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ﻗـﺮارداد ﻣـﻮﺷﮑﯽ ﻗﻄـﺮ و آﻣﺮﯾﮑـﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﺮﮐـﺖ آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﺗﺴـﻠﺤﺎت
رﯾﺘـﻮن اﻋﻼم ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻃـﯽ ﻗـﺮاردادی ﺑـﺎ
ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ  10ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ
ﻣﻮﺷﮑﯽ ﭘﺎﺗﺮﯾﻮت را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻮﯾﻞ
دﻫﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ دارد.
در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و
ﺛﺮوت ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻧﻔﺖ ﺧﻮد ،ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری در
ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ارزان ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را
ﻏﺮب و آﻣﺮﯾﮑﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮد.

ﻗﻄﺮ ﺑﺎ
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ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ
ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻠﺤﺎت رﯾﺘﻮن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﻗﺮاردادی

ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ  10ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﭘﺎﺗﺮﯾﻮت را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ .ﻫﺪف ﻗﻄﺮ از اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺪﮐﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2019ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻄﺮ ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺎن و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر از  6ﮐﺸﻮر ﺷﻮرای ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﮕﺮد از ﺗﺮﮐﯿﻪ
در ﮔﺰارﺷﯽ از ﺗﻼش
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ
ﺳﻌﻮدی ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ  20ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﺎﻟﮕﺮد آﺗﺎک از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺗﻌﺪاد  20ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﺎﻟﮕﺮد
آﺗﺎک ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻟﮕﺮد آﺗﺎک از ﺳﺎل  2017ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎ را ﺑﺎ
ﺳﺎل  2020ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﺣﺎل ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﺴـﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در اﯾـﺮان ،رﺋﯿـﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﮐﺸﻮرﻣـﺎن در
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ،اﻗﺘﺪار ﮐﺸﻮر را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽ
داﻧﺪ و ﻃﯽ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻤﻊ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺘﺪار را ﺑﺮد ﻣﻮﺷﮏ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ارﺗﺶ ،ﺑﺴﯿﺞ،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﻗﺘﺪار ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺒﻮل ،اﻣﺎ اﮔﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻧﻮاع
ﺳﻼح و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ وﻟﯽ
دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﻗﺘﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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