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 1۱/۲2/2۲1۱           ترجمه و تتبع: غوث جانباز
 

 کند؟یرا در هند پُر م هیروس یخال لیاسرائ ایآ
 

 !؟لیهند و اسرائ کیژیسترات اتحاد
را به کشور هند انجام داد. سفر نشان داد که  یشش روزه ا یقبل سفر ی"، چنداهوینتان نیامینی"ب لیاسرائ صدراعظم
 .باشد یم یکیتخن – ینظام ۀصها در عر یهمکار شیدر مناسبات دو کشور افزا یدیموضوعِ کل

به  Spike ضد تانک نوع یقرارداد صدور راکتها یامضا یاعالم داشتند که مذاکرات را برا نیمثال، طرف بطور
 .ندینمایدالر آغاز م ونیلیم 0۲۲ارزش 

 رییدونالد ترامپ، و تغ دنیپس از به قدرت رس لیو اسرائ کایامر انیروابط م میدر متن تحک لیهند و اسرائ یکینزد
 .ردیگیصورت م یجنوب یایدر آس کایامر یهمکار عمده ا ثیمؤقف هند، منح

 یمومبا یها التی)در هند بساز( از ا Make in India هند ی" در چهارچوب پروگرام رشد اقتصاداهوینتان نیامینیب"
 .بعمل آورد دیبازد روندیهند معاصر بشمار م یاصالحات اقتصاد ۀنیو گجرات که آئ

 و همچنان یماتوگرافنیس ،یبریسا تیامن ،یانرژ ،ینظام یرا در عرصه ها یمتعدد یموافقتنامه ها لیو اسرائ هند
 .نفت و گاز به امضاء رساندند

رادر قطار  گاهیجا نینمودند. هند نهم یم یآنکشور همراه یتاجر برجسته ا 1۱۲سفر  نیرا در ا لیاسرائ صدراعظم
 .دارد لیاسرائ یخارج یاقتصاد – یهمکاران تجارت

بخشد.)دوران  شیافزا صدیف 20 ندهیسه سال آ یاست که صادرات اش را به هند ط دواریام لیحال، اسرائ نیع در
قبل، به عنوان  یچند لیتقرب نموده بود. اسرائ یکائیدالر امر اردیلیم 5،0به  2۲12سال  یدو کشور ط انیکاالها م
 لیحرکت اسرائ نیآورد. ا انیبه م یسهولت ها یتجار هند یبرا زهیو صدور ۀجانبه در پروس کیبطور  ت،یحسن ن

 .دو کشور ممد واقع خواهد شد انیروابط م شتریهر چه ب میبدون شک در تحک
در فوق اشاره شد،  کهیباشد. طور یم یکیتخن – ینظام یها یهمکار ل،یاسرائ –در مناسبات هند  یدیکل استقامت

 یاردیقرارداد خر یتوافق نمودند که مذاکرات را در مورد امضا نیبه هند طرف لیمسافرت صدراعظم اسرائ ۀجیدر نت
 .ندینما یدالر آغاز م ونیلیم 0۲۲به ارزش  Spike ضد تانک نوع یراکت ها
سالروان وزارت دفاع هند ناگهان  یمانده بود. در آغاز جنور یلحظه مجهول باق نیقرار داد مذکور تا آخر سرنوشت

 ریمذکور در خود هند امکان پذ یراکت ها دیباشد، چون تول ینم بیقرارداد با تل اب یاعالم داشت که عالقمند امضا
 نیپ یقرار خواهند گرفت. "ب یبهره بردار مورد 2۲22ساخت هند صرف در سال  یراکتها کنیاست. ل دهیگرد

انده م ینمود که کشورش تا آنزمان منتظر باق حیتصر نهیزم نیهند، در ا یاردو ینیزم یقوا زیدرست یراواتا"، لو
لح هند مس یقوا یها یو توانمند ندیصدمه بب تواندیم ستهایکشورش در برابر ترور تیتواند، چون تا آنزمان امن ینم
 .دیایب نیپائ
نمانده  Spike ضد تانک نوع یراکتها یداریمحدود به خر لیهند و اسرائ انیم یکیتخن – ینظام یها یهمکار کنیل

( 2را به ارزش ) یقرار داد لی" اسرائیفضائ – روی"ا یحکومت هند با کمپن 2۲1۲است. بطور مثال، در سال 
 وعن یهوائ یمدافعه ا ینیزم یل به هند دستگاه هایمذکور، اسرائ یمعامله ا ۀجیدالر به امضاء رساند. در نت اردیلیم

BARAK-8 ارهیط یها یهند را که قرار است در کشت یبحر ینظام یقوا یمشابه برا یتگاه هاو همچنان دس 
 .بردار هند نصب گردند به هند بفروش برساند

معلومات  ۀرا به راه انداخته و در قسمت مبادل یمشترک نظام قاتیکشور هکذاء، مؤافقه نموده اند که تطب دو
 .ندینمایم یهمکار گرید کیبا  یاستخبارات

 -هند  انه؛یشرق م -لی)اسرائ هیهمسا یمنطقه ها یدیکل گریسازد که دو باز یبه هند ثابت م لیصدراعظم اسرائ سفر
در مناسبات دو کشور پس از  نیاند. تحرک نو دهیدو جانبه رس یها یهمکار دیجد تیفی( به سطح و کیجنوب یایآس

صدراعظم هند است که از  نی. موصوف اولدیگرد ازآغ لی"، صدراعظم هند به اسرائیمود ندرایسفر سال پار "نار
 .نمود دیها بازد یهودیکشور 

 د،ی" به قدرت رسایجنتا پارت ای"بهارت یاز حزب قومگرائ یندگیبه نما 2۲15"، پس از آنکه در سال یمود ندراینار"
 .دهد رییتغ کیو شرق نزد انهیشرق م یکشورش را در حوزه ها استیس یها تیتا اولو دهیتالش ورز وستهیپ
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)به  نینو یها یهاو تکنولوژ یگزار هیرا در جلب و جذب سرما یاساس ی" تالش هایحکومت "مود که،یآنجائ از
 .اول قرار گرفت ۀقطار در درج نیدر ا لی( متمرکز ساخته است، اسرائینظام کیصنعت تخن یشمول تکنالوژ

 یدر خور توجه اتینظر Observer Research Foundation- India ۀ"، معاون ادارشنانیکر یناندان اون"
 ۀدلچسپ است، قبل از همه، در عرص تیهندوستان نها یبرا لی: "اسرائداردیم هیمناسبات کشورش با هند ارا رامونیپ

 م،یانتو یبدست آورده نم گرانیاز د مینمائیم یداریرا خر یحاتیتسل لی. ما از اسرائیکیتخن – ینظام یها یهمکار
 یفیاز نظر ک ادیتا حد ز لیساخت اسرائ ۀما بود. اسلح یاسیو س ینظام کیهمکار نزد یکه زمان ه،یمنجمله از روس

 ".است نیمورد قبول بوده و به نظر ما بهتر
 : خاطر نشان ساخت شنانیکر یاون
هند،  .رفتیم شیپ یدر سطح خوب بود و بخوب هیهند و روس انیم یکیتخن – ینظام یهمکار که قبالً  اورمیم ادی به

 2۲1۲قرا داشته است. اما در سال  هیروس ۀاسلح یاساس داریدر قطار سه خر شهیهم ریپنج سال اخ یحداقل ط
در  یبه امضاء نرساندند. مذاکراِت مقدمات همرا  دیقرارداد جد کی یو هند حت هی. روسافتی رییبه شدت تغ تیوضع

معلق و  FGFA نسل پنجم یشکار ۀاریمشترک ط دیو همچنان تول یروس یتحت البحر یکشت کی یداریمورد خر
کو تا و مس یسران دو کشور صورت گرفته بود، دهل نیکه ب یمانده است. صرف نظر از تفاهم یباق شرفتیبدون پ

 .داد مهم را به امضاء برسانند قراردو  نیاکنون نتوانسته اند ا
 MI-17B-5 نوع یکوپترهایلیفروند ه 5۱ یداریخر –اول  قرارداد
 S-400 نوع یشش دستگاه راکت ها یاز چهار ال –دوم  قرارداد

ه ک یاقتصاد ماتیو تحر یکیتکنالوژ یها تیآمده را که به علت محدو انیبه م یها یخالها انیم نیدر ا ل،یاسرائ
. دیامنیهند را به سرعت پُر م ۀاند بازار اسلح دهیوضع گرد هیروس یآن باال نیو متحد کایامر ۀمتحد االتیاز طرف ا

باشد، و  یم Infro-red ۀلیاداره کننده وس یدارا لیساخت اسرائ Spike ضد تانک نوع یافزون بر آن، راکتها
 دیولت نراآفعالً  هیروس کهیزیمورد عالقه قرار گرفته اند، چ تیدر هند نها لیساخت اسرائ نیبدون سرنش یها ارهیط
 .تواند ینم
امر  نیا اند، و رتریانعطاف پذ نینو یدر قسمت انتقال تکنالوژ ها،یکائیها در تفاوت به امر یلیاسرائ گر،یجاب د از
 .هاستیمورد پسند هند زین

ر و اعالم هند د ب،یحد و حصر مناسبات واشنگتن و تل اب یدر متن گرم شدن ب لیهند و اسرائ ۀسابق یب یکینزد
 نیپ ی. به قول "بردیگیم ا،صورتیدر جنوب آس کایامر یمتحد و همکار اساس ثیترامپ منح دیجد یژیسترات

 یها یآغاز همکار ادیتا حد ز لیو اسرائ هند انیمناسبات م دیتشد یاساس لیدل هند، ینیزم یقوا زیدرست یراواتا"،لو
مسافرت  نیح کایامر ۀمتحد االتیا ۀامور خارج ری"، وزرسونیلیت کیباشد. "ر یو واشنگتن م یدهل انیم کیژیسترات

 .نکته اشاره داشت نیبه هم زین 2۲1۲در ماه اکتوبر سال  یاش به دهل
 یدیبه همکار کل شیخو ۀهند به نوب د،ینمایم یباز انهیرا در شرق م کایامر یدینقش متحد کل لیاسرائ کهیآنجائ از

 .گرددیمبدل م ایآس -جنوب  ۀواشنگتن در حوز
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