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 ادامۀ دکترين نظامی روسيه

 تھديدی برای روسيه: شرکت ھای نظامی در بخش خصوصی 
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بر اساس دکترين نظامی روسيه که روز جمعه در سايت کرملن : صدای روسيه /  ريا نووستی–مبر  دس٢٧مسکو، 

 روسيه فعال بوده و برای امنيت روسيه تھديدی منتشر شد، شرکت ھای نظامی در بخش خصوصی در نزديکی مرزھای

 .خارجی محسوب می شود

مناطق تنش آميز بين اقوام ) پيدايش(حضور «ی احتمالی برای امنيت روسيه از در متن دکترين نظامی جديد بين تھديد ھا

د در و مذاھب، فعاليت ھای گروه ھای مسلح افراطی و شرکت ھای خصوصی که در عرصۀ نظامی فعاليت دارن

ود منازعات مرزی، باالگرفتن جدائی طلبی و افراطی گری در ج و به ھمين گونه و مرزھای روسيه و ھم پيمانانش

  .ياد شده است» برخی مناطق جھان

حضور مناطق تنش آميز و باالگرفتن منازعات نظامی در مرزھای «  تنھا از ٢٠١٠در نسخۀ دکترين پيشين به سال 

  .دياد شده بو» مجاور روسيه

  .يد کردئ دسمبر گذشته تأ١٩ جديد دکترين دفاعی را روز رئيس جمھور روسيه والديمير پوتين نسخۀ
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، رسانه ھا بارھا در مورد مزدوران مسلح و نمايندگان شرکت ھای خصوصی در عرصۀ نظامی متعلق ٢٠١٤در سال 

 گسترده ای که توسط ارتش کی يف در به مراکز غربی و به ويژه از اياالت متحده، گزارش نوشته اند که در عمليات

  .شرق اوکراين انجام گرفته شرکت داشته اند

RIA Novosti 

Lire la suite: http://french.ruvr.ru/news/2014_12_27/Societes-militaires-privees-une-menace-

pour-la-Russie-doctrine-militaire-8014/ 

  

 پايان نوشت مترجم

با توسعه و ساخت بی گمان نگارش نسخۀ جديد دکترين نظامی روسيه از ادبيان واقعگرا الھام می گيرد و ھمراه است 

تجھيزات و جنگ افزارھای مناسب و منطبق بر آرزومندی ھای واال و قانونی ملت روسيه برای تأمين امنيت ملّی در 

من تا جائی که بتوانم از ھمين منبع يک رودخانۀ اطالعات ارزشمند است برای معرفی اين تجھيزات به . تمام زمينه ھا

ولی نکتۀ بسيار مھم در تجھيزات نظامی روسيه، مھم و واقعاً تحسين آميز، . ھم کردخوانندگان فارسی زبان استفاده خوا

اين است که گزارشگران سالح ھای روسی دائماً در معرفی خصوصيات سالح ھا به اصل حفظ جان سربازان اشاره 

رد مانند تفنگ دور به عنوان مثال اخيراً گزارشی در مورد تالش ھای روسيه برای ساخت سالح ھای دوش ب. می کنند

نظر می رسد که يکی از ه به طور کلی اين گونه ب. زن برای پياده نظام، به موضوع حفظ جان سربازان اشاره شده بود

بی گمان ھمين شيوۀ فکری و دستيابی به . محورھای اصلی ساخت و ساز سالح ھای روسی حفظ جان سربازان است

 .مام زمينه ھا می گرددچنين ھدفی است که موجب پيشرفت روسيه در ت
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