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نموده  یگرباچوف جمع آور لیخائیاز مصاحبه ها را با مرحوم م یبخش ها رایاخ یس یب یآژانس ب یبخش روس

 شود :   یارائه م لیکه ترجمه آن به شرح ذ
 

 و کنار رفتن از قدرت   یباره سقوط اتحاد شورو در
 

آنچه با    رغمیاسبق را دربر گرفت. عل یبود که تمام اتحاد شور یدرامه ا تیکه  با من رخ داد، در واقع درامه
من در آن بود   تیموفق م؛یشو  یجنگ داخل کیصورت آرزو نداشتم که ما داخل  چی شخص خودم رخ داد، من به ه

 رت کنار رفتم. که به موقع از قد
 

 Perestroikaمشهور به   یبازساز استیباره س در
 

 انیجهان یکشور ما و هم چنان برا ی( هم براکهیستروی ری) پ یبازساز استیس یما در پرتو یها صلهیو ف میتصام
صلح، حفظ   میتحک  یدر راستا دیمتقابال مف یها یهمکار نیتازه را در جهت تام یرا گشود، چرخش دیجد یرهایمس

اکمال   هیدست داشته را به پا یبرنامه ها وانستمکه نت مینما یآورد. من احساس تاسف م انیو دفاع از صلح را به م
 برسانم.

شد، و به حل   یتصمیم گرفته م یادیبن  لیدر باره مسا دیزمان به انقطاع روبرو شد که باالخره با یبازساز استیس
کار به   نیامکان ندارد. ا یادیبدون پرداختن به مسائل بن دیجامعه جد کیر  شد؛ چون اعما یو فصل آن پرداخته م

وجود دارد؟   یگرید  قهیکدام روش و طر اینبود. آ یعمل  ،ساختن مردم، بدون اتکا به توده ها دخلینوبه خود بدون ذ
  کهیدر حال  رد،یکار بگ  یابزار تیریاز روش و مد دهدیم حی( ترجهیجمهور برحال روس سی)رئ نیپوت  ریم یوالد
 دانم. یروش را اشتباه م نیمن ا

 
   نیپوت ریمیباره والد در
 

 کن،یبود. ل دیکار من مف یکنم که ا ینمودم، من فکر م  تیاش فعاالنه حما یجمهور استیاز او در دور اول ر من
(  نیه داشتم. او )پوتمنتقدان یادیز یها یمدت من سخنران نیا  یبرهم خورد. ط ینحو کیبعدا مناسبات ما به 

او مرکب از افراد است   رامونی." حلقه پاختزبان گرباچوف را کوتاه س دیگفت : "با نیپوت یشود. بار یعصبي م
. اما ندینما یشخص او کار م یکه با ذوق او برابرداند، او خود آنها را انتخاب و به کار گماشته است، و آنها برا

(  نیبار به افراد که در دور و بر او )پوت کیرود. شما  یم شیپ  یبخوب نجایا زهایکه همه چ  ستین یبه آن معن نیا
فاسد و سارق قرار دارند. در همچو اوضاع و   یآنها چه آدمها انیکه در م دید دیخواه د،یشو رهیچرخند خ یم

 هد شد. خوا یمنجمد شمال انوسیاق امیدر م خی یکشور دچار لغزشها، مانند پارچه ها یاحوال
 

 هیبه روس ایمیکر رهیباره الحاق شبهه جز در
 

از تبار  زیخانم مرحوم من ن سه،یو پدرش روس است. رئ ینینشسته است که مادرش اوکرائ یبرابر شما کس در
و دولت در زمان    تی جمهور ثیآن به ح لیو تشک  نیاست. اوکرائ نیو ساختار جامعه ما چن بیبود. ترک  ینیاوکرائ
 رفت. یبه شمار م هیروس یاز اراض ی بخش ایجغراف نیصورت گرفت. قبال،  ا یاتحاد شورو تی حاکم
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همان وقت الزم   د،یآغاز گرد یاتحاد شورو یو پروسه فروپاش دی"* به امضا رسژیالو ینامه " بپس از آنکه موافقت 
مشکل همان وقت عرض وجود نمود.   نیاتخاذ شود. ا می" تصما یمی"کر  رهیسرنوشت شبهه جز نییبود تا در مورد تع

سده ها مبارزه کرده اند. به هر حال، من به آن   ی ها ط( روساستیم یکر رهی)هدف شبهه جز یاراض  نیبخاطر ا
است، نه تنها از   یهمگان  ازین کی نی. اابدیسکون خود را  دیبا نینظر هستم که در حال حاضر اوضاع در اوکرائ

 .کای متحده امر االتیاروپا و ا هی(، اتحادهیاند:  ما )روس دخلیذ  هیقض  نیکه در اها، بلکه تمام جوانب  ینیاوکرائ
گذارد تا ما به   ی که نم روستیکدام ن نی. امینیبنش زیم  کیدور  میتوان یوجود دارد که ما نم یچه مانع ن،یبنابر

 !م؟یو مسئله را حل و فصل نمائ میتوافق برس
 

 ی کشتار دسته جمع حاتیو تسل یهستو باره اسلحه  در
 
به  وستهی پ تیدر جهان وجود داشته باشد، بشر یو مخصوصا سالح هستو  ،یسالح کشتار دسته جمع کهی زمان تا

به شمول  ،یکشتار دسته جمع  حاتیکه تسل ندیاعالم نما دیخطر بزرگ نابود شدن روبرو خواهد بود.  تمام ملت ها با
 داد.   مینجات خواه یرا از نابود شیخو ارهیما هم خود و هم س ب،یترت نیبرند. به ا  یم نیرا از ب یهستو

 
اتحاد   ی)که در آن زمان هر سه اجزا الروسیو ب نیاوکرائ ه،یروس یها تی جمهور یموافقت نامه را روسا نی* ا

 الروس،ی " کشور بی سکولی "و هی"، در ناحژیالو یبه نام "ب یدر عمق جنگل ۱۹۹۱دسمبر  ۷ خیبودند( به تار یشور
 به امضا رساندند.  گران یدور از انظار د

 
 . افتیوفات  ۲۰۲۲اگست   ۳۰ خیآمده و به تار ایبه دن ۱۹۳۱گرباچوف در سال  لیخائ یم
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