
 

 همقدم

در مرررد   بسریار   هرا   حر   اخیر     در یکی دو سال

ق ابت هندوستان و ایاالت متحده گفته و شنیده شرده  

ا  به وضررِ  ننهره در نرشرتار     است؛ اما تا ام وز نشانه

ه گرنر  پیش رو از نن بحث خراهد شد از این ق ابرت  نن 

، دیرده نشرده   «کاسترااژی  »شرد،  که اغلب ادعا می

با تصمیم اخی  ط فین بر ا  تسسریی یرط خر      برد. 

ترسر  شر کت الکویرد     F-16ترلید جنگندۀ مشرورر  

ترران برا دقرت     ، اینط میو حراشی  نن مارتین در هند

بره   بیشت   در مررد این همکار  است اتژیط صحبت

میان نورد. با این حال، باید دانست که ه چند دالیلی 

تران این تصرمیم را یرط سررگی       وجرد دارد که می

هایی نیز وجرد دارد که  جدید و موم تلقی ک د، داللت

با هیجان کمت   راجر   حاکی از نن است که بایستی 

 به این خب  قضاوت ک د.

د پیش از ه چیز، باید یط مسئلۀ بسیار موم را م

نظ  ق ار داد. هند که در حرال حاضر  بزرگتر ین وارد    

نیرد، در پرنس سرال     کنندگان تسلیحات به شرمار مری  

میلیررارد دالر  4گذشررته برره طرررر میررانگین، سررالیانه 

تر ین مبردا ایرن     تسلیحات وارد نمررده اسرت. عمرده   

تسلیحات، روسیه برده و این تنوا م برط به پنس سرال  

در مجمرر    2015ا ت 1991از سال هند اخی  نیست. 

میلیرن دالر تسرلیحات وارد کر ده    958میلیارد و  51

میلیرن دالر نن از روسیه  857میلیارد و  35است که 

درصرد از کرت تسرلیحات     69 به بیان دیگ برده است؛ 

و ایرن   مبدا روسیه به ح کرت درنمرده  وارداتی هند از 

1رقم، بسیار معنادار است.
 

در  2015سرال   مسئلۀ دیگ  این است که هند از

طررالنی و فشر ده برا     گی  و دار یط سر   مرذاک ات  

هرا    ب ا  خ یرد جنگنرده    2«دسر»ش کت ف انسر   

 وند ف 120 حدود رافائت برده است. ابتدا ق ار برد هند

از این جنگنده را خ یردار  کنرد، امرا رفتره رفتره برا       

هایی که در مذاک ات خ یرد میران طر فین بره      شکا 

رقم کاهش یافت و در نوایت، ق ار شد وجرد نمد، این 

میلیارد  8.9به ارزش  را ف وند جنگنده رافائت 36هند 

دالر از این ش کت ف انسر  خ یدار  نمایرد؛ ه چنرد   
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هنرز هم ایرن قر ارداد از سرر  طر   هنرد  رسرما        

پذی فته نشده است. در ه  حرال، نکترۀ اساسری ایرن     

در حرالی  است که ق ارداد میان هند و الکوید مارتین 

، نماینردۀ  3ق ار است طی سف  ماه نیندۀ ف انط کندال

ها  دیگ    پنتاگرن به هند نوایی شرد که هند گزینه

هرا نره تنورا     را هم پیش رو داشته است. و این گزینره 

ها  ف انسر ، بلکره سررخرها  روسری را هرم      رافائت

شررد کره پریش از ایرن در مقراطعی تعرداد        شامت می

ناوگان نی و  هرایی هنرد اضرافه   ها به  معدود  از نن

 شده برد.

ایرن   نکتۀ دیگ   که باید مررد ترجه ق ار گیر د 

در حال حاض  و با هدایت و ف اخران نخسرت   است که

وزی  مرد ، یط کمپین ف اگی  در هند به وجرد نمرده  

و   4«در هند بساز»است که مرسرم است به کمپین  

اسرت بر ا     همانگرنه که از نام نن پیداست، ف اخرانی

ساز  ترلیدات صنعتی در هند و البتره کره ایرن     برمی

گیر د؛   کمپین، حرزۀ تجویزات نظامی را نیز در ب  مری 

الزم به تذک  مجدد است که در حال حاض  هند تنورا  

قدرت نظامی بزرگی است کره هنررز یرط واردکننردۀ     

نیرد. در همرین    عمدۀ تجویزات نظامی بره شرمار مری   

رال  از دو ف ونررد جنگنرردۀ جرر میکرر ترراری راسررتا، در 

شررد، برا نرام     هند  که ب ا  نخستین بار ساخته مری 

رونمایی شده است که یرط جنگنردۀ دفراعی     5«جات »

نیرد کره بر  اسرا       چند منظررۀ سبط به شرمار مری  

 هرم  یخررب  دفراعی   هرا   ها  اولیه، از قابلیرت  گزارش

کره هنرد   ب خرردار است. با این حال مشرخ  اسرت   

ابتدایی این مسی  ق ار دارد و به ویژه، هنرز در م احت 

کرره نیازمنررد   برر ا  ترلیررد هراپیماهررا  جنگنررده   
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ت ین فناور  اسرت و در انحصرار چنرد کشررر      پیهیده

فناورانررۀ خررارجی  محرردود قرر ار دارد، نیازمنررد کمررط 

کمک مهمتی   F-16ژولید مشراک جنگندۀ است؛ 

در همین راستاسرت   آ د. در ا ن مسیا به شمار می

ران ف از و نشیب چند مراه اخیر  در مرذاک ات    ت که می

میرران طرر فین هنررد  و ام یکررایی را درر کرر د. در  

هررا  ام یکررایی الکیوررد مررارتین و  حقیقررت، شرر کت

، دیگ  گزینره مرررد بحرث    F-18برئینگ )ترلید کنندۀ 

ها  هند  پیشنوادها پیش  ب ا  ترلید در هند( از مدت

ر هنرد  هرا د  ترلیرد ایرن جنگنرده   ایجراد خر    ب ا  را 

ها  درخراست ص یح هند  پذی فته بردند، اما در مقابت 

تق یبا  کلیرۀ قطعرات در خرار هنرد ابر از       ب ا  ترلید 

شدند اجازۀ چنین کرار  را   و مدعی می ک دهمیلی  بی

از سر  دولت ایاالت متحده ندارند. تنوا بعرد از سرف    

ماه پیش )ژوئن( مرد  به واشرنگتن بررد کره دولرت     

 6ک د. مرافقتایاالت متحده با این درخراست 

داللتی اسرت کره ایرن خبر  بر ا        ،مسئلۀ دیگ 

بره همر اه دارد.    و رواب  این کشررر برا هنرد    پاکستان

کستان که اخی ا  دورۀ پ تشنجی را در رواب  خرد برا  پا

هاسرت کره تر ش     کند، مدت ایاالت متحده تج به می

قر ارداد کمرط    در قالرب را  F-16ف ونرد   8کند ترا   می

ام یکا به پاکسرتان   سالیانۀ میلیرن دالر  699نظامی 

                                                           
دیگ  که هند  ها شتاب زیراد  در پیشرب د ایرن    یط دلیت  .6

انتظار معامله به خ ج نداده و ب  ش وط خرد پافشار  می ک دند 

نتایس انتخابات ریاست جموررر  سرال    ها ب ا  روشن شدن نن

داننرد کره دونالرد ت امر  برا       . هنرد  هرا مری   بردنیندۀ ام یکا 

دارد و امیدوارند در صررت انتخاب او بره  جد  پاکستان مشکت 

عنران رئیی جمورر نینده، که با ترجه به محبربیت روز افرزون  

امتیازهرا   او در چند ماه اخی  دور از ذهن هم نیست، بتراننرد  

گرنه که از ظراه  امر    یشت   از ام یکا بگی ند. در ه  حال، ننب

خراسرتند در ایرن    ها همین حاال هم ه  ننهره مری   پیداست، نن

معامله به دست نورده اند و از ت ام  چیز بیشت   را بره دسرت   

 نخراهند نورد.
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ایراالت   از این کشرر دریافت کند. با این حال، کنگر ه 

مراجوره برا   پاکسرتان در    ارنامره با استناد به ک متحده

ها  قرمی در داخت این  طالبان، شبکه حقانی و اقلیت

کشرر، مان  از این ام  شده و ش وطی را ب ا  نن وض  

زنرد و   ها سر  براز مری    ک ده که پاکستان از پذی ش نن

تر  این مصربه کنگ ه نشان ا  ب ا  و اوباما هم انگیزه

در  F-16اد ترلید . در چنین وضعیتی، ق اردنداده است

ش طی یط پیرام واضرح را بر ا      هند بدون هیچ پیش

دهرد   ناظ ان به هم اه خراهرد داشرت کره نشران مری     

ا   ایاالت متحده در کنار کدام یط از دو رقیب منطقه

، با ترجره بره اینکره ظراه ا      ننع وه ب   ایستاده است.

را به همر اه   F-16ق ار است الکوید مارتین خ  ترلید 

کلیۀ متعلقات و حتی مرجرد  انبارها به هند منتقرت  

کند، پاکستان نه تنوا امیدها  خرد را بر ا  دریافرت   

تر  از پریش    هرا کم نرگ   تعداد بیشت   از این جنگنده

بیند، بلکه تویره نیازهرا  پشرتیبانی و لجسرتیکی      می

مرجرررد خرررد را هررم بررا دشرررار  و     F-16ناوگرران 

رو خراهرد دیرد و خر  ترلیرد      وبهپیهیدگی بیشت   ر

در دست بزرگتر ین رقیرب پاکسرتان،     F-16انحصار  

یط تنگنا  است اتژیط قابت ترجه ب ا  این کشرر بره  

 هم اه خراهد داشت.

به این ت تیب، در مجمر  و در یط نگاه اجمرالی  

از سریۀ مثبت این خب ، از یط ط   ایاالت متحده برا  

رد در خرار هنرد،   جنگنردۀ خر   کامت مرافقت با ترلید

یط نشانۀ موم از ارادۀ خرد به ب ق ار  باالت ین سطح 

همکار  با این کشررر صرادر کر ده اسرت و از سرر       

دیگ ، هند برا ورود بره ایرن مراج ا، نره تنورا یکری از        

خرررد را در قررالبی کرره  امنیترری مومترر ین نیازهررا  

دولرتش اسرت بر نورده    ها  کلی  هماهنگ با سیاست

چ خش قابت ترجه را در روابر    نمرده است، بلکه یط

تسلیحاتی خرد از روسیه به ایاالت متحده بره نمرایش   

رود. ترا   خراهد گذاشت و این نشانۀ مومی به شمار می

خ یدها   2015تا  1991پیش از این، در بازۀ زمانی 

تسررلیحاتی هنررد از ایرراالت متحررده تنوررا حرردود سرره 

کرررت واردات از درصرررد  6میلیرررارد دالر )کمتررر  از 

لیحاتی هند در ایرن دوره زمرانی( بررده اسرت کره      تس

ها   نن هم تنوا م برط به سال بیش از دومیلیارد دالر 

در صرررت نورایی    F-16است. معاملۀ  2014و  2013

شدن تغیی  قابت تررجوی را در ایرن مرازنره بره سررد      

 ایاالت متحده و ض ر روسیه پدید خراهد نورد.

چه در ادامه  اما این تمام ماج ا نیست. ه چند نن

 در هنرد  F-16قر ارداد ترلیرد   نیرد نراقا اهمیرت     می

ایررن بایررد چنررد نکترره را هررم هنگررام   نیسررت، امررا 

 گی   مد نظ  ق ار داد. نتیجه

در اصرت در سرال    F-16نخسرت اینکره جنگنردۀ    

ب ا  نخستین بار بره پر واز درنمرد و بنراب این      1974

ه چند بره کر ات بره روزرسرانی شرده اسرت و مردل        

پیشررنواد  برر ا  ترلیررد در هنررد نسررت چوررارم ایررن 

تران این واقعیرت را   جنگنده است، اما در ه  حال نمی

از نظ  دور داشت که بنیاد ط احی نن بریش از چورت   

 وه، بر  اسرا  اط عراتی کره     سال قدمت دارد. به عر 

منتش  ک ده است، ش کت  7«امنیت جوانی»سایت  وب

الکویررد مررارتین در حررال سرراخت و تحریررت نخرر ین 

برده است و ب  اسرا    F-16ها  خرد از مدل   سفارش

ظراه  ام ، در صررت عدم دریافت سفارش جدید، بنرا  

تعطیرت   F-16خر  ترلیرد    2017برده است در سرال  

 F-16 تیب، با ف وش و انتقال خ  ترلید شرد. به این ت

به هند نه تنوا شر کت الکویرد مرارتین امکران بقرا       

محصررلی را   مجدد خراهرد یافرت، بلکره خر  ترلیرد      

، نمیرز  و اغر ا   بره بیران سراده   واگذار خراهد ک د کره  

مشت   دیگ   به جز هند در دنیا نداشرته اسرت. برا    
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رافائت یا این وجرد، ه چند شاید ارتش هند با دریافت 

شرد، امرا    ها  به روزت   مجوز مری  سرخر به جنگنده

ص   نظ  از انتقال فناور  که خرد یرط مزیرت مورم    

یررط  ب کرر دن را قال رر F-16اسررت، نبایسررتی قرر ارداد 

ها  حردود   محصرل ناکارنمد ارزیابی ک د. هنرز ارتش

ا   هند  کشرر دنیا از جمله پاکستان، رقیب منطقه 20

کنند و این جنگنرده   استفاده می F-16ها   از جنگنده

هرا    هنرز هم به ویژه در نب دهرا  هررایی از قابلیرت   

نب دهررا  هرررایی  قابررت قبرررلی ب خرررردار اسررت. در  

 هرا   قابلیرت  سرنجش  صررت گ فتره بر ا    ینزمایش

قیمرت و   ها  بسریار گر ان   مدل از جنگنده جدیدت ین

 نی و  هرایی ام یکا که ه  ف ونرد نن  F-35پ هیاهر  

عقاب پی  بارهرا  قیمت دارد،  F-16ب اب  یط  5بیش از 

برر  عقرراب جررران غلبرره کرر ده اسررت و ایررن نشرران از 

 دارد. F-16هنرز مررد اعتماد   ها   قابلیت

مسئلۀ دیگ   که باید مررد ترجه ق ار گی د ایرن  

تنورا   ،در صررت تحقق ،هند در F-16ترلید با است که 

شررد و   یرد مری  ا  نیست که در خار هند ترل جنگنده

یکری از  روسی کره   30، جنگندۀ سرخر حاض در حال 

نیرد، در یرط    ها  روسی به شمار مری  بوت ین جنگنده

شررد؛ ه چنرد البتره     خ  مرنتاژ در هنرد سر هم مری   

هرا نسربت بره     ها رو  خرشی به تمایرت هنرد    رو 

بنراب این،   ترلید قطعات در هنرد نشران نرداده بردنرد.    

د ام  جدید  نیست و ص    ترلید یط جنگنده در هن

 F-16ننهه حائز اهمیرت اسرت، پیامیسرت کره ترلیرد      

هرا    یکری از مقرام   کنرد.  ام یکایی در هند ارسال مری 

ژوئرن و در ارتبراط برا     26ارشد کاخ سرفید در تراری    

درصد  99ها به  همین بحث مدعی شده برد که هند 

از فناور  ایاالت متحده دست سری خراهنرد داشرت و     

این باالت ین میزان دست سی به فناور  ام یکایی ب ا  

کشرر  است که هیچ پیمان و اتحاد رسمی با ایراالت  

هرا پیرام مومری را منتقرت      ارد. مجمر  ایرن متحده ند

نشان از یرط تغییر  قابرت ترجره در روابر       کند و  می

 امنیتی هند دارد.

انداز انتقال خ  ترلید جنگنردۀ   در مجمر ، چشم

F-16 ا  روشن از عزم جرد    در هندوستان، هم نشانه

ایاالت متحده ب ا  همکار  اسرت اتژیط برا هنرد بره     

دهنردۀ وزن براال     د نشانتران دهد و هم می دست می

ها  نسیایی نتی ایاالت متحده باشرد.   هند در سیاست

در ط   دیگ  این معادله هرم هنرد برا پرذی ش ایرن      

ها  ف انسر  و روسی،  معامله و ت جیح نن ب  جنگنده

ص   نظ  از ت جیحات داخلی، میزان باالیی از اعتماد 

  8د.گرذار  و همدلی با ایاالت متحده را به نمایش میبه 

شررد کره    معنا  این سخن زمانی بیشرت  روشرن مری   

ع وه ب  پیشینۀ معام ت تسلیحاتی هند کره رنرگ و   

ایرن مسرئله را نیرز    ، بریی کام   روسری داشرته اسرت   

در هند ق ار اسرت   F-16مدنظ  داشته باشیم که ترلید 

 9درصد خارجی مستقیم 100گذار   ب  مبنا  س مایه

(FDI صررت بگی د و چنین نرر )   عی از قر ارداد ترلیرد

هم در حرزۀ دفاعی، تنورا میران متحردان     مشت ر نن

نزدیط و مرررد اعتمراد رواج دارد. در همرین م احرت     

نظ ان هند  و از جملره   ابتدایی هم بسیار  از صاحب

، از ایرن تصرمیم   10ننتررنی وزی  دفا  سابق این کشرر، 

دولت هند انتقراد کر ده و معتقدنرد برا ایرن قر ارداد،       

ها  حسرا  و امنیتری هنرد در     یکی از بخشکنت ل 

                                                           
نیاز  به یادنور  نیست که سیاست خارجی مستقت هند در  .8

طرل چند دهۀ گذشته مان  از نن شده است که این کشررر بره   

طرر کامت به سمت یط کشر یا بلرر قدرت تمایت پیدا کنرد و  

در حال حاض  هم حتی با ارزش باالیی که هند ب ا  رواب  خرد 

نزدیکی به ایرن  رسد در  با ایاالت متحده قائت است، به نظ  نمی

کشرر تا جایی به پیش ب ود که نستانه  عردم تعورد و اسرتق ل    

 سیاست خارجی خرد را پشت س  بگذارد.
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دست ناتر و ایاالت متحده ق ار خراهرد گ فرت و ایرن    

یط تودید امنیتی اسرت. برا ایرن همره ایرن قر ارداد       

همکار  در حال پیش فت است و این نشان از اعتمراد  

دولت حاکم در هند به ام یکا دارد؛ خراه ایرن اعتمراد   

 نخست وزی  مرد  عاق نه باشد یا نه.

همهنررین، مشررخ  اسررت کرره هنررد در کنررار   

اسرت اتژیط ایرن معاملره، بر ا      -هرا  سیاسری   داللت

دستاوردها  فنی نن هم اهمیت زیراد  قائرت اسرت.    

هرا  بره    گرنه که پیشت  اشاره شد، هنرد گزینره   همان

را نیز در این مسرئله   30روزت   مانند رافائت و سرخر 

ایرن  با ت   پیش رو داشت؛ انتخاب یط جنگندۀ قدیمی

ر که در عرض بتراند با ترلید کامت در خرا انداز  چشم

هند، زمینۀ صنعتی و فناورانۀ پیشب د صرنعت هررایی   

برررمی ایررن کشرررر را در بلنررد مرردت تررسمین کنررد    

ناپذی  هند ب ا  خردکفایی  دهندۀ تمایت مقاومت نشان

و خرداتکایی در ایرن حررزه در نینردۀ نزدیرط اسرت.      

خبر  ایرن اسرت کره      بناب این یط داللرت دیگر  ایرن   

بایستی در نینده منتظ  هنرد  باشریم کره دیگر  در     

زمر ۀ بزرگترر ین وارد کننرردگان تسررلیحات برره شررمار  

 نید؛ بلکه خرد صادرکننده است. نمی


