
Ο Κινέζος ΥΠΕΞ, Γουάνγκ Γι, έθεσε τέσσερα σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την πολιτική 
των ΗΠΑ έναντι της Κίνας.

Στις 22 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, ο σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας και υπουργός 
Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, πραγματοποίησε κεντρική ομιλία για τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ στην έδρα 
της Asia Society στη Νέα Υόρκη.

Ο Γουάνγκ Γι δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια, οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ βρίσκονται στο 
χαμηλότερο επίπεδο από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων. Η πραγματικότητα της 
αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο χωρών έχει διαμορφωθεί προς το χειρότερο, η ιστορία της 
αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας έχει διαστρεβλωθεί και οι δίαυλοι διαλόγου και επικοινωνίας 
έχουν μπλοκαριστεί. Η πραγματικότητα της αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο χωρών έχει αγνοηθεί,
η ιστορία της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας έχει διαστρεβλωθεί και οι δίαυλοι διαλόγου και 
επικοινωνίας έχουν μπλοκαριστεί. Το μέλλον επιφυλάσσει τεράστιες μεταβλητές. Η σημασία των 
Σινο-Αμερικανικών σχέσεων έχει ξεπεράσει προ πολλού τις διμερείς σχέσεις και επηρεάζει 
ολόκληρο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, οι αρχηγοί κρατών των δύο χωρών πιστεύουν ότι οι Σινο-
Αμερικανικές σχέσεις μπορούν μόνο να βελτιωθούν και όχι να διακοπούν. Και οι δύο πιστεύουν ότι
η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να συγκρούονται και να έρχονται σε αντιπαράθεση 
μεταξύ τους.

Δυστυχώς, η αμερικανική πλευρά δεν έχει μεταφράσει την πολιτική βούληση των ηγετών της για τη
σταθεροποίηση των διμερών σχέσεων σε μια λογική πολιτική. Ο κινεζικός λαός και οι λαοί πολλών 
άλλων χωρών θα θέσουν φυσικά στην αμερικανική πλευρά τα ακόλουθα ερωτήματα:

- Οι ΗΠΑ επινόησαν ένα αδικαιολόγητο αφήγημα «δημοκρατία εναντίον αυταρχισμού», δείχνοντας
με το δάχτυλο το πολιτικό σύστημα, την αναπτυξιακή πορεία και το κυβερνών κόμμα της Κίνας. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, πώς μπορεί να τηρηθεί η δέσμευση να μην επιδιωχθεί η αλλαγή του 
κινεζικού συστήματος;

- Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν την Κίνα ως τον «σημαντικότερο αντίπαλο» και «την πιο σοβαρή 
μακροπρόθεσμη πρόκληση» και εφαρμόζουν μια πολιτική ολόπλευρης «ανάσχεσης». Υπό αυτές 
τις συνθήκες, πώς μπορεί να αποφευχθεί ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος;

- Παρά την έντονη αντίθεση της Κίνας, οι ΗΠΑ επέμειναν να επιτρέψουν στην Πρόεδρο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων να επισκεφθεί ξανά την Ταϊβάν μετά από 25 χρόνια. Σήμερα 
συνεχίζονται επαναλαμβανόμενες επίσημες ανταλλαγές, συνεχής βελτίωση των ουσιαστικών 
σχέσεων και επανειλημμένες πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, ακόμη και επιθετικών όπλων. 
Πρόσφατα, η λεγόμενη «Πράξη για την πολιτική της Ταϊβάν» αναθεωρείται. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, πώς μπορούν οι ΗΠΑ να τηρήσουν τη σημαντική δήλωση της μη υποστήριξης της 
«ανεξαρτησίας της Ταϊβάν;»

- Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τον εμπορικό τους πόλεμο εναντίον της Κίνας. Παρά το 
γεγονός ότι έχει κριθεί από τον ΠΟΕ ότι οι ΗΠΑ παραβιάζουν τους κανονισμούς του, αυτές 
επιμένουν στην επιβολή υψηλών δασμών σε περίπου 360 δισεκατομμύρια δολάρια κινεζικών 
προϊόντων που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα, ο κατάλογος των μονομερών 
κυρώσεων σε κινεζικές εταιρείες γίνεται όλο και μεγαλύτερος. Υπό αυτές τις συνθήκες, πώς θα 
διατηρηθεί η σταθερότητα των βιομηχανικών αλυσίδων και των αλυσίδων εφοδιασμού 
Κίνας-ΗΠΑ, αλλά επίσης και παγκοσμίως;

Ο Γουάνγκ Γι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ προκαλούν ατελείωτες προκλήσεις σε θέματα που αφορούν τα 
βασικά συμφέροντα και τα αναπτυξιακά δικαιώματα της Κίνας, αλλά ισχυρίζονται επίσης ότι 



διατηρούν σταθερές σχέσεις και αποφεύγουν συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, οι οποίες είναι 
αντιφατικές τόσο στη λογική όσο και στην πραγματικότητα. 
Πού βρίσκεται το σημείο εμπλοκής; 
Βασικά, είναι η παρεξήγηση της αμερικανικής πλευράς όσον αφορά την Κίνα, τον κόσμο και τον 
ίδιο τον εαυτό της. Αν οι ΗΠΑ χειρίζονται τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ με τη νοοτροπία του 
παιχνιδιού μηδενικού αθροίσματος και αν συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την αντίληψη περί 
«πολιτικής ορθότητας» για να παραπλανήσουν την Κίνα σχετικά με τη πολιτική τους όχι μόνο 
θα αποτύχουν να λύσουν τα δικά τους προβλήματα, αλλά θα οδηγήσουν τελικά τις σχέσεις 
Κίνας-ΗΠΑ σε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Θέλουμε να τονίσουμε έντονα ότι, ήρθε η 
ώρα να προβληματιστούμε σοβαρά και να επανέλθουμε στο σωστό δρόμο.


