به سمت مشارکت راهبردی
علی صباغیان

*1

راج دیپ سینگ

2

چکیده
روابط چین و اتحادیه اروپا بهصورت روزافزونییی در لییات ش ییتوس و توسی ه ه ییتن  .تحی
شوایطی که رابطه چین و اروپا در ابت ا بیشتو از نوع م امله شوا و عمی شوا بییا ن ییا لی اک و
عنصو تجارت بییود بهتی ریج بییا تیییییو ماهیی

راهبییود و فواشیییو درآمی

بییه شی

دراینارتباط این م اله درص د پاسخ به این سؤات بود که عوام مؤثو بو لوک
سم

یک مشارک

اسی .
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روابط اتحادیه اروپا با چین :از همکاری عملگرایانه

اتحادیه اروپا به

راهبود با چین و تنگناها و موانع موجود بییو سییو را ایین مشییارک

چییه

بود ان ؟ فوضیه پژوها بیان میکن که نگا مشتوک به نظم جهانی چن جانبییه شوایییی و منییافع
مشتوک اقتصاد به امضا مشارک

راهبود اروپا و چین انجامی انی و در م ابی االتافییات
به رسمی

دااللی درون اتحادیه اروپا ابت ار کموبن و را چین وض ی

شناالتن چین بهعنوان

اقتصاد بازار محور و تأثیو روابط فوا آتانتیک و بحوان اوکواین از چالاها روابط ه ییتن  .در

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط بطط

الملطط

دوره دوازدهطططط

این پژوها از روس کیفی و تحلی آمار در داال چارچوب نظییو واب ییتگی مت ابی پی یی

شماره سوم شماره

کوهن و نا استفاد ش  .نتایج پژوها لاضو نشان دادنی کییه اتحادیییه اروپییا نییوع الاصییی از

پ اپی چه و شش

راهبود را با تأکی بییو سیییالی

مشارک

موضییوعی و جیوافیییایی بییهمنظور اهی ار راهبییود
و بییا تنوعبخشیی در شییواک

هم ون ن اآفوینی مؤثو در روابط بینالمل ت ویف کود اسی

راهبود الود در آسیا و راهبود هن و آرام الود به دنبات ایجاد تیییییو در رفتییار چییین اسی  .در
م اب

چالاهایی هم ون بحوان اوکواین بو فشارها بوا بازنگو در سیاس

آرام اتحادیه و هماهنگساز آن بییا ت ویییف مح ودکننی

راهبود هنی و

و ضی چییین ایاالتمتحی

آموی ییا

افزود ان .
واژگان کلیدی :چین؛ اتحادیه اروپا واب تگی مت اب

مشارک

راهبود

هن و آرام

 .1استادیار گروه مطالعات منطقهای دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
* sabbaghian@ut.ac.ir
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات اروپا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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پای ز 1401

مقدمه
اتحادیه اروپا و چین در  21مین اجاس ساالنه اتحادیه اروپا و چین ( )2019اراد الود
را بوا تح یم مشارک

راهبود اتحادیه اروپا و چین بهمنظور هم ار بوا صلح

رفا و توس ه پای ار و ت ه الود به چن جانبه شوایی و التوام به قوانین بینالمللی و
هنجارها

اساسی لاکم بو روابط بینالمل ابواز داشتن  .ازنظو تاریخی اروپا و چین

هموا باهم یا در مخالف
وض ی
40

با ی یگو موجب تحوالتی در جهان بود ان  .نگاهی به

کنونی جهان نیز نشاندهن

از توان بال و و اراد الزم بوا
ساتها آغازین قون بی
ج ی ت یینکنن

تأثیو اروپا و چین در نظام بینالمل اس  .این دو
تیییو در آین

و ی م ازجمله ظهور چالاها جهانی و ظهور بازیگوان
مواجه با این چالاها جایگا چین و

پارامتوها و م انی مها

اتحادیه اروپا و روابط بین این دو از اهمی
اتحادیه اروپا ن ا الود را در ش
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره سوم شماره
پ اپی چه و شش
پای ز 1401

زیاد

بوالوردار ش

اس  .از یکسو

شیو ل مووایی جهانی از طویق ت وی

و نوساز ظوفی ها نهاد سیاس
اق ام الارجی در ساتها

جهان بوالوردارن  .در پوتو تحوالت

همگوایی

امنیتی و الارجی مشتوک بهویژ با ایجاد بخا

االیو ت وی

دیگو چین از طویق

کود اس  .از سو

بازششایی اقتصاد ب ته قبلی و بهو شیو از ظوفی ها تجارت جهانی تأثیو زیاد بو
روابط بینالمل شذاشته اس  .در این راستا اتحادیه اروپا با توجه به ظوفی ها ج ی
چین بو آن ش که سطح روابط را از سطح هم ار عم شوایانه به مشارک

راهبود

ارت اء ده  .در لات لاضو بهموازات افزایا نفوذ چین در جهان از یکسو و تحوکات
اتحادیه اروپا بوا

ت وی

جایگا الود بهعنوان یکص ا

متح و مؤثو در امور

بینالمل روابط این دو نیز بهش ت موردتوجه قوارشوفته اس  .روابط اتحادیه اروپا و
چین اکنون بهطور روزافزونی قاع من تو نهادینهتو و دارا منافع مت اب ش
ش تود ا از روابط سیاسی اقتصاد

و سطح

نظامی علمی ت نولوژیک آموزشی و فوهنگی را

در بومیشیود .اتحادیه اروپا و چین اوای هزار سوم را با امضا

مشارک

راهبود

چین و اتحادیه اروپا در سات  2003آغاز کودن ؛ اتحادیه اروپا با درک تیییو ساالتار
ق رت اقتصاد و رش سویع چین بهعنوان دومین اقتصاد جهان علیرغم االتار منافع
در لوز هایی هم ون ارزسها و ل وق بشو بو عمق بخشی ن در روابط الود با چین

راهبود

در همه زمینهها تأکی دارد .با امضا مشارک

نهتنها لجم تجارت بین دو

بلوک ق رت بهبودیافته بل ه هم ار ها به لوز ها متنوع دیگو سوای

کود ان و

این سن تب ی به سنگ بنایی بوا ش توس روابط همهجانبه اتحادیه اروپا و چین در
راستا ایجاد صلح و توس ه اقتصاد در نظام چن قطبی جهانی ش
مطالبی که بیان ش
مؤثو بو لوک

این م اله درص د این اس

اتحادیه اروپا به سم

موجود بو سو را این هم ار

اس  .با توجه به

تا به این سؤات پاسخ ده که عوام

یک مشارک

راهبود با چین و تنگناها و موانع

چه بود ان ؟ فوضیه پژوها بیان میکن که نگا مشتوک به

نظم جهانی چن جانبه شوایی و منافع مشتوک اقتصاد به امضا مشارک

راهبود اروپا و
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چین انجامی ان و در م اب االتافات دااللی درون اتحادیه اروپا ابت ار کموبن و را چین
به رسمی

وض ی

شناالتن چین بهعنوان اقتصاد بازار محور و تأثیو روابط فوا آتانتیک و

بحوان اوکواین از چالاها روابط ه تن  .در این پژوها از روس کیفی و تحلی آمار در
داال چارچوب نظو
استفاد ش
نظو

واب تگی مت اب پی ی

کوهن و نا بوا بورسی سؤات فوق

اس  .در ادامه ابت ا پژوهاها موتبط با پژوها لاضو موور و چارچوب

مطوح میشود و سپس سیو تاریخی روابط چین و اتحادیه اروپا مشارک

راهبود چین و اروپا اب اد آن و چالاها روابط موردبحث و بورسی قوار الواهن
شوف .
 -1پیشینه پژوهشی
در این بخا به تح ی ات انجامش
شابوسی با بورسی مشارک

راهبود اتحادیه اروپا و چین به ن ا مخوب ابت ار را و

کموبن چین در ارتباط با ب
نوی ن

این ابت ار با پاسداش

و چین سازشار نی

در لوز روابط اتحادیه اروپا و چین اشار میشود.
راهبود

بودن روابط اروپا و چین میپودازد .ازنظو

منافع اروپا و چین در مشارک

و منجو به تض یف روابط الواه ش ( .)Gabusi, 2019سینگ

روابط اتحادیه اروپا و چین را تاب ی از مؤلفهها مشارک
چین و ایاالتمتح

راهبود اتحادیه اروپا

و رقاب

در دوران رقاب

آموی ا و چین و تیییوات دااللی اتحادیه اروپا مییاب و ضمن

بورسی واب تگیها ش تود این دو بلوک ق رت به افزایا پی ی شی مشارک
چین تح

تأثیو مؤلفههایی هم ون رژیمها

اروپا و

بینالمللی و اقتصاد روابط بینالمل

روابط اتحادیه اروپا
با چین :از همکاار
عملگرایاناااه باااه
سااامش رکاااار ش
راهبرد

دیگو فنگ ضمن بورسی روابط اتحادیه

جهانی میپودازد ( .)Xing, 2021در م الها

اروپا و چین به تفاوتها در روی ود سهشانه هو یک از اعضا اتحادیه به چین بهعنوان
هم ار شویک و رقیب میپودازد و روابط چین با کشورها اروپا موکز و شوقی و
بال ان و بحوان اوکواین را از زمینهها عمق بخشی ن به روی ودها سهشانه اعضا
اتحادیه و ت اریف متفاوت روابط چین و اروپا در نظو میشیود و بو لزوم ان طارپذیو
در روابط چین و اروپا بهمنظور م ابله با چالاها درونی و بیوونی روابط بین آنها
تأکی میکن ( .)Feng, 2022پاولیوچویچ ضمن بورسی روابط اروپا و چین به تیییو در
42

ماهی

روابط اروپا و چین از هم ار به ته ی شمودن چین میپودازد و این تیییو

ماهی

روابط را پاسخی به م ئله چین رش سویع چین و تب ی ش ن آن به چالشگو

نظم جهانی ایجادش

توسط غوب تح

تأثیو تیییوات درونی اتحادیه اروپا و روابط

جهانی ارزیابی میکن که در شفتمان و سیاس شذار ها اتحادیه اروپا در قبات چین
دی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره سوم شماره

میشود ( .)Pavlićević, 2022در پژوها لاضو مشارک

و چین آنگونه که اتحادیه اروپا ت ویف کود اس
سیاسی و امنیتی روابط منط ها

در باف

و بینالمللی و تفاوتها

راهبود اتحادیه اروپا

وسیعتو تاریخی فوهنگی
عم

آن با هم ار ها

سابق بین طوفین و چالاها چنین مشارکتی بورسی میشون .

پ اپی چه و شش
پای ز 1401

 -2رهیافت نظری :وابستگی متقابل پیچیده
نظویه واب تگی مت اب پی ی
 70ارائه ش باشذش

که توسط رابوت کوهن 1و جزر نا  2اولین بار در دهه

زمان ق رت باال تبیین روابط بین کشورها را در دوران اهمی

اقتصاد و رفا اجتماعی نشان داد اس  .با ظهور نئولیبوالی م و منطق بازار اهمی

ب

اقتصاد رفا اجتماعی و محیطزی تی منجو به استفاد بیاازپیا از نظویه واب تگی
مت اب

ش

اس  .درواقع بوالار واقعشواها که همهچیز را بو پایه سیاس

هم ون سطوح نظامی و امنیتی تبیین میکنن

این نظویه بو اهمی

هم ون اقتصاد تأکی دارد .در این میان بو اساس ت ویف نا

اعلی

سطوح سفلی

و کوهن واب تگی به

Robert Keohane
Joseph Nye

1
2

م نا لالتی اس

تأثیو نیووها الارجی قوار دارد و یا توسط آنها ش

که تح

میشیود و در آن بهنوعی واب تگی مت اب بین کشورها اشار دارد که درنتیجه اثوات
مت اب بین کشورها و یا بازیگوان دیگو (نظیو شوک ها چن ملیتی) مشخص میشود و
ش

میشیود (.)Rana, 2015

درواقع در اثو روابط ش تود (چن جانبه و دوجانبه) بازیگوان فواملی ن ب
دیگوان آسیبپذیو و ن ب

به عم

به نیازها ی یگو ل اس میشنود .درواقع همانشونه که
و هم ار میان بازیگوان به

التمات جنگ وجود دارد به همان میزان التمات رقاب

دلی ل اسی ها و آسیبپذیو ها مت اب وجود دارد .واب تگی مت اب تنها الود را در
هم ار نشان نمیده
صفو ه

 .بهشونها

بل ه رقاب
که رقاب

ویژشی اصلی این نوع باز با لاص جمع غیو
لتی در شوایطی که ی ی از طوفین از هم ار

بیشتوین منافع را میبود هم نان اص اس  .ویژشیها کلی نظویه واب تگی پی ی
که کوهن و نا

در کتاب «ق رت و سیاس  :سیاس

را

جهان در دوران شذار» مطوح

کودن میتوان در وجود کاناتها ارتباطی متنوع (هم ون نخبگان دولتی و غیودولتی
شوک ها

چن ملیتی و بازیگوان غیودولتی در تأثیوشذار

سل لهمواتب در میان موضوعات (در کنار م ئله امنی

بو دول ) ع م وجود
اهمی

بیاازپیا رفا

اقتصاد و محیطزی تی) و ن ا کمونگتو ق رت نظامی الاصه کود (.)Rana, 2015
از سو دیگو در این نظویه دیگو نظم بینالمل توسط آنارشی به لوک
بل ه نظم آن ناشی از ق رت سازمانها

بینالمللی فناور

ش

ذ نفع دااللی سازمانها

شوفتهان تح

تأثیو قوار میشیون و آزاد عم سابق را ن ارن

 .)2014با توجه به آن ه ما در این م اله به تبیین هم ار اقتصاد
بین اتحادیه اروپا و چین و درنهای

مشارک

شگور موازنه قوا در نظام بینالمل ) الواهیم پوداال
اتخاذ شودی  .درواقع تح

آنها (تح

و

بل ه توسط منافع

بینالمللی و چن ملیتی که بو مبنا

راهبود

درنمیآی

دانا روابط دول

جام ه اس ؛ از سو دیگو دول -مل ها دیگو الودمختار نی تن
شوو ها
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هم ار

( Mija & Teosa,

سیاسی و فوهنگی
شوایط تیییوات

چارچوب نظو واب تگی مت اب

شوایطی که االتافات ش تود در ارزسها و مبانی فوهنگی

بین اتحادیه اروپا و چین وجود دارن نظویه واب تگی مت اب پی ی

با ت یه بو دو عنصو

روابط اتحادیه اروپا
با چین :از همکاار
عملگرایاناااه باااه
سااامش رکاااار ش
راهبرد

هم ار

و رقاب

و دالی

کودن شوو ها

بینالمللی بوا تبیین چوایی اهمی

ذ نفع دااللی و سازمانها و نهادها

شوفتن هم ار در اب اد و مشارک

آنها مناسب اس  .درعینلات این نظویه با اهمی

راهبود بین

دادن به شب ه ش تود ا

از

واب تگیها به فوا روابط اتحادیه اروپا و چین مینگود و ابزار مناسبی را بوا تحلی
و هم ار

تأثیو روابط فوا آتانتی ی و آسیایی در تاروپود رقاب

بین ابن دو بلوک

ق رت فواهم میآورد.
 -3تاریخچه روابط اتحادیه اروپا و چین
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در روابط تاریخی اروپا و چین نوعی ش توس ت ریجی موضوعات هم ار
میشود که پس از توافق هم ار
هم ار ها در ساتها
ساحها ه تها

اقتصاد

و تجار

 2003-1995در لوز ها

لفاظ

از محیطزی

سات  1985و درنتیجه افزایا
منافع مشتوک هم ون ع م ت یو

و ثبات اقتصاد جهانی به امضا مشارک

راهبود اتحادیه اروپا و چین انجامی ( .)Sajdak, 2013بهمنظور درک اهمی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره سوم شماره

مشاه

مشارک

راهبود در عمق بخشی ن به روابط چین و اتحادیه اروپا با نگاهی شذرا به تاریخ ه
تحوالت روابط اتحادیه اروپا و چین زمینه ش
سپس پیام ها و چالاها مشارک

شیو

آن را بورسی الواهیم کود و

راهبود و م یو کنونی آن را بورسی الواهیم کود.

پ اپی چه و شش
پای ز 1401

 -3-1روابط اتحادیه اروپا و چین تا قبل از 1975
روابط اروپا و چین از دوران نوسانی ش توس روابط و افوت آن تش ی ش

اس  .شووع

روابط چین و اروپا به دور سل له مینگ 1644-1368( 1م) بازمیشودد که در دوران
سل له من و 1912-1644( 2م) ما شاه ش توس تجارت اروپا و چین با باز ش ن
درها چین به رو جهانیان و اتخاذ آموزس و پووس مذهب و علوم غوبی هموا بود؛
در م اب

قون نوزدهم شاه افوت روابط با جنگها تویاک ( 1839-1860م) و قون

تح یو چینیها توسط اروپاییهاس

که به دادن امتیازات ش تود به اروپاییها هموا بود

و موجب یک روی ود ملیشوایانه در این کشور در دههها آالو قون نوزدهم ش که

Ming dynasty
Manchu Dynasty

1
2

چینیها از ژاپن با جنبا اصالات ص روز امپواتور شوانگژو 1بو مبنا

پس از ش
الگو

اروپایی از ش ت ملیشوایی کاسته ش ؛ در نیمه اوت قون بی تم چینیها در

واکنا به تصمیمات م اه
شوایی رو
بازشش
دوس

ورسا و ب اً در پوتو ان اب کمونی تی بار دیگو به انزوا

آوردن ( .)Rolland, 2015در دهه  1970چین بهطور روزافزون الواستار
به جام ه جهانی بود و اروپا را بهعنوان سپو محافظی در بوابو روسیه غیو

و بازار الوب اقتصاد

میدی و سفو کوی تفو سوامز 2م اون کمی یون اروپا

سات  1975به چین به نزدی ی اروپا و چین کمک کود (.)Rolland, 2015
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 -3-2روابط چین و اتحادیه اروپا از  1975تا 1990
دور  1975تا  1991را بای دور روابط عاد بین چین و جام ه اروپا (سلف اتحادیه
اروپا) و تاب ی از الزامات جنگ سود و روابط موز چین با دو ابوق رت دان
درنتیجه بهبود روابط ایاالتمتح

آموی ا و چین به امضا مواف
دول

طوفین انجامی  .از سات  1980جام ه اروپا وض ی

که

نامهها تجار بین

کامله الوداد به چین داد و این

کشور را در نظام توجیحات عمومی الود شنجان ( .)Xue, 2004در این میان جام ه
اروپا با توجه به سیاس

درها باز و م رنیزاسیون سات  1985چین تح

م یوی

دنگ

شیائوپینگ به افزایا سطح مناسبات با چین رو آورد (جهانگیو و ساعی )1398؛
ب ین توتیب در سات  1985توافق هم ار اقتصاد و تجار اتحادیه اروپا و چین
بهعنوان یک چارچوب ل وقی بوا روابط دوجانبه ایجاد ش و من سکنن

اولوی

تجارت نزد جام ه اروپا بود و با ایجاد کمیته مشتوک اتحادیه اروپا و چین در راستا
تش ی و تنوع بخشی ن به تجارت و توس ه هم ار ها اقتصاد تاس نمود

( Smith

.)& Xie, 2010
درنتیجه این تحوالت لجم تجارت دوجانبه بین کشورها عضو جام ه اروپا و چین در
سات  1989بو  13میلیارد دالر بالغ ش که  15در ص ک تجارت الارجی چین و یک
درص تجارت الارجی جام ه اروپا را در بومیشوف

و شوچه وقایع می ان تینانمان سات

Emperor Guangxu’s Hundred Day Reform
Cristopher Soames

1
2

روابط اتحادیه اروپا
با چین :از همکاار
عملگرایاناااه باااه
سااامش رکاااار ش
راهبرد

 1989منجو به ت لیق روابط اقتصاد و فوهنگی از سو جام ه اروپا ش با قبوت چین
به شفتگوها درزمینه ل وق بشو این روابط مج داٌ از سو شوفته ش (.)Xue, 2004
 -3-3روابط چین و اتحادیه اروپا از  1991تا  :2003نظم جهانی چندقطبی،
چندجانبه گرایی و منافع مشترک اقتصادی
دور بین  1991تا  2003روابط اتحادیه اروپا و چین به سم
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میکن  .تح

مشارک

تأثیو تحوالت دااللی چین پایان شوفتن جنگ سود و سوع

سازن

لوک

شوفتن رون

جهانیش ن فضا مناسب بوا توس ه روابط دو طور که بواثو لادثه می ان تینانمان به
سود

شوائی بود فواهم ش و دو طور در سات  1991روابط تجار

ب ون فووس

ساح را از سو شوفتن  .در سات  1991مذاکوات الحاق چین به شات از سو شوفته ش  .از
سو دیگو عاد ساز روابط با چین توسط اتحادیه اروپا در دوران ب

از جنگ سود

بهعنوان بخشی از استواتژ ج ی آسیایی اروپا تل ی ش ( .)Isufi, 2020در این دوران
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره سوم شماره
پ اپی چه و شش
پای ز 1401

ظهور اقتصادها

آسیایی پایان جنگ سود و نیاز اروپا بوا

مطوحش ن بهعنوان یک

بازیگو جهانی شوایطی بوا سیاس شذاران اتحادیه اروپا ایجاد کود تا یک راهبود مؤثو
اروپایی در قبات الاور دور اتخاذ کنن  .در اوای سات  1993آلمان اولین کشور عضو
اتحادیه اروپا بود که راهبود در قبات آسیا 1را بهمنظور لفظ و پیشبود منافع سیاسی و
اقتصاد

ب

از اتحاد آلمان ت وین کود ( .)Huang, 2019به دنبات آلمان «هوو د

چارت» 2نخ

وزیو فوان ه نیز در سات  1995اعام کود که آسیا در دیپلماسی الارجی

فوان ه موردتوجه ویژ قوار الواه شوف

( .)Hemminga, 2020همزمان با ابت اراتی که

کشورها عضو اتحادیه اروپا بهطور ج اشانه در الصوص روابط با کشورها آسیایی
پیاشوفته بودن

کمی یون اروپا در سات  1994بیانیه «به سم

آسیایی» باه ر ت وی

لضور اقتصاد

یک استواتژ

ج ی

اتحادیه اروپا در آسیا کمک به ثبات منط ه

پیشبود توس ه اقتصاد و تح یم دم واسی و التوام به ل وق بشو در آسیا منتشو کود
( .)Towards a new Asia strategy, 1994هم نین کمی یون اروپا در ژوئیه  1995سن

Asien konzept der Bundesregierung
Herve de Charette

1
2

«سیاس

بلن م ت بوا روابط چین و اروپا» را منتشو کود .در این سن اعام ش که

«اکنون زمان بازت ویف روابط اتحادیه اروپا با چین در پوتو استواتژ

ج ی آسیایی

باه ر قوار دادن روابط کشورها عضو اتحادیه اروپا با جمهور اللق چین در یک
چارچوب به همه پیوسته فوارسی
یک راهبود مشارک

سازن

اس  ».در این سن با توجه به اهمی

بوا

روزافزون چین

ادغام چین در جام ه جهانی ت ویف ش و لجم

تجارت ظور  10سات سه بوابو ش ( .)El-Agraa, 2007هم نین در سات  1996اولین
نش
سیاس

مشتوک آسیا -اروپا (آسم) بوشزار ش  .نگا م ب
درها

چین به جهانیش ن هموا با

باز اصالات آن و افزایا چشمگیو صادرات و واردات چین با
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شوکا الارجی زمینه را بوا پیوستن به سازمان جهانی تجارت در سات  2001و توجه
ویژ کمی یون اروپا و اعضا اتحادیه اروپا به چین را فواهم کود .دراینارتباط کاها
نگوانیها از ته ی چین م ابله با هژمونی آموی ا در نظام بینالمل با مشارک

ف ات در

آن و ایجاد نظام چن جانبه شوایی و مناسب بوا رش اقتصاد چین از دالی نگا م ب
رهبوان چین به جهانیش ن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی بودن (صباغیان
 .)1386درواقع ما در روابط اتحادیه اروپا نوعی شذار از هم ار
نهای

مشارک

راهبود را مشاه

به مشارک

میکنیم که ب ون توجه به منافع اقتصاد نخبگان

در اتحادیه اروپا و افزایا اب اد هم ار ها ام انپذیو نبود اس
ارتباطات و شو الوردن منافع اقتصاد و سیاسی درنهای
مشتوک راهبود منجو ش

و در

و این افزایا

به تاس بوا یافتن منافع

اس .

 -3-4روابط چین و اتحادیه اروپا :توافق مشارکت راهبردی
دور بین  2003تا زمان لاضو در روابط چین و اتحادیه اروپا را میتوان لوک
سم

نوعی مشارک

راهبود

تل ی کود .پس از ش

 1993رون ش توس روابط این اتحادیه با چین سوع

شیو

به

اتحادیه اروپا در سات
بیشتو

به الود شوف .

بیانیهها کمی یون اروپا در ساتها  2003 2001 1998ب تو ایجاد مشارک

راهبود

اتحادیه اروپا با چین را فواهم کود و در سات  2005این روابط از یک روابط تکب
عم تاً مبتنی بو م ائ

تجار

به یک مشارک

فواشیو که بو سه ستون شفتگوها

سیاسی روابط اقتصاد و روابط بخشی و تجار و نیز بونامه هم ار اتحادیه اروپا و

روابط اتحادیه اروپا
با چین :از همکاار
عملگرایاناااه باااه
سااامش رکاااار ش
راهبرد

چین استوار بود تیییو کود بود .هم نین تصویب یک بیانیه ج ی دربار چین توسط
کمی یون با عنوان «هم ار نزدیکتو م ئولی ها رو به رش جام ه اروپا-
در اکتبو سات  2006ب تو

بوا

مناسبتو

مشارک

بین این دو ایجاد کود

( .)Cabestan, 2006البته اتحادیه اروپا ت ویف دقی ی از مشارک
اس

از سو

ولی بو اساس نوع شفتمان استفاد ش

چین» 1

راهبود ارائه ن ود

کمی یون اروپا میتوان آن را

اینشونه ت ویف کود که اتحادیه اروپا در م اب چالاها جهانی و ته ی ات متوجه
ل موانی جهانی مشارک
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راهبود را با اقتصادها نوظهور هم ون چین بو اساس

قواع و ارزسهایی جهانشموت چن جانبه شوایی و منافع مشتوک دوجانبه در سطوح
امنیتی و نظامی طوالی کود اس

(.)Cihelkova et al., 2020: 1726-1727

راهبود بودن این روابط به بلن م ت بودن روابط با نگا به نظم جهانی و لضور در
کشورها ثالث نیز اشار میکن ؛ این به م نا هم ار در لوز ها سیاسی امنیتی و
دفاعی در مناطق دیگو جهان هم ون آفوی ا و آموی ا
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط
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امنی
شفتگو

جهانی تح

منشور سازمان مل

متح اس  .از سو

سطح عالی با چین را بهعنوان ابزار راهبود

اتحادیه اروپا در درون مشارک
راهبود

بنابواین سیالی

بوا

دیگو اتحادیه اروپا
هماهنگساز

چین با

راهبود در م ائ امنیتی و نظم جهانی نهتنها در روابط

بین آنها بل ه در دیگو مناطق جهان ت ویف کود اس
مشارک

التین بهمنظور لفظ صلح و

و تفاوت آن با هم ار
در ت ویف مشارک

که در ج وت  1ویژشیها کلی

را ازنظو اتحادیه اروپا نشان داد ش ان ؛

راهبود

به ماهی

سیات این نوع مشارک

بازمیشودد که اتحادیه اروپا با ت ویف سیالی از مناطق جیوافیایی لوز ها مشارکتی و
نوع ابزارها پیاد ساز این راهبود به دنبات ل اک و ساز منافع مشتوک الود با شوکا
راهبود هم ون چین اس .

EU-China: Closer Partners, Growing Responsibilities

1

جدول  .1نگاه اتحادیه اروپا به همکاری و مشارکت راهبردی

ویژگیها

همکاری

مشارکت راهبردی

حوزه فعالیت

محدود و تعریفشده

گسترده و سیال

ابزار

گفتگوهای دوجانبه

رژیمها ،سازمانهای
بینالمللی ،گفتگوهای
دوجانبه و چندجانبه

پیوند موضوعی

محدود

گسترده و پیچیده

ابعاد اساسی

اقتصادی و سیاسی

اقتصادی ،سیاسی،
امنیتی و دفاعی
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منبع)Cihelkova et al., 2020 ( :

-4جایگاه چین در سیاست آسیایی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا با توجه به اهمی

سیاس

رفا اجتماعی و محیط زی تی الود توجه

ویژ ا به لوز آسیا دارد؛ دراینارتباط واب تگی اقتصاد اتحادیه اروپا به تجارت با
کشورها آسیایی و شو الوردن منافع راهبود امنیتی اتحادیه با این کشورها اتحادیه
اروپا را به االذ سیاس ها

ج ی در قبات غوتها

آسیایی چین و هن و هم نین

اتحادیه آسهآن 1که کشورها جنوب شوق آسیا را در بومیشیون

سوق داد ان  .در این

میان سیاس شذار اتحادیه اروپا در سپتامبو  2019در قبات منط ه هن و آرام بهصورت
راهبود باز (دربوشیون

تمامی کشورها آسیایی ازجمله چین و تایوان) که بوا اولین

بار اب اد نظامی و امنیتی را نیز در بومیشیود و فواشیو نیز نشاندهن

شو الوردن منافع

اقتصاد و امنیتی اتحادیه اروپا با آسیا و هم نین نگا اتحادیه اروپا بوا یارشیو در
ش

دهی به نظم جهانی و امنیتی با نگاهی بلن م ت اس  .درواقع اتحادیه اروپا با

ت ویف چین هن و ژاپن بهعنوان شوکا

راهبود

به دنبات ایجاد هم ار ها

بینالمللی و در ش لی فوار و در قالب هم ار با هو یک از این شوکا در موضوعات
مختلف تب ی ش ن به یک ق رت در منط ه هن و آرام را ه ر شوفته اس
از ن طه قوت الود ی نی ق رت هنجار

استان اردساز

و با استفاد

و سومایهشذار

به

ظوفی ساز در کشورها منط ه هن و آرام و ایجاد قوانین تجار و استان اردساز
ASEAN

1

روابط اتحادیه اروپا
با چین :از همکاار
عملگرایاناااه باااه
سااامش رکاااار ش
راهبرد

در جه

منافع و مال ی

محلی هموا با روی ود فواشیو در تجارت و سومایهشذار

میپودازد ( .)Moreschi, 2022از سو

دیگو رئیس کمی یون اروپا اورسوال فون در

الین 1را ان از استواتژ ج ی را بهعنوان ن طه عطفی بوا تب ی ش ن اتحادیه اروپا به
بازیگو جهانی م وفی کود که با اعام یک ابت ار ج ی اتصالی به نام «درواز جهانی»2
بهعنوان پاسخی به ابت ار کموبن و جاد چین در جه
هموا اس

ایجاد زیوساال ها در منط ه

( .)Moreschi, 2022: 3در این میان اتحادیه اروپا در سات  2016با عمق

بخشی ن به اسناد راهبود الود با چین بوا اولین بار از واژ «عم مت اب » استفاد
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کود و بو اهمی

منصفانه در همه اب اد هم ار ها تأکی کود

وجود یک زمینه رقاب

( .)Fanoulis & Song, 2022: 347این ب ین م نی اس
هم ار ها با چین را با رقاب
الارجه اتحادیه اروپا به موکز ث

که اتحادیه اروپا افزایا سطح

در منط ه بزرگ هن و آرام که به شزارس سوویس
اقتصاد

و استواتژیک جهان تب ی ش

و تا

اس

سات  2030بیشتو طب ه متوسط از آن الواه بود همراستا مییاب (.)EEAS, 2022
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط
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درعینلات اتحادیه اروپا و آسیا شاه افزایا سطح هم ار ها با بوشزار
آسیا-اروپا م وور به آسم 3بهمنظور ایجاد ارتباطات نهادینهش

اجاس

و چن بخشی در سطوح

وزرا سیاستم اران عالیرتبه و کارشناسان بین اتحادیه اروپا و آسیا از سات  1996ه تن
( .)Hwee, 2019مشارک

راهبود اتحادیه اروپا و ژاپن در سات  2019و هم نین توافق

کمی یون اروپا و هن بوا ایجاد شورا تجارت و فناور مشتوک نشاندهن

یارشیو

اتحادیه اروپا از کشورها بزرگ آسیایی بوا اه ار راهبود اتحادیه در اب اد امنیتی
سیاسی و نظامی ه تن  .درواقع در ب

فوهنگی و اجتماعی فشار اف ار عمومی و
اتحادیه اروپا بوا

افزایا ن ا ارزسها و

شوو ها

اجتماعی و فوهنگی داال

هنجارها

لیبوات اتحادیه اروپا در ت امات الارجی اتحادیه زمینه را بوا

افزایا

هم ار ها با ژاپن و هن در هم ایگی چین ایجاد کود اس  .از سو دیگو منافع
اقتصاد شوک ها چن ملیتی اروپایی بوا رقاب

با شوک ها چینی در منط ه ب

اقتصاد راهبود هن و آرام اتحادیه را تش ی میدهن  .در ب

ل وقی نیز اتحادیه اروپا
Ursula von der Leyen

1

Global Gateway

2

ASEM

3

با ش توس ت ویف ت امات الود با چین در درون راهبود هن و آرام قص ایجاد زمینه
ل وقی مناسب بوا ایجاد تیییوات در قوانین سخ شیوانه چین درزمینه سومایهشذار
الارجی و در عم باز کودن درها چین بوا سومایه شوک ها اروپایی اس .
 -5سمتوسوی مشارکت راهبردی اتحادیه اروپا و چین
بنا مشارک
از مشارک

راهبود اتحادیه اروپا و چین در سات  2003به نوع ت ویف اتحادیه اروپا
راهبود بازمیشودد .اتحادیه اروپا شوکا راهبود الود را در آسیا بهمنظور

پیشبود اه ار راهبود
ت لیحات ه تها

مختلف و سیالی هم ون م ابله با ش توس

در لوز ها

لفظ محیطزی

منابع طبی ی هم ون شاز و نف

و کاها آثار شازها

شلخانها

کنتوت بها
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و ایجاد ثبات در مناطق ژئو استواتژیک جهان بوا

لفظ و رونق تجارت بینالمل در نظو میشیود؛ درواقع در م ابله با یکجانبهشوایی
ایاالت متح آموی ا اتحادیه اروپا با ت ویف مشارک

راهبود با کشورهایی هم ون

چین به دنبات ایفا ن ا مؤثوتو اتحادیه اروپا در نظم جهانی و تأمین منافع اقتصاد
اعضا اتحادیه ه

روابط اتحادیه اروپا

( .)Maher, 2016از سو دیگو این دی شا در اروپا که چین

توس ه الود را در راستا واب تگی مت اب با دیگو کشورها و مشخصاٌ اتحادیه اروپا و
باز

بود-بود ت ویف کود اس

در زمان امضا

مشارک

راهبود

لاکم بود

(چگنیزاد .)1386
درعینلات ب یار

از شوک ها

اروپایی از وجود مح ودی ها

ورود سومایه به

چین شایه دارن  .در م اب چین نیز در سات  2018در اسناد سیاس شذار
اروپا الود بیاازپیا بو سیاس

چین وال و بخاها ج اییناپذیو چین که از

تب

تا تایوان را در بومیشوف

سن

«اتحادیه اروپا و چین-روی ود

تأکی کود ( .)Fanoulis & Song, 2022اتحادیه اروپا در

سی تمی» یاد میکن که نشاندهن
فوهنگی اس
چین بوا

اتحادیه

استواتژیک »1الود از چین بهعنوان «رقیب
وجود چالاها در لوز اقتصاد

و از دی شا شووهی از کارشناسان اروپایی مشارک

سیاسی و

راهبود در فشار به

اتخاذ ارزسها و اصوت جهانی اتحادیه اروپایی موفق نبود اس

( .)Berkofsky, 2019: 1بااینوجود ما شاه افزایا هم ار ها اتحادیه اروپا با چین
EU-China – A Strategic Outlook

1

با چین :از همکاار
عملگرایاناااه باااه
سااامش رکاااار ش
راهبرد

در تمامی اب اد ه تیم .این امو را بای تی به طوح کان اتحادیه اروپا بوا بازت ویف
و ارزشی در درون چین بوا

مبانی ل وقی استان اردساز

تأمین منافع شوک ها و

شوو ها اجتماعی و فوهنگی اتحادیه اروپا در چین و هم نین نگا بلن م ت اتحادیه به
چین بهعنوان بازیگو
متح

که در عوصهها

مختلف (هم ون نش

ها

رون صلح در الاورمیانه و م ائ امنیتی در آفوی ا) میتوان بهعنوان پشتیبان

اتحادیه اروپا عم کن

ارزیابی کود .در همین راستا م انی م غوبالگو شوک ها از

سات  2017به پیشنهاد آلمان فوان ه و ایتالیا بوا
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سازمان مل

ایجاد مح ودی

شوک ها

بوا

الارجی دولتی و در عم مح ودساز چین در سومایهشذار و الوی شوک ها با
فناور باال اتحادیه منجو به امضا سن توافق سومایهشذار جامع توسط کمی یون
اروپا و رئیسجمهور چین در سات  2020ش که ام ان سومایهشذار چین در اتحادیه
اروپا را در م اب کاها موانع غیوت وفها چین فواهم کود ( .)Casarini, 2022این امو
نشاندهن

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره سوم شماره
پ اپی چه و شش
پای ز 1401

نگا سیات اتحادیه اروپا به مشارک
اقتصاد

منافع راهبود

راهبود

و امنیتی اتحادیه با هماهنگساز

با چین بهمنظور دستیابی به
م نظو

چین در لوز ها

اتحادیه اس .
 -6ابعاد مشارکت راهبری اتحادیه اروپا با چین
همانطور که پیاتو اشار ش

با توجه به سیالی

ت ویف مشارک

راهبود

بوا

ل اک و ساز منافع اتحادیه اروپا در لوز ها مختلف و باز (ت ویفنش ) و وجود
ابزارها مختلفی هم ون شفتگوها سطح عالی (بیا از  50لوز ) و دیگو رژیمها و
سازمانها

بینالمللی و ت ویف سیالی از مناطق جیوافیایی انجام مشارک

روابط مشارک
اقتصاد  -تجار

راهبود

ما شاه

اتحادیه اروپا با چین در اب اد مختلف سیاسی -امنیتی

اجتماعی و فوهنگی و هم ار در م ائ بینالمللی ه تیم که در

ادامه موردبورسی قوار میشیون .
 -6-1روابط سیاسی -امنیتی چین و اتحادیه اروپا
از زمان امضا مشارک

راهبود اتحادیه اروپا و چین روابط امنیتی م طور به منافع

مشتوک در الاورمیانه و م ابله با ش توس ت لیحات جنگی و لفظ امنی
تنگهها

شذرشا ها و

استواتژیک (هم ون باب المن ب و ماالکا) بود اس  .از اه ار اصلی

مشارک

راهبود

چن قطبی اس
سازمانها

آنشونه که در اسناد آن دی

میشود اشتواک نظو در وجود نظام

که اتحادیه اروپا با توجه به جایگا و لضور ف ات چین در پیمانها و
پوون

منط ها

کو شمالی و ل وفص پوون

ه تها

ایوان

ه تها

چین را بهعنوان شوی ی راهبود میبین (نویمانی و دیگوان  .)1397در لوز راهبود
از آغاز مشارک
هم ار ها

ایوان و کو شمالی بیشتوین میزان توجه در

م ئله ه تها

از

امنیتی اتحادیه اروپا و چین را در بومیشوفتن و در ادامه لمای

هم ار ها چن جانبه و ن ا رهبو سازمان مل در جنگ علیه تووری م و مناقشه
اسوائی و فل طین از دیگو راهبودها
میشون ( .)Haslag, 2011در ب

موردتوافق طوفین در لوز امنی

امنیتی در شزارس ساالنه مشارک

ن ا چن جانبه شوایی در جهان چن قطبی نشاندهن

اهمی

سیاس

مح وب
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 2020تأکی بو
الارجی م ت

بوا اتحادیه اروپا اس  .ابت ارات لوز امنیتی در سن مذکور بو ارت ا همف و ها در
لوز امنیتی از طریق شفتگو راهبود سطح عالی اروپا-چین و افزایا هم ار در
دیگو محاف موتبط منط ها و بین منط ها تأکی دارن که بهمنظور نزدیکتو کودن چین
به روی ود اتحادیه در نظام بینالمل اس

(.)EEAS, 2020

میده که لوز اقتصاد
ل اسی

را داشته اس

راهبود نشان
و این ناشی از

پایینتو و منافع باال شوک ها اتحادیه اروپا در چین اس  .افزایا تجارت

بین اتحادیه اروپا با چین بهشونها اس
سو شذاشتن ایاالتمتح

که در سات  2020بوا اولین بار چین با پش

آموی ا به بزرگتوین شویک تجار اتحادیه اروپا تب ی ش

( .)Aran, 2021در همین ارتباط توافق سومایهشذار
سات  2020نشاندهن
اقتصاد مشارک
محفلی بوا

جامع اتحادیه اروپا و چین در

عاقه اتحادیه اروپا به افزایا ارتباطات به لوز ها ل استو

هم ون سومایهشذار و بهو من

از بازار بزرگ چین اس  .درعینلات ارتباط اب اد

راهبود با شف وشو ساالنه سطح عالی اقتصاد و تجار بهعنوان

بونامهریز

اتحادیه در توس ه عمود

و ه ای

عملگرایاناااه باااه
راهبرد

بورسی شزارسها ساالنه چین و اتحادیه اروپا در چارچوب مشارک
و تجار

با چین :از همکاار
سااامش رکاااار ش

 -6-2روابط اقتصادی چین و اتحادیه اروپا
بیشتوین اهمی

روابط اتحادیه اروپا

توس ه روابط اقتصاد

و تجار

شویا

تاس

و عمق بخشی ن در کنار توس ه اف ی و افزودن فضاها

شفتگو و همف و اقتصاد اس
اروپا و چین نیز دی

و این ویژشی در دیگو اب اد روابط درهمتنی

میشود .درواقع اتحادیه اروپا با توجه به منافع ش تود

شوک ها چن ملیتی اتحادیه در ت امات با چین با ایجاد شفتگوها
دنبات ایجاد ب توها

اتحادیه

متنوع ل وقی-سیاسی بوا

سطح عالی به

نهادینه کودن هوچه بیشتو روابط

اقتصاد با چین اس .
 -6-3روابط فرهنگی و اجتماعی اتحادیه اروپا و چین
اتحادیه اروپا با توجه به بن  21توافق لی بون ( )2009بای در کارکودها و سیاس
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الارجی بو اساس ارزسها اروپا که جهانی هم الوان
بخشی ن عمود

میشون عم کن و عمق
در سطح

روابط بین چین و اتحادیه اروپا م تلزم نوعی مشارک

اجتماعی و فوهنگی با ب یج کودن جام ه در اروپا و چین اس ؛ با فشار شوو ها
اجتماعی و فوهنگی اتحادیه اروپا به دنبات عمق بخشی ن و متوازن کودن روابط در دیگو
لوز ها بود اس
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره سوم شماره
پ اپی چه و شش
پای ز 1401

جه

و تأکی بو ارزسها در مشارک

راهبود بهمنظور لوک

در این

بود اس  .در همین ارتباط اجاس شفتگو ل وق بشو بین چین و اتحادیه

اروپا که بهعنوان یک توافق سیاسی بوا پایان دادن به تحویم چین ب
شوف

تینانمان از سات  1997ش

ب

از امضا مشارک

راهبود به محفلی بوا

پوداالتن به االتافات اتحادیه اروپا و چین بو سو ارزسها تب ی ش
در شزارس مشارک
شفتگوها

سازن

راهبود

 2020بو ت وی

در زمینهها

از وقایع می ان

شفتگو

اس

بهشونها که

ل وق بشو اروپا-چین با

موردتوافق طوفین تأکی ش

اس

(.)EEAS, 2020

اشوچه اتحادیه اروپا با تأکی بو ارزسها اروپایی و جهانی دان تن آنها الود را یک
ق رت ارزشی میدان

تاکنون در اجاس ل وق بشو بین این دو بلوک همگوایی

مشخصی در ارزسها لاص نش
پایبن

بو ل وق فود

اس  .در ل ی

تح

شوایطی که اتحادیه اروپا بو

سیاسی و شووهی تأکی دارد چین ب یار از موارد الاصی را

که اتحادیه اروپا در این شفتگو ل وق بشو بهعنوان تجاوز به ل وق فود و سیاسی
مطوح میکن را با ارجاع بهقاع

ع م دالال

در امور دااللی طوفین رد میکن

( .)Taylor, 2020بااینوجود تأکی بو تنوع فوهنگی در شزارس یادش

بهصورت

غیوم ت یم به م ئله م لمانان اوییور در منط ه سینکیانگ اشار دارد (.)EEAS, 2020

درواقع مشارک

و بو همین مبنی تاس

موزون بو پایه ارتباطات فوهنگی استوار اس

سوان اتحادیه اروپا در شفتگو م ت یم با بازیگوان اجتماعی و سازمانها مودمنهاد در
چین و سیاس شذار ها بوا افزایا ارتباطات م ت یم مودمی بین چین و اروپا و رش
لوک

جهانگود

 2020مشارک

میکنن ( .)Fulda & Fabian, 2015در همین ارتباط در شزارس
راهبود

ی ی از لوز ها

لوز فوهنگ و جوانان بود اس

اصلی ابت ارت چین و اتحادیه اروپا در

(.)EEAS, 2020

با توجه به واب تگی مت اب اتحادیه اروپا و چین در لوز ها مختلف اقتصاد
زی تی و سیاسی-راهبود
شوو ها

مخالف ها سازمانها

محیط

مودمنهاد موتبط با ل وق بشو و
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اجتماعی و فوهنگی دااللی در اروپا با افزایا هم ار ها با چین پیشوان

نهادینه ش ن شفتگوها

ل وق بشو و ارزشی بین اروپا و چین و افزایا ت امات
با ش توس سطح واب تگی بین اتحادیه

مودمی در سطوح مختلف بود ان  .در ل ی

اروپا و چین پارلمان اروپا با ارائه شزارسها جامع و انت اد ن ب

ل وق

به رعای

کار اقلی ها و دیگو م ائ ل وق بشو ن ا مهمی را در جه دهی به ادامه مشارک
راهبود به الود شوفته اس

با چین :از همکاار

و ع م تصویب سن توافق سومایهشذار جامع و موکوت

کودن آن بو کاها نگوانیها پارلمان اروپا در رابطه با م ائ ل وق بشو از اهومها
شوو ها اجتماعی و فوهنگی اتحادیه اروپا بوا ایجاد تیییو در رفتار چین اس .
 -6-4همکاری اتحادیه اروپا چین و در سایر نقاط جهانی
هم ار ها اتحادیه اروپا و چین فواتو از لوز منط ها یادش

به منافع مشتوک هو

دو بلوک ق رت در دیگو مناطق هم ون آفوی ا نیز پوداالته اس
هم ار ها

اتحادیه اروپا-چین-آفوی ا بهصورت نش

قوارشوفته اس  .در این میان دیگو نش

بهشونها

که

و شفتگو در دستور کار

ها اروپا-آسیایی چه در فوم اجاس آسیا-

اروپا آسم و یا سیاس شذار هن و آرام اتحادیه اروپا همگی باه ر ب ط و ش توس
اب اد هم ار ها و لتی ایجاد تیییو در سیاس ها

چین در کنار مشارک

چین و اتحادیه اروپا وجود دارن  .بااینوجود در درون مشارک
اسناد هم ار م طور به روابط دوجانبه اس

راهبود اک وی

روابط اتحادیه اروپا

راهبود
توجه

و میزان ب یار کمتو از ام انات اتحادیه

عملگرایاناااه باااه
سااامش رکاااار ش
راهبرد

اروپا به ب ط هم ار ها مشارک

راهبود فواتو از اروپا و چین م طور ش

( .)Holslag, 2011بااینوجود مشارک
سازن

راهبود

ان طارپذیو

بیشتو چین و ن ا

چین را در ب ضی از بحوانها هم ون ل وفص بحوان دارفور هموا داشته

اس  .از سو دیگو اتحادیه اروپا با موتبط کودن هم ار ها مشارک
چارچوب سازمانها
به اش

اس

بینالمللی هم ون یون

راهبود در

و سازمان تجارت جهانی سازمان

جهانی و آسم در لوز ها با منافع مشتوک از پشتیبانی چین بهو بود اس .

 -7موانع و چالشهای موجود بر سر راه روابط راهبردی
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واب تگیها
شوو ها

بین اروپا و چین که با ورود پارلمان اروپا و

مت اب م ت یم اقتصاد

ذ نفع اجتماعی و فوهنگی به لوز ها

ش توسیافتهان ب تو مناسبی بوا

ت وی

ل وق بشو

هو چه بیشتو مشارک

اتحادیه اروپا فواهم آورد ان ؛ این م یو با موان ی نیز روبوو اس
را تح
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المل ط
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تأثیو قوار دهن  .از چالاها

و فوهنگی هم
راهبود

چین و

که میتوانن این روابط

اصلی در ش توس هم ار ها

مشارک

راهبود چین و اتحادیه اروپا میتوان به االتافات دااللی درون اتحادیه اروپا ابت ار
به رسمی

کموبن و را و شوو  1+17چین وض ی

شناالتن چین بهعنوان اقتصاد

بازار محور و تأثیو روابط فوا آتانتیک و بحوان اوکواین اشار کود.
 -7-1اختالفات داخلی درون اتحادیه اروپا
با توجه به واب تگی مت اب اتحادیه اروپا و چین نحو ت ام با چین از م ائ اساسی
بوا اعضا اتحادیه اروپا اس  .چین اکنون شیو استفاد از االتار میان کشورها
عضو اتحادیه اروپا بوا پیشبود منافع الود را بهالوبی یاد شوفته اس  .این کشور رابطه
الود با اتحادیه اروپا را هم ون یک باز شطونج تل ی میکن که در یکطور او قوار
دارد و در طور دیگو تخته  27رقیبی که باز
الصوص این ه چه مهو ا

را شلوغ کود ان و با ی یگو در

را بای جابجا کود کلنجار میرون  .این وض ی

جا هیچ پوسشی باقی نمیشذارد که ک ام طور بوا پیشبود باز در وض ی
قوار دارد .بو این اساس پان و
ض یف اس

1

از اساتی دانشگا در چین شفته اس

ازنظو سیاسی متفوق اس

بوا

او

بهتو

«اتحادیه اروپا

و ازنظو نظامی غیو تأثیوشذار .ازنظو اقتصاد
Pan Wei

1

اما ما دیگو از آن نمیتوسیم زیوا می انیم بیشتو از آن ه ما به اتحادیه اروپا

یک غوت اس

نیاز داشته باشیم این اتحادیه اروپا اس
الودآشا اس

که به ما نیاز دارد ».چین اکنون از ق رت و توان

و دیگو آن را مخفی هم نمیکن  .از سو دیگو  27عضو اتحادیه اروپا بو

سو دو موضوع اساسی دچار دودستگی ش ان  :این ه چگونه تأثیو چین بو اقتصاد اروپا
را م یوی
ش

کنن و این ه چگونه چین را ازنظو سیاسی بهکارشیون و مشارک

دهن  .در

شمار سیاس ها و اق امات ج اشانه کشورها عضو اتحادیه اروپا در چارچوب

دو محور اف ی اقتصاد و محور عمود سیاسی مورد ارزیابی قوارشوفته اس  .مهمتوین
سیاس ها و اق اماتی که مورد ارزیابی و سنجا قوارشوفتهان عبارتان از موضع در
قبات تایوان موضع در قبات تب
ل وق بشو

تمای بوا

دی ار با داالیی الما اهمی

موضوعات

تمای بوا طوح م ائ جهانی هم ون موضوع ایوان و سودان با چین

رأ دادن به موضوعات ض دامپینگ موضع دربار ک و تجار
سومایهشذار

57

چین در اروپا و مهمتو از همه دی شا ها

اساس کشورها

روی ود ن ب

به

سیاسی دربار چین .بو این

عضو ازنظو اق امات لمای شوانه یا انت ادآمیز از چین در راس

یا

چپ محور عمود و ازنظو موافق آزاد بیشتو تجارت بودن یا لمایتگو تجار در
باال و پائین محور اف ی قوار میشیون (.)Fox & Godement,2009:3-4

روابط اتحادیه اروپا
با چین :از همکاار
عملگرایاناااه باااه
سااامش رکاااار ش
راهبرد

شکل  .1نوع نگا اعضا اتحادیه اروپا به چین
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منبع)Fox & Godement,2009:3-4( :

بو اساس این تحلی همانطور که در ش

شمار  1نشان داد ش

میتوان کشورها

عضو اتحادیه اروپا را به چهار شوو زیو ت یم کود:
صن تگوان ش تاخ :1این شوو شام

آن دسته از کشورها اس

چین را با مطالبات

لوز ها مختلف تح فشار قوار میدهن و دی سیاسی و اقتصاد الود را به چین
تحمی میکنن که شوو کوچک و شام کشورها

جمهور

چک آلمان و له تان

میشود (.)Oehler-Şincai, 2017
تاجوان آزاد ای ئولوژیک :2این شوو روابط الود با چین را روابط ویژ ا

در لوز

سیاس شذار نمیدانن و شام دانمارک هلن سوئ و انگلیس اس .
Assertive Industrialists
Ideological Free-Traders

1

2

سوداشوان من طف :1این شوو شام آن دسته از کشورها اس

که بو این باور ه تن که

روابط الوب سیاسی به منافع اقتصاد التم الواه ش و لولوی
اس

و شام

کشورها

بلیارستان قبوس فنان

پوتیات رومانی اسلواکی اسلوونی و اسپانیا اس

با روابط اقتصاد

یونان مجارستان ایتالیا مال

(.)Oehler-Şincai, 2017

تاب ان اروپایی :2اعضایی از اتحادیه اروپا ه تن که هنگام تنظیم روابط الود با چین به
اتحادیه اروپا التوام میشذارن و شام اتویا بلژیک استونی ایولن لتونی لیتوانی و
لوکزامبورگ ه تن  .این شوو بن

و ت یم کشورها

عضو اتحادیه اروپا از منظو

روی ود آنها در ت ام با چین به چهار شوو فوقالذکو امو ن بی اس
در کشورها عضو اتحادیه میتوان سیاس

هوشونه تیییو ل وم

آنها در قبات چین

و بهتبع آن جا آنها در شوو ها را تیییو ده  .بااینوجود این شوو بن
شوو بن

که التماالً با
ها یا هو نوع

دیگو که بتوان بین کشورها عضو اتحادیه اروپا از منظو روی ود آنها به

چین ایجاد کود نشان از وجود منازعاتی بین این کشورها ل ای

میکن که با توجه به

افزایا سطح واب تگیها بین چین و اتحادیه اروپا ان جام اتحادیه اروپا در ت ام با
چین را تض یف میکن و مشارک

راهبود آن را تح

تأثیو قوار میده .

موضوع به رسیم

شناالتن وض ی

بازار ی ی از چالاها
کشورها وض ی

روابط مشارک

اس  .اشوچه اکنون ب یار
شناالتهان

اقتصاد چین بهعنوان اقتصاد بازار را به رسمی

اتحادیه اروپا هموا با آموی ا و ژاپن اقتصاد چین بهعنوان وض ی

از

اما هنوز

اقتصاد بازار 3را به

نشناالته اس  .اصطاح «اقتصاد غیو -بازار» 4اولین بار بو اساس قانون ت وفه

سات  1930ایاالتمتح

آموی ا 5بهمنظور تمایز رفتار با کشورها

ش  .این اصطاح ب اً در مواف

با چین :از همکاار
عملگرایاناااه باااه
راهبرد

اقتصاد چین از سو اتحادیه اروپا بهعنوان اقتصاد
راهبود

روابط اتحادیه اروپا

سااامش رکاااار ش

 -7-2چالش به رسیمت شناخته شدن وضعیت اقتصاد چین بهعنوان اقتصاد بازار

رسمی
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سوسیالی تی ایجاد

نامه عمومی ت وفه و تجارت (شات) 6شنجان

ش .

Accommodating Mercantilists

1

European Followers

2

Market Economy Status

3

)Non-Market Economy (NME

4

The Tariff Act of 1930

5

)General Agreement on Tariffs and Trade (GATT

6

دلی شنجان

ش ن مفاد این موضع در شات آن بود که کشورها سومایهدار عضو این

سازمان بو این باور بودن که قیم ها و هزینهها فووس دااللی محصوالت کشورها
سوسیالی تی به دلی کنتوت باال دااللی اقتصاد این کشورها از طویق پوداال

یارانه به

کودن تجارت الارجی و کنتوت ش ی

نوخ ارز

تولی کنن شان دااللی انحصار
قاب اعتماد نی

باال صادرکنن شان چینی

( .)Zhou & Peng, 2018با توجه به وض ی

غالباً مشموت تح ی ات ض دامپینگ کشورها اروپایی واقع میشون و در اک و موارد
علیه آنها دامپینگ اعمات میشود .آن ه اکنون بین دو طوق مناقشه آمیز ش
60

یا ع م پایان وض ی
مفاد بن  2ق م

اقتصاد غیو-بازار چین اس
الف ماد  15دائمی نی

پایان

اس

زیوا مفاد ماد  15تصویح کود که
چین در

و  15سات پس از عضوی

سازمان جهانی تجارت بای به پیان میرسی ( .)Zhou & Peng, 2018بااینوجود
اتحادیه اروپا هم نان تمایلی بوا به رسیم

شناالته ش ن چین بهعنوان اقتصاد بازار

ن ارد و علیرغم این ه چین در سات  2019نحو محاسبه لاشیه ض دامپینگ اتحادیه
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اروپا بو اساس وض ی

غیو-بازار را پس از سات  2016به چالا کشی

مناقشه ب ون شزارشی از سو هیئ

هوچن که

داور به پایان بوس ( .)Hillman, 2022در م اب

چین نیز رسماً شووع به چالا مفاهیم اصلی نظم تجار

لیبوات در مورد «بیطوفی

رقابتی» کود اس  .بیطوفی رقابتی در ارتباط با ایجاد زیوبنا ل وقی تضمینکنن
ناعادالنه مزایا به ات ا

دریاف
شوک ها

وض ی

الصوصی و چن ملیتی تح

مال ی

ع م
با

دولتی شوک ها در رقاب

ماد  17شات  1947ه

 .درواقع چین

اکنون پا را از این فواتو شذاشته و در م اب الواستار ان طارپذیو

و اصالات در

سازمان تجارت جهانی بهمنظور جلوشیو
مال ی

دولتی اس

از اعمات تب یض علیه شوک ها

و در این راستا پنگ هواشانگ م اون رئیسجمهور وق

 2018با ارائه مفهوم «بیطوفی مال یتی» الواستار جلوشیو
بوا شوک ها ذی سی تمها مال ی

تح
در سات

از تنظیم قوانین مختلف

مختلف ش (.)Mcdonagh, 2021: 12

 -7-3پیامدهای ابتکار کمربند و راه و گروه 1+17
اتحادیه اروپا علیرغم هم ار

با چین و امضا

هم ار ها در سطوح مختلف و مشارک

راهبود

راهبود

با ت ویف

مشارک

با دیگو کشورها

آسیایی به

م یوی

با چین پوداالته اس  .در م اب

هم ار و رقاب

چین نیز اروپا را در اتحادیه

اروپا الاصه نمیکن  .درواقع تاس کشورها اتحادیه اروپا بوا نشان دادن اتحاد و
ی پارچگی که بازار مشتوک اتحادیه موفقتوین نمونه آن اس

عمیق

تفاوتها

فوهنگی تاریخی سیاسی و اجتماعی کشورها عضو را مخفی نمیکن  .درعینلات با
توجه به زمانبو بودن مذاکوات پیوستن به اتحادیه اروپا در کشورها کان ی ا پیوستن
به اتحادیه اروپا در مناطق راهبود بال ان غوبی و اروپا شوقی چین این کشورها را
بهصورت کاناتها ارتباطی ج ی با اتحادیه اروپا میبین که بیا از آن ه تابع قوانین
اتحادیه اروپا باشن

اعضا

الن ی اروپایی مح وب میشون ؛ بنابواین چین نیز با

61

توس ه اف ی روابط الود با اروپا با ایجاد سازوکارهایی هم ون اجاس ( 1+17چین و
اروپا

موکز

و شوقی) و هم نین ابت ار کموبن و را ت اد

از اعضا

اتحادیه

اروپا را وارد روابط نهاد با الود الارج از چارچوب اتحادیه اروپا کود اس  .درواقع
ت ویف اجاس  1+17که در سات  2012در اجاس ورشو له تان پایهریز ش و شام

روابط اتحادیه اروپا

اعضا اروپا موکز و شوقی اتحادیه اروپا باساب ه کمونی تی و هم نین کان ی اها
پیوستن به اتحادیه اروپا در بال ان غوبی ه
اروپا بهصورت غیوم ت یم بوا رقاب

شوک ها با لاکمی

توس ه بیشتو روابط با اتحادیه

بال ان غوبی عضو اتحادیه اروپا نی تن

اتحادیه اروپا بوا سومایهشذار (هم ون مح ودی ها بوا
ن بی دولتی) و هم نین انت ات فناور

در این کشورها قابلی

ل وقی و اجوا ن ارد و بو همین مبنا صوب تان باالتوین جذب سومایهشذار
الارجی از چین را میان کشورها  1+17دارا ه
فضا

سایبو

جی 2نشاندهن

ایاالتمتح
موف ی

آموی ا و لضور شوک

م ت یم

 .ع م پیوستن مجارستان به توافق
هواو

1

بوا

ایجاد شب ه فایو

ابت ار کموبن و را و شوو  1+17چین اس

(

Moldicz,

 .)2021: 5درعینلات چین از سه م یو ی نی بانک توس ه چین و بانک صادرات و
واردات چین و هم نین به میزان کمتو شوک ها

دولتی اق ام به سومایهشذار

عملگرایاناااه باااه
سااامش رکاااار ش
راهبرد

بیشتو در زمینهها فناور و سومایهشذار اس

( .)Gruebler, 2021ازآنجاییکه کشورها
ب یار از قوانین سخ

در جه

با چین :از همکاار

در

Huawei

1

5G network

2

کشورها عضو  1+17و ابت ار کموبن و را میکن  .دراینارتباط بیشتو سومایهشذار
عضو اتحادیه اروپا از طویق مناقصه عمومی رقابتی توسط بانک

چین در کشورها

توس ه چین قاب اجوا ه تن و بهکن
کان ی ا عضوی

در مورد کشورها

پیشوفته اس  .در م اب

اتحادیه اروپا در بال ان غوبی م یو بانک صادرات و واردات چین
که بیشتو بو اساس وامها

محور اصلی بود اس

ب ون قی و شوط

دول بهدول

صورت میشیود و لاص آن انجام باال پووژ ها زیوبنایی در این کشورها و جذب
بیا از  6میلیارد دالر آموی ا از این بانک ب ون هوشونه مان ی بود اس
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 .)Wise, 2021ابت ار کموبن و را هم نین با ایجاد زیوبناها

را ها

(

& Krpec

ارتباطی الزم

بوا اتصات چین و روسیه و اروپا موکز و شوقی و م یو دریایی بین بنادر یونان و
مالی بانک صادرات و واردات چین م یو انت ات کاال از چین به

بال ان غوبی با لمای

بازار مشتوک اتحادیه را فواهم میکن

( Wang et al., 2021; Gniedziejko & Rybiński,

)2021؛ درواقع در این منط ه ما شاه ن اآفوینی همزمان شوو ها
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فوهنگی و

اجتماعی بوا نزدی ی بیشتو به اتحادیه اروپا و از سو دیگو واب تگی اقتصاد به چین
ه تیم .اجاس  1+17که ماهیتی انحصار
قوانین اتحادیه اروپا در بال ان غوبی هموا اس
غوبی که در آن عضو نی تن مواجه ش

و منط ها

دارد و با دور زدن ب ضی از

با اعتواض شا وبیگا کشورها اروپا

اس  .از سو دیگو کشورها بالتیک با توجه

به ن ا کمونگ آنها در چارچوب ت ویفی چین نیز به پووژ ها

زیوبنایی چین در

منط ه با نگا منفی نگا میکنن ؛ بنابواین ابت اراتی هم ون کموبن و را و اجاس
 17+1منجو به افزایا چن دستگی و کاها ان جام مشارک
چین ش

راهبود اتحادیه اروپا و

اس .

-7-4تأثیرات روابط فرا آتالنتیک بر روابط اتحادیه اروپا به چین و بحران اوکراین
از دیگو چالاها
سیاس ها

پیشوو

ایاالتمتح

اتحادیه اروپا درون مشارک

آموی ا در لوز آسیا و عضوی

راهبود
اعضا

با چین تأثیو
اتحادیه در پیمان

سازمان آتانتیک شمالی یا ناتو در قبات چین اس  .شفتگو امنیتی چهارجانبه 1که با

Quadrilateral Security Dialogue

1

اصولی هم ون پایبن

به دموکواسی نظم مبتنی بو قانون و رایگان و منط ه اقیانوسی

هن و آرام باز و فواشیو بهصورت یک شوو بن
آموی ا هن

شوف

ژاپن و استوالیا ش

ب ته در سات  2007بین ایاالتمتح

الود را پشتیبان کشورها آسیایی در منط ه

آرام و هن در م اب ق رت نوظهور و م عی چین م وفی میکن  .با توجه به م ئله
تایوان و االتافات موز هن ژاپن و ب یار از کشورها لاشیه دریا جنوبی چین با
چین این شوو بن

باه ر استواتژیک مهار چین الود را نیوویی بوا

م وفی میکن ( .)Graham, 2018این در لالی اس

الیو جهانی

که اتحادیه اروپا راهبود هن و آرام

الود را در سپتامبو  2021با توجه به اه ار و کارکودها سیات مشارک ها راهبود
اتحادیه و کشورها
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آسیایی هم ون چین ژاپن و هن بهمنظور ن اآفوینی اتحادیه

اروپا بهعنوان بازیگو اصلی در یک نظام چن قطبی یک منط ه باز در آسیا با لضور چین
ت ویف کود اس  .البته اتحادیه اروپا با نام بودن از تایوان در راهبود هن و آرام الود از
کارت تایوان نیز بوا

با چین استفاد نمود اس ؛ بااینوجود پس از اعام

رقاب

افتتاح دفتو نماین شی تایوان در لیتوانی (با نام تایوان و نه چین تایپه) در بهار 2021
چین به تحویمها یکجانبه در لوز کشاورز و تجار در قبات لیتوانی دس

زد که

با توجه به ع م ان جام دااللی از سو اتحادیه اروپا بیپاسخ شذاشته ش (

Bondaz,

 .)2022درعینلات اتحادیه اروپا در ش توس روابط الود با کشورها آسیایی با فشار
ایاالتمتح

آموی ا بوا جبههشیو در قبات چین و همواهی آن بوا ایجاد یک منط ه

امنیتی بوا مهار چین روبهرو ه

.

در همین ارتباط بحوان اوکواین لوز ها
شوقی را در درون مشارک

هم ار

اتحادیه اروپا و چین در اروپا

راهبود مح ود ساالته اس  .درواقع اتحادیه اروپا بوا

ن اآفوینی مؤثوتو و روابط تیو با روسیه نیاز به یارشیو

از چین و پشتیبانی آن در

چارچوبها امنیتی اروپا شوقی در سازمانها بینالمللی و رژیمها امنیتی منط ه
اس ؛ لاتآن ه بحوان اوکواین عماٌ منجو به دشوار هم ار با چین در شوق اروپا
بوا پیشبود منافع اتحادیه اروپا ش

اس  .با توجه به روابط نزدیک چین و روسیه و

تأکی سوان دو کشور بو دوستی ب ون ل وموز تنها  20روز قب از آغاز عملیات نظامی
روسیه در اوکواین اتحادیه اروپا با فشار ایاالتمتح

آموی ا در غالب ناتو و اف ار

روابط اتحادیه اروپا
با چین :از همکاار
عملگرایاناااه باااه
سااامش رکاااار ش
راهبرد

عمومی بوا موضعشیو آش ارتو علیه چین و هماهنگساز راهبود هن و آرام الود با
آموی ا و شفتگو امنیتی چهارجانبه روبهرو ش

اس )Denisov, 2022( .

ایاالتمتح

بنابواین پس از وقایع اوکواین و هم نین م ئله به رسمی

شناالتن تایوان اتحادیه

اروپا در روابط با چین با چالا بازت ویف راهبود هن

و آرام الود تح فشار

ایاالتمتح
م ت

آموی ا روبهرو ش

الود در م اب

اس ؛ درعینلات اتحادیه اروپا به دنبات لفظ ماهی
آموی ا اس

ایاالتمتح

آموی ا به دنبات

زیوا ایاالتمتح

مح ود کودن ت ویف اتحادیه اروپا بهعنوان جزئی ل وقی و سیاسی از ناتو و یاریگو
64

واب ته به ناتو اس ؛ بنابواین مشارک
ماهی

راهبود با چین با توجه به سیالی

و مبهم بودن

آن توانایی استفاد از ق رت و نفوذ چین بوا ایجاد فضا بوا اتحادیه اروپا در

م اب فشارها ایاالتمتح

آموی ا را فواهم میسازد.

نتیجهگیری
این م اله با بورسی روابط اتحادیه اروپا و چین درص د پاسخ به این سؤات بود که
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عوام مؤثو بو لوک

اتحادیه اروپا به سم

موانع موجود بو سو را این مشارک

یک مشارک

راهبود با چین و تنگناها و

چه بود ان ؟ فوضیه پژوها بیان میکن که نگا

مشتوک به نظم جهانی چن جانبه شوایی و منافع مشتوک اقتصاد به امضا مشارک
راهبود

اروپا و چین انجامی ان و در م اب االتافات دااللی درون اتحادیه اروپا

ابت ار کموبن و را چین وض ی

به رسمی

شناالتن چین بهعنوان اقتصاد بازار محور

و تأثیو روابط فوا آتانتیک و بحوان اوکواین از چالاها روابط ه تن  .دراینارتباط از
چارچوب نظو

واب تگی مت اب پی ی

بوا

بورسی هم ار

و رقاب

بین اتحادیه

اروپا و چین استفاد ش  .نتایج این پژوها نشان میدهن که افزایا سطح ت امات
اقتصاد
سیالی

اروپا و چین و ت ویف الاص اتحادیه اروپا از مشارک

راهبود

با عنصو

هم ار ها در مناطق جیوافیایی لوز ها مشارکتی و نوع ابزارها پیاد ساز

این راهبود بهمنظور ن اآفوینی قو اتحادیه اروپا بهعنوان ق رتی هنجار و مؤثو در
نظم جهانی چن قطبی زمینه ت ویف روابط چین و اتحادیه اروپا در درون مشارک
راهبود

را فواهم آورد .درواقع الواستگا مشارک

چین به دیگو مناطق جهان در جه

ت وی

راهبود فواتو از روابط اروپا و

نظام چن قطبی جهانی و با نگا چن جانبه

شوایی ظهور و بووز کود اس  .درعینلات نتایج این پژوها نشان میدهن که اتحادیه
اروپا از نبود ان جام دااللی و نگا مشتوک اقتصاد و سیاسی رنج میبود که منجو به
ایجاد فوص ها

مختلف بوا چیو ش ن توان چین در موازنه هم ار و رقاب

طویق سازوکارهایی هم ون شوو  1+17و ابت ار کموبن و را چین ش

از

اس  .نتایج

پژوها لاضو نشان میدهن که اتحادیه اروپا تح فشار شوو ها اجتماعی و فوهنگی
و اف ار عمومی که در پارلمان اروپا تبلور مییابن

با دالی کودن شوو ها اجتماعی و

فوهنگی از طویق شفتگوها سطح عالی اجتماعی ل وق بشو و فوهنگی و تبادالت
م ت یم مودمی در جه
راهبود

تیییو رفتار چین و اعمات ارزسها

الود با چین اس

اروپایی در مشارک

که الود بهصورت پیشوانی در توس ه واب تگیها در

لوز ها اجتماعی و فوهنگی عم میکن  .در م اب
مختلف سومایهشذار و ع م به رسمی

با توجه به وجود مح ودی ها

شناالتن چین بهعنوان اقتصاد بازار محور چین

با استفاد از ابت ار کموبن و را و شوو  1+17به هم ار م ت یم دوجانبه با اعضا
اروپا

موکز

و شوقی اتحادیه و هم نین کشورها

کان ی ا

به اتحادیه

عضوی

اروپا در بال ان جنوب غوبی پوداالته و ب یار از سازوکارها مح ودکنن

هم ار

اتحادیه اروپا را ناکارآم ساالته اس ؛ بنابواین افزایا هم ار ها بین چین و اعضا
اتحادیه اروپا در جه

افزایا ام ان چانهزنی و رقاب

در درون روابط چین و اتحادیه

اروپا الودنمایی میکن  .درعینلات اتحادیه اروپا با ت ویف راهبود هن و آرام الود در
عوصه رقاب
ق رتها

با چین به دنبات افزایا هم ار ها در عوصهها
آسیایی و هم ایه چین ه

ابت ارها و لوز ها
ت یینکنن
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هم ار

و شوکا

تا از این طویق با بهو شیو
راهبود

از سیالی

در

الود را بهصورت یک ق رت

در آسیا م وفی کن و درعینلات چین را بوا

اقتصاد الود بهمنظور افزایا رقاب پذیو شوک ها

متنوع با دیگو

تیییو رفتار و سیاس ها
اروپایی در چین مجبور کن .

هم نین نتایج این پژوها نشان میدهن که االتافات دااللی درون اتحادیه اروپا
ابت ار کموبن و را چین وض ی

به رسمی

و تأثیو روابط فوا آتانتیک از چالاها

شناالتن چین بهعنوان اقتصاد بازار محور
روابط ه تن  .درواقع چن دستگی ناشی از

ابت ارات و سومایهشذار چین در اروپا شوقی و بال ان منجو به کاسته ش ن فوص

روابط اتحادیه اروپا
با چین :از همکاار
عملگرایاناااه باااه
سااامش رکاااار ش
راهبرد

اجماع در لوز ها امنیتی سیاسی و نظامی در سطح کمی یون اروپا میشود که بو رون
راهبود و استفاد از ظوفی ها آن بوا اتحادیه اروپا تأثیو منفی شذاشته

مشارک

اس  .در ارتباط با تأثیو روابط فوا آتانتیک مشارک
استفاد از منافع مشتوک در لوز ها

جه

اتحادیه اروپا و ایاالتمتح

راهبود اتحادیه اروپا با چین در

مختلف در جه

آموی ا و م ابله با نگا مح ودکنن

متوازن کودن روابط
ایاالتمتح

به اتحادیه

اروپا بهعنوان بخشی از ساالتار سیاسی-نظامی ناتو عم میکن  .درعینلات بحوان
اوکواین مح ودی ها ج ی
66

بینالمللی و رژیمها

را بوا بهو شیو اتحادیه اروپا از نفوذ چین در مجامع

امنیتی-ل وقی در اروپا

شوقی ایجاد کود اس  .نتایج این

پژوها هم نین نشان میدهن که چالا بحوان اوکواین همزمان با فشارها بو اعضا
اتحادیه بهمنظور اتخاذ تصمیمات در سطح کمی یون اتحادیه اروپا بوا
سیاس

بازت ویف

راهبود هن و آرام الود و هماهنگساز آن با ت ویف مح ودکنن

چین ایاالتمتح

وض

آموی ا هموا اس .
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