
 

 همقدم

م ااش "2016-دوساا  "هااشتکااشی    زمااش  ر

درای  اا 7کااشسااا شم  24ازروساا ووکشیااا ش 

وم یزآمشدهساشزت"راکو"دانش دهنظشم کشیا شن 

بشحضور"چ  ات"ن  وهشتو ژهدرشه ککشیا شن 

هاد ازشاود ب گزارما ن  وهشتروس ازنف 200

هشتنظاشم وکعم قهم شرت،ب گزارترزمش  فوق

کوسعون  وهشتمالحروس ووکشیا ش اعام شاده

 اشرتم اش دویشاورباشکا  ا اتافزا  هماست 

همزمش شدهاست بوژئواس  کژ کدرآس شتجنوب 

ههناادوا ااشتتم  اادع ااشرتد  اا درحااش  یااو

باشکوجاوباوک  یاشت-دورق بجنگس د-ام   ش

روابطخاو  راک  ا  ک ندردر شتچ نجنوب 

جناگ نم  اد-واشان  نآباشدواسام بخشند،م 

همزماش   د   ها ندودرحشلدورشد از-س د

بشب نشمور زتنخا  نکم  نن زما وواسم آبشد

رااح ااشوکیو ااتخااودمنشساا شت،نظااشم مشاا  ک

 نمش ند م

م اش روسا ووهشتگا  دهبشکوجوبوهم شرت

نوبشکشیا ش ازسوواخ مفشتارض دهل هنداز ک

درحاشسا تس ببا وزمذیوررزمش  سوتد   ،

ن  ان خودرابشبتط  هندتشدهاستکشآنجشیو

هم اشرتداشا واسات ب اش بویا مل نا نمائلو

فااا و درقش ااابنظاااشم روسااا وباااشکشیاااا ش 

ازن  ان فاوقبخ د   تن زهل  وک  هشتنظشم 

درمیشماشتروسا باشا انحاشل1دهد راکش  لم 

اعام رابطوبشرزماش  مشا  کخاودباشکشیاا ش 

داشا ون  انا درا انرابطاون ش ادهنداندیوی ده

دودرمناشطقماوردمنشقشاوبششدز  ارزمش  فاوق

ا نموضوعازنودهل شودومیشمشتب گزارنم یشور

2د بششنم مطلع

درچاشرچو حفا کشیاا ش روس ووهم شرت

شااودچچ ایااویاا مل نث ااشتمنطیااوک   اا تماا 

بشز   تکشث  گذاردرحف ث شتعنوا آبشدرابواسم 

و ژهدررابطوبشافاشنا ش وهمچن نکهد دمنطیوبو

هم اشرتیندوب ا ناساش کلی م فزا ندهداع 

ل،باوباشا انحاشد داناهندنم ن  ان س برافوق

                                                           
1. http://vz.ru/news/2016/9/16/832958.html 
2.http:// economictimes. indiatimes. com/ news/ 

defence/ india- need- not- worry- about- russia- 

pakistan- military- drills- russia/ articleshow/ 

54368077.cms 

http://vz.ru/news/2016/9/16/832958.html
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رزماش  مشا  کعی دهب خ یشرشنشسش ب گازارت

مشا  کواینش بورزماش  کواندم م ش دویشور

3م زهاشتچا ندرنزد  ا یوا شتتم  دهوهند

 رزمش شا یاودرآ ن ازبششادم یقخواهادشاد،

درخاودراروس وخودرادرمیشبلام   شوکشیاا ش 

ب نادوازا انط  اقباوابا ازقادرتمیشبلهندم 

ک دازند م 

کشیاا ش ن ازازس شساتا اشتتازسوتد   ،

م  دهدرق اشلخاودنشراضا اساتونزد  ا ا ان

خط اف اشد مناشفعبونورادرراس شتدهل بشز   بو

نشموامن   م ش ا اشتتیند موافیتخودارز شب م 

گ ا آ راهش  استیوک ل لم  دهوهندازنمونو

داننااد اگ چااوآبااشدماا درراساا شتکضااع الاساام 

درراچ ننفوذکشداردنظ درام   شجد داس  اکژت

اماشمهشرمنطیو م  مالرااصال باشرکشیاا ش یند

هشتواشان  ن،کشیاا ش درواقعس شستخواهدشد 

هنماودروسا وخو  باشرامج وربوبه ودمنشس شت

گ ا مع یدندا اناما بادا ک ل لاست،ه چندیو

 گ دا شودروتواشن  نازیوکشیا ش  اتمعنشن

تز باون ازدررابطوبشهم شرتروس ووهناد

ناودرزما هبزرگ ا  نخ  ادارا ذی استیودهل 

کااال  شتازدو ااتروساا وقاا ارداردوازسااشل

ک ن  ا ،-هشتنظشم زم نوهم شرتکشینو در1960

م ل ااشرددترازا اان65کجه اازاتنظااشم بااوارز 

4 یشوردر شفتی دهاست

                                                           
شرزمااش  مشاا  ی رادرا ش ااتشاامش   ااهناادوآم   3

کاش14هندیوبشچ نه م زاستدربشزهزمشن «اوکشراخش »

سا شم  اج اخواهندی د رزمش  فوقبخشا از  ا از27

طوتن ک  نرزمش  هشتمش  کب ندویشوراستیاودر

 او هم شرتهشتنظشم جشرتصورتم گ  د راس شتکد

4.http:// armstrade. sipri. org/ armstrade/ page/ 

trade_register. php 

ا شتتاز2013میش اوم زا در شفتکال  شتهنددرسشل

م  دهوروس و
5



فدراس و روس وا شتتم  ده

دتر13.661.940.000دتر1.996.270.000هند

رزمش  مش  کنظشم م ش روس وسخنآخ ا ن و

هشتنظشم دووکشیا ش درراس شتافزا  هم شرت

ب اوا درمیطعفعل شش دیشورقشبلارز شب استو

عمم  بورق شته  ک اشدیا د باشعنوا ازآ بو

نوعن اشهروسا ووکشیاا ش باو،بشکوجوبوا نحشل

هم شرتدوجشن ورادرع نکعشملبشکماش   د   یو

ن ش داهم تا نهم اشرترا،یننددن شلم بشز   ا 

ب  ازحدارز شب ی د 

                                                           
5. http://www.businessinsider.com/arms-sales-by-

the-us-and-russia-2014-8 
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