  :محسن هاشمی دربــاره نحوه
حضور حــزب کــارگــزاران در انتخابات ریاست
جمهوری ۱۴۰۰گفت« :حزب کارگزاران کاندیدا
خواهد داشت اما تمایل دارد به صورت ترکیبی و
جبههای در انتخابات فعالیت کند».
••عصرایران مدعی شد :امــام جمعه بروجرد
گفت :مذاکره ایران با طالبان با حضور مسئوالن
افغانستان و بــراســاس مصلحت نــظــام صــورت
گرفته زیــرا طالبان در اداره کشور افغان سهیم
است .سیدعلی حسینی در خطبه های این هفته
نمازجمعه بروجرد افزود :طالبان رویکرد خود را
تغییر داده و فعالیت سیاسی انجام می دهد و اکنون
 ۵۰درصدافغانستاندردستآنهاستودرمقابل
آمریکا ،داعش و القاعده ایستادگی می کند .چطور
با طالبانی که مقابل آمریکا ایستاده مذاکره نکنیم
بعد برخی حاضرند با آمریکایی که هزاران مصیبت
برمردم وارد کرده مذاکره کنیم.
••رویداد  24مدعی شد  :وقتی قطعیت ظریف
برای حضورنداشتن در انتخابات جدیتر مطرح
شد ،زمین بازی نیز تغییر کرد و حاال مدتی است که
گفته میشود برخی از نامزدهای جدی انتخابات
ریــاســت جمهوری  ۱۴۰۰بــه ظریف پیشنهاد
دادهانــد تا در کنار او در یک ائتالف در انتخابات
شرکت کنند و ظریف به عنوان وزیــر خارجه یا
معاون اول در کابینه بعدی فعالیت کند .ظاهرا
ایــن پیشنهادی بــوده که برخی عالقه دارنــد با
میانهروهای اصولگرا همچون علی الریجانی
محققشودوبرخینیزمعتقدندتحققآنبااسحاق
جهانگیری بهتر از الریجانی است.
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دادگاه آنتورپ درتسخیرفضاسازی منافقین

تازه های مطبوعات

••جهان صنعت -این روزنــامــه در گزارشی با
عــنــوان"آوارریــال" وبــااشــاره به عبور نقدینگی
از  3100هــزار میلیارد تومان با رشــد 15.5
درصـــدی پایه پولی نــوشــت :بــه نظر میرسد
ابزارهای محدودکننده حجم پول در اقتصاد از
کارافتاده و نقدینگی همچنان رو به جلو میتازد.
در صورتی که سیاست گذار پولی قادر به خاموش
کــردن موتور فعال خلق پول نباشد پیشتازی
نقدینگی از تولید ناخالص ملی معادله تولید را به
نفع تورم تغییر میدهد.
••آرمان ملی – این روزنامه در گزارشی با تیتر
«شلیک به مثلث بزرگانِ اصالحات» نوشت « :دور
از ذهن نبود که باز هم مباحث انتخاباتی در کشور
آغاز و نوک پیکان هجمه اصولگرایان به سمت
مجمع روحانیون مبارز نشانه گرفته شود مانند
انتخابات  96و  92و همه انتخاباتهای ماقبل
آن ها .الزم نیست به یافتن علل این هجمهها
پرداخته شــود چــرا کــه واضــح و مبرهن است
اصولگرایان بهویژه طیف دلواپس آن ،نگران
نقشآفرینی خاتمی در معرفی کاندیدای جریان
اصالحات در انتخابات ریاستجمهوری 1400
هستند».
••جوان  -این روزنامه با تیتر « آمریکا «همزمان»
ظریف را نپذیرفت!» نوشت« :پاسخ «نه» بیتعارف
وزارت خارجه آمریکا به پیشنهاد ظریف درباره
بازگشت «همزمان» به تعهدات نشان میدهد
صرف ًا توسعه برنامه هستهای میتواند آمریکا را
مجبور به اجرای تعهداتش کند .ظاهر ًا این بار
هم نه دیپلماسی ظریف ،که سانتریفیو ژهای
ایران است  ،دولت آمریکا را مجبور خواهد کرد به
اجرای مؤثر تعهدات برجامی برگردد».
••دنیای اقتصاد – این روزنامه درخصوص خرید
و فروش برخی امالک در شهر تهران نوشت  « :در
حال حاضر گروهی از مالکان که قصد و انگیزه
جــدی بــرای فــروش ملک خــود نــدارنــد عمدتا
قیمتهایی را برای واحد مسکونی خود پیشنهاد
میدهند که اصطالحا «قیمت پرت» است .به
تعبیری این گروه از سازندهها و مالکان که عمدتا
واحد مسکونی آن ها در گروه سنی نوساز تا پنج
سال قرار دارد« ،قیمتهایی برای نفروختن»
یدهند».
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ماکرون در نقش وکیل مدافع شیطان

رئیسجمهورفرانسه:الزماستاسرائیلوعربستانسعودیبهنحویدر
مذاکراتبرایتوافقباایرانمشارکتدادهشوند
توکلی -بیش از دوهفته از حضور بایدن در
کاخ سفید می گذرد اما رئیس جمهور آمریکا
هنوز گام رو به جلویی در بازگشت به معاهده
برجام برنداشته اســت به طــوری که وی در
اولین سخنرانی سیاست خارجی خود هیچ
اسمی از ایران و بازگشت به برجام نیاورد .در
این بین هرچقدر بایدن درباره برجام سکوت
رسانه ای کــرده اســت  ،از ســوی دیگر روزی
نیست که « امانوئل ماکرون» رئیس جمهور
فرانسه درباره برجام سخن نگفته باشد و زیاده
گویی های خود را مطرح نکند .او که چندی
پیش در اقدامی گستاخانه و البته طماعانه
خواستار مشارکت عربستان در گفت وگو
های برجامی شده بود در سخنان اخیر خود
ادعا کرده که می تواند« میانجیگری صادق و
متعهد در مذاکرات تهران-واشنگتن » باشد.
ماکرون به اندیشکده شورای آتالنتیک گفته
است که « هر کــاری که بتوانم بــرای حمایت
از هر اقدامی از جانب آمریکا برای مشارکت
دوبـــاره در مــذاکــراتــی دش ــوار انــجــام خواهم
داد .سعی خواهم کرد یک میانجی صادق و
متعهد در این مذاکرات باشم   ».اما نکته قابل
تامل این جاست که او در حالی می خواهد
پرچمدار میانجی گری ایــران و آمریکا باشد
که هنوز الفبای برجامی را به درستی درک
نکرده و همچنان مصر است که یک صندلی
در مــذاکــرات برجامی بــه عربستان و رژیــم
صهیونیستی داده و همچنین محدودیت هایی
بــرای برنامه موشکی ایــران نیز اعمال شود.
گزافه گویی که چندی قبل رئیس جمهور
کشورمان به صراحت به آن پاسخ داد  .حاال
اما به نظر می رسد که هم تروئیکای اروپایی
و هم تیم سیاست خارجی بایدن ،به خوبی
متوجه شده اند که عملکرد ترامپ در طول 4
سال گذشته و خروج از قطعنامه  2231جای
هیچ حرف و حدیثی باقی نگذاشته است به
طــوری که سخنگوی وزارت خارجه روسیه
اعالم کرده که آمریکا در حال ارسال پیامهایی
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قاطع برای بازگشت به برجام است و آن طور
که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در
نشست خبری اخیر خود اعالم کرده « آمریکا
دربــاره مسئله هستهای جمهوری اسالمی با
اتحادیه اروپا ،به ویژه با این سه کشور اروپایی،
در سطوح مختلف دولتی به صورت فعاالنه در
حال رایزنی است ».الوروف وزیر امور خارجه
روسیه نیز اعالم کرده که کشورش به عنوان
یکی از اعضای گفت و گو های برجامی « آماده
همکاری با اتحادیه اروپــا برای احیای توافق
هسته ای » است.در این میان ،رویترز نیز خبر
داده که شرکای اروپایی برجام همراه با آمریکا
بر سر برنامه هستهای ایران به زودی تشکیل
جلسه میدهند .منابعی که نخواستهاند نامی
از آن ها برده شود ،به خبرگزاری رویترز گفتهاند
که «مقامات عالیرتبه» آمریکا ،بریتانیا ،فرانسه
و آلمان درباره برنامه هستهای ایران گفتوگو
خواهند کرد.قرار است وزیــران خارجه چهار
کشور به صورت آنالین درباره این موضوع به
مذاکره بپردازند.در همین زمینه سید عباس
عراقچی ،معاون سیاسی وزیر خارجه در گفت
و گــوی اخیر خــود با اشــاره به موضوع برجام
وبیان اقدامات بعضی جریان های رادیکال
در منطقه ،اروپا و آمریکا علیه برجام ،افزود که
نیروهای تاریکی عزم خود را برای جلوگیری از
احیای برجام جزم کردهاند  «:برخی کشورهای
عربی که با آن ها آشنا هستید ،برخی جریانها
در داخــل آمریکا ،برخی جریا نها در اروپــا و
کسانی که از روز اول اجرای برجام علیه این
توافق فعالیت کردند و زمانی که در دوره ترامپ
ایاالت متحده از برجام خارج شد جشن گرفتند،
از این قبیل هستند ،کسانی که دشمنان قسم
خورده جمهوری اسالمی هستند و میتوان آن
ها را نیروی تاریکی نام نهاد .همه این نیروهای
تاریکی عزم خود را برای جلوگیری از احیای
برجام جزم کردهاند .آن ها به خوبی میدانند
جمهوری اسالمی ایران بدون برجام این گونه
قدرتمند به سوی آینده حرکت میکند».

مجاور-تیرماه سال  97به ناگاه خبری به
سرعت به تیتر یک رسانه های اروپایی تبدیل
شد؛ اسدا ...اسدی دیپلمات ایرانی سفارت
جمهوری اسالمی در اتریش درحالی که ایام
تعطیالتخودرادرنزدیکیشهرآشافنبورگ
واقعدرایالتبایرنآلمانمیگذراند،باحکم
جلبیکهتوسطدولتبلژیکدراتحادیهاروپا
صادرشدهبودبهاتهام تالشبرایبمبگذاری
در نشست گروهک تروریستی منافقین در
پاریس ،بازداشت شد.حاال و پس از گذشت
دوسال ،چند روز قبل بود که دادگاه صدور
حکم اســدی در  16بهمن امسال برگزار
شد و دادگــاه آنتورپ بلژیک ایــن دیپلمات
کشورمان را به  20سال حبس محکوم کرد.
این نخستین باری است که یک عضو هیئت
سیاسیجمهوریاسالمیتوسطیکدادگاه
اروپاییمحکوممیشود.دراینبیننکتهقابل
توجه در زمان برگزاری دادگــاه صدور حکم
بود چرا که پیش از این و در آخرین دادگــاه
دفاعیات اسدی که خود البته در آن حضور
پیدا نکرد اعــام شد که دادگــاه صــدور رای
در  3بهمن برگزار خواهد شد .اما تنها  5روز
مانده به این تاریخ ،خبرگزاری فرانسه خبر
داد دادگــاه آنت ِورپ بلژیک بدون ارائــه هیچ
توضیحی صدور حکم را تا روز  ۴فوریه (۱۶
بهمن)عقبانداختهاست.تاخیرناگهانیکه
بهادعای«مهر»برایاتهامزنیبیشتربهاسدی
صورت گرفته است  «:تنها دو روز بعد از اعالم
تعویق صدور حکم ،شبکه یک آلمان به نقل
از مقامات آلمانی از کشف  ۲دفترچه مهم در
خودرویی که اسدی در آن دستگیر شده بود،
خبرداد.خبرسازیآلمانهااماآنقدرناشیانه
بود که هیچ پاسخی برای این سوال نداشتند
که چگونه  ۳۰ماه پس از دستگیری اسدی
و توقیف خودروی وی به تازگی  ۲دفترچه را
داخل خودرو پیدا کردهاند؟» اما نکته قابل
تامل در دستگیری دیپلمات کشورمان این
است که دادگــاه آنتورپ بلژیک توجهی به
مصونیت دیپلماتیک اسدی ندارد و ادعا می
کندباتوجهبهاینکهاسدیدربلژیکدستگیر
شدهواودیپلماتایرانیدرکشوراتریشاست
به همین دلیل ،مصونیت دیپلماتیک شامل
حالاونمیشود!ادعاییکهباواکنشوزارت
خارجه جمهوری اسالمی همراه شد و سعید
خطیب زاده سخنگوی دستگاه دیپلماسی

کشورمان این اقدام دادگــاه بلژیک را نقض
کنوانسیون 1961وینبیانکرد«:همچنان
کهقبلازاینهمبارهااعالمکردهایم،تمامی
مراحل بازداشت آقای اسدی ،فرایند قضایی
و صدور حکم اخیر ،غیر قانونی و نقض آشکار
موازین حقوق بین الملل ،به ویژه کنوانسیون
 ۱۹۶۱وین در خصوص روابط دیپلماتیک
بوده و جمهوری اسالمی ایران آن را به هیچ
عنوان به رسمیت نمی شناسد ».خطیب زاده
همچنینبهصراحتاعالمکردکه«جمهوری
اسالمی ایران اعالم دادگاه آنتورپ بلژیک،
مبنی بر صــدور حکم  ۲۰سال زنــدان برای
آقــای اس ــدا ...اســدی ،دیپلمات کشورمان
را قویا محکوم می کند ».اما آن چه کامال در
ماجرای دستگیری و صدور حکم  20سال
حبس بــرای دیپلمات کشورمان ملموس
است ،سناریو نویسی و فضا سازی بی سابقه
گروهکتروریستی منافقیندراینخصوص
است ،به طوری که با پول های عبری -عربی
دادگــاه دیپلمات کشورمان را به عنوان یک
تروریستبه تیتر یکرسانه های اروپایی برده
ومریمرجویسرکردهاینگروهکتروریستی
حکم 20سالهبرایایندیپلماتکشورمانرا
حکمی تاریخی می داند ،مسئله ای که سعید
خطیب زاده در سخنان اخیر خود نیز به آن
اشاره کرد و گفت «:متاسفانه بلژیک و برخی
کشورهای اروپایی ،تحت تاثیر فضاسازی
معاندانهگروهکتروریستیمنافقیندرخاک
اروپــا ،به چنین اقدام غیر قانونی و غیر قابل
توجیهی دست زده اند .لذا بایستی نسبت
به نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان،
از جمله شرایط غیر انسانی که آقای اسدی
در دوران بازداشت در آلمان و بلژیک با آن
مواجه بوده ،پاسخگو باشند . ».به هر روی به
نظر می رسد فرایند زمان بازداشت دیپلمات
ایرانی تا صدور حکم نشان میدهد ،نوعی
بــازی سیاسی در ایــن فرایند حاکم است.
بازی بازداشت دیپلمات ایرانی در زمان سفر
رئیس جمهوری ایــران به دو کشور اروپایی
با هدف تحت تاثیر قرار دادن این سفر انجام
شدودیروزهماعالمحکمبیسابقهبراییک
دیپلماتایرانیدراروپادرچارچوبتحتتاثیر
قــراردادن وجهه ایــران پس از دوران دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری پیشین آمریکا قابل
ارزیابیاست   .

منتقدجدیروحانیکاندیدای ۱۴۰۰میشود؟
هرچهبهانتخاباتنزدیکترمیشویم،گمانه
زنی ها درباره احتمال کاندیداتوری افراد نیز
افزایش پیدا می کند به طوری که گاهی از
کسانی به عنوان کاندیدای احتمالی1400
یــاد می شــود که شاید با هیچ شاخصی در
کالیبر ،ریاست جمهوری نیستند .در همین
زمینه ابوالفضل حسن بیگی در گفت و گو با
نامه نیوز درباره مطرح شدن نام های مختلف
ازنیروهایجریاناصولگراییبراینامزدیدر
انتخاباتریاستجمهوری 1400اظهارکرد:
«عناصر زیادی در این جریان دارند خودشان
را مطرح می کنند ،حال آن که بعضی از این
افراد حقیقتا در قد و قواره ریاست جمهوری
نیستند.البتهآنهادرخودشاناینتوانمندی
رامیبیننداماریاستجمهوریکارسنگینو
بزرگی است که باید فرد مجموعه ای از تجربه
و پختگی را دارا باشد ».این فعال سیاسی
اصولگرا با اشاره به این که دولت آینده باید
پختهوباتجربهباشد،گفتکهبسیاریازگزینه
هایاحتمالیکاندیداتوریریاستجمهوری
اصال مصداق رجل سیاسی نیستند «:هم
اکنونقریببه 60-50نفرازشخصیتهای
سیاسیدرجریاناصولگرابرایکاندیداتوری
در انتخابات ریــاســت جمهوری ادعــا
دارنــد ،درصورتی که بسیاری از آن
ها رجل سیاسی نیستند بنابراین
تأییدصالحیت نمی شوند .گروه
دیگری از آن ها هم باید این موضوع
رامتوجهباشند
کــه در مقطع
کنونیپختگی
و تــجــربــه می
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تواند کار کند ».اما نکته قابل تامل آن جاست
که ،بیگی در حالی این سخنان را مطرح می
کند که در بخش دیگری از این مصاحبه از
مجتبی ذوالنوری که همواره انتقاد تندی
را علیه روحانی مطرح می کند ،به عنوان
یکی از گزینه هایی یاد می کند که نه تنها در
قــواره ریاست جمهوری است بلکه ظرفیت
تشکیل یک دولــت حداکثری را دارد!«:
ذوالنورینسبتبهافرادیکهامروزدرجریان
اصولگرایینامشانمطرحمیشود،توانمندتر
وقویتراست.اودرحوزههایفنیمخصوصا
بحثهستهایوبرجامتسلطداردودرمجموع
فــردی عاشق ،منصف و توانمند محسوب
می شــود .آقــای ذوالــنــوری می خواهد یک
دولت اصولگرا ی حداکثری تشکیل دهد و
این توانایی را دارد ».او حتی معتقد است که
ذوالنوری ازپایگاه اجتماعی خوبی برخوردار
است و جزو  5نامزد اول اصولگرایان نیز به
حساب می آید«:آقای خاتمی وقتی کاندیدا
شد مسئول کتابخانه ملی بود ،بعد جریان
اصالحاتیکدستوهماهنگازآقایخاتمی
حمایت کــرد وقتی نتیجه انتخابات اعالم
شد ،خود آقای خاتمی هم این نتیجه را باور
نمی کرد .آقای احمدی نژاد هم وقتی
کاندیدای ریاست جمهوری شد،
کسی او را قبل از شهرداری تهران
نمی شناخت ،جریان اصولگرایی
بــرای حمایت از او یکدست شد و او
رأی آورد .گفته شد که خود آقای
احمدینژادباورنمیکرد
ایـــــن رأی را
بیاورد».

طلوعآفتابفردا 6:59

یادداشت
دکترهادی محمدی

political@khorasannews.com

دیپلماسیدفاعیدرسرزمین72ملت
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع کشورمان در راس
یک هیئت نظامی سفری سه روزه به هندوستان
داشت و در این سفر که گفته شده اولین بار است
به صورت مستقل بعد از پیروزی انقالب صورت می
گیرد ،دیدارها و بازدیدهای رسمی و غیررسمی
مهمی داشته است  .این که این دیدارها و رایزنی ها
تا چه میزان به تقویت توان دفاعی ما می افزاید و چه
نتایجی را خواهد داشت  ،باید در آینده دید اما رفت
وآمدهاینظامیایرانباکشورهایبزرگوموثردر
اینحوزهوبهویژهکشورهاینوظهوریمثلهندکه
درحوزهالکترونیکوالکترواپتیکنظامیوصنعت
نظامیهواییتوسعهوپیشرفتهایبسیاریداشته
از اهمیت باالیی بــرخــوردار است .هند سومین
بازار بزرگ صنعت هوایی جهان با داشتن گردش
ساالنه یک و نیم میلیارد دالر در صنعت تعمیر و
نگهداری ،یکی از مهم ترین خاستگاههای این
صنعت در دنیاست .حدود هزار فروند هواپیمای
تجاری در هند در حال خدمت هستند و صنعت
هوایی نظامی هند نیز با دهها طرح توسعه بومی
و همکاری مشترک با شرق و غرب ،یکی از بزرگ
ترین کانونهای توسعه صنعت و فناوری هوایی
جهان است .در همین سفر حضور سرتیپ حاتمی
درنمایشگاهبینالمللیصنایعهوایی ۲۰۲۱رادر
پایگاه هوایی «یالهانکای» شهر بنگلور داشتیم که
آن جا سازندگان هواپیماهای نظامی ،جنگندهها
و نیز بالگردهای  ۱۵کشور جهان شرکت کرده
بودند .کشورهای حاضر همچون فرانسه  ،آمریکا
 ،انگلیس  ،روسیه  ،اوکراین  ،ژاپن ،ایتالیا ،تایوان،
آفریقای جنوبی ،جمهوری چــک ،بلغارستان،
بالروس و استرالیا نشان از اهمیت این نمایشگاه
داشت .دعوت از جمهوری اسالمی ایران در سطح
وزیر دفاع و با همراهی معاون ستاد کل نیروهای
مسلح کشورمان و رئیس سازمان صنایع هوایی
وزارت دفاع ،بیانگر اهمیت ایران در این حوزه و
توجه کشورمان به ایجاد ارتباطات فناورانه و رودررو
با بزرگان حوزه صنعت دفاعی هوایی است .نکته
دیگر در این سفر ،سخنرانی وزیر دفاع کشورمان در
اجالس وزیران دفاع کشورهای حاشیه اقیانوس
هند موسوم به آیونس بود که کشورمان ریاست
اجــاس فرماندهان نــیــروی دریــایــی ایــن نهاد
بین المللی را نیز در اختیار دارد  .اهمیت این نهاد
از آن جاست که اقیانوس هند دروازه ارتباط ایران
با جهان خارج خود از طریق دریا به شمار می رود و
به همین جهت کشورهای حاشیه این اقیانوس از
اهمیتباالییبرایکشورمانبرخوردارند.ایرانبه
دلیلموقعیتکمنظیرژئوپلیتیکوژئواستراتژیک
خــود ،محل عملی تالقی نظریه هــای مختلف
ژئوپلیتیک اعم از هارتلند و ریملند و نظریه برتری
دریایی است و از این رو ایــران از طریق سواحل
طوالنی با خلیج فارس ،دریای عمان و اشراف بر
تنگه راهبردی هرمز ،موقعیت ممتازی در اقیانوس
هند و این پهنه بزرگ آبی از جهت اتصال به قفقاز ،
اروپا و غرب آسیا دارد .این موقعیت کم نظیر باعث
شده تا در بسیاری از مقاطع و در گفت وگوهای
سیاسی و نظامی ،ایــران از مزیت نسبی باالیی
برخوردار باشد به ویژه که این خواست در نظام
جمهوریاسالمینیزوجودداشتهودردودههاخیر
با تاکیدات رهبرانقالب بر توسعه سواحل مکران ،
افزایش نیز یافته است  .منطقه اقیانوس هند دارای
ظرفیت بالقوه باالیی بــرای صلح ســازی جهانی
است که می تواند به عنوان « منطقه الگو » برای
جهان معرفی شود .تشکیل نهادهای امنیت زایی
همچون آیونس که برمبنای تئوری امنیت دسته
جمعی ایجاد شده اند یکی از راهکارهای مفید
برای تقویت نیروهای دریایی و نظامی کشورهای
حاضر در منطقه است که باید مورد توجه بیشتری
قرار گیرد .موضوع آخر به نوع تعامالت نظامی ما با
هند و کشورهای حوزه اقیانوس هند برمی گردد .
از 27مهر امسال تحریم های تسلیحاتی علیه ایران
بر اســاس قطعنامه  2231رفع شد و جمهوری
اسالمی از آن تاریخ می تواند به خرید یا فروش
سالحهایمتعارفذکرشدهدرقطعنامهاقدامکند
.تقویتوافزایشتحرکدرحوزهدیپلماسیدفاعی
کشور به ویژه از سوی وزارت دفاع که متولی اصلی
خرید و فــروش تسلیحات نیروهای مسلح است
می تواند ورود کشورمان به این بازار 500میلیارد
دالری را سهل تر کند  .به نظر می رســد رفــت و
آمدهایی از این دست با کشورهایی که محصوالتی
برای عرضه به ما دارند یا نیازهایی در حوزه نظامی
احساسمیکنندکهازسویکشورمانقابلتامین
شدن است ،ضمن ایجاد ارتباطات امنیتی و دفاعی
مستحکمکهباالترینسطحارتباطمیانکشورهابه
شمار می رود و باعث تقویت ارتباطات سیاسی نیز
خواهد بود  ،می تواند درآمدزایی و ارزآوری خوبی
برای کشورمان به همراه داشته باشد که نباید مورد
غفلت قرار گیرد.

