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Београд -- Последњи лидер Совјетског Савеза Михаил Горбачов рекао је да постоје сви
знаци да је близу нови Хладни рат.

  

  

У интервјуу за немачки Билд Горбачов је рекао да је у току нова трка у наоружању и за
пораст тензија оптужио Запад који, како је рекао, није испунио обећано Русији.
  
  "Језик који користе политичари и високи званичници војске постаје све више
ратоборан. Војне доктрине се формулишу све оштрије. Масовни медији се прикључују и
доливају уље на ватру. Односи великих сила су све гори. Ствара се утисак да се свет
припрема за рат. Тако да имамо све знаке Хладног рата", рекао је Горбачов. 
  
  На питање да ли је нова трка у наоружању близу, Горбачов је рекао да не само да је
близу већ да је на неким местима "у пуном замаху". 
  
  "Трупе се померају у Европи, укључујући тешку опрему као што су тенкови и оклопна
возила. Не тако давно НАТО трупе и руске трупе су биле стациониране прилично далеко
једне од других. Сада су лице у лице", рекао је Горбачов. 
  
  Горбачов је рекао да је Запад преварио Русију после окончања Хладног рата и да није
испунио договор да се НАТО не шири даље на исток. 
  
  "Запад, а пре свих САД, одустао је од споразума. Подсетио бих вас да су у другој
половини '80-тих Совјетски Савез и САД заједно предузели дотад невиђене кораке.
Почели су да смањују нуклеарне арсенале. Само помислите - 80 одсто нуклеарних
потенцијала створених током Хладног рата је тада уништено. Што је још важније, обе
стране су признале да тај процес није угрозио њихову безбедност", рекао је Горбачов. 
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  Горбачов је рекао да Русија дели европске вредности и да је на путу ка демократији,
али да је то земља која се мора третирати с поштовањем. Он је рекао да је често
критиковао потезе руског председника Владимира Путина, али да има поверења у њега.

  
  Русија не тражи специјално ни велико разумевање него само разумевање, рекао је
Горбачов. 
  
  О ситуацији у Украјини Горбачов је рекао да нико на Западу не може бити
заинтересован и забринут за Украјину као Руси, али да неки људи имају интерес да
стварају сукоб и да се треба чувати пропаганде.

  

(Бета) 
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