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ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ KAPATPANTOY

θα προκαλέσει η Πελόζι
παγκόσμιο πόλεμο

Η επίσκεψη της Νάνοι Πελόζι στην Ταϊβάν άφησε εκ των πραγμάτων

ένα ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο διάλογο Μεγάλη
συζήτηση και πολλές αναλύσεις για μια επίσκεψη που δεν σηματοδοτούσε

μια σημαντική αλλαγή πολιτικής και ήταν κυρίως συμβολική
Σημαντική αλλά συμβολική

Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αυτή καθαυτήν η επίσκεψη της προέδρου
της Βουλής των Αντιπροσώπων και οι διάφορες συζητήσεις που ξέσπασαν

σχετικά με πιθανές πτυχές της εσωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ
διαφοροποίηση της Βουλής των Αντιπροσώπων κίνηση για ενίσχυση

της υστεροφημίας πιθανό προεδρικό ενδιαφέρον κ.τ.λ Ακόμη και η
ίδια η Ταϊβάν εξόχως σημαντική και για την Κίνα και τις ΗΠΑ δεν είναι
το βασικό ζήτημα Η μεγάλη εικόνα είναι ο μακρόσυρτος στρατηγικός
ανταγωνισμός ΗΠΑ Κίνας Η κατάσταση που πολλοί αναλυτές περιγράφουν

ως Ψυχρό Πόλεμο 2.0
Αυτή άλλωστε ήταν και η σφοδρότερη κριτική προς την Πελόζι αν

δηλαδή η επίσκεψή της θα αποτελέσει αφορμή κλιμάκωσης στις σχέσεις
ΗΠΑ Κίνας

Ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν μια συγκεκριμένη κατάσταση ανταγωνισμού
μεταξά ΗΠΑ και ΕΣΣΔ και για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για κάτι αντίστοιχο

στην εποχή μας προϋποθέτει μια σειρά από παράγοντες που δεν
έχουν ακόμη διαμορφωθεί σε αυτή την κατεύθυνση Δεν πρέπει άλλωστε
να ξεχνάμε τον υψηλό βαθμό οικονομικής εμπορικής και τεχνολογικής
αλληλεξάρτησης των χωρών λόγω της παγκοσμιοποίησης Υπάρχουν
όμως συγκεκριμένα γεγονότα Παρά την απειλή της απολυταρχικής και
αναθεωρητικής Ρωσίας του Πούτιν ο μεγάλος στρατηγικός ανταγωνιστής

των ΗΠΑ είναι η Κίνα Ο πλέον χαρακτηριστικός τρόπος για να
αποτυπωθεί αυτή η προτεραιότητα είναι το λεγόμενο άλμα στην Ασία
Pivot to Asia που ξεκίνησε από τη διακυβέρνηση Ομπάμα Δηλαδή η

μεταφορά του στρατηγικού κέντρου βάρους στον Ειρηνικό Ωκεανό Μια
απτή εκδοχή της στρατηγικής προτεραιότητας αυτής επί διακυβέρνησης
Μπάιντεν είναι η περίφημη Συμφωνία AUKUS

Στον εμπορικό και στον οικονομικό τομέα ο ανταγωνισμός ΗΠΑ και
Κίνας είναι έντονος Αξίζει άλλωστε να σημειωθεί πως η οικονομική
και εμπορική ισχύς της Κίνας είναι το βασικό εργαλείο που έχει για να
ασκεί επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε συγκεκριμένες χώρες
Επίσης δεδομένο είναι πως η Κίνα όπως και άλλες χώρες με χαρακτηριστικότερη

τη Ρωσία έχουν ένα διαφορετικό σύστημα αξιών και δεν
πιστεύουν πως η φιλελεύθερη δημοκρατία και οι διεθνείς θεσμοί που
είναι δομημένοι πάνω σε αυτή είναι μονόδρομος Επί της ουσίας μιλάμε
για αμφισβήτηση της ιδεολογικής μήτρας του μεταπολεμικού κόσμου
Το δίπολο συγκεντρωτισμός αυταρχισμός έλεγχος έναντι ελευθερίας

δημοκρατίας ανοικτότητας είναι ξανά εδώ

Το
μεγάλο ερώτημα και αγωνία είναι αν αυτός ο ανταγωνισμός θα

μετατραπεί σε τυπικό Ψυχρό Πόλεμο 2.0 ή ακόμη περισσότερο σε
μια στρατιωτική σύγκρουση που σίγουρα θα πάρει τα χαρακτηριστικά

Γ Παγκοσμίου Πολέμου Ο εμβληματικός καθηγητής του Harvard
Graham Allison έχει περιγράψει αυτή τη σύγκρουση ως πεπρωμένο στο
βιβλίο του Destined for Wan Μια στρατιωτική όμως σύγκρουση σημαίνει
πως μία από τις δύο χώρες ή και οι δύο θα θεωρήσουν πως ο ανταγωνισμός
τους έχει πλέον τα χαρακτηριστικά μηδενικού αθροίσματος Μια τέτοια
κίνηση θα μπορούσε να είναι η εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν Ζούμε
όμως σε έναν κόσμο υψηλής αλληλεξάρτησης και συνδεσιμότητας όπου
Κίνα και ΗΠΑ έχουν πολλά να χάσουν από μια στρατιωτική σύγκρουση

Βέβαια η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μάς έδειξε πως ο ρεαλισμός

δεν είναι αυτός που κατευθύνει τις χώρες που πιστεύουν στην
πλέον ωμή επιβολή της ισχύος

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έφερε ξανά στην επικαιρότητα τον ανταγωνισμό

ρεαλισμού φιλελευθερισμού για την πορεία των διεθνών σχέσεων

Ισχύς και αναγκαστική ισορροπία ή αρχές και εκ των πραγμάτων
ανταγωνισμός Μπορούμε να δούμε την επίσκεψη της κυρίας Πελόζι
και με αιπάν τον τρόπο Δεν έχει δικαίωμα μια κορυφαία πολιτικός των
ΗΠΑ να επισκεφτεί την Ταϊβάν

Ο Τριανταφυλλοε Καρατράντοβ είναι δρ Ευρωπαϊκήε Ασφάλειαε και Νέων Απειλών
επιστημονικόβ συνεργάτηε στο Ελληνικό Ιδρυμα ΕυρωπαϊκήΘ και Εξωτερικήβ Πολιτικήε
ΕΛΙΑΜΕΠ

Η κρίση
σιην Ταϊβάν σε
10 ερωιήσεΐ5
και απαντήσει
Τι συμβαίνει
σιην περιοχή
ποιο είναι
ιο διακυβευμα
aums tnsvéas
γεωπολιτικά
Kpions και neos

οδηγηθήκαμε
μέχρΐ5 εδώ

Κάτοικοι του Χονγκ
Κονγκ περπατούν
στην πόλη ενώ
ΥΐΥαντοοθόνεβ
προβάλλουν
ειδήσειβ για την
επίσκεψη ins
αμερικανίδα
προέδρου ms
BouÂns

ΤΟΥΠΩΡΓΟΥ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτή
την εβδομάδα ύστερα από

σχεδόν 5V2 μήνες το μεγαλύτερο

μέρος του ενδιαφέροντος
και των ανησυχιών του κόσμου δεν
επικεντρώθηκε κυρίως στην Ουκρανία

και τη ρωσική εισβολή στη χώρα
Η κρίση που ξέσπασε στα Στενά της
Ταϊβάν με αφορμή την επίσκεψη
στο νησί της προέδρου της αμερικανικής

Βουλής Νάνοι Πελόζι καθώς
και την αντίδραση του Πεκίνου που
ακολούθησε και συνεχίζεται χθες
προαναγγέλθηκαν και κυρώσεις σε
βάρος της Πελόζι και της οικογένειάς
της έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας

στον Ειρηνικό Και μαζί σε
μια ενδεχόμενη σύγκρουση ανάμεσα
στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες
η οποία θα κάνει τον πόλεμο στην
Ουκρανία να μοιάζει με πταίσμα
όπως σημειώνουν αρκετοί

Ηδη μάλιστα το Πεκίνο ανακοίνωσε
ότι κλείνει τη γραμμή επικοινωνίας

μεταξύ των αρχηγών των ενόπλων
δυνάμεων των δΰο χωρών ενώ διακόπτει

και τη συνεργασία για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
και της διεθνούς εγκληματικότητας
για την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα και
άλλα ζητήματα

Τι συμβαίνει όμως πραγματικά
στην περίπτωση της Ταϊβάν ποιο
είναι το διακΰβευμα αυτής της νέ¬

ας γεωπολιτικής κρίσης που δεν
είναι η πρώτη και δεν θα είναι ούτε
η τελευταία και πώς οδηγηθήκαμε
μέχρις εδώ

Ανήκε ιστορικά η Ταϊβάν στην
Κίνα

Η Ταϊβάν ανήκε στην Κίνα επί δύο
αιώνες από το 1683 ως το 1895 Η
ήττα της Κίνας στον Πρώτο Σινοϊα
πωνικό Πόλεμο οδήγησε στην πα
ραχώρησή της στους Ιάπωνες Το
1945 με τη σύμφωνη γνώμη των
συμμάχων της ΗΠΑ και Βρετανίας

η Δημοκρατία της Κίνας ανέκτησε
τον έλεγχο της Ταϊβάν Ο εμφύλιος
που ακολούθησε έληξε με νίκη των
κομμουνιστών του Μάο Τσε Τουνγκ
το 1949 με αποτέλεσμα η κυβέρνηση

της εθνικιστικής Κουμιτάνγκ να
μεταφέρει την έδρα της στην Ταϊβάν
ενώ στην ηπειρωτική χώρα ιδρύθηκε
η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Είναι αυτή η πρώτη κρίση ή υπήρξαν
και άλλες

Το 1954 και το 1958 σημειώθηκαν οι
δύο πρώτες κρίσεις στα Στενά της Ταϊβάν

Οι Κινέζοι κέρδισαν κάποιο έδα
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Τουρίστρια ποζάρει για
για φωτογραφία μπροστά
σε γιγάντιο χάρτη που
απεικονίζει την ηπειρωτική
Κίνα και την Ταϊβάν στο
κινεζικό νησί Πίνγκταν

φος αλλά δεν κατάφεραν να θέσουν
το νησί υπό τον έλεγχό τους λόγω της
στήριξης των Η ΠΑ Το 1 996 σημειώθηκε

η τρίτη και σημαντικότερη ως
σήμερα κρίση η οποία συνοδεύτηκε
από επικίνδυνες στρατιωτικές και
πολιτικές σκιαμαχίες Κινέζων και
Αμερικανών ενώ το 1997 επί προεδρίας

Μπιλ Κλίντον επισκέφθηκε την
Ταϊβάν ο τότε πρόεδρος της Βουλής
ο Ρεπουμπλικάνος Νιουτ Γκίνγκριτς

Ποιο είναι σήμερα το καθεστώς
της Ταϊβάν

Η Ταϊβάν δεν είναι αε γιούρε ανεξάρτητη
χώρα καθώς δεν αναγνωρίζεται

από τον ΟΗΕ ενώ μόνο 13 χώρες
και το Βατικανό έχουν επισήμως
διπλωματικές σχέσεις μαζί της Οι
ΗΠΑ επίσης από τη δεκαετία του
70 και τα ανοίγματα του Νίξον και
του Ντενγκ αναγνωρίζουν μόνο τη
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας Ωστόσο
η Ταϊβάν μπορεί να χαρακτηριστεί ως
ντε φάκτο χώρα διαθέτοντας εκλεγμένη

κυβέρνηση την 21 η ισχυρότερη
οικονομία στον πλανήτη με ηγεμονικό

ρόλο στον στρατηγικό κλάδο
των ημιαγωγών και ισχυρό στρατό

Ποια είναι η θέση του Πεκίνου
Η Κίνα επιδιώκει να εντάξει πλήρως
τηνΤαϊβάν στη δικαιοδοσία της με τη

Κάτοικοδ τπδ Ταϊπέι
παρακολουθεί τΐ8

ειδήσεΐδ σχετικά με την
επίσκεψη τηβ Νάνσι
Πελοζι στην Ταϊβάν

διαδικασία της ενοποίησης που θα
της επιβάλει καθεστώς παρόμοιο με
αυτό του Χονγκ Κονγκ μία χώρα
δύο συστήματα Η ηγεσία της έχει
δηλώσει ότι επιθυμεί αυτό να γίνει
ειρηνικά όμως δεν έχει αποκλείσει
τη στρατιωτική βία ειδικά εάν εκδηλωθεί

κίνηση απόσχισης και κήρυξης
ανεξάρτητου κράτους

Τι στάση τηρούν οι ΗΠΑ
Παρά τη μη επίσημη αναγνώριση της
Ταϊβάν ως ανεξάρτητου κράτους η
Πράξη που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο

το 1979 και ισχύει ως σήμερα δεσμεύει

τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ να
ενισχύουν με κάθε τρόπο την άμυνα
της Ταϊβάν αφήνοντας ανοιχτό και
το ενδεχόμενο ενεργού εμπλοκής
σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης
Μάλιστα ο Τζο Μπάιντεν έχει δυο
φορές απαντήσει ναι ερωτηθείς
σχετικά

Τι θέλουν οι κάτοικοι της Ταϊβάν
Σύμφωνα με έρευνα η οποία διεξήχθη
τον Ιούνιο και επικαλείται η ισπανική
ΕΙ Ρ3Ϊχ η συντριπτική πλειοψηφία

των κατοίκων της Ταϊβάν επιθυμεί τη
διατήρηση του σημερινού καθεστώτος

ενώ μόλις το 5,2 υποστηρίζει
την ανεξαρτησία και το 1,3 την
ένωση με την Κίνα

Πόσο σημαντική ήταν η επίσκεψη
της Πελόζι

Η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής
επανέλαβε χθες από το Τόκιο αυτό
που έχει διαμηνύσει και ο Λευκός Οίκος

η επίσκεψή της στην Ταϊβάν δεν
είχε στόχο να αλλάξει το στάτους κβο
που την αφορά Πολλά διεθνή ΜΜΕ
ωστόσο έδειξαν να διαφωνούν με
αυτή την εκτίμηση χαρακτηρίζοντας
την επιλογή της εξαιρετικά επικίνδυνη

έως και προκλητική ενώ
ο ίδιος ο Μπάιντεν είχε πάρει απο
στ άσεις επικαλούμενος την εκτίμηση
του Πενταγώνου ότι δεν είναι καλή
ιδέα Οπως και να έχει το στάτους
κβο μπορεί να μην άλλαξε επισήμως
όμως η αλλαγή του ήρθε πιο κοντά

Πόσο πιθανός είναι ένας πόλεμος
Τα στρατιωτικά γυμνάσια που ξεκίνησε

η Κίνα ως απάντηση στο ταξίδι
της Πελόζι είναι τα μεγαλύτερα που
έχουν διεξαχθεί ποτέ γύρω από την
Ταϊβάν Ισοδυναμούν δε με πρόβα για
τον αεροναυτικό αποκλεισμό της που
θα αποτελέσει το πρελοΰδιο οποιασδήποτε

εισβολής εάν και όταν αυτή
αποφασιστεί Στην περιοχή βρίσκονται

επίσης ισχυρότατες δυνάμεις
των ΗΠΑ ενώ σε επιφυλακή έχουν
τεθεί και οι αμερικανικές βάσεις σε
Ιαπωνία Νότια Κορέα Γκουάμ και αλλού

Παρά τον κίνδυνο ενός θερμού
επεισοδίου πάντως οι περισσότεροι
εκτιμούν πως ούτε το Πεκίνο ούτε η
Ουάσιγκτον επιδιώκουν μια σύγκρουση

σήμερα Αύριο βλέπουμε
Τι στάση κρατούν οι σύμμαχοι
ΗΠΑ και Κίνας

Η ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών

του 07 έδειξε ότι τάσσονται
στο πλευρό των ΗΠΑ και κατά της
Κίνας όπως έκανε και η Αυστραλία
Η Μόσχα από την πλευρά της βρέθηκε

χωρίς αστερίσκους στο πλευρό
του Πεκίνου ανταποδίδοντας τη δική

του στήριξη στην περίπτωση της
Ουκρανίας Τα στρατόπεδα γίνονται
ολοένα πιο καθαρά

Ποιο είναι το διακύβευμα για τον
Σι και τον Μπάιντεν

Η θέση των προέδρων ΗΠΑ και Κίνας
είναι λεπτή καθώς το διακύβευμα
είναι μεγάλο και οι ισορροπίες λεπτές
Από τη μία ένα λάθος μπορεί να οδηγήσει

σε μια καταστροφική σύγκρουση
και από την άλλη μια ήπια στάση

ενέχει τον κίνδυνο να κατηγορηθούν
για ενδοτισμό Σημειώνεται ότι ο μεν
Μπάιντεν έχει μπροστά του τη δοκιμασία

των ενδιάμεσων εκλογών του
Νοεμβρίου ο δε Σι την επανεκλογή
του για τρίτη θητεία στο συνέδριο
του ΚΚ Κίνας το φθινόπωρο
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