
AFP: Η Κίνα δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την Τρίτη ότι η εδαφική 
ακεραιότητα της Ουκρανίας πρέπει να γίνει σεβαστή, αποφεύγοντας να καταδικάσει ρητά τη 
Ρωσία. Γιατί; Δεν θα στείλει άραγε, αυτό ένα λάθος μήνυμα στους αυτονομιστές σε άλλα μέρη του 
κόσμου, ειδικά στην περιοχή της Ταϊβάν;

Γουάνγκ Γουενμπίν: Επιτρέψτε μου καταρχάς να επαναλάβω τη συνεπή και ξεκάθαρη θέση της 
Κίνας σχετικά με το ζήτημα της Ουκρανίας. Πιστεύουμε ότι η κυριαρχία και η εδαφική 
ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές, ότι οι σκοποί και οι αρχές του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να τηρούνται, ότι οι νόμιμες ανησυχίες όλων των χωρών για την 
ασφάλεια τους πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και ότι πρέπει να υποστηρίζονται όλες 
οι προσπάθειες που συμβάλλουν στην ειρηνική διευθέτηση της κρίσης. Ως υπεύθυνη μεγάλη 
χώρα, η Κίνα έχει εξαρχής δεσμευτεί να προωθήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ποτέ δεν είμαστε 
θεατές και ποτέ δεν θα ρίξουμε λάδι στη φωτιά, πόσο μάλλον δεν θα εκμεταλλευτούμε την κρίση. 
Θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό της ειρήνης και θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε 
εποικοδομητικό ρόλο στην αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Όσον αφορά την ερώτησή σας, πρέπει να τονίσω ότι η Ταϊβάν αποτελεί αναφαίρετο τμήμα της 
κινεζικής επικράτειας και ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι καθαρά εσωτερική υπόθεση της 
Κίνας. Το ζήτημα της Ταϊβάν και το ζήτημα της Ουκρανίας είναι διαφορετικής φύσης και δεν 
συγκρίνονται καθόλου. Το μέλλον της Ταϊβάν μπορεί να αποφασιστεί μόνο από κοινού από όλους 
τους Κινέζους, συμπεριλαμβανομένων των συμπατριωτών μας στην Ταϊβάν.

Όποιος προσπαθεί να υπονοήσει τη συνάφεια του ζητήματος της Ουκρανίας με το ζήτημα της 
Ταϊβάν, κατευθύνεται πάντοτε από πολιτικούς υπολογισμούς. Ένας τέτοιος υπαινιγμός θα 
αποτελούσε παραβίαση της αρχής του σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας μιας χώρας και σοβαρή παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας. 
Όποιος ελπίζει να εκμεταλλευτεί το ζήτημα της Ουκρανίας και να βρει πρόσχημα για την 
«ανεξαρτησία της Ταϊβάν», δεν πρόκειται να καταλήξει πουθενά. 

Πάντως η στάση της Κίνας σε σχέση με τα δημοψηφίσματα για την ένταξη των απελευθερωμένων 
περιοχών στη Ρωσία, έχει προκαλέσει αρκετά ερωτηματικά τόσο στο εσωτερικό της Ρωσίας, 
όσο και γενικότερα. Δεν έλειψαν λοιπόν και οι σχετικές αμφισβητήσεις όσον αφορά την 
υποστήριξή της   στη Ρωσική Ομοσπονδία, με το προπαγανδιστικό μηχανισμό της Συλλογικής 
Δύσης να εκμεταλλεύεται στο έπακρο αυτή τη κατάσταση, προσπαθώντας να δημιουργήσει την 
εντύπωση ότι δήθεν κλονίζεται το αραγές Σινο-Ρωσικό μέτωπο.

***

Τα μυστικά της ανατολικής διπλωματίας. Η Κίνα δεν θα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος, αλλά θα παραμείνει φίλη της Ρωσίας

Αζάτ Ραχμάνοφ

Λίγες μόνο εβδομάδες απομένουν μέχρι την έναρξη του 20ου Συνεδρίου του ΚΚΚ, όπου θα 
ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για την Κίνα. Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών μίλησε στη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ. Από την ομιλία του μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την πιθανή 
αντίδραση του Πεκίνου στα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στις περιοχές Ντονμπάς, 
Χερσώνα και Ζαπορόζιε.

Ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου δεν υστέρησε σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες όσον 
αφορά την πολιτική αναταραχή: η πίεση προς την Κίνα εντάθηκε μετά την κλιμάκωση της έντασης 



στη στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία και τη συλλογική Δύση στο έδαφος της 
Ουκρανίας και τα δημοψηφίσματα για την ενσωμάτωση περιοχών που θεωρούνταν ουκρανικές από
το 1991 στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Για να κατανοήσουμε τη μεγάλη εικόνα, ας αναφερθούμε σε ορισμένες από τις θέσεις της 
ομιλίας του Wang Yi στον ΟΗΕ. Στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, ο υπουργός είπε ότι ζούμε 
σε μια περίοδο ταραχώδους αλλαγής, κατά την οποία ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια περίοδο 
ραγδαίων αλλαγών και ο ρυθμός των εξελίξεων απλώς επιταχύνεται. Αλλά σύμφωνα με τον Κινέζο 
εκπρόσωπο, πρόκειται επίσης για μια εποχή ελπίδας. Και σε μια εποχή που η πολυπολικότητα, η 
οικονομική παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση της κοινωνίας και οι πολιτισμικές διαφορές 
βαθαίνουν, οι δεσμοί μεταξύ των εθνών γίνονται όλο και πιο στενοί, οι προσδοκίες των εθνών 
για πρόοδο και συνεργασία γίνονται όλο και πιο ισχυρές. Εκφράζοντας τις απόψεις της 
ηγεσίας της χώρας του, ο Γουάνγκ Γι επεσήμανε ότι η πρόκληση πολέμων δι' αντιπροσώπων 
μπορεί εύκολα να γυρίσει μπούμερανγκ σε βάρος ολόκληρης της ανθρωπότητας και ότι η 
επιδίωξη μόνο της απόλυτης ασφάλειας του καθενός κράτους, θα υπονομεύσει αναπόφευκτα 
την παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα.

Αν συγκρίνουμε τα όσα είπε ο Γουάνγκ Γι με τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι 
Λαβρόφ, οι κοινές γραμμές μεταξύ των δύο χωρών είναι εμφανείς. Ως εκ τούτου, το τέχνασμα 
των Ουκρανών προπαγανδιστών να αναπαράγουν τη φωτογραφία του υπουργού Κουλέμπα να 
σφίγγει το χέρι του με τον Γουάνγκ Γι μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως αποτυχία. Ο εκπρόσωπος 
του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δεν είπε ούτε λέξη για την υποστήριξη της κυριαρχίας 
και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, όπως διαφημίζεται στις ιστοσελίδες του 
καθεστώτος του Κιέβου. Ο Γουάνγκ Γι εξέφρασε απλώς τη συνεπή και αμετακίνητη, πάγια, 
γενική θέση της Κίνας, λέγοντας ότι «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών 
πρέπει να γίνονται σεβαστές, οι στόχοι και οι αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει να 
γίνονται επίσης σεβαστοί, οι νόμιμες ανησυχίες όλων των μερών για την ασφάλεια πρέπει να 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και ότι πρέπει να υποστηρίζονται οι προσπάθειες για την ειρηνική 
επίλυση της κρίσης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η συνάντηση του Γουάνγκ Γι με τον Κουλέμπα καλύφθηκε από τα 
κινεζικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκε μόνο στο πλαίσιο μιας τακτικής συνάντησης 
εργασίας, κατά την οποία διατυπώθηκε για άλλη μια φορά η επίσημη θέση: η Κίνα καλεί όλες τις 
χώρες του κόσμου να επιλύουν τις διαφορές τους ειρηνικά, μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων.

Όπως επεσήμαναν ορισμένοι Κινέζοι σχολιαστές, η συνάντηση μεταξύ Κουλέμπα και Γουάνγκ Γι 
αποκαλύπτει τη σκιά των Αμερικανών συμβούλων που προσπαθούν να δώσουν την εντύπωση, 
έστω της επίφασης κάποιου είδους επίσημης προσέγγισης του Κιέβου με το Πεκίνο, η οποία, 
σύμφωνα με τις προθέσεις τους, θα πρέπει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να περιπλέξει τις σχέσεις
της Κίνας με τη Ρωσία. Αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση, στην οποία η Κίνα θα υποκύψει σε
τέτοιες διπλωματικές προκλήσεις και θα αλλάξει τη θέση της. Δεν υπάρχει αμφιθυμία στη 
διεθνή πολιτική της Κίνας, όπως ισχυρίζονται πολλοί, αλλά μια θέση ουδετερότητας, μη 
ανάμειξης και αναγνώρισης της εδαφικής ακεραιότητας των κυρίαρχων κρατών που είναι 
προς το συμφέρον της ίδιας της Κίνας.

Ως εκ τούτου, με το βλέμμα στο μέλλον, είναι ασφαλές να πούμε ότι η Κίνα δεν θα αναγνωρίσει 
τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στις περιοχές των Λαϊκών Δημοκρατιών του 
Ντονμπάς, της Ζαπορόζιε και της Χερσώνα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό θα προκαλέσει 
μεγάλο ενθουσιασμό στους Ουκρανούς προπαγανδιστές και δυσαρέσκεια σε μια μερίδα της 
Ρωσικής κοινωνίας. Για να αποφύγει κανείς την απογοήτευση από τις ενέργειες της φιλικής 
προς τη Ρωσία χώρας, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι η διεθνής αναγνώριση ή μη 



αναγνώριση δεν αποτελεί μόνιμη λύση. Ως εκ τούτου, ανάλογα με τις περιστάσεις, η θέση της 
Κίνας σχετικά με την αναγνώριση ή τη μη αναγνώριση ενός θέματος του διεθνούς δικαίου θα 
αλλάξει.

Το παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας δείχνει ξεκάθαρα ότι η αρχή της 
εθνικής και εδαφικής κυριαρχίας μπορεί να υπολειτουργήσει: οι ηγέτες των δημοκρατιών 
αποφάσισαν να ζήσουν χωριστά, κάτι που κατοχυρώθηκε στις σχετικές πράξεις της εποχής. 
Δεδομένου ότι δεν υπήρξε επίσημη δήλωση επίθεσης από την πλευρά άλλων κρατών, οπότε 
μετά τα γεγονότα του 1991, η Κίνα αναγνώρισε όλες τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες ως 
ανεξάρτητες, όπως ακριβώς είχε προηγουμένως αναγνωρίσει την κυριαρχία των Δημοκρατιών
της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας.

Η ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου, από την άλλη πλευρά, διακηρύχθηκε ως αποτέλεσμα 
ανοιχτής επίθεσης από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και συνεπώς εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται
από τη Σερβία ως κυρίαρχο κράτος. Αυτό το ιστορικό έδαφος της Σερβίας έχει καταληφθεί 
από στρατιωτικές και πολιτικές δυνάμεις. Κατά συνέπεια, η Κίνα δεν μπορεί να αναγνωρίσει 
την ανεξαρτησία του παράνομα προσαρτημένου εδάφους. Εάν στο μέλλον η Σερβία 
αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου, θα ακολουθήσει και η αναγνώριση από 
την Κίνα. Αυτό οδηγεί στη δεύτερη αρχή της κατανόησης της εδαφικής κυριαρχίας: για την 
Κίνα, οι αποφάσεις των ΗΠΑ και των δυτικών δυνάμεων δεν είναι το ίδιο με τη πράξη της 
διεθνούς αναγνώρισης.

Το παράδειγμα των δύο Κορεατικών χωρών είναι επίσης ενδεικτικό. Η ΛΔΚ δεν αναγνώρισε τη 
Δημοκρατία της Κορέας έως ότου οι δύο Κορέες προσχώρησαν στα Ηνωμένα Έθνη το 1992: η
μεταξύ τους αναγνώριση των οντοτήτων (κρατών) οδήγησε στη διεθνή αναγνώρισή τους και, 
ως εκ τούτου, στην καθιέρωση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Κίνας και της Νότιας 
Κορέας.

Ως εκ τούτου, για να επανέλθουμε στο ζήτημα της αντίδρασης της Κίνας στα αποτελέσματα 
των δημοψηφισμάτων στις τέσσερις πρώην επαρχίες της Ουκρανίας, η Κίνα δεν θα 
αναγνωρίσει τις περιοχές αυτές ως τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως ότου το ζήτημα 
επιλυθεί μεταξύ των μερών της σύγκρουσης. Αυτός, παρεμπιπτόντως, είναι ο μόνος λόγος για 
τον οποίο η Κίνα δεν έχει αναγνωρίσει την Κριμαία ως τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας από 
το 2014.

Παρεμπιπτόντως, η θέση της Κίνας σχετικά με την Ταϊβάν είναι επίσης πολύ σαφής: το νησί 
είναι μέρος της Κίνας, και ως εκ τούτου οι Κινέζοι θέλουν να λύσουν όλα τα προβλήματα 
μόνοι τους, χωρίς την κηδεμονία άλλων κρατών. Η μόνη διαφορά είναι ότι η διεθνής 
κοινότητα έχει αναγνωρίσει εδώ και καιρό το νησί ως τμήμα της Κίνας και συνεπώς η Κίνα 
δεν χρειάζεται να στηριχθεί σε κανέναν για την αναγνώριση αυτού του γεγονότος.

Με άλλα λόγια, όλες οι πιθανές εικασίες σχετικά με τη μη φιλική στάση της Κίνας έναντι της 
Ρωσίας είναι προϊόν της άγνοιας και της παρανόησης της πολιτικής που ακολουθεί η Κίνα, σε 
σχέση τα ζητήματα εδαφικής ακεραιότητας: όλα τα προβλήματα επιλύονται μεταξύ των 
μερών της σύγκρουσης χωρίς την παρέμβαση άλλων κρατών και μόνο τότε ακολουθεί η 
διεθνής αναγνώριση.

Το κύριο ζήτημα είναι ότι η Κίνα παραμένει ένας σημαντικός στρατηγικός εταίρος της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας στη διεθνή σκηνή, όπως επιβεβαιώθηκε στη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ στις 24 Σεπτεμβρίου.




