
Ομιλία του αναπληρωτή υπουργού εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Σερκέι Ριάμπκοφ, 
στο ΧΧΙ Διεθνές «Σεμινάριο», στο Κέντρο PIR, αναφορικά με τη διεθνή ασφάλεια. 

22.06.22

Ο κύριος φορέας της παγκόσμιας ανάπτυξης μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου ήταν η 
διαμόρφωση ενός πολυκεντρικού συστήματος διεθνών σχέσεων. Η διαδικασία αυτή 
συνεχίζεται, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να την αντιστρέψουν, επιβάλλοντας, 
μαζί με τους δορυφόρους τους, ένα αντιδημοκρατικό, μονοπολικό μοντέλο υπό το πρόσχημα μιας 
«τάξης βασισμένης σε κανόνες».

Για το λόγο αυτό, η διεθνής κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ασταθής. Οι ΗΠΑ έχουν αποδείξει 
την απροθυμία τους να λάβουν υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα της χώρας μας ή οποιουδήποτε άλλου
κράτους που ακολουθεί ανεξάρτητη πορεία. Η Ουκρανική κρίση έδειξε ότι οι Βρυξέλλες, εξ 
ονόματος της  ΕΕ είναι έτοιμες να ακολουθήσουν υποτακτικά τις πολιτικές της Ουάσινγκτον 
εις βάρος των εθνικών συμφερόντων των ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό επιβεβαιώνει, μεταξύ 
άλλων, την έλλειψη ικανότητας, αλλά και την αδυναμία της ΕΕ να αποκτήσει στρατηγική 
αυτονομία.

Η καταστροφική κατεύθυνση του δυτικού συνασπισμού κατακερματίζει τον γεωπολιτικό χώρο και 
την παγκόσμια οικονομία. Υποδαυλίζοντας τη σύγκρουση στην Ουκρανία, δημιουργεί 
απαράδεκτους κινδύνους για τη διεθνή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων, όπως έχει συμβεί 
πλείστες όσες φορές και των συνθηκών για την εμφάνιση νέων τρομοκρατικών και 
εγκληματικών απειλών. Η Ουάσινγκτον καταστρέφει σκόπιμα τα θεμέλια της παγκόσμιας τάξης 
που προέκυψε ως αποτέλεσμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Προσπαθούν να 
προσαρμόσουν τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου ΠΟΕ και τους μηχανισμούς του ΟΑΣΕ στις ιδιοτελείς ανάγκες τους. Ερμηνεύουν 
επιλεκτικά τη θεμελιώδη αρχή του αδιαίρετου της ασφάλειας. Οι μονομερείς κυρώσεις και άλλα 
παράνομα εκβιαστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί από τη Δύση σε βάρος κυρίαρχων κρατών έχουν 
λάβει πρωτοφανή έκταση.

Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί σε μια χώρα ή σε μια ομάδα χωρών να κυριαρχήσει 
στην παγκόσμια σκηνή. Είμαστε υπέρ της εφαρμογής στην πράξη της θεμελιώδους διεθνούς 
νομικής αρχής, της κυρίαρχης ισότητας των κρατών. Η Ρωσία έχει πολλούς ομοϊδεάτες σε αυτό 
το θέμα - δεν είμαστε καθόλου μόνοι. Οι ισχυρισμοί ότι η Ρωσία είναι απομονωμένη δεν ισχύουν. 
Οι περισσότεροι εταίροι, συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων στον Οργανισμό της Συνθήκης 
Συλλογικής Ασφαλείας, της Κίνας και άλλων χωρών BRICS, πολλών κρατών της Ασίας, της 
Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής δεν έχουν προσχωρήσει στις αντι-
Ρωσικές κυρώσεις και εκφράζουν κατανόηση για τα κίνητρα και τους λόγους της ειδικής 
στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Σε ιδιωτικές συζητήσεις, μιλούν με απροκάλυπτο 
εκνευρισμό για την ανυπόφορη πίεση που τους ασκούν οι Αμερικανοί.

Σε αντίθεση με τη Δύση, η ατζέντα μας στις διεθνείς υποθέσεις ήταν και παραμένει πάντα 
εποικοδομητική. Οι στόχοι μας δεν περιλαμβάνουν γεωπολιτική επέκταση ή την επιβολή του 
δικού μας μοντέλου ανάπτυξης, όπως το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και οι ΗΠΑ. Ό,τι επιχειρούμε στην 
εξωτερική μας πολιτική αποσκοπεί στην επίλυση του προβλήματος της διαμόρφωσης ενός 
ασφαλούς και ευνοϊκού εξωτερικού περιβάλλοντος για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και τη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των Ρώσων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, 
αναπτύσσουμε σχέσεις με ένα ευρύ φάσμα διεθνών εταίρων σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες, εκτός 
από τη δυτική. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της πολυμερούς συνεργασίας στα 
πλαίσια του ΟΗΕ, της G20, των BRICS, του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης και άλλων 



πολυμερών ενώσεων στη βάση του διεθνούς δικαίου και του αλληλοσεβασμού. Είμαστε 
ανοιχτοί στο διάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταίροι μας τον διεξάγουν εξίσου με 
ειλικρίνεια.

Στο ορατό μέλλον, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την κλιμάκωση των κρίσεων σε εκείνες τις 
περιοχές του κόσμου όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους επιδιώκουν να 
διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Ειδικότερα, παρατηρούμε αύξηση του δυναμικού συγκρούσεων
στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ενώ η κατάσταση σε όλη την περίμετρο των Ρωσικών συνόρων, 
στην Εγγύς και Μέση Ανατολή και στη Νότια Ασία παραμένει εξαιρετικά ασταθής. Ο γεωγραφικός 
χώρος και ο κυβερνοχώρος στρατιωτικοποιούνται με πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον και με 
πολυάριθμες πολιτικά αντιφατικές διπλωματικές πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο των προσπαθειών 
της Δύσης να επιβάλει τη δική της τάξη πραγμάτων, η κουλτούρα του διπλωματικού διαλόγου
και της αναζήτησης συμβιβασμού έχει εμφανώς εκφυλιστεί. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 
υποδηλώνουν ότι οι διεθνείς εντάσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται, αλλά αυτό δεν αποτελεί 
δική μας επιλογή.

Δεδομένων των κινδύνων περαιτέρω κλιμάκωσης της Ουκρανικής κρίσης και του γενικού 
απρόβλεπτου της διεθνούς κατάστασης, η αποτροπή της άμεσης σύγκρουσης μεταξύ των 
πυρηνικών δυνάμεων και η διατήρηση ενός διαλόγου αποσυμφόρησης καθίσταται απόλυτη 
προτεραιότητα για τη Ρωσική διπλωματία. Σήμερα, οι εργασίες για τη διασφάλιση της 
στρατηγικής σταθερότητας, τη διατήρηση των συστημάτων μη διάδοσης των όπλων μαζικής 
καταστροφής και τη βελτίωση της κατάστασης στον τομέα του ελέγχου των όπλων έχουν μεγάλη 
σημασία.

Τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας ως μεγάλης δύναμης έχουν παγκόσμια 
προβολή. Η χώρα μας διαδραματίζει σταθεροποιητικό ρόλο σε διάφορες περιοχές του κόσμου. 
Χτίζουμε πολύπλευρη συνεργασία με τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, της 
Ασίας, της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής. Δίνουμε προτεραιότητα 
στις χώρες που ενδιαφέρονται πραγματικά για την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών ισότιμων 
σχέσεων με τη Ρωσία. Σκοπεύουμε να ενισχύσουμε το δυναμικό των πολυμερών ενώσεων και των
δομών ολοκλήρωσης με ηγετικό ρόλο για τη Ρωσία (όπως είναι η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση,
ο Οργανισμός της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας, η Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών, ο 
Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης, οι χώρες των BRICS). Αυτές ακριβώς οι μορφές βοηθούν 
στην επίλυση των προβλημάτων της εσωτερικής ανάπτυξης των χωρών.

Στο πλαίσιο της αύξησης των Ρωσοφοβικών αισθημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την 
Ευρώπη, καθώς και στην Ιαπωνία, θα καταβάλουμε προσπάθειες να μεταφέρουμε αληθινές 
πληροφορίες για τη χώρα μας και να αντικρούσουμε την προπαγάνδα της δυτικής «αυτοκρατορίας 
του ψεύδους».

Δεν ξεχνάμε το καθήκον της προστασίας των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων 
των Ρώσων πολιτών και νομικών προσώπων στο εξωτερικό και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε 
υποστήριξη στους συμπατριώτες μας που ζουν στην αλλοδαπή. 

Ως πολιτισμένο κράτος, μια τεράστια δύναμη της Ευρασίας και του Ειρηνικού, η Ρωσία είναι 
έτοιμη για κάθε σενάριο στη διεθνή σκηνή. Μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τα
εθνικά μας συμφέροντα, καθώς και την προστασία των συμμάχων μας, απέναντι σε όλες τις 
απειλές και τις προκλήσεις. Ωστόσο, παρ' όλες τις δυσκολίες, θα συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε για έναν περισσότερο δημοκρατικό και δίκαιο κόσμο, όπου θα διασφαλίζονται 
τα δικαιώματα όλων των λαών και η διατήρηση της πολιτιστικής και πολιτισμικής 
ποικιλομορφίας της ανθρωπότητας. 


