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 Reports  گزارشھا

  
   حميد علوی:رگردانب

  ٢٠٢٢ جوالی ١٣

 . شطرنج نيستندۀی مھرئکشورھای آسيا: چين

 
  .ی نبايد به عنوان پياده استفاده کردئاز کشورھای آسيا: وانگ يی، وزير امور خارجه چين

 

گفت که ) آسه آن( انجمن کشورھای جنوب شرق آسيا ۀ چين در سخنرانی خود در دبيرخانۀوانگ يی، وزير امور خارج

منطقه بايد در  ۀآيند.  قدرت ھای بزرگ محافظت کند خود در برابر محاسبات ژئوپليتيکآسيای جنوب شرقی بايد از

  .دستان شما باشد

 وانگ يی، وزير امور خارجه چين روز دوشنبه در سخنرانی در دبيرخانه انجمن کشورھای جنوب شرق آسيا

(ASEAN)   پياده در «در جاکارتا، پايتخت اندونزی، گفت که کشورھای جنوب شرق آسيا بايد از استفاده به عنوان

 .بسياری از کشورھای منطقه تحت فشار ھستند تا طرفی را بگيرند. خودداری کنند» قابت ھای قدرت ھای بزرگر

  :وانگ در سخنرانی خود توضيح داد

 و قانون جنگل، از استفاده به عنوان مھره در رقابت ھای قدرت ھای نطقه در برابر محاسبات ژئوپليتيکما بايد از اين م

  ». منطقه ما بايد در دستان خودمان باشدۀآيند… فظت کنيمبزرگ و از زور محا

ھای بزرگ   بين قدرت اصطکاک ژئوپليتيکۀھاست که منطق ژيک خود مدتيستراتآسيای جنوب شرقی به دليل اھميت 

 .بوده است و کشورھای منطقه اکنون نگران ھستند که به قلب رقابت اياالت متحده و چين کشيده شوند

 . چين جنوبی را به عنوان قلمرو مستقل خود می داندبحيرۀ ًواقعيت تشديد می شود که چين تقريبا تمام ھا با اين نجشت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 با برخی از کشورھای آسه آن می شود که اين نجشاين امر باعث ايجاد ت.  به نقشه ھای تاريخی متکی استيجينگب

  .ادعاھا را با قوانين بين المللی ناسازگار می دانند

 ديپلماسی شديد ۀ در بالی و در بحبوح٢٠ گروه ۀ وزرای خارججالسا چند روز پس از شرکت در سخنرانی وانگ تنھا

  .چينی که وی را در ھفته ھای اخير به يک سری سفرھای دولتی به منطقه سوق داده است، بيان شد

 ساعته داشت و ۵ اياالت متحده ديداری ۀ، وانگ با آنتونی بلينکن، وزير امور خارج٢٠ اجالس سران گروه ۀدر حاشي

  .توصيف کردند» صادقانه«بر و خود را از ماه اکتیھر دو اولين ديدارھای رو در رو

 ايجاد قوانينی برای تعامالت مثبت و حمايت از ۀوانگ روز دوشنبه گفت که او به بلينکن گفت که دو طرف بايد دربار

  .ی در آسيا و اقيانوسيه با ھم بحث کنندئمنطقه گرا

ی، و ئ عناصر اصلی حمايت از مرکزيت آسه آن، حمايت از چارچوب موجود برای ھمکاری منطقه«: دوانگ توضيح دا

اقيانوسيه به جای ھدف قرار دادن طرف مقابل حمله کردن يا مھار - احترام به حقوق و منافع مشروع يکديگر در آسيا

  » .کردن ھستند

ی نادرست که برخی کشورھا را مستثنی ئ اری منطقهھمک«وانگ ھمچنين از کشورھای آسه آن خواست تا در برابر 

  .ھای امنيتی و تجاری به رھبری اياالت متحده که چين عضو آن نيست ای است به بلوک مقاومت کنند، که نشانه» کند می

ھای مجازی بين شی جين پينگ، رئيس جمھور چين و جو حبت ص آمادگی برای ۀديدار وانگ و بلينکن در بحبوح

  . جمھور اياالت متحده صورت گرفتبايدن، رئيس

سای سازمان ھای دفاعی، مالی و امنيتی دو کشور از ماه گذشته مذاکرات ؤپس از وقفه ای طوالنی در بحران کرونا، ر

 .ديگر از سر گرفته اند خود را با يک

 

 
 


