
  «   راه   حل،   تنها   شکست   کامل   نظامی   اوکراین   است»
 1   پرسش   و   پاسخ   با   رهبر   کمونیست   روسیه   در   باره ی   اوکراین،   روسیه،   چین   و   موارد   دیگر
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 2   فرگی   چمبرز

  برگردان:   مسعود   امیدی

  حزب   کمونیست   فدراسیون   روسیه   بزرگترین   حزب   مخالف   در   روسیه   است   و   از   بازداشت   های
  ناشی   از   اعتراضات   علیه   «عملیات   نظامی   ویژه»   روسیه   در   اوکراین   انتقاد   کرده   است.

  سن  شهر  در  تا  یافت  را  فرصت  این  آوریل 15   در  ، 3   آزادی»  سوی  «به  نشریه ی  همکار  ،  ِچمبرز  ِفرگی
  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته ی  رئیسه ی  هیئت  اعضای  از  یکی  ، 4   کونوننکو  رومن  با  روسیه  پترزبورگ

  مصاحبه ای  روسیه،  کمونیست  حزب  سن پترزبورگ  شهر  کمیته ی  اول  دبیر  و  ) KPRF   (  روسیه  فدراسیون
  ماهیت  روسیه،  ویژه»  نظامی  «عملیات  جمله  از  موضوعاتی  شامل  مصاحبه  این  دهد.  انجام  حضوری

  پوتین،  والدیمیر  محبوبیت  روسیه،  داخل  در  روسیه  فدراسیون  کمونیست  حزب  جایگاه  اوکراین،  دولت
ً  مصاحبه  این  بود.  چین  و  روسیه  جمهور  رئیس   انجام  روسی  زبان  به  هم  اندکی  و  انگلیسی  زبان  به  عمدتا

  شده   است.
  را  اوکراین  در  درگیری  مورد  در  روسیه  فدراسیون  کمونیست  حزب  موضع  می توانید  ابتدا،  در  خب،  :  چمبرز  فرگی

  برای   من   توصیف   کنید؟
  «عملیات  عبارت  همین  از  و  کردیم  صادر  ویژه  عملیات  از  حمایت  در  بیانیه ای  اول  روز  همان  از  ما  کونوننکو:  رومن

  ویژه»   نیز   استفاده   می کنیم.
  :   برخالف   جنگ،   تهاجم   یا   مداخله   …  فرگی   چمبرز

  در  ویژه»  «عملیات  اینکه  محض  به  نمی کنیم.  استفاده  مداخله  نه  و  تهاجم  نه  جنگ،  از  نه  ما  بله،  کونوننکو:  رومن
ً  ما  بنابراین  نامیدیم.  عبارت  همین  به  را  آن  ما  گرفت،  قرار  روسیه  رسمی  اسناد   فعلی  دولت  که  معتقدیم  عمیقا

 4  Roman   Kononenko 

 3 

 2  Fergie   Chambers 
  «به  نشریه ی  برای  شرقی  اروپای  از  که  است  نیویورک  از  سوسیالیست  سازمان دهنده ی  و  مستقل  نویسنده ی  یک  چمبرز  فرگی
  یافت.  ) Substack   (  استک  ساب  و  اینستاگرام  توئیتر،  در  توان  می  را  او  می دهد.  ارائه  گزارش  ) Toward  Freedom   (  آزادی»  سوی

  سیاست  ما  می دهد.  ارائه  جهان  رویدادهای  مورد  در  مترقی  دیدگاهی  که  است  تحلیلی  و  خبری  نشریه ی  یک  آزادی»  سوی  «به
  پوشش  را  مبرم  موضوعات  سایر  و  بشر  حقوق  قدرت،  از  شرکت ها  و  دولتی  سوءاستفاده های  اعتراضی،  جنبش های  جهانی،

  نگاری  روزنامه  و  جهان  سراسر  در  مستقر  خوانندگان  و  نویسندگان  وسیله ی  به 1952   سال  از  آزادی»  سوی  «به  می دهیم.
  تحقیقی   و   مترقی   ،   برای   عدالت   اجتماعی   کار   کرده   است.

 1  https://towardfreedom.org/story/archives/europe/only-complete-military-defeat-of-ukraine-is-res 
 olution-qa-with-russian-communist-leader-on-ukraine-russia-china-more/ 
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  کنترل  غرب»  «جامعه ی  اصطالح  به  توسط  کامل  طور  به  این  نیست.  مستقل  نیست،  خودگردان  اوکراین
  دولت  یک  اوکراین  دولت  که  معتقدیم  ما  بنابراین  است.  ناتو  و  آمریکا  اروپا،  اتحادیه ی  منظورم  می شود.

  دنبال  به  می دهند،  انجام  که  کاری  در  واقع  در  آن ها  اینکه  برای  است،  بازی  شب  خیمه  عروسک  و  دست نشانده
  و  نازیسم  باورنکردنی  رشد  اوکراین)،  نبودن  (مستقل  ما  باور  این  دیگر  دلیل  البته  و  نیستند.  خود  ملی  منافع

َ  اما  بنامیم،  نازیسم  یا  فاشیسم  را  آن  باید  آیا  که  کنیم  بحث  مورد  این  در  می توانیم  است.  فاشیسم   نازی های  قطعا
  ها  آن  از  حمایت  برای  غرب  سوی  از  بسیاری  تالش های  گذشته  سال  هشت  طول  در  و  دارند  وجود  اوکراینی
ً  ملی،  هویت  ایجاد  بهانه ی  به  غربی  های) NGO   (  غیردولتی  سازمان های  طریق  از  ها  آن  است.  گرفته  صورت   رسما

  شهر  در  مثال،  عنوان  به  حاضر،  حال  در  حتی  و  بود.  نازیسم  این  واقع،  در  اما  می کردند.  سرمایه گذاری  کار  این  برای
  اتحادیه ی  مقامات  توسط  که  است  کرده  پیدا  را  جزوه هایی  و  کتاب ها  روسیه  ارتش  ، 6   بردیانسک  در  یا 5   ملیتوپل

  اگر  است.  شده  تأمین  آن ها  هزینه های  و  منتشر  اروپایی  کشورهای  غیردولتی  سازمان های  سایر  همچنین  و  اروپا
  یک  روسیه  که  کنند  ایجاد  را  تصور  این  داشتند  سعی  آن ها  که  است  آشکار  کنیم،  مطالعه  دقت  به  را  چیز  همه

  دشمن   (دشمن   اوکراین)   است.

  رومن   کونوننکو،   یکی   از   اعضای   هیئت   رئیسه   کمیته   مرکزی   حزب   کمونیست   فدراسیون   روسیه   و   دبیر   اول   کمیته ی   شهر   سن
  پترزبورگ   حزب   کمونیست   فدراسیون   روسیه   در   دفتر   حزب   کمونیست   فدراسیون   روسیه   در   سن   پترزبورگ

  صحبت  روس  خلق  باره ی  در  داریم  واقع  در  ما  آیا  خاص،  طور  به  روسیه،  می گویید  وقتی  پس  :  چمبرز  فرگی
  می کنیم،   در   مقابل   دولت   روسیه؟

 6  Berdyansk 

 5  Melitopol 
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  او  است.  دشمن  می آید،  روسیه  از  و  می کند  صحبت  روسی  که  کسی  هر  روس.  خلق  بله،  کونوننکو:  رومن
  اما  باشد، 9   چچن  یا 8   داغستان  یا 7   بوریاتیا  جمهوری  از  مثالً  یا  باشد  داشته  روسی  ملیت  است  ممکن

  روسی   صحبت   می کند.   و   برای   آن ها،   او   یک   دشمن   است.
  ممممم-   هوم!  :  فرگی   چمبرز

  که   البته   وضعیت   خطرناکی   است.   بنابراین   دیر   یا   زود،   وضعیت   به   وضوح   می ترکید.  رومن   کونوننکو:
  مولداوی،  اوکراینی  انجمن  رئیس  که 10   [مولداوی]  کیشینف  در  مردی  با  من  زیرا  بود،  جالب  :  چمبرز  فرگی

  که  همانطور  گفت،  او  و  پرسیدم  نازیسم  مورد  در  او  از  و  کردم.  مصاحبه  بود،  آنجا  در  غیردولتی  سازمان  یک
  بود:  این  بعدی  جمله ی  و  عالقه مندیم.  ملی  هویت  ایجاد  به  ما  گفت:  وی  نیستیم.»  نازی  «ما  گفتید،  شما
  و  دارند  مغول  خون  روس ها  داد  نشان  که  شد  انجام  خونی  آزمایش های 2016   سال  در  که  می دانستید  «آیا

  اصالح  و  خون  مورد  در  نظر  اظهار  بالفاصله  و  نیستیم»  نازی  «ما  گفتن  دارند؟»  اروپایی  خون  اوکراینی ها
  نژاد،   دیوانگی   است.   و   این ها   «معتدل های»   آن ها   هستند.

  نازی  جنبش  به  تعلق  از  تصاویری  که  هستند  نیز  مشاهده ای  قابل  نشانه های  دارای  آن ها  و  کونوننکو:  رومن
  بر  [افتخار Slava  Ukraini "   11   "  می کنند،  استفاده  آن ها  که  هست  رسمی ای  شعار  این  می دانید،  است.

  هیتلر»  «رستگار  " Heil  Hitler   "  آلمانی  عبارت  از  نوعی  به  واقع  در  را  اسالوا  واژه ی  این  اوکراین].
  ورای  «اوکراین  یعنی  این  گویند.  می  اوکراین  در  که  است  چیزی  همان  واقع  در  این  می کنند.  نسخه برداری

  . 12   همه   چیز»
  چیز].  همه  از  برتر  [آلمان  " Deutschland  Uber  Alles   "  مانند  درست  :  چمبرز  فرگی
  که  چیزهایی  از  می کردند،  نازی ها  که  کارهایی  از  دارند  آن ها  است،  نسخه برداری  این  بله.  کونوننکو:  رومن

  چرا  که  دهند  توضیح  تا  می کنند  استفاده  تعبیرها  همین  از  حتی  آن ها  می کنند.  نسخه برداری  می گفتند،
  تصاویر  و  آزوف،  نمادهای  شکسته،  صلیب  می دانید،  نیستند،  اروپایی  خون  همان  از  مردمی  روس ها،

  توانستند  آن ها  از  برخی  حتی  و  داشتیم  را  آن ها  ویژه  عملیات  شروع  از  قبل  داریم.  زیادی  عکس های  هیتلر.
  داریم  اوکراین  در  ما  آنچه  همچنین  و  کنند.  پیدا  راه  واکنشی  گونه  هر  بدون  غربی،  رسانه های  صفحات  به

  آنها  می کنند.  خدمت  اوکراین  دولت  به  بلکه  دارند،  وجود  تنها  نه  افراطی  نازی های  این  که  است  این
  دارای  آن ها  همه ی  هستند.  اوکراین  ارتش  از  بخشی  آن ها  هستند.  اوکراین  ویژه ی  نیروهای  از  بخشی
َ  نظامی  شبه  گروه های  بنابراین،  هستند.  نظامی  درجه ی   نیروهای  یا  ملی  گارد  از  بخشی  به  نازی  سابقا
  آشکار  نازی های  از  اوکراین  دولت  اینکه  از  است  دیگری  نمونه ی  این  و  شدند.  تبدیل  اوکراین  مسلح

  استفاده   می کند:   یا   از   آن ها   استفاده   می کند   یا   به   آن ها   خدمت   می کند.   در   مورد   آن   نیز   می توان   بحث   کرد.
  و   در   مورد   موضع   بین المللی   «چپ»   یا   سایر   احزاب   «چپ»   در   روسیه   چطور؟  :  فرگی   چمبرز

  داریم.  متفاوتی  دیدگاه های  ما  البته  نظامی  عملیات  این  خصوص  در  چپ.  موضع  مورد  در  کونوننکو:  رومن
  کوچک  گروه های  برخی  که  را  آنچه  نکرده ام.  تحلیل  و  می گویند،تجزیه  سوسیالیست  احزاب  که  را  آنچه  من

  چپ   می گویند،   تجزیه   و   تحلیل   نکرده ام.
  منظورتان   در   روسیه   یا   جاهای   دیگر   است؟  :  فرگی   چمبرز

  مورد  در  باره ،  این  در  اروپایی  کمونیست  احزاب  که  را  آنچه  فقط  ما  است.  غرب  منظورم  کونوننکو:  رومن
  و  کرده اند  محکوم  را  روسیه»  «تهاجم  آن ها  همه ی  می خوانیم.  گویند،  می  وضعیت  کل  و  عملیات  این

  امپریالیسم  سرمایه داری،  چارچوب  [در  است.  امپریالیستی  جنگ  یک  این  که  می گویند  آن ها  همه ی
  نیروی  زمین،  از  استثمار  طریق  از  شده  تولید  سرمایه ی  از  محافظت  برای  نظامی  نیروی  از  استفاده  شامل

  جریان  است،  شده  انباشته  آن ها  داخل  در  کشورهایی  از  خارج  به  سرمایه  آن  از  پس  که  است  منابع  و  کار
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 Ukraine   over   everything. 

 11  [glory   to   Ukraine] 

 10  Kishinev   [Moldova] 

 9  Chechnya 

 8  Dagestan 
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  انجام  روسیه  آنچه  از  حمایت  در  بیانیه ای  که  ببرم  نام  را  حزب  یک  تنها  شما  برای  می توانم  من  می کند.]  پیدا
  می کنم  فکر  من  یوگسالوی.  جدید  کمونیست  حزب  است،  صرب  حزب  یک  این  کرد.  منتشر  می دهد،

  می کنند.  استفاده  وضعیت  تحلیل  و  تجزیه  برای  مارکسیست-لنینیستی  قدیمی تر  ابزارهای  از  فقط  آن ها
  کوچکی  گروه  توسعه ی  طریق  از  انقالب  ساختن  بر  که  است  کمونیستی  ایدئولوژی  لنینیسم  –  [مارکسیسم

  که  توده محور،  حزب  خالف  بر  می کند،  تأکید  می کنند،  توده ها  سازماندهی  وقف  را  خود  وقت  که  مردم  از
  در   آن   تصمیم گیری ها   ممکن   است   به   شیوه   ای   آگاهانه تر   گرفته   شود.]

  بیشتر   توضیح   می دهید؟  :  فرگی   چمبرز
  را  سرمایه داری  مرحله ی  باالترین  بلشویک]:  رهبر  لنین  [والدیمیر  لنین  امپریالیسم  شما  اگر  کونوننکو:  رومن

  این  که  کنید  ادعا  می توانید  خوب،  بفهمید،  و  بخوانید  کلمه  واقعی  معنای  به  را  چیز  همه  اگر  و  بخوانید،
  گرفتن  نظر  در  با  را  وضعیتی  هر  که  می آموزد  ما  به  همیشه  لنین  اما  است.  امپریالیستی  جنگ  یک

  را  دیگر  های  جنبه  اگرهمه ی  بنابراین،  کنیم.  تحلیل  دیگر  موارد  و  کنونی  تاریخی  موقعیت  کنونی،  وضعیت
  را  سوریه  می توان  نمونه  برای  دارد.  را  خود  امپریالیستی  عالئق  از  برخی  روسیه  شاید  البته،  بگیریم:  نظر  در

  اشغال  برای  داعش  سوی  از  آنچه  برابر  در  سوریه  مردم  از  که  خواست  روسیه  که  نمی کنم  باور  من  زد.  مثال
  اگر  اما،  بود.  سوریه  در  خود  منافع  دنبال  به  روسیه  کند.  محافظت  بود،  افتادن  اتفاق  حال  در  کشور  این

  نداشتیم.  سوریه  از  مستقلی  حاکمیت  و  کشور  هیچ  ما  امروز  می کنم  فکر  نبود،  سوریه  در  روسیه  مداخله ی
  خصوصیت  دارای  بودیم،  مواجه  آن  با  سوریه  در  ما  که  دخالت هایی  نوع  این  که  گفت  می توان  بنابراین

 13   مترقی   بود.

  نقاشی   آویزان   در   دفتر   حزب   کمونیست   فدراسیون   روسیه   در   سن   پترزبورگ   که   انقالب   بلشویکی   را   در   حال   سازماندهی   نشان
  می دهد.

  سرمایه ی  فقدان  دلیل  به  لنین،  تعبیر  به  حتی  که  می کنند  استدالل  مردم  که  شنیده ام  من  :  چمبرز  فرگی
  غرب،  ابعاد  همان  با  امپریالیستی»  «دولت  یک  عنوان  به  را  روسیه  نمی توان  صادراتی  سرمایه ی  و  مالی

  توصیف   کرد.   من   از   آنچه   شما   در   این   مورد   فکر   می کنید،   متعجم؟

  معنی   این   بیان   آن   است   که   منافع   روسیه   در   سوریه   که   همراستا   با   دفاع   از   حاکمیت   این   کشور   در   برابر   تهاجم   داعش   که   از 13 
  پشتیبانی   گسترده ی   امپریالیسم   برخوردار   بود،   عمالْ   مترقی   بود.   اگر   چه   قصد   روسیه   ممکن   است   دفاع   از   منافع   ملی   سوریه   و

  استقالل   این   کشور   نبوده   باشد.   (م)
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  فکر  من  و  نکرد  صادر  زیادی  سرمایه ی  روسیه  است.  درست  است.  درست  این  بله،  کونوننکو:  رومن
ً  می کنم   از 2014   سال  در  آن  از  زیادی  مقدار  و  بود  اوکراین  به  شد،  صادر  که  روسیه  بیشترسرمایه ی  تقریبا

  دست   رفت.
  می کنید؟  فکر  چه  می شود،  مطرح  بوچا  ماریوپول،  مورد  در  که  اتهاماتی  این  درباره ی  :  چمبرز  فرگی

  شیمیایی  های  سالح  از  اینکه  بر  مبنی  داده  بیانیه ای  آزوف  هست:  جدید  چیز  یک  روز،  هر  می دانید،
  استفاده   شده   است   ...

  تلویزیون های  در  که  چیزی  است.  فتنه انگیزی  یک  بوچا  پرونده ی  این  که  ببینیم  می توانیم  کونوننکو:  رومن
  و  اوکراین  مسلح  نیروهای  توسط  کامل  طور  به  این  نیفتاد.  اتفاق  هرگز  دیدیم،  اوکراین  تلویزیون  و  غربی

  ما  کردند.  ترک  را  بوچا  مارچ 30   در  روسی  نیروهای  که  می دانیم  زیرا  شد،  صحنه سازی 14   سیاسی  فناوران
  آزاد  ‹بوچای  اینجا،  در  اکنون  «خوب،  می گفتند،  که  بودیم  اوکراینی  رسانه های  در  عمومی  جشن های  شاهد
  اجتماعی  رسانه های  در  نشریاتی  سپس  نشد.  عامی  قتل  نوع  هیچ  به  هم  اشاره ای  هیچ  و  هستیم،  شده›

  پس  تنها  و  هستند.  خطه  این  «پاکسازی»  شروع  حال  در  آن ها  اینکه  بر  مبنی  شد  منتشر  اوکراین
  فقط  آن ها  می کنم  فکر  من  بنابراین،  دیدیم.  می بینیم،  تصاویر  در  اکنون  که  را  آنچه  اوکراینی،  از«پاکسازی»

  ناسیونالیست  نظامی  شبه  گروه های  سایر  یا  اوکراین  مسلح  نیروهای  توسط  که  بودند  جو  صلح  مردمی
  را  رنگی  سفید  بازوبندهای  کنیم،  نگاه  فیلم ها  و  عکس ها  یا  تصاویر  به  دقت  با  اگر  زیرا  شدند.  کشته

  از  روسیه  مسلح  نیروهای  می افتد،  اتفاق  اوکراین  در  روسیه  کنترل  تحت  قلمرو  در  که  همان طور  می بینیم.
  که  است  روشن  بنابراین  ببندند.  خود  آرنج  روی  را  سفید  بند  این  فقط  که  می خواهند  جو  صلح  مردم

  چیز  هر  و  روس ها  با  همکاری  خاطر  به  را  افراد  این  اوکراینی ها  می کنم  فکر  من  که  است  این  منظورم
  واقع  در  اوکراین  مسلح  نیروهای  که  ببینیم  می توانیم  اکنون  دیگر،  موارد  و  ماریوپل  مورد  در  کشتند.  دیگری

  از  آن ها  افتاد،  اتفاق  سوریه  در  که  همان طور  مثال،  عنوان  به  می کنند.  استفاده  تروریستی  تاکتیک های  از
  آلمان  علیه  جنگ  مثالً  اگر  زیرا  نیست،  منطقی  این  می کنند.  استفاده  زنده  سپر  عنوان  به  جو  صلح  مردم
  و  می ساختند  حفاظتی  خطوط  شهر  مقابل  در  آن ها  بود؟  چگونه  ارتش  واکنش  بگیریم،  نظر  در  را  نازی

  پشت  روی  ساختمان ها،  میان  در  می شوند،  شهر  وارد  حاال  نشود.  شهر  وارد  دشمن  ارتش  می کردند  سعی
  تصویری  می خواهند  آن ها  کنند.  ترک  را  شهر  جو  صلح  مردم  نمی دهند  اجازه  آن ها  و  آپارتمان ها.  در  بام ها،

  اینها  شدند.  کشته  جو  صلح  مردم  از  بسیاری  که  بگویند  می خواهند  و  آورند  دست  به  تخریب  و  ویرانی  از
  تاکتیک   های   تروریستی   است.   این   جنگ   کالسیک   نیست.

  ممممم-   هوم  :  فرگی   چمبرز
  ارتش   از   افراد   خود   برای   ایجاد   تصویری   از   جنایاتی   که   مرتکب   می شوند،   استفاده   می کند.  رومن   کونوننکو:

ً  می رسد  نظر  به  که  دیگری  چیز  بنابراین،  :  چمبرز  فرگی   این  می زند،  موج  غربی  رسانه های  در  روز  هر  واقعا
  پوتین»  «تحقیر  حال  در  اوکراینی ها  که  می بینیم  روز  یک  می رود.  پیش  چگونه  واقعی  نبرد  که  است

  را  آن  چگونه  است.  اوکراین  تخریب  حال  در  روسیه»  وحشی  «ارتش  که  است  این  بعد،  روز  هستند.
  می بینید؟

ً  دشمن  یک  می گوید  که  داریم  ضرب المثلی  ما  کونوننکو:  رومن   را  خود  بزدالنه ی  یورش  شده،  نابود  تقریبا
ً  نمی دانیم.  را  چیز  همه  ما  هستیم.  اینجا  ما  البته  می کند.  آغاز   می پرسیم،  را  زیادی  سؤاالت  ما  مطمئنا

  دانشکده  در  دانشگاه  در  من  ندارم.  کامل  نظامی  تحصیالت  من  اما  چرا؟  و  شد  گرفته  چگونه  تصمیمات
  اما   شوید.  ستوان  بعد  و  بخوانید  درس  بروید  هفته  در  روز  یک  که  است  این  مثل  خواندم.  درس  نظامی

 15   چرنیهیو  و  کی یف  منطقه ی  گرفتند  تصمیم  آن ها  که  افتاد  اتفاقی  چه  نیستم.  نظامی  متخصص  یک  من

  روسیه  ارتش  از  که  بودند  افرادی  دادیم.  دست  از  را  سربازانمان  جان  ما  نمی فهمم  هنوز  من  کنند؟  ترک  را

 15  Chernihiv 

 14  political   technologists 
  ماشین  و  فساد  دستکاری،  از  شوروی،  جماهیر  اتحاد  انحالل  از  پس 1990   دهه ی  از  که  روسیه  در  سیاسی  نخبگان  معنای  به

  دولتی   برای   حفظ   تسلط   خود   بر   قدرت   استفاده   کرده اند.
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  بوچا  ماجرای  بعد  و  سپردیم  آمدند،  که  اوکراینی هایی  به  را  افراد  آن  و  رفتیم  ما  ناگهان  و  می کردند  استقبال
  رخ   داد.

  بنابراین،   از   موضع   خود،   تصمیم   برای   رها   کردن   شمال   را   درک   نمی کنید؟  :  فرگی   چمبرز
  من   نمی توانم   این   را   درک   کنم.  رومن   کونوننکو:

  نیروهای  از  تمرکززدایی  ایده ،  که  بود  این  بودم،  شنیده  مورد  این  در  که  نظریه ای  تنها  می دانید،  :  چمبرز  فرگی
  اوکراینی   بود   که   ممکن   بود   در   دونباس   متمرکز   شده   باشند.

  آن ها  اکنون  اما  بیاندازند.  گیر  چرنیهیو  یا  کی یف  در  مدتی  برای  را  آن ها  اینکه  برای  اما  آری.  کونوننکو:  رومن
  آزاد   هستند   که   به   دونباس   بازگردند.   عجیب   است.

  عواملی  چه  شما  نظر  به  بگویید،  من  به  گسترده تر،  طور  به  شاید  بنابراین،  است.  عجیب  بله،  :  چمبرز  فرگی
  توافقات  چرا  مثال،  برای  دیپلماتیک؟  حل  جای  به  شود،  حل  نظامی  روش  به  موضوع  این  که  شد  باعث

  مینسک   به   نتیجه   نرسید؟   یا   به   نظر   شما   چه   نیروهایی   در   شکست   آن ها   بیشترین   نقش   را   داشتند؟
  در  نمی کرد.  اجرا  را  آن ها  هرگز  اوکراین  دولت  زیرا  نرسیدند،  نتیجه  به  توافق ها  می کنم  فکر  کونوننکو:  رومن
  مقامات  گاه،  به  گاه  و  بودند.  برنداشته  توافقات  آن   اجرای  برای  هم  قدم  یک  حتی  آن ها  سال،  هفت  طول

  که  می بالند  خود  به  رسانه ها  و  تلویزیون  در  آشکارا  و  رسمی  طور  به  که  می شنوید  را  اوکراینی  بلندپایه ی
  آن ها   قصد   ندارند   هیچ   چیزی   را   انجام    دهند.

  درست   است.  :  فرگی   چمبرز
  یافتند،  آنجا  در  عملیات  شروع  از  پس  ما  مسلح  نیروهای  که  آنچه  نتایج  طبق  همچنین،  و  کونوننکو:  رومن

  کریمه.  و  دونباس  به  تهاجم  طرح های  و  نظامی  نقشه های  کردند:  پیدا  نقشه هایی  آن ها  که  ببینیم  می توانیم
  دولت  که  می کنم  فکر  من  البته  شد.  داده  نمایش  ما  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  سراسر  در  اسناد  این
  راهی  آخرین  نظامی  مسائل  حل  راه  که  می دانید  زیرا  است،  بوده  برخوردار  زیرکانه ای  اطالعات  از  قبالً  ما

  باور  و  کنند  فکر  شد  باعث  که  داشتند  اطالعاتی  آنها  می کنم  فکر  کنید.  استفاده  آن  از  باید  شما  که  است
  کنند   که   تنها   راه   حل   این   مسئله   نظامی   است.

  حل  راه  بهترین  و  باشد.  راه  در  دونباس  در  شرق  به  بزرگتری  تهاجم  است  ممکن  اینکه  و  :  چمبرز  فرگی
  ممکن   برای   درگیری   در   این   لحظه   را   چگونه   می بینید؟

  می تواند  اوکراین  کامل  نظامی  شکست  تنها  درگیری،  کنونی  مرحله ی  در  می کنم  فکر  کونوننکو:  رومن
  هیچ  کنند،  امضا  را  صلح آمیزی  توافق  یا  آتش بس  نوع  هر  آن ها  اگر  حتی  زیرا  باشد،  مناقشه  این  راه حل

  داریم.  روس  ضد  جمعیت  یک  با  روس  کامالَ  منطقه ی  یک  ما  که  می رسد  نظر  به  یافت.  نخواهد  پایان  چیز
  کنیم،  رها  هست  که  همین طور  را  چیز  همه  و  کنیم  امضا  صلح آمیز  توافق  یک  اگر  حتی  می کنم  فکر  من

  ادامه  افتاده،  اتفاق  سال ها  برای  که  همان طور  روسی  سرزمین های  باران  گلوله  نمی شود.  تمام  چیز  هیچ
 18   بریانسک  منطقه ی  و 17   کورسک  منطقه ی  ، 16   بلگورود  منطقه ی  به  ها  آن  دیروز  بله،  و  داشت.  خواهد

  حمله   کردند.   ما   باید   به   این   موضوع   پایان   دهیم.   متأسفانه   در   این   مرحله ی   فعلی،   این   تنها   راه   حل   است.
  آیا  و  هست؟  نیز  دونباس  جداکردن  معنای  به  این  آیا  نظامی،  کامل  شکست  گویید  می  وقتی  :  چمبرز  فرگی

  تغییر  معنای  به  این  آیا  هست؟  هم  راستی]  دست  اعتراضی  [جنبش 19   یورومیدان  پایان  معنای  به  این
  کامل   دولت   کی یف   است؟

  موقت  دولت  یک  باید  می کنم  فکر  من  بیاید.  باید  جدید  دولت  و  کیف،  دولت  کامل  تسلیم  کونوننکو:  رومن
  تحت  نه  جدید،  شرایط  در  اما  شود،  انتخاب  دموکراتیک  صورت  به  باید  جدید  دولت  البته،  بگیرد.  شکل

  کنترل   نیروهای   فاشیست.
  شوروی  جماهیر  اتحاد  سقوط  از  پس  ناسیونالیستی  درگیری های  نوع  این  چگونه  می کنید  فکر  :  چمبرز  فرگی

  به   شدت   به   وجود   آمد؟

 19  Euromaidan 

 18  Bryansk 

 17  Kursk 

 16  Belgorod 
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ً  من  کونوننکو:  رومن   تا  کشید  طول  سال ها  البته  که  می کنم  فکر  اما  نمی کنم.  زندگی  آنجا  زیرا  نمی دانم  واقعا
  فرهنگ  از  بخش  این  در  می گویم.  قدرت  با  را  اصطالح»  «به  این  من  بسازند.  را  ملی  اصطالح  به  هویت  این
  یک  ایجاد  حال  در  آن ها  می دانید،  شد.  ساخته  زیادی  چیزهای  تاریخ»  «مطالعه ی  حوزه ی  در  اوکراین،  در

  تاریخ   جعلی   کامل   از   یک   دولت   باستانی   اوکراین   بودند   که   هرگز   وجود   نداشته   است.
  جعلی،   یعنی   چیزی   متفاوت   از   کیف/روسیه؟  :  فرگی   چمبرز

  دریای  اوکراینی ها  که  گفتند  برخی  حتی  دارد.  وجود  آنجا  در  زیادی  دیوانه وار  تئوری های  بله.  کونوننکو:  رومن
  اینکه  دادن  نشان  برای  می شد.  پخش  جا  همه  در  سال  چندین  برای  چیزها  جور  این  کردند.  حفر  را  سیاه

  ملت   اوکراین   چیزی   نفیس   است.
  رابطه ی   شما   به   عنوان   یک   حزب   با   احزاب   سوسیالیست   یا   کمونیست   اوکراین   چگونه   بود؟  :  فرگی   چمبرز

  اوه،   ما   روابط   بسیار   خوبی   داشتیم   و   هنوز   هم   با   حزب   کمونیست   اوکراین   داریم.  رومن   کونوننکو:
  و   وضعیت   آن ها   چگونه   است؟   منظورم   این   است   که   آن ها   غیرقانونی   هستند،   نه؟  :  فرگی   چمبرز

  شدند.  دستگیر  رفقا  این  از  زیادی  تعداد  گذشته  سال های  طی  هستند.  غیرقانونی  آن ها  کونوننکو:  رومن
ً  و  می گرفتند  قرار  حمله  مورد  فاشیست  اراذل  توسط  همیشه  آن ها   شتم  و  ضرب  مورد  خیابان ها  در  مرتبا

  قرار   می گرفتند.   در   حال   حاضر،   ما   نمی دانیم   رهبر   حزب   کمونیست   اوکراین   کجاست.
  به   دلیل   اینکه   بازداشت   شده   یا   به   این   دلیل   که   مخفی   شده   است؟   اسمش   چیست؟  :  فرگی   چمبرز

  ما  فوریه، 24   از  است.  شده  مخفی]  یا  [بازداشت  کدام،  نمی دانیم  ما  . 20   سیموننکو]  [پترو  کونوننکو:  رومن
  کمونیست  حزب  جوانان  سازمان  رهبر  مثال،  عنوان  به  اما  نداریم.  کجاست،  او  اینکه  مورد  در  خبری  هیچ

  اوکراین   نیز   دستگیر   شد.
  حزب  چقدر  بود؟  چگونه  میدان  از  قبل  اوکراین]  کمونیست  [حزب  سیاسی  موضع  و  :  چمبرز  فرگی

  نیرومندی   بودند؟
  از  زیادی  تعداد  با  اوکراین،  پارلمان  فراکسیون  سومین  یا  دومین  بود،  قوی ای  کامالً  حزب  کونوننکو:  رومن

  وزارت  از  تصمیمی  زیرا  است،  مضحک  نوعی  به  این  شدند.  غیرقانونی  کودتا  از  بعد  اما  نمایندگان.
  در  بنابراین،  دارد.  ادامه  همچنان  دادگاه  و  رفتند  دادگاه  به  آنها  بود.  حزب  این  ممنوعیت  برای  دادگستری

  همه ی  واقع،  در  اما  است.  نشده  رسمی  هرگز  اوکراین  کمونیست  حزب  ممنوعیت  برای  تصمیم  واقع،
  تصمیم  یک  مانند  را  آن  هستند،  قدرت  در  حاضر  حال  در  که  اوکراین  دولتی  ارگان های  و  مقامات

  می دانند.
  پس   آن ها   آن   را   اجرا   می کنند؟  :  فرگی   چمبرز

  بله.  رومن   کونوننکو:

  این   پالک   های   قرمز   رنگ،   دفاتر   شعبه ی   شهر   سنت   پترزبورگ   حزب   کمونیست   فدراسیون   روسیه   را   نشان   می دهند.   روی   پالک
  باال

 20  [Petro]   Symonenko 
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  نوشته   شده   است:   «کمیته ی   شعبه ی   شهر   سن   پترزبورگ»   و   پایین   آن   نوشته   شده   است:   «کمیته ی   شعبه ی(منطقه)   استان
  لنینگراد»

  هر   دو   عالمت   در   باالی   هر   کدام   می گویند   «حزب   کمونیست   فدراسیون   روسیه»
  روسیه  در  کوچکتر  سوسیالیست  احزاب  و  روسیه  فدراسیون  کمونیست  حزب  بین  رابطه ی  :  چمبرز  فرگی

  چپ  بلوک  نوعی  آیا  دارد؟  وجود  دیگر  طرف های  این  از  یک  هر  با  خوبی  کاری  رابطه ی  آیا  است؟  چگونه
  وجود   دارد   یا   بیشتر   پراکنده   است؟

  هیچ   بلوکی   وجود   ندارد.   آیا   می توانید   برای   من   احزاب   سوسیالیست   کوچکتر   را   نام   ببرید؟  رومن   کونوننکو:
  نه  :  فرگی   چمبرز

  آن ها  می گویند. 21   منصف  لیبرال های  آن  به  که  داریم  را  حزب  این  ما  نمی توانم.  هم  من  کونوننکو:  رومن
  ما  نیستند.  چنین  خود  عملی  گام های  در  نه  و  ایدئولوژی  در  نه  اما  هستند،  دموکرات  سوسیال  می گویند

  شناسایی  سوسیالیسم  به  متعلق  نیروی  عنوان  به  را  آن ها  حتی  بنابراین  نشدیم،  آن ها  متوجه  هرگز
  نمی کنیم.   اما   آن ها   از   اعضای   انترناسیونال   سوسیالیست   بودند.

  متهم  را  روسیه  فدراسیون  کمونیست  حزب  روسی،  رادیکال های  و  غربی  چپ های  از  برخی  :  چمبرز  فرگی
  از  تنها  که  حزبی  گذشته،  از  یادگاری  به عنوان  را  آن  یا  است،  تجدیدنظرطلب  حزب  یک  که  می کنند

  به  [رویزیونیسم  می گویید؟  چه  حزب  امروز  موضع  مورد  در  می کنند.  رد  است،  شده  تشکیل  سالمندان
  سیاست   ایجاد   اصالحات   بدون   پایبندی   به   اصول   انقالبی   اشاره   دارد.]

  مورد  در  هستیم.  مخالف  حزب  بزرگترین  ما  هستیم.  مجلس  [بزرگ]  حزب  دومین  ما  کونوننکو:  رومن
  مارکسیسم-لنینیسم»  خالق  «توسعه ی  که  دادیم  قرار  خود  برنامه ی  در  را  این  ما  تجدیدنظرطلبی،  اتهامات

  یک  من  که  می کنم  فکر  که  البته  اما  نیست.  جزم  یک  مارکسیسم-لنینیسم  زیرا  می گیریم،  به کار  را
  نخواهم  رویزیونیست  هرگز  من  هستم.  رویزیونیست  که  کنم  اعتراف  نمی توانم  من  نیستم.  رویزیونیست

ً  و  هستم  حزب  عضو  که  است  سال 21   من  (می خندد)  شد.   هستم.  جوان  نسبتا
  چند   سالتان   است؟  :  فرگی   چمبرز

  زیادی  قدیمی  اعضای  ما  البته  نیست.  مسن  افراد  فرقه ی  حزب  این  هستم.  ساله 40   من  کونوننکو:  رومن
  به  که  افرادی  آن  اما  بودند.  ) CPSU   (  شوروی  جماهیر  اتحاد  کمونیست  حزب  اعضای  از  که  داریم  حزب  در

ً  ما  نیستند.  عصر  آن  مردم  می دهند،  رای  ما  حزب   حمایت  سال 50   تا 30   [سنین]  افراد  سوی  از  عمدتا
  می شویم.   و   افراد   مسن   نیز   به   حزب   پوتین   رأی   می دهند.

  چگونه   حزب   برای   جذب   نسل   پس   از   شوروی   تالش   کرده   است؟  :  فرگی   چمبرز
  در  نسل ها  سایر  و  جوان  نسل  مشکالت  زیرا  می پردازیم،  مشترک  مسائل  به  فقط  ما  کونوننکو:  رومن

  مان  اقدامات  و  روش ها  و  می کنیم  صحبت  اجتماعی  مشکالت  مورد  در  ما  مشترکاست.  بسیار  روسیه
  خودمان   را   برای   رفع   این   وضعیت   پیشنهاد   می کنیم..

  در  اصلی  اجتماعی  تضادهای  روسیه  فدراسیون  کمونیست  حزب  دیدگاه  از  مثال،  برای  :  چمبرز  فرگی
  روسیه   چیست؟

  کنترل  الیگارش ها  توسط  آن  ثروت  از  بسیاری  بله،  است،  سرمایه داری  کشور  یک  روسیه  کونوننکو:  رومن
  واقع  در  بلکه  هستند.  االن  که  کاغذ  روی  بر  نه  شود،  ملی  باید  ما  طبیعی  منابع  که  باوریم  این  بر  ما  می شود.

  اصطالح  یک  این  (و  ،  ما  توسعه ی  ما،  اقتصاد  توسعه ی  ما،  صنعت  توسعه ی  خدمت  در  و  شود  ملی  باید
  مد   روز   است:   «سرمایه ی   انسانی»   )   باشد.

  کاغذ  «روی  می گویید  وقتی  شنیده ایم.  روسیه  اقتصاد  اخیر  شدن  ملی  درباره ی  ما  غرب،  در  :  چمبرز  فرگی
  است»،   منظورتان   از   آن   چیست؟

  که  کسانی  واقع  در  اما  است.  مردم  مال  گاز  و  نفت  که  شده  نوشته  اساسی  قانون  در  مثالً  کونوننکو:  رومن
َ  آن ها  هستند.  خصوصی  شرکت های  می کنند،  بهره  برداری  آن  از   اما  می پردازند،  زیادی  مالیات  حقیقتا

  خصوصی  شرکت  یک  گاز،  کننده ی  تولید  شرکت  بزرگترین  ، 22   گازپروم  مثال،  به عنوان  می برند.  سود  آن ها

 22  Gazprom 

 21  Fair   Liberals 
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  گفتند:  و  انداختند  راه  به  روسیه  تلویزیون  در  بزرگ  کمپین  یک  آن ها  پیش،  سال  چندین  می دانید،  است.
  از  میزانی  البته  است.  خصوصی  شرکت  یک  ملی  میراث  این  اما  است.»  ملی  میراث  یک  «گازپروم

  هم   ندارد. 23   مشارکت   دولتی   در   مالکیت   آن   وجود   دارد،   اما   حتی   سهم   کنترلی
ً  غرِب  در  که  روشی  با  آیا  بنابراین  دارد.  منافعی  [دولت]  اما  :  چمبرز  فرگی   می کند،  عمل  سرمایه داری  صرفا

  متفاوت   است؟
  بله،   تا   حدودی.  رومن   کونوننکو:

  و   وقتی   به   مشکالت   اجتماعی   اشاره   کردید،   آیا   منظورتان   همین   است؟  :  فرگی   چمبرز
  عملیات  شروع  زمان  از  مشکالت  این  و  داشته ایم  زیادی  مشکالت  همیشه  ما  بله.  نه.  کونوننکو:  رومن

  که  دارد  وجود  افراد  ثروتمندترین  و  فقیرترین  درآمدهای  بین  بزرگی  شکاف  است.  نرفته  بین  از  نظامی
  «اصالحات  به اصطالح  دیگر  مورد  و  است.  بزرگ  شکاف  یک  این  است.  متفاوت  برابر 30   تا  اوقات  گاهی

  دولت  دادند.  افزایش  را  بازنشستگی  سن  آن ها  که  زمانی  افتاد،  اتفاق 2018   سال  در  که  بود  بازنشستگی»
  این   کار   را   کرد.

  آیا   در   مورد   آن   موضوع   افزایش   محبوبیتی   را   شاهد   بودید؟  :  فرگی   چمبرز
  اما  نداشتیم،  فدرال  انتخابات  سال  آن  در  ما  البته.  بله،  حمایت؟  در  محبوبیت،  در  کونوننکو:  رومن

  جدید  فرمانداری  دو  ما  بخشیدیم.  بهبود  جدی  طور  به  را  خود  نتایج  و  داشتیم  ای  منطقه  انتخابات
  استان ها   را   به   دست   آوردیم.

  در   حال   حاضر   چند   فرماندار   استان   دارید؟  :  فرگی   چمبرز
  در   حال   حاضر   سه   تا.  رومن   کونوننکو:

  و   کرسی   های   مجلس؟  :  فرگی   چمبرز
ً   یادم   نیست.   نود   و   چند   تا.  رومن   کونوننکو:   دقیقا

  درصد   تقریبی   چقدر   است؟  :  فرگی   چمبرز
  دلیل  همین  به  است،  متحد  روسیه ی  از  پس  سهم  دومین  این  اما  درصد. 19   می کنم  فکر  کونوننکو:  رومن

  است   که   روسیه ی   متحد   دولت   را   کنترل   می کند.
  منطقی  نگاه  از  شاید  می شود،  صحبت  متحد  روسیه ی  حزب  مورد  در  وقتی  من  دیدگاه  از  و  :  چمبرز  فرگی

  شما  بودم.  دلسوزتر  متحد  روسیه ی  حزب  به  نسبت  باشم،  روسیه  در  اینجا  می توانستم  اگر  آمریکایی،  یک
  فقط  این  می رسد  نظر  به  می کنید.  صحبت  الیگارشی  از  منابع،  شدن  ملی  از  درآمدی،  شکاف  درآمد،  از

  اما  کند.  سرزنش  را  پوتین  دارد  دوست  غرب  که  هستند  مشکالتی  این ها  اینکه  است،  غرب  منظر  از  نگاه
 90   دهه ی  در  آنچه  با  مقایسه  در  گذشته  سال 20   در  که  هستند  چیزهایی  آن ها  همه ی  می رسد  نظر  به

  فصل  و  حل  خودشان  آن ها  اینکه  نه  موافقید؟  آن  با  شما  آیا  یافته اند.  بهبود  توجهی  قابل  طور  به  بودند،
  یافته  بهبود 90   دهه ی  با  مقایسه  در  پوتین  دوران  در  روسیه  در  توده ها  مادی  شرایط  آیا  بلکه  کرده اند،

  است؟

 23  Controlling   Share 
  سهام   کنترلی   به   معنای   بلوکی   از   سهام   است   که   به   طور   مستقیم   یا   غیرمستقیم   برای   دارنده   یا   دارندگان،   اعمال   فردی   و/   یا

  مشترک   برای   اعمال   قدرت   کنترل   آن ها   بر   شرکت   را   تضمین   می   کند.   (م)
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  در   سن  دفتر   حزب   کمونیست   فدراسیون   روسیه  یک   نقاشی   از   کارل   مارکس   نظریه   پرداز   و   سازمان   دهنده   بر   روی   دیوار
  پترزبورگ

 2000   سال های  بین  بیشتر  آن ها  سال ها،  آن  در  گاز  و  نفت  باالی  قیمت  دلیل  به  اما  البته،  کونوننکو:  رومن
  می نامیم.  «فربه»  را  آن ها  ما  و  یافتند.  بهبود 2011   تا

  مثل   یک   حباب؟  :  فرگی   چمبرز
  توسط  این ها  همه ی  و  نشده اند  حل  که  هستیم  روبه رو  زیادی  مشکالت  با  هنوز  ما  و  بله،  کونوننکو:  رومن

  این  تمام  در  زیرا  داریم،  زیادی  مشکالت  درمان  و  بهداشت  سیستم  در  ما  شده اند.  ایجاد  متحد  روسیه ی
  و  بیمارستان ها  داشتند  آن ها  می کردند.  دنبال  را  «بهینه سازی»  اصطالح  به  کلی  خط  یک  سال ها

  زیادی  پول  اینکه  نه  کنند،  بهینه سازی  مثالَ  بسازند،  یکی  آن ها،  از  دوتا  جای  به  تا  می بستند  را  کلینیک ها
  خرج   کنند.   و   بستن   چند   مورد   از   بیمارستان های   کوچک.

  به   نام   کارآیی؟  :  فرگی   چمبرز
 RK در  که  شد  معلوم  ناگهان  زیرا  ترکید،  چیز  همه 19   کووید-  ظهور  با  البته،  و  بله.  کارایی،  کونوننکو:  رومن  

  «بهینه سازی  اصطالح  به  یا  شده اند،  بسته  عفونت  بخش های  منطقه ای،  مراکز  یا  بیمارستان ها  از  بسیاری
  مجبور  و  بودند  مردم  نگهداشتن  قرنطینه  در  برای  پزشکی  امکانات  فاقد  حتی  آن ها  بنابراین  شده اند».

  باید  و  می دادند  انجام  کاری  سریع  خیلی  باید  البته  ببرند.  (مسکونی)  محلی  مناطق  به  را  آن ها  شدند
  این  -  آوریل  و  مارچ  ماه  در  -  افتاد  اتفاق 2020   سال  ابتدای  در  آنچه  لیکن  می کردند.  ایجاد  جدیدی  امکانات

  بود   که   ما   [تخت]   کافی   در   بیمارستان ها   برای   مبتالیان   به   کووید   نداشتیم.
  ابزاری  اغلب  بشر»  «حقوق  موضوع  که  است  این  من  اعتقاد  نمی دانستم.  مورد  این  در  من  :  چمبرز  فرگی
  -  روسیه  در  بشری  حقوق  مسائل  نگران  حزب  آیا  که  بگویید  من  به  اما  است،  امپریالیستی  تبلیغات  برای

  مشکل  یک  دولتی  سرکوب  که  می کنید  احساس  آیا  است؟  متحد  روسیه ی  با  رابطه  در  -  مدنی  حقوق  یا
  است؟

  اهمیت  است.بلکه  مهمی  چیز  شهروندی  حقوق  می کنم  فکر  من  هستیم.  نگران  ما  بله،  کونوننکو:  رومن
  روسیه ی  که  زمانی  رو،  این  از  اجتماعی.  حمایت  حقوق  از  درسته؟  نیست،  اجتماعی  حقوق  از  کمتر  آن ها

  اعتراض  جهت  خیابان ها  در  آمدن  بیرون  برای  مردم  مدنی  دموکراتیک  حق  یک  به  مثال،  عنوان  به  متحد،
  حمله   می کند،   ما   با   این   حمله   مخالفیم.   ما   می خواهیم   از   این   حقوق   محافظت   کنیم.

  پس   شما   با   بازداشت   معترضان   مخالفید؟  :  فرگی   چمبرز
  ضد  اقدامات  سایر  همینطور  و  آن ها،  به  اعتراض  برای  که  هستیم  کسانی  جمله  از  ما  بله.  کونوننکو:  رومن

  مردمی   روسیه ی   متحد   به   خیابان ها   می آییم.
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  نه   اعتراض   به   عملیات   ویژه   در   این   لحظه،   اما   سایر   مسائل؟  :  فرگی   چمبرز
  قانونی  آن ها  قوانین  طبق  حتی  که  می دانیم  را  اذیت  و  آزار  موارد  از  بسیاری  ما  اما  بله.  کونوننکو:  رومن

  نیست.
  یا  ویژه  عملیات  مورد  در  روزنامه نگاری،  یا  اعتراضات  برای  اذیت  و  آزار  نوع  این  بنابراین  :  چمبرز  فرگی

  مانند  معموالً  یا  می رسد  نظر  به  واقعی تر  مدت  طوالنی  زندان  مانند  معمول  صورت  به  دیگر،  مسائل
  جریمه ؟

ً  کونوننکو:  رومن ً  تقریبا   هرگز  سیاسی  فعالیت های  برخی  دلیل  به  ما  اعضای  از  یک  هیچ  جریمه.  منحصرا
َ   فکر   نمی کنم.   [به   زندان]   فرستاده   نشدند.   من   واقعا

  حبس  را  شما  پوتین  شوید،  خارج  خط  از  روسیه  در  اگر  که  دارد  وجود  تصور  این  غرب  در  زیرا  :  چمبرز  فرگی
  خواهد   کرد.

ً  کونوننکو:  رومن   پلیس  ایستگاه  یک  در  را  شب  شد،  خواهید  دستگیر  شما  زیاد،  احتمال  به  نه.  اساسا
  خواهید   گذراند.   شاید   [روز]   بعد   شما   را   به   دادگاه   ببرند   و   جریمه   کنند.   این   رایج ترین   پیامد   است.

  است،  اپوزیسیون  بزرگترین  که  کمونیست  حزب  مورد  در  هرگز  غرب  در  ما  دیگر،  چیز  یک  :  چمبرز  فرگی
  نمی شنویم.   ما   درباره   الکسی   ناوالنی   [رهبر   حزب   آینده ی   روسیه]   می شنویم.

  و  ثروتمند  شهر  دو  و  مسکو  در  پترزبورگ،  سن  در  اندکی  تعداد  به  حامیانش،  و  ناوالنی  کونوننکو:  رومن
  اروپایی   هستند.   و   بعد   اینکه،   آن ها   هیچ   نوع   نیرویی   را   در   جای   دیگر   روسیه   نمایندگی   نمی کنند.

  وجود  روسی  صداهای  بین  بزرگ  تمایز  یک  که  این  و  شده ام،  متوجه  من  که  است  چیزی  این  :  چمبرز  فرگی
  دهنده ی  نشان  می شنوید،  آن ها  از  غرب  در  که  مردمی  کند.  برجسته  را  آن  می خواهد  غرب  که  دارد

  غربی  کرده ها ی  تحصیل  از  احتماالً  که  هستند  مسکو  و  پترزبورگ  سن  بورژوازی  از  کوچکی  قشر  باریکه ی
  یا  کنند  زندگی  آنجا  در  است  ممکن  و  کرده اند  سرمایه گذاری  غرب  با  تجاری  معامالت  در  احتماالً  و  هستند

  مهاجر   باشند.   آیا   این   پرست   است؟
  کامالً   حق   با   شماست.  رومن   کونوننکو:

  و   به   این   ترتیب،   و   آن   احتمال،   آیا   ناوالنی   به   نوعی   نماینده ی   این   گرایش   است؟  :  فرگی   چمبرز
ً  و  هستند  ناوالنی  حامیان  تنها  آن ها،  کونوننکو:  رومن   چرا؟  سال. 20   شاید  تا 16   بین  هستند  جوانانی  اکثرا

  «طبقه ی  آن  به  که  دارند  تعلق  چیزی  به  که  بگویند  می خواهند  آن ها  اما  چرا،  نمی دانم  اول،  وهله ی  در
ً   نمی دانم   چیست،   اما   آن ها   می گویند   این   طبقه   وجود   دارد.   خالق»   می گویند.   من   واقعا

  که  برمی گردد، 1970   و 1960   دهه ی  به  واقع  در  که  می بینیم  هم  متحده  ایاالت  در  را  این  ما  بله،  :  چمبرز  فرگی
  تبدیل  آنارشیسم  گسترش  حتی  و  سیا،  فعالیت  برای  بزرگی  بسیار  صحنه ی  به  جوانان  فرهنِگ  ضد  چگونه

  و  کرد،  ارائه  روسیه  مورد  در  زیادی  گزارش های  و  کرد  ورود  به  شروع  [رسانه]  فساد  اینجا،  سپس  و  شد.
  این  آیا  شد.  ظاهر  جا  همه  در  روسیه  مقاومت  نماد  مانند  روسی]  فمینیستی  [گروه  و 24   رایت  پوسی

  درست   است؟
  قطعاَ.  رومن   کونوننکو:

  است؟  چگونه  ) CPC   (  چین  کمونیست  حزب  با  حزب  رابطه ی  :  چمبرز  فرگی
  سال  پنج  هر  را  آن  ما  داریم.  همکاری  توافقنامه ی  یک  ما  داریم.  نزدیکی  بسیار  ارتباطات  ما  کونوننکو:  رومن

  را  نمایندگی  هیئت های  منظم  طور  به  ما  کنیم.  تمدید  سال  پنج  مدت  به  را  آن  تا  می کنیم  امضا  بار  یک

 24  Pussy   Riot 
  دارای  شده  پایه گذاری ۲۰۱۱   اوت  در  که  گروه  این  است.  مسکو  در  مستقر  اعتراضی  راک  پانک  فمینیست  گروه  یک  رایت  پوسی

ً  که  است  متغیری  اعضای   و  می پوشند  رنگی  صورت پوش  کاله  دارند،  سن  سال ۳۳   تا ۲۰   از  که  می گیرد  بر  در  را  زن ۱۱   حدودا
  در  برانگیز  حساسیت  و  غیرمجاز  اعتراضی  اجراهای  به  رایت  پوسی  گروه  می کنند.  استفاده  مستعار  اسامی  از  مصاحبه ها  هنگام
  مخالفان  از  آن ها  شده اند.  منتشر  اینترنت  در  ویدیو  موزیک  به صورت  و  فیلم برداری  که  اجراهایی  است.  مشهور  عمومی  اماکن

  والدیمیر   پوتین،   رییس   جمهور   روسیه   هستند.
  شد،  خوانده  توهین آمیز  که  مسکو  ارتودکس  جامع  کلیسای  در  نمایشی  برپایی  بخاطر  اوت  ماه  در  جنبش  این  اعضای  از  تن  سه

  به   دو   سال   حبس   محکوم   شدند.   (م-   نقل   از   ویکی   پدیا)
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  به  کامالً  ما  بنابراین  داریم.  همکاری  نیز  مارکسیسم-لنینیسم  مطالعه  علمی  جنبه های  در  و  می کنیم  تبادل
  هم   مرتبط   هستیم.

  انشعاب  از  پس  شوروی  اتحاد  کمونیست  حزب  که  آنچه  از  بیشتر  اکنون  شاید  پس  :  چمبرز  فرگی
  دارد؟  چین  کمونیست  حزب  با  نزدیک تری  ارتباط  داشت،  چین  کمونیست  حزب  با 1960   [ایدئولوژیک]

  بله،   ما   ارتباط   نزدیک تری   داریم.   البته.  رومن   کونوننکو:
  تاریخی  پیشرفت  نوعی  از  مهمی  بخش  عنوان  به  را  چین  و  روسیه  مشارکت  کلی  طور  به  آیا  و  :  چمبرز  فرگی

  در   حال   حرکت   به   جلو   می بینید؟
  به  بخشیدن  تنوع  برای  فرصتی  جهان  به  می تواند  است.  تاریخی  روند  از  بخشی  این  البته.  کونوننکو:  رومن

  این   اقتصاد   بدهد.
  و  روسیه  در  قدرت  مجدد  گرفتن  دست  در  روسیه  فدراسیون  کمونیست  حزب  هدف  آیا  :  چمبرز  فرگی

  برقراری   مجدد   دیکتاتوری   پرولتاریا   است؟
  دیکتاتوری  از  خود  رسمی  برنامه ی  در  ما  اما  بله.  بگیریم؟  دست  در  را  قدرت  دوباره  کونوننکو:  رومن

َ  ما  نمی نویسیم.  پرولتاریا   یکم»  و  بیست  قرن  شده ی  نوسازی  سوسیالیسم  «بنای  عنوان  به  را  آن  رسما
  برای  تالش  و  شوروی،  دوره ی  بهترین های  از  استفاده  برای  تالش  می نامیم،  چنین  را  آن  ما  می دانیم.

  بهدست   آوردن   هر   چیزی   که   اکنون   صحیح   است.
  و  بیست  قرن  در  شده  نوسازی  «سوسیالیسم  مفهوم  و  شوروی  دوره ی  بین  تفاوت  پس  :  چمبرز  فرگی

  یکم»   چیست؟
  مالکیت  مخالف  کلی  طور  به  ما  اقتصادی،  نظر  از  بگویم،  شما  به  می توانم  خوب،  کونوننکو:  رومن

  یک  مثالً  باشند،  داشته  وجود  می توانند  کوچک  خصوصی  مشاغل  که  می گوییم  ما  نیستیم.  خصوصی
  دولتی  چیز  همه  شوروی  دوره  ی  در  زیرا  است،  اصلی  تفاوت  این  داروخانه.  یا  آرایشگاه  یک  کوچک،  نانوایی

  آنچه  مانند  کند،  کمک  اقتصاد  پیشبرد  به  می تواند  ابتدا  در  چیزها  این  که  باوریم  این  بر  ما  بنابراین  بود.
  شده  گذاری  هدف  جدید  اقتصادی  [سیاست NEP  25   نپ  اصطالح  به  داد،  انجام 20   دهه ی  در  قبالً  لنین
  اقتصاد  یک  شد.  مطرح  برجسته ای  صورت  به  که  کمونیسم  و  تزاری  پسا  فقر  دوره ی  بین  انتقال  برای

  شرکت های  که  حالی  در  می داد،  فعالیت    اجازه  متوسط  تا  کوچک  خصوصی  شرکت های  به  که  «مختلط»
  کمک  مولد  نیروهای  توسعه  برای  الزم  سرمایه ی  تأمین  برای  باید  بانک ها  مانند  دولتی  کنترل  تحت  بزرگ

   کنند].   بنابراین   فکر   می کنم   ما   هم   همین   هدف   را   دنبال   می کنیم.
ً   به   عنوان   انطباق   با   زمان   کنونی؟  :  فرگی   چمبرز   به   عنوان   ابزاری   برای   کمونیسم   کامل   نهایی   یا   صرفا

  البته.   باالخره   باید   کمونیسم   کامل   باشد.   اما   ابتدا   باید   یک   دولت   سوسیالیستی   بسازید.  رومن   کونوننکو:
  ؟  ] 1989   تا 1978   از  چین  [رهبر  شیائوپینگ  دنگ  مانند  :  چمبرز  فرگی

  مشابه   آن.   ما   قصد   نداریم   مدل   چینی   را   کپی   کنیم،   اما…  رومن   کونوننکو:
 FC دفاع  دولت  قهر آمیز  تصرف  از  نیز  شما  لحظه،  این  در  که  می کنم  فرض  من  بنابراین  :  چمبرز  فرگی  

  نمی کنید؟
  طریق  از  باید  که  است  آمده  ما  اسناد  در  نمی کنیم.  دفاع  موضوع  این  از  آشکارا  ما  بله،  کونوننکو:  رومن

  انتخابات   به   قدرت   برسیم.
  و   به   نظر   شما   این   واقع بینانه   است؟   به   نظر   شما   انتخابات   اینجا   آزاد   است؟  :  فرگی   چمبرز

  شفاف تر،  را  آن ها  تا  می جنگیم  ما  اما  بله،  نیستند.  صادق  آنها  نداریم.  آزاد  انتخابات  نه،  کونوننکو:  رومن
  بازتر،   صادق تر   و   منصف تر   کنیم.

  آن  مورد  در  می کنند،  کنترل  را  انتخابات  که  افرادی  اگر  زیرا  می افتد؟  اتفاق  این  چطور  خب  و  :  چمبرز  فرگی
  ناصادق   هستند،   چگونه   می توانید   آن ها   را   پس   بزنید؟

  برای  کنگره،  در  مسئول  افراد  بیشتر  دادن  قرار  است.  راه  تنها  این  می کنیم.  کار  سخت تر  ما  کونوننکو:  رومن
  لیکن  است.  سخت  هستند،  شما  علیه  دولتی  دستگاه های  تمام  که  زمانی  البته  که  رأی گیری.  مراکز  کنترل

  ما   هرگز   راه   انقالبی   تغییر   قدرت   را   کنار   نمی گذاریم.   اما،   البته،   ابتدا   شما   به   شرایط   انقالبی   نیاز   دارید.

 25  New   Economic   Policy 
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  مجدد  برقراری  یا  روسیه  در  انقالبی  آگاهی  افزایش  بر  شما  تمرکز  شاید  می گویید  آیا  پس  :  چمبرز  فرگی
  آموزش   سیاسی   باشد؟

  واژه های  مدنی».  «فعالیت  اصطالح  به  حتی  و  سیاسی  آموزش  البته  و  طبقاتی  آگاهی  رشد  کونوننکو:  رومن
  آگاهی  وضعیت  این  می خواهیم  ما  نوشته اند.  را  خود  بودجه ی  آن ها  دارند.  وجود  کار  این  برای  شوروی

  طبقاتی   را   در   تعداد   هر   چه   بیشتر   مردم   شکل   دهیم.
  داشته  مشارکت  آن  در  حزب  که  گسترده  سیاسی  آموزش  برنامه های  از  نوعی  هیچ  آیا  و  :  چمبرز  فرگی

  باشد،   در   کشور   وجود   دارد؟
  در  ما  البته  و  داریم.  را  خودمان  سیاسی  آموزش  و  مدارس  مراکز  ما  منطقه،  هر  در  البته،  کونوننکو:  رومن
  آموزش  و  جایی  در  افراد  جمع آوری  فقط  سیاسی  آموزش  اما  می دهیم.  ارائه  را  خودمان  برنامه های  اینجا
  دلیل  و  می افتد  اتفاق  این  «چرا  اینکه  توضیح  است.  مسائل  تبیین  سیاسی،  تربیت  نیست.  آن ها  به  دادن

  شبکه های  یا  روزنامه ها  یا  ابتدایی  جزوات  از  استفاده  با  می توان  را  آموزش  بنابراین  چیست؟»  آن
  اجتماعی   به   دست   آورد.

  و   شما   هنوز   پراودا   را   دارید؟  :  فرگی   چمبرز
  در  اینجا  در  هم  را  روزنامه  دو  ما  و  است  سراسری  روزنامه ی  یک  این  داریم.  را  پراودا  ما  بله،  کونوننکو:  رومن

  سن   پترزبورگ   منتشر   می کنیم.
  برخی   از   پناهگاه های   (پایگاه های)   جغرافیایی   حزب   کجاها   هستند؟  :  فرگی   چمبرز

ً  نمی توانم  کونوننکو:  رومن   می کنم،  فکر  من  اما  می کند.  فرق  سال  به  سال  زیرا  بگویم،  شما  به  دقیقا
  . 27   یا   خاباروفسک   آلتای 26   بخش های   مرکزی   روسیه   و   خاور   دور   روسیه،   والدی   وستوک

  ایجاد  بیشتری  چالش  دارد،  وجود  اینجا  در  که  اروپامحوری  نوع  این  دلیل  به  پترزبورگ  سن  آیا  :  چمبرز  فرگی
  می کند؟

  طور  آن  نه  لیبرال هایی،  روسی مان.  درک  در  لیبرال   اصطالح  به  داریم،  زیادی  لیبرال های  ما  کونوننکو:  رومن
  به  لیبرال  سیاسی  حزب  یک  دانید،  می  اینجا،  در  لیبرال ها  از  بسیاری  می کند.  درک  را  آن  متحده  ایاالت  که
  اگر  مثال،  برای  و  اوه،  است.  برخوردار  خاصی  حمایت  از  پترزبورگ  سن  و  مسکو  در  که  هست 28   یابلوکو  نام

  ،   در   سیبری   بیایید،   ما   یک   شهردار   کمونیست   داریم. 29   به   سومین   شهر   بزرگ   روسیه،   نووسیبیرسک
  آیا   هنوز   حزب   خود   را   یک   حزب   پایبند   به   سانترالیسم   دموکراتیک   می دانید؟  :  فرگی   چمبرز

  وجود  حزبی  انضباط  هیچ  که  معتقدیم  ما  دموکراتیک،  سانترالیسم  بدون  زیرا  البته.  بله،  کونوننکو:  رومن
  ندارد.

  اگر   این   فرصت   را   داشتید   نام   سنت   پترزبورگ   را   به   لنینگراد   برمی گرداندید؟  :  فرگی   چمبرز
  جوری  یه  یعنی  دهیم.  انجام  باید  که  باشد  کاری  اولین  این  نمی کنم  فکر  می زند)  (لبخند  کونوننکو:  رومن

  بله.  ، 33   شماره  اولویت  عنوان  به  شاید  شوخیه.

 29  Novosibirsk 

 28  Yabloko 

 27  Khabarovsk   Altai 

 26  Vladivostok 
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  نقاشی   از   تصویر   رهبر   بلشویک   والدیمیر   لنین   بر   یک   در   چوبی   در   دفترحزب   کمونیست   فدراسیون   روسیه
  هم  و  کمونیست  هم  که  فردی  عنوان  به  را  این  و  هستم  کنجکاو  کلیسا  با  رابطه  مورد  در  من  :  چمبرز  فرگی

  فدراسیون  کمونیست  حزب  [رهبر  درباره ی  اما  بود،  سالی  چه  کردم  فراموش  می گویم.  است،  ارتدوکس
  متقابل  قدردانی  یا  حسنه  روابط  که  خواندم 30   کریل  روسی]  ارتدوکس  [اسقف  و  زیوگانوف  گنادی  روسیه]،

  داشتند.   موضع   حزب   نسبت   به   کلیسا   چیست؟
  یک  ما  حزب  اما  اوست،  شخصی  اعتقاد  این  است.  مذهبی  زیوگانف،  گنادی  حزب  رهبر  کونوننکو:  رومن
  اعضای  از  یک  هر  حق  ما  اما  هستیم.  بی خدا  حزب  یک  عنوان  به  هم  هنوز  ما  است. 31   آتئیست  حزب
  مذهبی  تبلیغات  حزب  داخل  در  که  است  این  شما  از  خواسته   تنها  می پذیریم.  خدا  به  ایمان  برای  را  حزب

  است  شده  نوشته  ما  رسمی  اسناد  در  و  دهید.  انجام  را  کاری  هر  دارید  حق  شما  فرد،  یک  عنوان  به  نکنید.
  که   ما   یک   حزب   الحادی   علمی   هستیم،   نه   از   نوع   بی خدایی   مبتذل.

  چگونه   بین   الحاد   مبتذل   و   الحاد   علمی   تمایز   قائل   می شوید؟  :  فرگی   چمبرز
  را  آن  باید  اما  داشت،  آن  بودن  غیرعلمی  یا  علمی  از  دقیقی  تعریف  نمی توان  می کنم  فکر  کونوننکو:  رومن
  احمقانه  این  کار  این  درستی  به  نیست!»،  «خدا  بزند:  فریاد  و  برود  خیابان  در  کمونیست  یک  اگر  داد.  انجام

  چنین  وجود  بر  دال  مدرکی  هیچ  کنون  تا  اینکه  توضیح  برای  تالش  اما  است.  مبتذل  این  من  نظر  به  است!
ً  من  اما  باشد.  علمی  می تواند  این  است،  نداشته  وجود  چیزی   هم  او  من؟  همسر  هستم.  آتئیست  شخصا

  عضو   حزب   است،   اما   به   خدا   ایمان   دارد.   برای   ما   اشکالی   ندارد.
  آیا   فکر   می کنید   کلیسا   در   حال   حاضر   نقش   زیادی   در   کشور   روسیه   دارد؟  :  فرگی   چمبرز

  تا  اما،  است.  افزایش  حال  در  آن  نقش  و  می کند.  دخالت  جامعه  در  بیشتر  روز  به  روز  کونوننکو:  رومن
  توانا  بکشند،  تصویر  به  مطلق  قادر  را  آن  می خواهند  برخی  که  آنقدر  دولت  در  می کنم  فکر  کار،  اینجای

  نیست.
  مهمی  روابط  که  دارند  وجود  جهان  سراسر  در  دیگری  کمونیست  یا  سوسیالیست  احزاب  آیا  :  چمبرز  فرگی

  با   آن ها   دارید؟

 31  atheist 

 30  Kirill 
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  داشته ایم،  خوبی  روابط  کوبا  کمونیست  حزب  با  و  ویتنام  کمونیست  حزب  با  همیشه  ما  کونوننکو:  رومن
  ). CPI   (  هند  کمونیست  حزب  همینطور

  حزب   مارکسیست   در   هند؟  :  فرگی   چمبرز
  احزاب  چون  مائویست]  کمونیست  حزب  و  مارکسیست  کمونیست  [حزب  دو  هر  کونوننکو:  رومن

َ  هستند.  مبارزه  یک  از  بخشی  انتخابات،  طول  در  اما  هستند،  متفاوتی   احزاب  همه ی  با  ما  واقعا
  کمونیست   روابط   بین المللی   داریم.

  مخالفت  اول  درجه ی  در  باید  غربی  کمونیست  یک  موضع  که  هستید  موافق  کلی  طور  به  آیا  :  چمبرز  فرگی
  با   امپریالیسم   غرب   باشد؟

  فکر   می کنم،   بله.   اکثر   آن ها   مخالف   امپریالیسم،   امپریالیسم   غربی   هستند.  رومن   کونوننکو:
  خب،   شاید   در   ایاالت   متحده   نباشد.  :  فرگی   چمبرز

  دیگران  مورد  در  من  می کنم.  صحبت  کمونیست  حزب  مورد  در  من  که  است  این  منظورم  کونوننکو:  رومن
  صحبت   نمی کنم،   زیرا   من   چیزی   در   مورد   آن ها   نمی دانم.   در   واقع   هیچ   وقت   عالقه ای   نداشتم.

  در   مورد   ونزوئال،   رابطه   با   دولت   ونزوئال،   با   مادورو   چطور؟  :  فرگی   چمبرز
  تماس هایی  ما  نداریم.  حاکم  حزب  با  نه  و  مادورو  با  نه  رسمی  رابطه ی  هیچ  ما  می کنم  فکر  کونوننکو:  رومن

  ایاالت  امپریالیسم  از  ونزوئال  که  می گوییم  ما  البته  بنامیم.  روابط  از  نوعی  هیچ  را  آن  نمی توانیم  اما  داریم،
  متحده   رنج   می برد،   اما   این   را   نیز   درک   می کنیم   که   همه   چیز   برای   دولت   مادورو   خوب   نیست.

  کمونیست  حزب  شوروی،  جماهیر  اتحاد  سقوط  از  پس  بپرسم،  شما  از  می خواستم  :  چمبرز  فرگی
  فدراسیون   روسیه   چگونه   خود   را   سازماندهی   کرد؟   آیا   فقط   ادامه   پیدا   کرد   یا   باید   خودش   را   اصالح   می کرد؟

  یلتسین  بوریس  زیرا  دهیم،  ادامه  نمی توانستیم  را  شوروی  اتحاد  کمونیست  حزب  ما،  کونوننکو:  رومن
  اعضای  از  خاصی  گروه های  بنابراین  کرد.  ممنوع 1991   سال  در  را  کمونیست  حزب  روسیه]  [رئیس جمهور

  جماهیر  اتحاد  «کمونیست های  مانند  می کردند،  کار  کوچک  گروه های  عنوان  به  که  بودند  حزب  سابق
ً  که  بود  طوالنی  روند  یک  رفت.  اساسی  قانون  دادگاه  به  ما  حزب  بنابراین،  . 32   شوروی»   سال  کل  برای  تقریبا

  نوعی  دادگاه ها  و  است  غیرقانونی  یلتسین  ممنوعیت  که  کنیم  ثابت  کردیم  سعی  ما  کشید.  طول 1992 
  تصمیم   دوگانه   گرفتند.

  تصمیم   دوگانه؟  :  فرگی   چمبرز
  حزب  ممنوعیت  گفتند  آن ها  است.  غیرقانونی  یلتسین  ممنوعیت  که  نگفت  دادگاه  بله،  کونوننکو:  رومن

  سوسیالیستی  جمهوری  کمونیست  حزب  مرکزی  نهادهای  ممنوعیت  شوروی،  جماهیر  اتحاد  کمونیست
  خلقی،  سازمان های  اولیه،  سازمان های  ممنوعیت  که  گفتند  آن ها  اما  است.  قانونی  روسیه  فدراتیو

 1992   سال  اواخر  در  تصمیم  این  می کنم  فکر  شدند.  قانونی  خلقی،  سازمان های  بنابراین  است.  غیرقانونی
  فوریه ی  در  سپس  و  کردیم  سازماندهی  را  مردمی  کوچک  تشکل های  این  ماه،  سه  مدت  در  و  شد.  گرفته
  سوسیالیستی  جمهوری  کمونیست  حزب  فوق العاده ی  «کنگره ی  را  آن  کردیم.  برگزار  کنگره 1993   سال

  فدراتیو   شوروی   روسیه»   نامیدند.   و   در   آن   کنگره،   حزب   کمونیست   فدراسیون   روسیه   را   ایجاد   کردیم.
  موضع   رسمی   حزب   در   مورد   استالین   چیست؟  :  فرگی   چمبرز

  استالین  البته  می گوییم  ما  نداریم.  کتبی  تصمیم  یا  نگرفته ایم  خاصی  تصمیم  هرگز  ما  کونوننکو:  رومن
  این  در  سوسیالیستی  قوانین  نقض  با  آن ها  البته،  اما  داد.  انجام  مردم  برای  و  کشور  برای  زیادی  کارهای

  مواضع  داخل،  در  البته  و  می کنیم.  ارزیابی  اینگونه  را  آن  رسمی  طور  به  ما  بنابراین  بودند.  همراه  دوره
  هستند  کمی  تعداد  اما  است،  لنین  از  بهتر  استالین  می گویند  که  هستند  بسیاری  دارد.  وجود  نیز  دیگری

  که   ضد   استالین   هستند.
  اما   تروتسکیست   (در   حزب)   نیست؟  :  فرگی   چمبرز

  (می   خندد)   البته   که   نه.  رومن   کونوننکو:
  جماهیر  اتحاد  زوال  مسئول  بیشتر  و  بود  شوروی  رهبر  مخرب ترین  کسی  چه  شما  نظر  به  :  چمبرز  فرگی

  شوروی   بود؟
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  خروشچف.  رومن   کونوننکو:
  که  وقتی  از  ممنون  خیلی  بود.  جالب  بسیار  این  رفیق،  می گوید.  را  چیزها  خیلی  این  خب،  :  چمبرز  فرگی

  امروز   گذاشتید.
  و   ممنون   که   آمدید.   مایه ی   خوشحالی   است   و   هر   زمان   که   بخواهید   بیایید،   خوش   آمدید.  رومن   کونوننکو:
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