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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان از

  ٢٠١٧ جنوری ٢١
  

  اعتراض بيجينگ

   لفظی وزير خارجۀ جديد اياالت متحدۀتھاجم چين عليه خشمگينعکس العمل 

  

  "رکس تيلرسون"وزير خارجۀ اياالت متحدۀ امريکا : غادر پی آشوب و غو
Foto: Kevin Lamarque/Reuters 

  
 باعث اعتراض ،عليه چين"  رکس تيلرسون" خارجۀ اياالت متحدۀ امريکا نامزد جديد وزارت لفظی  اتتحريک

 خواست تا از جينگيباز در حضور سنات اياالت متحدۀ امريکا " تيلرسون. "خشمگين جمھوری خلق چين شده است
ه يشبه جزيرۀ کريم" الحاق " پيشروی چين با : وی گفت. خود داری بورزد جنوبی چين ۀريتصنعی بحجزاير ساختن 

ما مجبور خواھيم شد تا به چين يک  پيام واضح : "ه گفتتھديد نمود" تيلرسون. "توسط روسيه  قابل مقايسه است
 ايجادنه از نگاه . مطلق به کشور چين نيست" قانونی"از لحاظ طق چين مناطقی را غصب می کند، که آن منا" بفرستيم

آنھم بر باالی مناطقی و سلسله جزايری که جاپان ادعای  يک منطقۀ دفاعی ھوائی ادعای ساختگی و نه ھم ايرجز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ت معامال: "گفت" اکسون موبيل" آمر چندين سالۀ بزرگترين شرکت نفت و گاز"  تيلرسون" ". مالکيت آن را دارد
  .است" غيرقانونی

روياروئی  "  تيلرسون: "به روز جمعه ھشدار داد"  China Daily چينا ديلی"روز نامۀ دولتی انگليسی زبان چين 
ًکه روزنامۀ دولتی است و عمدتا برای " گلوبال تايمز"ھمچنان اخبار .  را ميان چين و امريکا ھدايت می کندیمخرب

. شدار داد ھوی ھر دو قدرتئخارجی گزارش می دھد، در سر مقالۀ خود از درگيری ھا و مناقشات ھسته خوانندگان 
می بزرگ و که وی می خواھد يک قدرت اتآنھم وقتی"ستراتيژی خود را بازنگری کند بھتر خواھد بود تا " تيلرسون"

 جنوب چين پالن ۀريعی را در بحينگ وستا موقعی که واشنگتن ج ."را مجبور به عقب نشينی از قلمرو خودش نمايد
اين نکته را ھر دو روزنامه . " احمقانه است.شقلمرو خود به منظور دور ساختن چين از نکند، تمام رويکرد ھای ديگر

و کابينۀ وی را نسبت " دونالد ترمپ" سياست واقعی رئيس جمھور آيندۀ امريکا تاھنوز زود است  که يادآوری می کنند
  . ودزد و يا ارزيابی نمبه چين حدس 

 ميان کشور ھای ھمسايه پيرامون جزاير حاشيۀ ارضیاز دھه ھاست که مناقشات " يونگی ولت"به گزارش خبر رسانی 
 زنکاکو "ايری مانندًاخيرا ميان جمھوری خلق چين، تايوان و جاپان منازعه بر سر جز.  جنوبی چين  وجود داردۀريبح

Senkaku " دياويو "و Diaoyu " کيلو متر ٢٠٠ًتقريبا اصلی  خشکۀ از قطعاتاين منطقۀ بدون سکنه . حاد شده است 
  . فاصله دارد" اوکيناوا" کليو متر از غرب ٣٠٠ازشمال شرق تايوان و 

يوان و ويتنام ھمچنان برونی، ماليزيا و فليپين وجود اميان چين، ت " Spratly اسپراتلی"ھمچنان مناقشات بر سر جزيرۀ
ی که خواسته اند تا منازعات را ئتالش ھای منطقه . را دارند يرا حاکميت بر اين جزی کدام از کشور ھا ادعادارد که ھر

  . شده استاخالل از طريق مذاکرات حل و فصل کنند، در گذشته ھا مکرر توسط مداخالت اياالت متحده امريکا 
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