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 ی شرر ساپ 2022

 فرمان ترسناک پوتین/ بوی تشدید جنگ می آید 
 

 .صدور فرمان بسیج محدود نیروهای ذخیره روسیه از سوی رئیس جمهور این کشور، قیمت دالر را افزایش داد 
جمهور روسیه امروز )چهارشنبه( اعالم کرد که »فرمان بسیج محدود نیروهای  به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس

ها  گیریر شرایط موجود، این تصمیم باره خطاب به مردم روسیه گفت: دذخیره« را امضا خواهد کرد. وی دراین 
اند؛ یعنی برای بسیار ضروری است و کامالً در چارچوب مواجهه با تهدیدهایی که با آنها روبرو هستیم اتخاذ شده 

اند تا امنیت شهروندان روسیه و مردم مناطقی که )در شده  مان و حاکمیت و تمامیت ارضی اتخاذمحافظت از میهن
 .اند، تضمین شودده شرق اوکراین( آزاد ش

به گفته پوتین، اقدامات )اداری( مربوط به این بسیج عمومی محدود از امروز آغاز شده و وی تأکید کرد که تنها  
اند و دارای تجربه مرتبط نیروهای ذخیره مشمول سربازی اجباری هستند و کسانی که در نیروهای مسلح خدمت کرده

 .دو نظامی هستند، در اولویت قرار دارن
این فرمان پس از آن صادر شد که دنیس میروشنیچنکو سخنگوی شورای جمهوری خلق لوهانسک دیروز اعالم کرد  

سپتامبر )اول تا پنجم مهر( برگزار خواهد شد. در    ۲۷تا    ۲۳پرسی برای پیوستن این جمهوری به روسیه  که همه 
ه رفراندوم در این جمهوری نیز در زمان مشابه ادامه، دنیس پوشیلین، رئیس جمهوری خلق دونتسک نیز اعالم کرد ک

 .شود برگزار می
  ل معلعکس اماه از آغاز عملیات ویژه نظامی مسکو در اوکراین صادر شده است،    ۶فرمان پوتین که پس از بیش از  

 .هایی را در سطح جهان به همراه داشت
 .شودبسیج نسبی روسیه به تشدید جنگ اوکراین منجر می

به فرمان پوتین، رابرت هابک، معاون صدراعظم آلمان گفت: بسیج نسبی نیروهای روسیه، به   هادر یکی از واکنش
 .کند  خود به این فرمان را بررسی می لمعلعکس اانجامد و دولت برلین تشدید جنگ اوکراین می

ه آن، بحث و های اشتباه و بدی بود که روسیه برداشت که البته برای پاسخ سیاسی بوی افزود: این یکی دیگر از قدم
 .مشورت خواهیم کرد

 .بسیج ساختگی، نشانه شکست روسیه است
برینک، سفیر   در    امریکابریجیت  نیز،  اوکراین  ادر  بسیج   عمللعکس  و  پوتین مدعی شد: همه پرسی  فرمان  به 

هرگز ادعای روسیه در الحاق به اصطالح قلمرو اوکراین را   امریکاساختگی، نشانه ضعف و شکست روسیه است. 
 .میت نخواهد شناخت و مادامی که نیاز باشد در کنار اوکراین خواهیم ایستادبه رس

 . سال اخیر رسید ۲۰دالر به باالترین حد در 
 .سال اخیر رسید ۲۰در شروع فعالیت بازار ارز اروپا، به باالترین حد   امریکاپس از فرمان پوتین، شاخص دالر 

درصد افزایش به باالترین   ۰.۵ارز معتبر جهانی، با    ۶ز  برابر سبد ارزی متشکل ا  امریکاشاخص اسکناس سبز  
 .سطح در دو دهه اخیر رسید
 فرمان پوتین ترسناک است 

جیلین کیگان، معاون وزیر امور خارجه انگلیس درباره این دستور گفت: مشخصاً این )فرمان( را باید خیلی جدی  
طمئن نیستم که )فرمان جنگ( دست او )پوتین( هم باشد. بگیریم زیرا، ما کنترل را در دست نداریم و عالوه بر این، م

 .انجامدمی تشنجبدیهی است که به تشدید 
 .وی ادامه داد: )این تصمیم( ترسناک و تهدیدی جدی است اما تازه گرفته نشده است

 مسکو تنها متخاصم جنگ اوکراین است
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 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اوکراین، مدعی شد: فرمان بسیج محدود    پتر فیاال، نخست وزیر جمهوری چک، با اشاره به لزوم تداوم کمک به
والدیمیر پوتین، تالشی در جهت تشدید جنگ روسیه علیه اوکراین و گواه دیگری بر این است که مسکو، تنها متخاصم 

 .این جنگ است. کمک به اوکراین در جهت منافع ما است و باید به آن ادامه دهیم
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