
Conflitos com países vizinhos são provocados pela China, afirma primeiro-ministro 

japonês 

 

Segundo o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, os conflitos com o Japão e outros países 

vizinhos da Ásia têm origem nas exigências radicais da China e visam consolidar as forças 

políticas do país. A afirmação foi feita ontem (21) em uma entrevista ao jornal norte-

americano The Washington Post, antes da sua visita aos Estados Unidos. 

 Shinzo Abe garantiu que o Japão vai impedir que a China invada território alheio, e prometeu 

aumentar as despesas militares com objetivo de fortalecer os laços com outros países 

asiáticos, como Tailândia, Vietnã e Indonésia. Ele reiterou por mais uma vez a importância da 

presença dos Estados Unidos na Ásia. 

  

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hong Lei, expressou ontem sua 

insatisfação com as declarações do primeiro-ministro japonês. Ele disse que a parte chinesa 

ficou surpresa com as afirmações. De acordo com ele, é raro o líder de um país vir a público 

deturpar fatos, atacar o vizinho e provocar tensões. A China se esforça pelo relacionamento 

estratégico de benefícios recíprocos, mas não ignora as ações negativas do Japão em questões 

relacionadas à história, política diplomática e território chinês. A China quer que o Japão que 

faça um esclarecimento imediato sobre a declaração ridícula. 

  

Por que o líder japonês deu esta declaração que prejudica seriamente as relações com a 

China? Qual é o propósito dele? A resposta é que o Japão está tentado lutar pelo apoio dos 

Estados Unidos e de outros países, a fim de estabelecer um relacionamento estratégico 

favorável, afirmou Liu Jiangyong, professor do Instituto de Relações Internacionais 

Contemporâneas da Universidade de Tsinghua. 

  

"São complicadas as relações entre diversas nações da região Ásia-Pacífico. As grandes 

potências têm uma dependência mútua. Ao mesmo tempo, existe uma concorrência intensa 

devido aos modelos de desenvolvimento diferentes. Atualmente, estão se agravando as 

disputas territoriais e marítimas do Japão com a China, Rússia e Coreia do Sul. Neste contexto, 

as autoridades japonesas querem consolidar ainda mais a aliança com os EUA, para utilizar a 

força dos norte-americanos na questão das ilhas Diaoyu e outros assuntos internacionais." 

  

De acordo com a imprensa japonesa, um dos focos da visita aos Estados Unidos do primeiro-

ministro Shinzo Abe é buscar o apoio dos norte-americanos acerca da questão das ilhas 

Diaoyu, além de criar um ambiente favorável ao seu próprio desenvolvimento. Para Liu 

Jiangyong, é difícil o Japão atingir seus objetivos devido à situação internacional atual. 

  

"Os Estados Unidos tomarão dupla atitude no assunto da soberania das ilhas Diaoyu. Os norte-

americanos vão destacar a importância da aliança com o Japão, enquanto apelam por uma 

solução pacífica das divergências via diálogo. As autoridades norte-americanas não querem 

uma expansão excessiva das forças japonesas, a fim de evitar que o país asiático domine a 

aliança entre os dois. Além disso, os EUA têm mantido uma cooperação estreita com a China. 

Ambos possuem amplos interesses comuns. Nesta situação, é impossível que os norte-

americanos desistam dos benefícios para dar ajuda ao Japão."  

 

Fonte: CRI [Portal]. Disponível em: 

<http://portuguese.cri.cn/561/2013/02/22/1s162853.htm>. Acesso em: 22 fev. 

2013.  
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