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Χθες, πραγματοποιήσαμε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και της ASEAN. 
Πρόκειται για ένα ετήσιο γεγονός. Εξετάσαμε την εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στη
σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ASEAN το φθινόπωρο του 2021, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω 
τηλεδιάσκεψης. Η σύνοδος κορυφής ενέκρινε ένα σημαντικό έγγραφο - το ολοκληρωμένο 
σχέδιο δράσης (CPA) για την εφαρμογή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης της Ένωσης των 
Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (2021-2025).

Όλοι οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν την επιθυμία τους να εργαστούν στους τομείς που ορίζονται 
στο έγγραφο αυτό, συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου μεταξύ των συμβουλίων ασφαλείας για 
την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή, την καταπολέμηση των τρομοκρατικών 
δραστηριοτήτων, της διακίνησης ναρκωτικών και τη διαφύλαξη της διεθνούς ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Πρόκειται για σημαντικούς τομείς της στρατιωτικοπολιτικής μας συνεργασίας.

Εκφράσαμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι οι πρώτες ναυτικές ασκήσεις Ρωσίας-
ASEAN πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2021 στα ύδατα της Ινδονησίας. Ήταν επιτυχείς 
και έτυχαν καλής υποδοχής στις ενδιαφερόμενες χώρες.

Επισημάναμε ότι τα ετήσια μαθήματα αναβάθμισης αξιωματικών σχετικών ειδικοτήτων, που 
διεξάγονται από το ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας, 
διαδραματίζουν χρήσιμο ρόλο στην ενίσχυση του δυναμικού των χωρών της ASEAN στην 
αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και απειλών. Επισημάνθηκε επίσης ότι, παρά την πανδημία, το 
εμπόριο Ρωσίας-ASEAN κατέγραψε σημαντική αύξηση το 2021 και ξεπέρασε τα 20 
δισεκατομμύρια δολάρια. Φυσικά, αυτό δεν είναι καθόλου κοντά στο όριο.

Υπάρχουν τομείς για περαιτέρω επεξεργασία, χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και μεγαλύτερη χρήση 
των εθνικών νομισμάτων στις αμοιβαίες συναλλαγές, για να αναφέρουμε μερικούς. Μιλήσαμε 
επίσης για τις καλές προοπτικές που ανοίγονται στην ψηφιακή οικονομία, την υγειονομική 
περίθαλψη, τη σύγχρονη τεχνολογία, τη βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας και την εξερεύνηση του 
διαστήματος. Η Ρωσία έχει διμερή προγράμματα με πολλές χώρες της ASEAN σε αυτούς τους 
τομείς. Όλοι οι συμμετέχοντες ενδιαφέρονται να αναπτύξουν διαλόγους σε αυτούς τους τομείς με 
σκοπό την πρακτική συνεργασία και σε επίπεδο ASEASN 10.

Το 2022 ανακηρύχθηκε έτος επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας Ρωσίας - ASEAN. Αυτό 
δείχνει ξεκάθαρα πώς υλοποιούνται οι πρωτοβουλίες μας. Στη συνάντησή μας, εγκρίναμε ένα 
σχέδιο για την ανάπτυξη του τουρισμού μεταξύ Ρωσίας και ASEAN έως το 2024, καθώς και ένα 
σχέδιο εργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης έως το 2026. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για την 
ανάπτυξη της εταιρικής μας σχέσης με την Ένωση είναι η εστίαση των δέκα χωρών στην επέκταση 
των επαφών με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης και με την Ευρασιατική Οικονομική 
Ένωση.

Θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε τον διάλογο της ASEAN στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού 
Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Η συνάντηση του Ιουνίου με αυτή τη μορφή έτυχε θετικής 
ανταπόκρισης. Τον Σεπτέμβριο, αρκετές χώρες της ASEAN σχεδιάζουν να συμμετάσχουν στο 
Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, καθώς και στο 2ο Διεθνές Φόρουμ για τη 
Προστασία της Τίγρης (η ρωσική αυτή πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής).



Εκτός από τη συνάντηση Ρωσίας-ASEAN, πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση σε υπουργικό επίπεδο
που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο πλαίσιο των Συνόδων Κορυφής της Ανατολικής Ασίας. Η 
συζήτηση δεν θα μπορούσε παρά να θίξει τις τρέχουσες, αρκετά σοβαρές γεωπολιτικές 
διεργασίες στην περιοχή, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την ASEAN-κεντρική αρχιτεκτονική
συνεργασίας που οικοδομείται εδώ και χρόνια και η οποία περιλαμβάνει τις συναντήσεις της 
ASEAN με τους εταίρους, όπως ο μηχανισμός των Συνόδων Κορυφής της Ανατολικής Ασίας, 
το Περιφερειακό Φόρουμ της ASEAN για την ασφάλεια (επίσης με πρωτοβουλία των κρατών 
μελών της ASEAN) και τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της ASEAN με τους επικεφαλής
των στρατιωτικών υπηρεσιών των χωρών εταίρων.

Αυτά τα ανοικτά σχήματα που λειτουργούν με βάση τη συναίνεση και τον αμοιβαίο σεβασμό 
απειλούνται από τις δραστηριότητες των ΗΠΑ και των στενότερων συμμάχων τους που 
αποσκοπούν στη δημιουργία δομών στενών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών και 
πολιτικών, όπως η συμμαχία AUKUS (Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ). Υπάρχει η τάση 
να χρησιμοποιηθεί αυτό το μπλοκ για την προώθηση των συμφερόντων του ΝΑΤΟ στην 
περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν το κρύβουν αυτό: στη σύνοδο κορυφής 
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στη Μαδρίτη, το ΝΑΤΟ 
διακήρυξε την παγκόσμια ευθύνη του στον τομέα της ασφάλειας και προώθησε το αδιαίρετο 
της ασφάλειας της ευρωατλαντικής και της περιοχής του Ινδο-Ειρηνικού. Οι αναδυόμενες 
μιλιταριστικές διαθέσεις στη σημερινή Ιαπωνία χρησιμοποιούνται επίσης για τον σκοπό αυτό.
Η Ιαπωνία, όπως και η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, παρασύρονται σε δραστηριότητες που
σχετίζονται με την επέκταση της στρατιωτικής υποδομής του ΝΑΤΟ στην περιοχή και τη 
διαμόρφωση αλυσίδων εφοδιασμού για τις ανάγκες των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της 
συμμαχίας.

Εκτός από τα στρατιωτικοπολιτικά ζητήματα, οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους προσπαθούν 
να μεταφέρουν πολλά άλλα ζητήματα στην περιοχή πέρα από τα ανοικτά σχήματα που 
σχετίζονται με την ASEAN. Αναφέρομαι στη δημιουργία «κλειστών λεσχών» για τη συζήτηση 
της ναυτικής ασφάλειας, παρόλο που η ASEAN το συζητά εδώ και καιρό με τη δική της 
μορφή. Παράλληλα, δημιουργούνται δομές περιορισμένου σχήματος για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, στις οποίες οι συζητήσεις επικαλύπτονται από τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σε 
καθολικές πλατφόρμες της ASEAN.

Πρόσφατα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαινίασαν έναν νέο οργανισμό - το Οικονομικό Πλαίσιο Ινδο-
Ειρηνικού, το οποίο αποτελεί προφανή εναλλακτική λύση στην Περιφερειακή Συνολική 
Οικονομική Εταιρική Σχέση που ξεκίνησε από την ASEAN. Οι ΗΠΑ έχουν προσκαλέσει μόνο επτά
από τα δέκα μέλη της ASEAN να συμμετάσχουν. Η προσέγγιση αυτή παραπέμπει σε αποκλεισμούς
και όχι σε συμμετοχή. Οι χώρες που προσκαλούνται σε αυτές τις ενώσεις είναι εκείνες που δεν θα 
δημιουργήσουν πολλά προβλήματα ή δεν θα τονίσουν τις απόψεις τους - θα συμφωνήσουν με τη 
θέση μιας χώρας που λαμβάνει αυτές τις «υπεύθυνες αποφάσεις» σχεδόν μόνη της.

Περιγράψαμε την εκτίμησή μας για το τι συμβαίνει. Χωρίς καμία πολιτικοποίηση τονίσαμε τη 
σημασία της πρακτικής συνεργασίας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των 
κινδύνων της πανδημίας. Αυτή η απειλή δεν πρόκειται να εξαφανιστεί σύντομα. Ακόμη και αν 
διαχειριστούμε την εξάπλωση του κορονοϊού, θα εμφανιστούν νέες πανδημίες. Όλοι συμφωνούν σε
αυτό. Η ρωσική πρωτοβουλία προτείνει τη συνεργασία για το θέμα αυτό στις Συνόδους Κορυφής 
της Ανατολικής Ασίας και απολαμβάνει ευρείας υποστήριξης από τις χώρες της περιοχής. Για να 
βοηθήσουμε την οικονομία να ανακάμψει μετά τους περιορισμούς που σχετίζονται με την 
πανδημία, προτείναμε τη χορήγηση ειδικών ενισχύσεων για τον τουρισμό. Προγραμματίζουμε τη 
διοργάνωση συνάντησης των επικεφαλής των τουριστικών οργανισμών των χωρών που 
συμμετέχουν στις Συνόδους Κορυφής της Ανατολικής Ασίας.



Το εθελοντικό κίνημα είναι μια ακόμη κατεύθυνση που αναπτύχθηκε ξεχωριστά λόγω της 
πανδημίας. Όλοι θυμούνται το εθελοντικό κίνημα στη Ρωσία. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συμβολή των 
εθελοντών και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στην υποστήριξη των γιατρών. Η 
πρότασή μας για τη δημιουργία ενός σχετικού περιφερειακού κινήματος έτυχε μεγάλου 
ενδιαφέροντος. Ελπίζω ότι θα δούμε την πρακτική εφαρμογή της. Συζητήσαμε μια σειρά άλλων 
πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και άλλων τομέων 
συνεργασίας.

Το κύριο σημείο είναι να κατανοήσουμε την τρέχουσα κατάσταση ως μια αντιπαράθεση μεταξύ 
καθολικών σχημάτων με επίκεντρο την ASEAN και των νέων ενώσεων που οι Ηνωμένες Πολιτείες 
προσπαθούν σκληρά να καθιερώσουν στην περιοχή ως εναλλακτική λύση στις καθολικές μεθόδους 
συζήτησης και λήψης αποφάσεων με βάση τη συναίνεση.

Ερώτηση: Ποιο πιστεύετε ότι είναι το κύριο αποτέλεσμα για τη Ρωσία μετά την επίσκεψή σας στη 
Μιανμάρ και την Καμπότζη; Μπορεί ο νοτιοανατολικός «άνεμος της αλλαγής» να χρησιμοποιηθεί 
από τη Ρωσία «για να βάλει πλώρη»;

Σεργκέι Λαβρόφ: Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί άνεμοι της Σιβηρίας και της Άπω Ανατολής. Οι 
«άνεμοι» εδώ στη περιοχή είναι πιο πιθανό να είναι ένα είδος θύελλας που θα είναι αρκετά 
άγρια στην πλατφόρμα της ASEAN.

Έχουμε επαναβεβαιώσει την πλήρη υποστήριξή μας όσον αφορά τη διατήρηση των αρχών που 
χρησιμοποιούνται από τα δέκα έθνη εδώ και δεκαετίες για την οικοδόμηση μορφών συνεργασίας 
και αλληλεπίδρασης που βασίζονται στην ισότητα, τον σεβασμό των συμφερόντων του άλλου και 
τη λήψη αποφάσεων αποκλειστικά με συναίνεση. Οι απόπειρες εισαγωγής προσεγγίσεων τύπου 
μπλοκ στην περιοχή υποβάλλουν αυτές τις αρχές σε σοβαρή δοκιμασία. Και μόνο το γεγονός 
της φετινής δημόσιας δήλωσης του ΝΑΤΟ για τις παγκόσμιες φιλοδοξίες του (όλοι το είχαν 
υποψιαστεί όμως και πριν) να έχει κυρίαρχο στρατιωτικοπολιτικό ρόλο στην περιοχή 
σηματοδοτεί μια σοβαρή ποιοτική αλλαγή της κατάστασης. Οι χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ασίας, οι οποίες παραδοσιακά απέχουν από αιφνιδιαστικές κινήσεις και αιχμηρές δηλώσεις, 
ανησυχούν τώρα σοβαρά για μια νέα αρένα αντιπαράθεσης που βρίσκεται στα σκαριά σε 
αυτήν εδώ τη περιοχή.

Σήμερα υπήρξαν αρκετές «εκκρηκτικές» δηλώσεις, κυρίως όσον αφορά τις εξελίξεις γύρω από το 
στενό της Ταϊβάν μετά την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων του 
αμερικανικού Κογκρέσου Νάνσι Πελόζι. Ακούσαμε αρκετά έντονες αντιδράσεις από τους 
Κινέζους εταίρους μας, τους οποίους υποστηρίζουμε. Σε απάντηση, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία 
δήλωσαν ότι αυτό δεν αφορά την ΛΔΚ και ότι η πολιτική που είχαν διακηρύξει για την 
υποστήριξη της αρχής της Μιας Κίνας δεν σημαίνει ότι απαιτείται η άδεια του Πεκίνου για 
την εν λόγω επίσκεψη στην Ταϊβάν. Πρόκειται για μια περίεργη λογική.

Και φυσικά, ήρθε στο προσκήνιο το θέμα της Ουκρανίας. Οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας και 
κάποιοι από τους στενότερους συμμάχους τους δεν είπαν τίποτα καινούργιο. Τους υπενθυμίσαμε 
πώς εξελίσσονταν τα πράγματα και πόσο διασπαστικό και προκλητικό ρόλο έπαιζαν εδώ και 
πολλά χρόνια οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, με στόχο να δημιουργήσουν μια κατάσταση κατά την 
οποία η ζωή στην Ουκρανία θα γινόταν αφόρητη για τους Ρώσους. Οτιδήποτε σχετίζεται με 
τη ρωσική γλώσσα, τη ρωσική εκπαίδευση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει απαγορευτεί
στην Ουκρανία, ενώ την ίδια στιγμή επιβάλλονται η ναζιστική θεωρία και πρακτικές . Το 
Κίεβο εκτροχίαζε την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ με την ανοχή της Ουάσιγκτον και



των Βρυξελλών. Η Ουκρανία πλημμύριζε με όπλα, είχαν σχέδια για την κατασκευή 
στρατιωτικών και ναυτικών βάσεων με στόχο την «ανάσχεση» της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ο Άντονι Μπλίνκεν επανέλαβε σήμερα το απόφθεγμα ότι η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία 
των κρατών είναι ιερή. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρθηκε για πρώτη φορά μετά από 
πολλά χρόνια στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ. Μέχρι πρόσφατα οι Αμερικανοί μιλούσαν 
αποκλειστικά για την τάξη που βασίζεται σε κανόνες και όχι για το διεθνές δίκαιο ή τις αρχές 
του Χάρτη του ΟΗΕ. Προφανώς, τώρα επικαλούνται τον Χάρτη του ΟΗΕ για να 
δικαιολογήσουν τις ανατρεπτικές ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι ΗΠΑ για να 
δημιουργήσουν απειλή για τη Ρωσία από το ουκρανικό έδαφος.

Θα είχε νόημα να μιλήσουν και πάλι γι' αυτό αναφέροντας νέα παραδείγματα όχι μόνο για τον 
εξοπλισμό της Ουκρανίας αλλά και για την άμεση συμμετοχή του αμερικανικού στρατού στη 
χρήση των οπλικών συστημάτων εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των αμάχων στο 
Ντονμπάς.

Είναι ζωτικής σημασίας για εμάς η περιοχή της ASEAN να παραμείνει ένας χώρος 
συνεργασίας. Θα υπερασπιστούμε σθεναρά τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίχθηκε η 
Ένωση για να οικοδομήσει τις συνιστώσες αυτής της ανοικτής και δίκαιης περιφερειακής 
αρχιτεκτονικής.

Ερώτηση: Χθες, ο Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα 
προσπαθήσει να σας στριμώξει (σ. μ. η αγγλική έκφραση είναι αυτολεξεί «να σας πιάσει από τις 
κουμπότρυπες») στο περιθώριο της ASEAN για μια συζήτηση σχετικά με την Μπρίτνεϊ Γκρίνερ και
την ανταλλαγή κρατουμένων. Κατάφερε ο Άντονι Μπλίνκεν να επικοινωνήσει μαζί σας; Είστε 
έτοιμος να συζητήσετε στο μέλλον μια ανταλλαγή κρατουμένων με τον Υπουργό Εξωτερικών των 
ΗΠΑ;
(σ. μ. βλέπε σχετική δημοσίευση με τίτλο «Λαβροφικό χιούμορ»)

Σεργκέι Λαβρόφ: Ο συντονιστής για τις στρατηγικές επικοινωνίες στο Συμβούλιο Εθνικής 
Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι μπορεί να ξέχασε να αναθέσει στον Άντονι Μπλίνκεν την εν 
λόγω αποστολή. Σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών ήταν ο αμέσως πλησιέστερα καθήμενος ως 
προς εμένα, στο τραπέζι της διάσκεψης. Δεν είδα κανένα ενδιαφέρον να με στριμώξει με τα 
κουμπιά. Όλα τα κουμπιά μου παραμένουν εκεί που αντιστοιχούν.

Είχα ήδη την ευκαιρία να εκφράσω τη γνώμη μου για το θέμα που αφορά τα άτομα που έχουν 
καταδικαστεί σε φυλάκιση στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένα ειδικό κανάλι που
οι πρόεδροι [των δύο χωρών] συμφώνησαν να δημιουργήσουν. Ανεξάρτητα από το τι λέγεται 
δημοσίως, το κανάλι παραμένει μια επιλογή. Εάν οι Αμερικανοί αποφασίσουν και πάλι να 
καταφύγουν στη δημόσια διπλωματία και να προβούν σε δηλώσεις δημοσιότητας σχετικά με 
τα βήματα που πρόκειται να λάβουν, είναι δική τους επιλογή - θα έλεγα μάλιστα ότι είναι δικό
τους πρόβλημα - διότι οι Αμερικανοί συχνά δεν τηρούν τις συμφωνίες για τη διεξαγωγή 
ήρεμης επαγγελματικής συνεργασίας όχι μόνο για αυτό το θέμα αλλά και για πολλά άλλα 
ζητήματα. Αυτό είναι όλο.

Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αυτό το θέμα, αλλά μόνο μέσω του διαύλου που συμφώνησαν ο 
Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. 

Ερώτηση: Στις 3 Αυγούστου 2022, τα στρατεύματα του Αζερμπαϊτζάν παραβίασαν την κατάπαυση
του πυρός στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ 
Πασινιάν μίλησε για την ανάγκη εξειδίκευσης των δραστηριοτήτων της ρωσικής ειρηνευτικής 



αποστολής με την υπογραφή ξεχωριστού μνημονίου ως συμπλήρωμα των υφιστάμενων τριμερών 
συμφωνιών. Ποια είναι η θέση της Ρωσίας σε αυτό το θέμα και μήπως σχεδιάζει η Ρωσία επαφές με
το Ερεβάν και το Μπακού προκειμένου να συζητήσουν το θέμα  αυτό σύντομα;

Σεργκέι Λαβρόφ: Είναι δύσκολο για μένα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Δεν είδαμε τις 
προτάσεις που θέλει να υποβάλει προς συζήτηση ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν 
στο πλαίσιο της ρωσικής ειρηνευτικής αποστολής στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Δεν θα άρχιζα να 
κάνω εικασίες τώρα.  Οποιοδήποτε μέρος των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν από τους 
προέδρους της Ρωσίας και του Αζερμπαϊτζάν και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας μπορεί να 
υποβάλει νέες πρωτοβουλίες που να συμπληρώνουν τις συμφωνίες. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε 
δει καμία.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών για την πυρηνική συμφωνία με 
το Ιράν στη Βιέννη; Τις προάλλες, ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ 
δήλωσε ότι ορισμένες μη φιλικές ενέργειες της Δύσης προς τη Ρωσία θα μπορούσαν να επηρεάσουν
τις παραμέτρους μιας μελλοντικής συμφωνίας για τη συμφωνία με το Ιράν. Θα μπορούσατε να 
εξηγήσετε ποια συγκεκριμένα προβλήματα μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
JCPOA;

Σεργκέι Λαβρόφ: Έχουμε ήδη μιλήσει για τις προοπτικές σύναψης συμφωνιών, όσον αφορά την 
επανάληψη του κοινού συνολικού σχεδίου δράσης σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η 
θέση μας είναι πολύ σαφής και ουδέποτε άλλαξε. Το έγγραφο θα πρέπει να επανέλθει 
αποκλειστικά στη μορφή με την οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: 
χωρίς «προσθήκες» ή «διαγραφές». Σήμερα παρατηρούμε ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν να 
μετατρέψουν ένα τροποποιημένο σχέδιο σε νέα συμφωνία, ενώ οι Ιρανοί επιμένουν να 
διατηρηθούν όλα όπως εγκρίθηκαν το 2015. Νομίζω ότι η θέση του Ιράν είναι απολύτως 
θεμιτή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρθηκαν από το σχέδιο που όλοι οι άλλοι, και οι ίδιοι οι 
Αμερικανοί, είχαν κάποτε εγκρίνει. Εφόσον η Ουάσινγκτον προσπάθησε να το καταστρέψει, 
τότε πρέπει να αποσύρει τη θέση της, επιστρέφοντας στις αρχικές συμφωνίες. Σήμερα το 
πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς.

Νομίζω ότι η θέση του Ιράν είναι απολύτως θεμιτή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρθηκαν από
το σχέδιο που όλοι οι άλλοι, και οι ίδιοι οι Αμερικανοί, είχαν κάποτε εγκρίνει. Εφόσον η 
Ουάσινγκτον προσπάθησε να το καταστρέψει, τότε πρέπει να αποσύρει τη θέση της, 
επιστρέφοντας στις αρχικές συμφωνίες. Τώρα το πρόβλημα είναι το εξής.

Ερώτηση: Η καθιερωμένη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο. Θα 
εκπροσωπηθεί η Ρωσία σε αυτήν; Ή μήπως οι δυτικές κυρώσεις θα δημιουργήσουν εμπόδιο στη 
συμμετοχή της ρωσικής αντιπροσωπείας;

Σεργκέι Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν μπορεί παρά να εκπροσωπείται στα Ηνωμένα Έθνη. Οι 
δυτικές χώρες δεν έχουν κανένα δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις για τέτοιου είδους 
θέματα. Όσον αφορά το επίπεδο της παρουσίας μας: αν θα είναι αντιπροσωπεία από τη 
Μόσχα ή αν οι Αμερικανοί «συνάδελφοί» μας θα καταφέρουν, στο πνεύμα της «λατρείας τους 
στην ελευθερία», να απαγορεύσουν την παρουσία της αντιπροσωπείας μας, αυτό θα το δείξει ο
χρόνος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως χώρα υποδοχής της έδρας του Οργανισμού, έχουν νομική υποχρέωση 
έναντι του ΟΗΕ και όλων των μελών του Οργανισμού: να κάνουν τα πάντα ώστε κάθε κράτος 
μέλος του ΟΗΕ να μπορεί να συμμετέχει κανονικά και με άνεση στις εργασίες όλων των 



οργάνων του Οργανισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφεύγουν την εκπλήρωση αυτής της 
υποχρέωσης.

Πρόσφατα έστειλα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος είναι 
υποχρεωμένος να επιζητεί αξιοπρεπή συμπεριφορά από τη χώρα υποδοχής της έδρας του 
Οργανισμού του οποίου προίσταται. Η συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και των 
Ηνωμένων Πολιτειών για τη χωροθέτηση της έδρας του ΟΗΕ προβλέπει ότι ο Γενικός 
Γραμματέας μπορεί να κινήσει διαδικασία διαιτησίας σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον 
παραβιάζει τις υποχρεώσεις της. Εδώ και αρκετά χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας για κάποιο 
λόγο δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Του υπενθυμίζουμε ότι έχει ένα 
τέτοιο δικαίωμα και δεν πρέπει απλώς να το «κρατάει στην τσέπη του». Πρέπει να το 
χρησιμοποιεί ενεργά. Αρχίσαμε να υπενθυμίζουμε αυτό το δικαίωμα όταν η κυβέρνηση 
Ομπάμα, κατά τις τελευταίες εβδομάδες της θητείας της στον Λευκό Οίκο, κατάσχεσε με 
τρόπο εγκληματικό, διπλωματική περιουσία της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων όπου βρισκόταν η Αποστολή μας στα Ηνωμένα Έθνη.

Ας ελπίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν ότι για τη δική τους υπόληψη στη 
διεθνή σκηνή, είναι σημαντικό να αποφεύγεται η εντύπωση ότι η Ουάσιγκτον φοβάται τις 
συνομιλίες, προσπαθώντας να μπλοκάρει τους διαύλους των διαφορών, των συζητήσεων και 
των διαπραγματεύσεων για χώρες των οποίων η θέση είναι αντίθετη με την αμερικανική. Η 
αλήθεια γεννιέται μέσα από τη διαφωνία.

Σήμερα έδωσα παραδείγματα που δείχνουν ότι οι Αμερικανοί δημιουργούν ενώσεις στην 
περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού (όπως την αποκαλούν), στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μόνο 
ομοϊδεάτες τους και κανείς δεν θα έχει αντίρρηση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέτοιοι 
σχηματισμοί είναι καταδικασμένοι στον μεγαλοϊδεατισμό τους και δεν έχουν καμία 
προοπτική, αφού δεν θα μπορέσουν να αντανακλούν όλο το φάσμα των απόψεων που 
υπάρχουν στην περιοχή.

Το ίδιο ισχύει και για τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν θέλουμε καμία χώρα-μέλος του ΟΗΕ να 
αντιμετωπίσει προβλήματα με την πλήρη συμμετοχή της στις δραστηριότητες του 
Οργανισμού.


