
Δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και απαντήσεις σε ερωτήσεις των μέσων
ενημέρωσης μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού 
Συνεργασίας της Σαγκάης, στη Τασκένδη, στις 29 Ιουλίου 2022

Καλησπέρα σας,

Έχω να πω λίγα λόγια σε συνέχεια της συνάντησης που μόλις είχαμε.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) επικεντρώθηκαν στις 
προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στη Σαμαρκάνδη στα μέσα 
Σεπτεμβρίου. Εξετάσαμε τα σχέδια εγγράφων, κυρίως τη Διακήρυξη της Σαμαρκάνδης, η οποία 
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι εμπειρογνώμονές μας θα ολοκληρώσουν το έργο αυτό και θα 
υποβάλουν έκθεση στους υπουργούς πριν από την επικείμενη συνάντηση του Σεπτεμβρίου. Θα 
υποβάλουμε το τελικό σχέδιο και ορισμένα άλλα έγγραφα, από τα οποία έχουν ετοιμαστεί 
περισσότερα από δώδεκα, προς εξέταση από τους αρχηγούς κρατών. Τα σημαντικότερα από αυτά 
αφορούν την περαιτέρω εμβάθυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της συνεργασίας των χωρών 
του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα δύο έγγραφα. Το πρώτο είναι το περί «Αντίληψης 
της συνεργασίας για την προαγωγή της διασύνδεσης και τη δημιουργία αποτελεσματικών 
διαδρόμων μεταφορών», το οποίο έχει πρακτική σημασία. Το δεύτερο έγγραφο είναι σημαντικό και
για το μελλοντικό μας έργο. Μιλάμε για έναν οδικό χάρτη για τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού
των εθνικών νομισμάτων στους αμοιβαίους εμπορικο - οικονομικούς διακανονισμούς.

Έχουν προετοιμαστεί οικονομικά σχέδια στους τομείς της ενέργειας, της ψηφιοποίησης, των 
μεταφορών, των επικοινωνιών, της καινοτομίας, των ανατρεπτικές τεχνολογίες (σ. μ. καινοτόμες 
που δημιουργούν νέες αγορές) και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και μια σημαντική δέσμη 
ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Υπάρχουν σχέδια για τη 
διοργάνωση αθλητικών αγώνων ΟΣΣ. Αποφασίστηκε η δημιουργία ενός νέου θεσμού πρεσβευτών 
καλής θέλησης του ΟΣΣ το 2022, οι οποίοι θα εκλαϊκεύουν το έργο του Οργανισμού στις 
αντίστοιχες χώρες. Αποφασίστηκε επίσης να οριστεί μια πρωτεύουσα πολιτισμού και τουρισμού 
του ΟΣΣ. Μια πόλη της Ινδίας θα οριστεί ως τέτοια το 2023.

Επικεντρωθήκαμε στις δράσεις που αναλαμβάνουν οι χώρες μας σε διεθνείς οργανισμούς. Η 
υιοθέτηση της κοινής δήλωσης των Υπουργών Εξωτερικών για την ενίσχυση της Σύμβασης σχετικά
με την απαγόρευση των βιολογικών και τοξινικών όπλων ήταν αποτέλεσμα των συμφωνιών 
συντονισμού.

Αυτά είναι τα κύρια αποτελέσματα της συνάντησης. Νομίζω ότι συνεισφέραμε ικανοποιητικά στην 
προετοιμασία της συνόδου κορυφής. Κατά τη διάρκεια των μηνών που απομένουν πριν από την 
εκδήλωση, θα επιβλέψουμε την περαιτέρω επεξεργασία των εγγράφων, ώστε η δέσμη που θα 
υποβληθεί στη σύνοδο κορυφής της Σαμαρκάνδης να είναι πραγματικά ολοκληρωμένη και να 
καλύπτει όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του ΟΣΣ.

Ερώτηση: Φτάσατε εδώ μετά την επίσκεψή σας στην Αφρική. Ποια ήταν η αντίδραση των 
αφρικανικών χωρών στην προειδοποίησή σας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα μπορούσαν να κατασχέσουν τα συναλλαγματικά αποθέματα οποιασδήποτε χώρας σε περίπτωση 
που αυτή αρχίσει να τους ενοχλεί; Εάν συμβεί αυτό, τι μπορεί να κάνει η Ρωσία για να τις 
βοηθήσει;



Σεργκέι Λαβρόφ: Οι αφρικανικές χώρες - και δεν είναι οι μόνες, διότι οι άλλοι συνομιλητές μας, 
για παράδειγμα οι συνάδελφοί μας στον ΟΣΣ, με τους οποίους συναντηθήκαμε χθες και σήμερα - 
κατανοούν πλήρως ότι κάθε μέλος της διεθνούς κοινότητας που συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν 
βολεύει τους Αμερικανούς ή που συναντά την αποδοκιμασία τους μπορεί να αντιμετωπίσει 
κυρώσεις. Όλοι έχουν βαθιά κατανόηση αυτού του γεγονότος. Τι μπορεί να γίνει; Σήμερα, 
συμφωνήσαμε να υποβάλουμε προτάσεις προς εξέταση από τους ηγέτες των χωρών μας σχετικά με 
τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη μετάβαση σε πληρωμές σε εθνικά νομίσματα. Πιστεύω ότι 
όλοι θα εξετάσουν αυτή την επιλογή. Η Αφρική έχει σχετική εμπειρία, καθώς ορισμένοι 
υποπεριφερειακοί θεσμοί έχουν κοινά νομίσματα, τα οποία, ωστόσο, είναι συνδεδεμένα με τα 
δυτικά νομίσματα. Μια ηπειρωτική ζώνη ελεύθερου εμπορίου θα λειτουργήσει στην Αφρική από το
2023. Θα είχε νόημα να ενισχυθεί με νομισματικές συμφωνίες. Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία 
πρέπει να προχωρήσει.

Ερώτηση: Θα μπορούσατε να σχολιάσετε την κριτική που άσκησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ 
Μακρόν - ο οποίος επίσης είχε επισκεφθεί την Αφρική - κατά της Ρωσίας, του RT και του Sputnik, 
καθώς και την προειδοποίησή του προς τους λαούς της Αφρικής να μην ποντάρουν στη συνεργασία
τους με τη Ρωσία; 

Σεργκέι Λαβρόφ: Πράγματι, θα μπορούσε κανείς να περιμένει πιο υπεύθυνα λόγια από τους 
Γάλλους. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τις ανησυχίες του για τις στρατιωτικές και 
διπλωματικές δραστηριότητες της Ρωσίας στην Αφρική. Αν κατάλαβα καλά, ο Γάλλος πρόεδρος 
είπε ότι θα το αποκαλούσε αυτό όχι συνεργασία, αλλά μάλλον υποστήριξη για «αποτυχημένα και 
παράνομα καθεστώτα και χούντες». Αν αυτή ήταν η απάντηση του κ. Μακρόν στα ταξίδια που 
πραγματοποιήσαμε σε διάφορες αφρικανικές χώρες, ήταν προσβλητική για τις αφρικανικές χώρες, 
οι οποίες συνεχίζουν να αναπτύσσουν με συνέπεια τις σχέσεις τους με τη Ρωσική Ομοσπονδία, ό,τι 
και να γίνει. 

Ερώτηση: Πριν από λίγο καιρό, η Λευκορωσία υπέβαλε αίτηση για το καθεστώς του πλήρους 
μέλους του ΟΣΣ. Πόσο ρεαλιστικές είναι οι προσδοκίες για την έναρξη της διαδικασίας εισδοχής 
στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του Σεπτεμβρίου;

Σεργκέι Λαβρόφ: Όσον αφορά την επέκταση του ΟΣΣ, το Ιράν έλαβε επίσημο καθεστώς 
υποψήφιου μέλους το 2021. Η διαδικασία για την πλήρη ένταξή του έχει ήδη ξεκινήσει. Πρόσθετα 
έγγραφα θα εγκριθούν την επόμενη φορά στη σύνοδο στη Σαμαρκάνδη.

Όσον αφορά τη Λευκορωσία ως υποψήφια χώρα, υπάρχει ευρεία συναίνεση για την έναρξη της 
διαδικασίας ένταξης στον ΟΣΣ επίσης στη Σαμαρκάνδη. Είχα αυτή την αίσθηση σήμερα. Υπάρχουν
αρκετοί υποψήφιοι για το καθεστώς του παρατηρητή και του εταίρου με καθεστώς διαλόγου. 
Ορισμένες αραβικές χώρες δείχνουν ενδιαφέρον, όπως και η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και 
ορισμένες ασιατικές χώρες. Οι διαβουλεύσεις σε επίπεδο υπουργείων Εξωτερικών θα συνεχιστούν 
μέχρι τη σύνοδο κορυφής. Είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε σε θέση να καταλήξουμε στις κατάλληλες 
εισηγήσεις για τους αρχηγούς κρατών του ΟΣΣ.

Για να επαναλάβω, υπάρχει συναίνεση για την έναρξη της διαδικασίας ένταξης της Λευκορωσίας 
στον ΟΣΣ ως πλήρες μέλος.

Ερώτηση: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ δήλωσε ότι απέστειλε αίτημα για τηλεφωνική 
συνομιλία μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Άντονυ Μπλίνκεν και εσάς. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά σχεδιάζει να συζητήσει την ανταλλαγή κρατουμένων, τις 
εξαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία και τα σχέδια της Ρωσίας σχετικά με τα ουκρανικά εδάφη. 



Έχετε σχέδια για αυτού του είδους τη συνομιλία; Υπάρχει περίπτωση να συνομιλήσετε προσωπικά 
με τον Άντονι Μπλίνκεν στο περιθώριο των εκδηλώσεων της ASEAN στην Καμπότζη;

Σεργκέι Λαβρόφ: Το μάθαμε για πρώτη φορά ενώ βρισκόμασταν στην Αφρική. Ο Άντονι Μπλίνκεν
μίλησε στην τηλεόραση και είπε ότι επρόκειτο να επικοινωνήσει μαζί μου τηλεφωνικά. Λάβαμε ένα
επίσημο αίτημα 24 ώρες αργότερα. Συντονίζουμε τον χρόνο της κλήσης, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί όταν επιστρέψω στο γραφείο μου. Είναι απίθανο να συμβεί σήμερα. Θα βρούμε 
μια βολική ημερομηνία για τους Αμερικανούς συναδέλφους μας τις επόμενες ημέρες.

Ζητήσαμε από την αμερικανική πλευρά να διευκρινίσει τα θέματα που θέλει να συζητήσει. 
Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε ακούσει κάτι από αυτούς, αλλά φαίνεται ότι έχουν πει κάτι γι' αυτό
στα μέσα ενημέρωσης, και πάλι.

Εάν μιλάμε για την ανταλλαγή κρατουμένων, τα άτομα που κρατούνται στη Ρωσία και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, τότε έχουμε ήδη σχολιάσει το θέμα αυτό εκ μέρους του Υπουργείου 
Εξωτερικών. Το θέμα αυτό εξετάστηκε πριν από περισσότερο από ένα χρόνο στη σύνοδο κορυφής 
της Γενεύης μεταξύ του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Προέδρου Τζόζεφ Μπάιντεν τον 
Ιούνιο του 2021. Οι ηγέτες συμφώνησαν τότε να εξουσιοδοτήσουν τους αρμόδιους αξιωματούχους 
να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά. Το υπουργείο Εξωτερικών δεν αποτελεί μέρος αυτού. Παρ' όλα 
αυτά, θα ακούσω τι έχει να πει ο Υπουργός Μπλίνκεν.

Όσον αφορά τα ουκρανικά σιτηρά, θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να ακούσω για τα σχέδιά τους να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Πράγματι, όσον αφορά το θέμα των ρωσικών σιτηρών, οι
κυρώσεις των ΗΠΑ μας εμπόδισαν να εφαρμόσουμε πλήρως τις υπογεγραμμένες συμβάσεις, διότι 
τα ρωσικά πλοία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ορισμένα λιμάνια, υπάρχει επίσης απαγόρευση 
στα ξένα πλοία να χρησιμοποιούν ρωσικά λιμάνια προκειμένου να παραλάβουν εξαγωγικό φορτίο, 
ενώ τα ασφάλιστρα για τη ρωσική ναυτιλία έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, στην πραγματικότητα 
τετραπλασιάστηκαν λόγω των περιορισμών. Οι οικονομικές αλυσίδες έχουν διαρραγεί από τις 
παράνομες κυρώσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ. Συγκεκριμένα, η Ροσελχόζμπάνκ, η οποία είναι η κύρια
τράπεζα για τις πληρωμές των εξαγωγών τροφίμων, ήταν από τις πρώτες που μπήκαν στον 
κατάλογο των κυρώσεων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες δεσμεύτηκε να άρει αυτά τα 
εμπόδια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης. περιμένουμε 
να να το δούμε.

Όσον αφορά την Ουκρανία και τις σχετικές εξελίξεις, άκουσα τον Άντονι Μπλίνκεν να λέει ότι δεν 
θα συζητήσει μαζί μου για την Ουκρανία, διότι η Ουκρανία πρέπει να είναι αυτή που θα 
εκπροσωπήσει τα δικά της συμφέροντα και ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά γι'
αυτήν. Εν προκειμένω, ίσως θυμάστε ότι σε μια από τις δηλώσεις μου πριν από μια εβδομάδα, όταν
δέχθηκα μια ερώτηση, είπα ότι δεν έχουμε καμία προκατάληψη σχετικά με τις συνομιλίες με την 
Ουκρανία. Αμέσως μετά ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις δήλωσε ότι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη να διαπραγματευτεί η Ουκρανία με τη 
Ρωσική Ομοσπονδία σε αυτή τη φάση. Πρόκειται για ένα είδος φροϋδικού ολισθήματος, 
καθιστώντας σαφές ποιος καθοδηγεί ποιον και κατά πόσο οι Αμερικανοί «δεν αναγκάζουν» την 
Ουκρανία να κάνει κάτι συγκεκριμένο.

Ερώτηση: Τις τελευταίες εβδομάδες, οι εντάσεις έχουν αναζωπυρωθεί σχετικά με τη στρατιωτική 
και πολιτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, ιδίως με την πρόθεση της προέδρου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι να επισκεφθεί το «νησί». Έχετε συζητήσει την 
κατάσταση αυτή με τον Κινέζο ομόλογό σας; Υπάρχουν φόβοι στη Μόσχα ότι η τρέχουσα 



κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εχθροπραξίες; Ποια θέση θα λάβει η Μόσχα εάν η Κίνα 
αποφασίσει να διεξάγει στρατιωτική επιχείρηση στην Ταϊβάν;

Σεργκέι Λαβρόφ: Δεν το συζητάμε αυτό με τον Κινέζο ομόλογό μου. Η θέση της Ρωσίας σχετικά
με την ύπαρξη μόνο μιας Κίνας παραμένει αμετάβλητη. Οι ΗΠΑ περιοδικά λένε ότι 
επιβεβαιώνουν την ίδια πολιτική, αλλά στην πράξη, οι ενέργειές τους δεν συμφωνούν πάντα με
τα λόγια τους. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να υποστηρίξουμε την αρχή της εθνικής 
κυριαρχίας της Κίνας. Πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξουν προκλήσεις ικανές να επιδεινώσουν 
αυτή την κατάσταση.

Ερώτηση: Θα πρέπει οι χώρες του ΟΣΣ να εγκαταλείψουν το αμερικανικό νόμισμα;

Σεργκέι Λαβρόφ: Κάθε χώρα του ΟΣΣ θα πρέπει να αποφασίσει μόνη της πόσο άνετα αισθάνεται 
να βασίζεται πλέον στο δολάριο ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη την απόλυτη αναξιοπιστία του 
νομίσματος αυτού, έως και την πιθανή κατάχρηση. Οι ΗΠΑ το έχουν εκμεταλλευτεί αυτό πολλές 
φορές σε σχέση με ορισμένα κράτη. Είμαι πεπεισμένος ότι οι χώρες της ΟΣΣ έχουν τις δικές 
τους δεξαμενές σκέψης που, όταν αξιολογούν την κατάσταση, θα βγάλουν συμπεράσματα και 
θα λάβουν πρακτικά μέτρα με βάση την επίγνωση των δικών τους συμφερόντων. Το γεγονός 
ότι έχουμε σήμερα συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη για τους αρχηγούς κρατών για τη 
σταδιακή αύξηση του ποσοστού των εθνικών νομισμάτων στους αμοιβαίους διακανονισμούς 
είναι ενδεικτικό της κατεύθυνσης προς την οποία κατευθύνεται η διαδικασία σκέψης μας.

Ερώτηση: Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από την υπογραφή του Χάρτη του ΟΣΣ και 15 χρόνια
από την υπογραφή της Συνθήκης Μακροχρόνιας Γειτονίας, Φιλίας και Συνεργασίας. Ποιος είναι ο 
ρόλος που διαδραματίζει ο ΟΣΣ σε μια τόσο δύσκολη εποχή;

Σεργκέι Λαβρόφ: Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να ειπωθούν εδώ. Ο ΟΣΣ είναι ένας 
από εκείνους τους οργανισμούς που αντιστέκονται στις προσπάθειες επιβολής ενός μονοπολικού 
κόσμου και υπέρ μιας προσέγγισης που έχει τις ρίζες της στην πολυπολικότητα, την πολυμέρεια και
τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των ίσων 
δικαιωμάτων των κυρίαρχων κρατών. 

Ο ΟΣΣ δεν χωρίζεται σε ηγέτες και ακολούθους. Δεν είναι όπως το ΝΑΤΟ, όπου οι ΗΠΑ και οι 
στενότεροι σύμμαχοί τους απλώς επιβάλλουν μια απόφαση στα άλλα μέλη της συμμαχίας. Ούτε 
μοιάζει με την ΕΕ, όπου γινόμαστε μάρτυρες κυρίαρχων εθνών που αναγκάζονται είτε να 
σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό φυσικό αέριο είτε να σταματήσουν να το χρησιμοποιούν, 
αγνοώντας πλήρως τα εθνικά σχέδια ή συμφέροντα των χωρών.

Ο ΟΣΣ εκτιμά την αρχή της συναίνεση των χωρών που τον αποτελούν και τον Χάρτη του, ο οποίος 
περιλαμβάνει τη δέσμευση να γίνονται σεβαστά τα συμφέροντα των κρατών μελών, να 
αποφεύγονται α μη φιλικά βήματα και να ενεργούν με στόχο την εξεύρεση κοινού εδάφους για 
συνενοηση και συνεργασία. Πρόκειται για έναν εντελώς διαφορετικό οργανισμό.

Άλλα μπλοκ στην Ευρασία, για παράδειγμα τα BRICS και η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση
(ΕΑΟΕ), διέπονται από τις ίδιες αρχές. Πιστεύω ότι αποτελούν δύο καλά παραδείγματα 
αντιμετώπισης διεθνών ζητημάτων και οικοδόμησης περιφερειακών ενώσεων και 
συνεργασίας σε μια σημαντική ήπειρο όπως είναι η Ευρασία.

Ο ΟΣΣ επεκτείνει τη συνεργασία με την Οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας (ΟΣΣΑ) 
και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ). Οι γραμματείες αυτών των δομών έχουν 
υπογράψει μνημόνια συνεργασίας. Μόλις σήμερα συζητήσαμε πώς η εναρμόνιση των προσπαθειών



του ΟΣΣ, της ΚΑΚ και του ΟΣΣΑ είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να κινητοποιηθούν κοινές
δυνάμεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών και του 
οργανωμένου εγκλήματος. Ο ΟΣΣ επιδιώκει επίσης να συνεργαστεί στενότερα με έναν τόσο 
σημαντικό οργανισμό όπως η ASEAN. Μαζί, όλο αυτό το έργο συμβάλλει στην οικοδόμηση της 
ευρύτερης ευρασιατικής εταιρικής σχέσης για την οποία έχει επανειλημμένα μιλήσει ο Πρόεδρος 
Πούτιν. Πιστεύουμε ότι θα ωφελήσει ολόκληρο τον πληθυσμό της Ευρασιατικής ηπείρου.

Ερώτηση: Η Ρωσία εργάζεται για την αύξηση του ποσοστού των πληρωμών σε ρούβλια σε μια 
προσπάθεια να αντικαταστήσει το δολάριο στην περιοχή. Το θέμα αυτό ήταν στην ημερήσια 
διάταξη της υπουργικής συνάντησης του ΟΣΣ; Ποιες χώρες μέλη του SCO υποστηρίζουν τη Ρωσία 
σε αυτό;   

Σεργκέι Λαβρόφ: Ανέφερα ήδη ότι μία από τις αποφάσεις που εγκρίναμε σήμερα ήταν να 
εγκρίνουμε ένα σχέδιο οδικού χάρτη για να προχωρήσουμε προς τη χρήση περισσότερων εθνικών 
νομισμάτων στο αμοιβαίο εμπόριο. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα πολύ συγκεκριμένο και πολύ 
πρακτικό βήμα. 

Ερώτηση: Τι πιστεύετε για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και 
πότε αυτή θα λήξει;

Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά το Αφγανιστάν: Πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα η Ρωσία να αναγνωρίσει
την κυβέρνηση του Αφγανιστάν λόγω της πολιορκίας που έχουν οργανώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες 
στην κυβέρνηση των Ταλιμπάν; Ποια είναι η γνώμη σας;  

Σεργκέι Λαβρόφ: Είστε από το Al Jazeera. Σχετικά με την Ουκρανία, είμαι βέβαιος ότι το Al 
Jazeera ήταν παρόν στο Κάιρο όταν μίλησα για το θέμα του Αραβικού Συνδέσμου. Αν ρωτήσετε 
τον ανταποκριτή σας στο Κάιρο, θα σας δώσει την πλήρη εικόνα. Θα μου έπαιρνε αρκετό χρόνο για
να επαναλάβω αυτό που έχω δηλώσει επανειλημμένα σε όλες τις πρόσφατες συνεντεύξεις μου. 

Το κυριότερο είναι ότι επιλύουμε το ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας. Απειλές για την ασφάλειά μας έχουν δημιουργηθεί σταθερά κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών. Όλες οι προτάσεις μας για την εξάλειψη αυτών των 
απειλών στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού των συμφερόντων ασφαλείας αγνοήθηκαν με 
απόλυτη κατηγορηματικότητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
ΝΑΤΟ, το οποίο επεκτάθηκε πέντε φορές προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, παρά τις υποσχέσεις 
ότι αυτό ουδέποτε θα γινόταν.

Όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία, απαγόρευσαν τα πάντα που σχετίζονται με τη 
Ρωσία: τη γλώσσα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν το Al 
Jazeera εξέπεμπε στα ρωσικά, θα σας είχαν απαγορεύσει, όπως ξέρετε. Φανταστείτε ότι, για 
παράδειγμα, στο Βέλγιο να απαγορευθεί η γαλλική γλώσσα - είναι απολύτως αδιανόητο- ή τα 
αγγλικά στην Ιρλανδία ή τα σουηδικά στη Φινλανδία, αλλά όταν απαγορεύτηκε η ρωσική 
γλώσσα στην Ουκρανία και όταν η ουκρανική κυβέρνηση άρχισε να καλλιεργεί τη 
νεοναζιστική θεωρία και πρακτικές, η Δύση όχι μόνο δεν προσπάθησε να αποθαρρύνει αυτή 
τη συμπεριφορά, αλλά απεναντίας την ενθάρρυνε και επικρότησε την Ουκρανία ως φάρο 
δημοκρατίας, γέμισε τη χώρα με όπλα, σχεδιάζοντας να κατασκευάσει ναυτικές βάσεις στη 
χώρα. Το έκαναν αυτό ωμά και ανοιχτά για να «ανασχέσουν» - όπως λένε -  τη Ρωσική 
Ομοσπονδία. Τους προειδοποιούσαμε εδώ και 10 χρόνια - όπως σας είπα - ότι αυτό ήταν 
απολύτως απαράδεκτο. Η Δύση το αγνόησε πλήρως.



Πιστεύω ότι έχετε επίσης καλύψει τα γεγονότα στο Ιράκ, τη Λιβύη και τη Συρία, όταν οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, χωρίς να εξηγήσουν τίποτα σε κανέναν, ανακοίνωσαν ότι χώρες που απείχαν 10.000 
χιλιόμετρα από τις αμερικανικές ακτές αποτελούσαν απειλή για τα βασικά αμερικανικά 
συμφέροντα και άρχισαν να βομβαρδίζουν τη Μοσούλη και τη Ράκα, ισοπεδώνοντάς τες και 
σκοτώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους. Τότε σε όλα αυτά δεν υπήρξε καμία κατακραυγή, κάτι
που κατά τη γνώμη μου αποτελεί εκδήλωση ρατσισμού.

Αν η κατάσταση στο Αφγανιστάν, όπου βομβαρδίζονταν από αέρος γαμήλιες τελετές, και η 
κατάσταση στο Ιράκ και τη Λιβύη, όπου καταλύθηκε η κρατική της υπόσταση, με πολλές 
ανθρώπινες ζωές να χάνονται - αν αυτό το δέχτηκε με ευκολία η ίδια ομάδα χωρών, που τώρα κάνει
θόρυβο για την Ουκρανία, τότε δεν μπορώ παρά να συμπεράνω ότι για τη Δύση οι ζωές των 
Αφγανών ή των Αράβων δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Αυτό είναι θλιβερό. Αυτά τα διπλά 
πρότυπα και αυτά τα ρατσιστικά ένστικτα - αποικιοκρατικά ένστικτα - θα πρέπει να σταματήσουν 
επιτέλους μια για πάντα. 

Όσον αφορά το Αφγανιστάν, συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση του Αφγανιστάν και το 
αναγνωρίζουμε ως μια πραγματικότητα στην πράξη, επί του πεδίου. Έχουμε την πρεσβεία μας, η 
οποία δεν έφυγε ποτέ από την Καμπούλ. Αλλά η κυβέρνηση του Αφγανιστάν, για να αναγνωριστεί 
νομικά, πρέπει να τηρήσει αυτά που διακήρυξε όταν ανέλαβε την εξουσία, δηλαδή ότι θα 
δημιουργήσει μια κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς - όχι μόνο από εθνοτική άποψη αλλά και από 
πολιτική άποψη, ότι θα εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 
της διακίνησης ναρκωτικών και, φυσικά, θα πρέπει να διασφαλίσει τα βασικά δικαιώματα όλων 
των πολιτών του Αφγανιστάν.


