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  ٢٠٢٢ اکتوبر ٠٣
  

 !در حال بازسازی است دنيای روسيه

  

ھای خلق دونتسک،  جمھوری: در مورد پذيرش چھار واحد کشوری جديد یئھا روز جمعه در کرملين توافقنامه

، رئيس جمھور فدراسيون والديمير پوتين روسيه توسط ون به فدراسيونھای زاپاروژيه و خرسلوھانسک و استان

   . امضاء شدروسيه و رھبران اين مناطق

 خلق جمھوری( دنيس پوشيلين .گئورگيوسکی کاخ بزرگ کرملين برگزار گرديد ھا در تاالر مراسم امضای توافقنامه

 ۀمنطق(  سالدووالديمير ،) زاپاروژيهۀمنطق( يوگنی بالتسکی، ) خلق لوھانسکجمھوری( پاسچنيک لئونيد، )دونتسک

  . تأئيد کردند شاناسناد را با امضاھای) خرسون

ھای خلق دونتسک و لوھانسک، و ھمچنين در منطقۀ خرسون و در جمھوری پرسی مبر، ھمه سپت٢٧ تا ٢٣در روزھای 

 پرسی، در جريان ھمه. وسيه برگزار گرديدمنطقۀ زاپاروژيه برای پيوستن اين مناطق به ر ھای آزاد شدۀ سرزمين

 .ھا رأی موافق دادند اکثريت قريب به اتفاق جمعيت آن

با قانون اساسی فدراسيون روسيه به دادگاه قانون اساسی  ھا برای تعيين انطباق ھا، متن آنپس از امضای توافقنامه

 .گردد ھای جديد بر اساس ھمان اسناد تنظيم می نويس قانونی در مورد الحاق سرزمين پيش شود و پس از آن، ارسال می

امضای رئيس جمھور الزم  اين اسناد پس از. اين قانون بايد توسط مجالس سنا و دومای فدراسيون روسيه تصويب شود

 .شود  میءاالجرا
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ق تشکيل واحدھای کشوری جديد در داخل روسيه و تغيير وضعيت مرزھای مناط  شده به معنایءھای امضا توافقنامه

ھا به مرزھای دولتی فدراسيون   مرزھای آن-زاپاروژيه است  ھای خلق دونتسک و لوھانسک، خرسون وجمھوری

 .شوند روسيه تبديل می

  
فراکسيون حزب کمونيست در دومای  ، صدر کميتۀ مرکزی حزب کمونيست فدراسيون روسيه و رھبرگنادی زيوگانوف

 :دولتی در بارۀ اين رويدادھا گفت

 ھا بوديم و از دونباس و نوواراسيا در آن مناطق بفھمند که ديروز ما در کنار آن ً برای ما اساسا مھم است که اکنون-

اقتصادی تا -اجتماعی ھای از اين رو، الزم است سياست. کرديم و امروز نيز در کنارشان و با ھم ھستيم حمايت می

ھای کارگری اين چھار منطقۀ  و روابط خود را با گروه رآمدتر کار کنندھا کا حداکثر ممکن تغيير داده شود تا ھمۀ بنگاه

 .تقويت کنند اند، مھم که به روسيه پيوسته

روی زمين کار  دانند چگونه ھا می وجود دارند، آن یئپيشرفته، کادرھای حرفه در آنجا يک اقتصاد قدرتمند، مؤسسات

اند، اکنون خواستار  به آغوش ميھن خود بازگشته ھموطنان ما که. اند دوستان ما به ما، به مردم روسيه ملحق شده. کنند

دنيای روسيه در . ھای کارگری ھستند  گرفته تا گروه کودکھای مدارس و مھد تغيير سياست در ھمه جا و ھر جا، از

   ! استل بازسازیحا

با نازيسم، داشتن عزم و اراده شده، نجات و حفظ دنيای روسيه، مبارزه  يکی از وظايفی که توسط رئيس جمھور تعيين

جنگ ترکيبی  ھا در واقع يک یئمريکاا. ی استئمريکااگرايان  از تخريب بيشتر کرۀ زمين توسط جھانی برای جلوگيری

اقتصاد، توليد، آموزش و علم نياز داريم؛ ما به وحدت  بنابراين، ما به بسيج حداکثری روحيه،. اند عليه ما به راه انداخته

 .کنيم خاطر يک ھدف درست و عادالنه مبارزه میه ب زيرا، ما. ياز داريمو انسجام ن

ما . ھا و ھر اقدام ديگر محافظت کنيم باران از مردم در برابر اين حمالت، گلوله ما اکنون موظفيم به ھر طريق ممکن

کنيم تا  شروع  يف کی ازًھای فرماندھی لزوما بايد  برای فلج کردن پست. ملزومات اين کار را در اختيار داريم تمامی

ما بايد . کنند غيرنظاميان را گلوله باران می آميز ھای مسالمت برسيم به واحدھای نظامی که اکنون حتی ستون

  .در ھم بکوبيم کنند، ھا تجھيزات سنگين و اسلحه دريافت می طريق آن  ی را که نيروھای اوکراين ازئھا بزرگراه

ھمچنين، حمايت حداکثری از . باندری انجام شود-اين رژيم فاشيست نازی يهالزم است عمليات نظامی مؤثرتر عل

   . استدر خط مقدم و خانواده ھايشان ضروری مان ۀفرزندان رزمند

ھا تا حداکثر امکان کمتر  الزم است اشک. بار است که اين جشن توأم با چشمان اشک کنيم اما، در عين حال، ما درک می

  !پيروزی برداريم ی به پيش، به سویئھا ی و بسيار بزرگ است، اما، ما بايد گامئاستثناآری، اين يک جشن  .شوند
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