روﺳـﯿﻪ درﺑـﺎره ﻋـﻮاﻗﺐ اﻗـﺪاﻣﺎت
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺸﺪار داد
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاﺷﯽ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن در ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻔﻠﯿﺲ در ﻃﺮحﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻧﺎﺗﻮ ﻋﻠﯿﻪ
روﺳﯿﻪ را ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﻋﺎدیﺳﺎزی رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﯿﺪ.
“ﮔﺮﯾﮕﻮری ﮐﺎراﺳﯿﻦ” ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ روﺳﯿﻪ در
ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ:
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ »اﯾﺰوﺳﺘﯿﺎ« اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎی
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻔﻠﯿﺲ در ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻋﺎدی ﺳﺎزی رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از
ﺳﺎل  ۲۰۱۲آﻏﺎز ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻔﻠﯿﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻮ را
آﻏﺎز ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎی ﮔﺮﺟﯽ ﺧﻮد ﻫﺸﺪار دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی
ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای روﻧﺪ ﻋﺎدیﺳﺎزی رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ۲۰۱۲
آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در رواﺑﻂ
روﺳﯿﻪ و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑﺎن ﻟﻐﻮ رژﯾﻢ روادﯾﺪی ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ
ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ دﺷﻮاری در ﻋﺮﺻﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده
ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵رژﯾﻢ روادﯾﺪی ﺑﯿﻦ روﺳﯿﻪ و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺪ و اﻣﺮوزه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ
آﻣﺪ و رﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ روﺳﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد
از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﯽﯾﻒ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ اوﮐﺮاﯾﻦ و روﺳﯿﻪ ،اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ از آن ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﺶ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺳﺎل ۲۰۱۹در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ “ﭘﯿﺘﺮ ﭘﺮوﺷﻨﮑﻮ” رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اوﮐﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ و دﻓﺎع اﯾﻦ ﮐﺸﻮر درﺑﺎره ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ و وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﺗﻤﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن از اول آورﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮐﺎراﺳﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﯽﯾﻒ ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد
ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﻪ از روﺳﯿﻪ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رواﺑﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﯿﻬﻨﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﯿﻦ دو ﻣﻠﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ و روﺳﯿﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد«.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦ اوﮐﺮاﯾﻦ
و روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل ۱۹۹۷اﻣﻀﺎء ﺷﺪه و در ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در
ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .زﻣﺎن آن  ۱۰ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

