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انهیگراعمل  ی: از همکارنیاروپا با چ هیروابط اتحاد  

                                                                    یبه سمت مشارکت راهبرد 
                                                                                                 علی صباغیان  1  * 

 2راج دیپ سینگ  

 چکیده 
تحیی    .ه ییتن روزافزونییی در لییات ش ییتوس و توسیی ه    صورتبهروابط چین و اتحادیه اروپا  

بییا ن ییا لیی اک و    شواعمیی و    م امله شوارابطه چین و اروپا در ابت ا بیشتو از نوع  شوایطی که  

. اسیی   درآمیی  فواشیییو  بییا تیییییو ماهییی  بییه شیی   راهبییود  و    جی تیی ربهرت بییود   عنصو تجا

ه اروپا به ی   اتحادکبو لو  مؤثوکه عوام     بودپاسخ به این سؤات    درص دن م اله  ی   اارتباطنی درا

چییه  مشییارک ن ییی و تنگناها و موانع موجود بییو سییو را  ابا چین       راهبودکمشار  یکسم   

و منییافع   ییییشوا  چن جانبییه   نگا  مشتوک به نظم جهانیکه    کن یم؟ فوضیه پژوها بیان  ان بود 

و در م ابیی  االتافییات   انیی   یاروپا و چین انجام  امضا  مشارک  راهبود به    مشتوک اقتصاد 

 عنوانبه  وض ی  به رسمی  شناالتن چین  چین  ابت ار کموبن  و را    دااللی درون اتحادیه اروپا

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

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

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

اهیی ار راهبییود   منظوربییهمشارک  راهبود  را با تأکی  بییو سیییالی  موضییوعی و جیوافیییایی 

در شییواک    یبخشیی تنوعبییا    سیی  وات ویف کود     المل نیبمؤثو در روابط    ینی آفون اهم ون  

در ایجاد تیییییو در رفتییار چییین اسیی .  به دنبات الودراهبود هن  و آرام راهبود  الود در آسیا و 

سیاس  راهبود  هنیی  و  نگو  درباز  ها بوا بو فشاربحوان اوکواین  هایی هم ون  چالام اب    

 آموی ییا  متحیی  االتی او ضیی  چییین    مح ودکننیی  آن بییا ت ویییف     سازهماهنگو    اتحادیه  آرام

 .ان افزود 

 هن  و آرام  مشارک  راهبود    واب تگی مت اب   چین؛ اتحادیه اروپا   : ی لید اژگان ک و 
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 مقدمه

اراد  الود    (2019اجاس ساالنه اتحادیه اروپا و چین )  نیم  21اتحادیه اروپا و چین در  

اروپا و چین   اتحادیه  راهبود   تح یم مشارک   بوا   بوا     منظور بهرا    صلح  هم ار  

  و   یالمللنیب   نیقوان  به  التوام  و  یی شوا  چن جانبه   به  الود  ت ه   و   اریپا  توس ه  و   رفا 

داشتن .    المل  نیب  روابط  بو  لاکم  یاساس   هنجارها چ  یخیتار  ازنظوابواز  و  ن  یاروپا 

با  ی  باهمهموا    مخالف   در  تحوالتی ی  ا  موجب  جهان  یگو  نگاهان بود   در  به    ی . 

ن دو  یاس . ا  المل نی بن در نظام  یاروپا و چ  ویتأث  دهن  نشانز  یجهان ن  ی  کنونیوض 

بوا الزم  اراد   و  بال و   توان  در  ییتی    از  تحوالت   .بوالوردارن جهان    ن  یآو  پوتو  در 

ب ن  یآغاز   هاسات باز  یجهان   هاچالاظهور    ازجملهم  ی    و  یقون  گوان  یو ظهور 

و    کنن  ن ییت    یج  ا   ها میم انپارامتوها  با  جاهاچالان  یمواجه  چ ی   و یگا   ن 

بیاتحاد روابط  و  اروپا  ایه  اهین  از  دو  زی من  از    بوالوردار    ادی   اس .    سوکیش   

  یی   همگوای ق ت و یاز طو  یجهان  ییمووا  ل   ویش ش  در  را  ه اروپا ن ا الود  یاتحاد

نوساز امن ی س   نهاد   ها  ی ظوف   و  ا  ژ یوبه  ک مشتو   یو الارج  یتیاس   جاد بخا یبا 

الارج ت و یاال    هاساتدر    یاق ام  سو ک    یو  از  اس .  چید    ود   طویگو  از  ق  ی ن 

قبل  ییبازششا ب ته  بو     ادیز  ویتأث  یتجارت جهان   ها  ی ظوفاز     ویش بهو و    یاقتصاد 

ج ی      ها  یظوفاتحادیه اروپا با توجه به  ن راستا  یشذاشته اس . در ا  المل نیبروابط  

     راهبودکبه مشار  انهیشوا عم    ار هم  بو آن ش  که سطح روابط را از سطح  چین

  و تحوکات   سو کیاز    در جهانن  یا نفوذ چیافزا  موازاتبهلات لاضو    در  ارت اء ده .

بوایاتحاد اروپا  جایت و   ه  الود  ی    امور    مؤثو و     متح   ص اکی  عنوانبهگا   در 

ا  المل نیب اتحاد  قوارشوفته  موردتوجه  ش تبهز  یندو  ن  یروابط  روابط  اروپا و  یاس .  ه 

منافع مت اب  ش   و سطح     و دارا  تونهینهاد   من توقاع    یروزافزون  طوربهنون  ک ن ایچ

را   یو فوهنگ  یزش  آمو یکنولوژ   تی  علمینظام     اقتصادیاسی از روابط س  ا ش تود 

راهبود     . ودیش یبومدر   مشارک   امضا   با  را  سوم  هزار   اوای   چین  و  اروپا  اتحادیه 

اروپا در سات   اتحادیه  تیییو ساالتار     2003چین و  با درک  اروپا  اتحادیه  آغاز کودن ؛ 

االتار منافع    رغمیجهان  علعنوان دومین اقتصاد  ق رت اقتصاد  و رش  سویع چین به

بو عمق بخشی ن در روابط الود با چین    و ل وق بشو  هاارزسیی هم ون  هالوز در  



41 

 

 

 

 

اروپا  اتحادیه  روابط 

با چین: از همکاار  

باااه  اناااهیگراعمل

سااامش رکاااار ش 

 راهبرد 

 

زم همه  دارد.    هانهیدر  راهبود   تأکی   مشارک   امضا   دو    تنهانهبا  بین  تجارت  لجم 

و   ان کود متنوع دیگو  سوای      هالوز   به  ها هم ار  بل ه  افتهی بهبود  بلوک ق رت

بنایی بوا  ش توس روابط   تب ی  به سنگ  اروپا و چین در   جانبههمهاین سن   اتحادیه 

با توجه به  جهانی ش   اس .    یچن قطبراستا  ایجاد صلح و توس ه اقتصاد  در نظام  

بیان ش   که  م اله  یا  مطالبی  تا  یا  درص دن  ه عوام   ک پاسخ ده     سؤاتن  یا به  ن اس  

و تنگناها و موانع  با چین       راهبودکمشار  یکم   سبه  ه اروپا  ی  اتحادکبو لو  مؤثو

نگا  مشتوک به  که    کن یفوضیه پژوها بیان م  ؟ان بود چه    هم ار ن  یموجود بو سو را  ا

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

انجام را  چین    ان   یچین  و  کموبن   ابت ار  اروپا   اتحادیه  درون  دااللی  االتافات  م اب   در  و 

به چین  شناالتن  رسمی   به  محوروض ی   بازار  اقتصاد  آتانتیک  عنوان  فوا  روابط  تأثیو  و   و 

آمار در  در این پژوها از روس کیفی و تحلی     روابط ه تن .   هااز چالا   بحوان اوکواین

نظو داال    نا   چارچوب  و  کوهن  پی ی    مت اب   بورسی    واب تگی    فوق   سؤاتبوا  

چارچوب  موتبط با پژوها لاضو موور و     هاپژوها. در ادامه  ابت ا  اس    ش  استفاد 

مطوح   اروپا  شودی منظو   اتحادیه  و  چین  روابط  تاریخی  سیو  سپس  مشارک      و 

آن و   اب اد  اروپا   قوار الواهن     موردبحث روابط      هاچالاراهبود  چین و  و بورسی 

 شوف . 

 پیشینه پژوهشی -1

.  شودیمدر لوز  روابط اتحادیه اروپا و چین اشار     ش  انجام در این بخا به تح ی ات  

و چین  به ن ا مخوب ابت ار را  و    اروپاشابوسی با بورسی مشارک  راهبود  اتحادیه  

اروپا   روابط  بودن  راهبود   ب    با  ارتباط  در  چین  چین  کموبن     ازنظو .  پودازدیمو 

راهبود  اتحادیه اروپا    ارک  در مش داش  منافع اروپا و چین  نوی ن    این ابت ار با پاس

( روابط الواه  ش   به تض یف  منجو  نی   و  (. سینگ  Gabusi, 2019و چین سازشار 

از   تاب ی  اروپا و چین را  اتحادیه  مشارک  و رقاب  در دوران رقاب      هامؤلفهروابط 

و   اروپا    متح  االتیاچین  اتحادیه  دااللی  تیییوات  و  چین  و  ضمن    اب ی یمآموی ا  و 

ش تود  این دو بلوک ق رت  به افزایا پی ی شی مشارک  اروپا و     هایواب تگبورسی  

تأثیو   تح   روابط    یالمللنیب   هامیرژهم ون    ییهالفهؤ م چین  اقتصاد    المل نیبو 
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اتحادیه     ام الهدر   (. Xing, 2021)  پودازدیمنی  جها روابط  بورسی  فنگ ضمن  دیگو  

  عنوانبهبه چین    هیاتحادهو یک از اعضا     شانهسه  در روی ود  ها تفاوتاروپا و چین به  

اروپا  موکز  و شوقی و     کشورها و روابط چین با    پودازد یمهم ار  شویک و رقیب  

از   را  اوکواین  بحوان  و  به     هانهیزم بال ان  بخشی ن  اعضا     شانهسه    ودهایروعمق 

  ویپذان طار و بو لزوم    ودیش یماتحادیه و ت اریف متفاوت روابط چین و اروپا در نظو  

اروپا   و  روابط چین  با    منظوربهدر  بین     هاچالام ابله  روابط  بیوونی  و   هاآندرونی 

(. پاولیوچویچ ضمن بورسی روابط اروپا و چین به تیییو در Feng, 2022)  کن یمتأکی   

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

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

روابط  توسط غوب     جادش  یانظم جهانی   اروپا و  اتحادیه  تیییوات درونی  تأثیو  تح  

ارزیابی   شفتمان و    کن یمجهانی  در  قبات چین     ها شذاراس  یسکه  در  اروپا  اتحادیه 

در پژوها لاضو  مشارک  راهبود  اتحادیه اروپا    (.Pavlićević, 2022)  شود یمدی    

تو تاریخی  فوهنگی  باف  وسیعآنگونه که اتحادیه اروپا ت ویف کود  اس   در    و چین

منط ه روابط  امنیتی  و  بینسیاسی  و  تفاوتا   و  هم ار المللی  با  آن  عم    ها   ها  

 شون . ها  چنین مشارکتی بورسی میسابق بین طوفین و چالا

 

 پیچیده متقابل  یوابستگرهیافت نظری:  -2

اولین بار در دهه    2و جزر نا   1نظویه واب تگی مت اب  پی ی   که توسط رابوت کوهن 

را در دوران اهمی     کشورهازمان ق رت باال  تبیین روابط بین    باشذش ارائه ش      70

ب       یاهم و منطق بازار     بوالی مبا ظهور نئولیاقتصاد و رفا  اجتماعی نشان داد  اس .  

و     اقتصاد اجتماعی  استفاد     ی تی زطیمحرفا   به  واب تگی    ایازپایب منجو  نظویه  از 

اس .   ش    اعلی    زیچ همهکه    شواهاواقع  بوالار   درواقعمت اب   سیاس   پایه  بو  را 

تبیین  هم و  امنیتی  و  نظامی  سطوح  اهمی   کنن یمن  بو  نظویه  این   یسفل  سطوح  

دارد.   تأکی   اقتصاد  میان   هم ون  این  کوهن  در  و  نا   ت ویف  اساس  به  بو  واب تگی 

 
1 Robert Keohane 
2 Joseph Nye 
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اس    لالتی  داردم نا   قوار  نیووها  الارجی  تأثیو  تح   توسط    که  یا  ش      هاآنو 

آن    ودیش یم در  بین    ینوعبهو  مت اب   که    کشورهاواب تگی  دارد  اثوات    جهیدرنتاشار  

و    شودیمچن ملیتی( مشخص     هاشوک  و یا بازیگوان دیگو )نظیو    کشورهامت اب  بین  

 (. Rana, 2015) ودی ش یمش   

اثو  درواقع در     ( ش تود   به    چن جانبهروابط  ن ب   فواملی  بازیگوان  دوجانبه(  عم   و 

که    شونههمان   درواقع.  شنودیمی  یگو ل اس     ازهاینو ن ب  به    ویپذب یآسدیگوان  

بازیگوان   میان  هم ار   و  رقاب   التمات  میزان  همان  به  دارد   وجود  به  التمات جنگ 

واب تگی مت اب  تنها الود را در   مت اب  وجود دارد.   ها ویپذب یآسو    ها  ی ل اس   یدل

نشان   با لاص  جمع  ده ینمهم ار   باز   نوع  این  اصلی  ویژشی  رقاب   بل ه    و یغ  

هم ار     رقاب  که     اشونهبهه  .    صفو از  طوفین  از  ی ی  که  شوایطی  در  لتی 

کلی نظویه واب تگی پی ی   را     هایژش یوهم نان اص  اس .    بودیمبیشتوین منافع را  

کتاب   در  نا   و  کوهن  شذار» که  دوران  در  جهان  سیاس   سیاس :  و  مطوح   «ق رت 

  هم ون نخبگان دولتی و غیودولتی)ارتباطی متنوع     ها کاناتدر وجود    توانیمکودن   

دول     هاشوک   بو  تأثیوشذار   در  غیودولتی  بازیگوان  و  وجود چن ملیتی  ع م    )

اهمی     ب موات سل له امنی   م ئله   کنار  )در  موضوعات  میان  رفا     ایازپایبدر 

 (. Rana, 2015کود )ق رت نظامی الاصه  توکمونگ( و ن ا  ی تی زطیمحاقتصاد  و 

   یآیدرنمبه لوک   آنارشی    توسط  المل نیباز سو  دیگو  در این نظویه  دیگو نظم   

از  بل ه   ناشی  آن  و     یالمللنیب   هاسازمانق رت  نظم  دول   روابط  دانا   فناور   

دیگو    از سو   منافع    هامل  -دول  جام ه اس ؛  توسط  بل ه  نی تن    دیگو الودمختار 

هم ار     یالمللنیب   هاسازماندااللی     نفع ذ   ها شوو  مبنا   بو  که  چن ملیتی  و 

 ,Mija & Teosaو آزاد  عم  سابق را ن ارن  ) ون یش یم  تح  تأثیو قوار ان شوفتهش  

با توجه به آن ه ما در این م اله به تبیین هم ار  اقتصاد   سیاسی و فوهنگی    (.2014

و   چین  و  اروپا  اتحادیه  راهبود       یدرنهابین  تیییوات    هاآنمشارک   شوایط  )تح  

( الواهیم پوداال   چارچوب نظو  واب تگی مت اب   المل نیبشگور موازنه قوا در نظام 

فوهنگی    و مبانی  هاارزس  تح  شوایطی که االتافات ش تود  در  درواقع  .اتخاذ شودی 

بین اتحادیه اروپا و چین وجود دارن   نظویه واب تگی مت اب  پی ی   با ت یه بو دو عنصو 
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کودن   دالی   و  رقاب   و  و    نفع ذ   هاشوو هم ار       نهادهاو    هاسازماندااللی 

بوا  تبیین چوایی اهمی  شوفتن هم ار  در اب اد و مشارک  راهبود  بین    یالمللنیب

شب ه  لاتنیدرعاس .    مناسب  هاآن  به  دادن  اهمی   با  نظویه  این  از     اش تود   

بوا  تحلی     را  و ابزار مناسبی  نگودیمچین  به فوا  روابط اتحادیه اروپا و    هایواب تگ

در   آسیایی  و  آتانتی ی  فوا  روابط  بین    تاروپودتأثیو  هم ار   و  بلوک  رقاب   دو  ابن 

 .آوردیمق رت فواهم 

 اتحادیه اروپا و چینتاریخچه روابط  -3

هم ار    موضوعات  ت ریجی  ش توس  نوعی  چین  و  اروپا  تاریخی  روابط  مشاه   در 

سات    شودیم تجار   و  اقتصاد   هم ار   توافق  از  پس  افزایا    جهیدرنتو    1985که 

هم ون      هالوز در    2003-1995   هاساتدر    ها هم ار مشتوک    ویت    ع ممنافع 

به امضا  مشارک    یجهان    اقتصاد ثبات  و     یزطیمح از لفاظ    اه ته  هاساح

درک اهمی  مشارک     منظوربه(.  Sajdak, 2013راهبود  اتحادیه اروپا و چین انجامی  )

تاریخ ه  به  نگاهی شذرا  با  اروپا  اتحادیه  به روابط چین و  در عمق بخشی ن  راهبود  

زمینه   چین  و  اروپا  اتحادیه  روابط  و      ویش ش  تحوالت  کود  الواهیم  بورسی  را  آن 

 مشارک  راهبود  و م یو کنونی آن را بورسی الواهیم کود.   هاچالاسپس پیام ها و 

 

 1975تا قبل از  نی ه اروپا و چ ی روابط اتحاد -3-1

شووع  اس .    ش   یتش روابط اروپا و چین از دوران نوسانی ش توس روابط و افوت آن  

میروابط چ دور  سل له  به  اروپا  و  در    شوددیبازم (  م  1644-1368)  1نگ ین  ان ردوکه 

من و ش ن   (م  1912-1644)  2سل له  باز  با  چین  و  اروپا  تجارت  ش توس  شاه   ما 

هموا  بود؛   یآموزس و پووس  مذهب و علوم غوب  اتخاذ  و  انی جهان   به رو  چین   درها

نوزدهمدر م اب     با   قون  افوت روابط  قون و  (  م  1839-1860اک )ی تو   هاجنگ  شاه  

هموا  بود    هاییاروپاکه به دادن امتیازات ش تود  به    هاس  ییاروپاتوسط    هاینیچو  یتح 

ملو   دهه  انهی شوایموجب یک روی ود  در  این کشور  نوزدهم     هادر  قون  که آالو  ش  

 
1 Ming dynasty 
2 Manchu Dynasty 
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بو مبنا    1جنبا اصالات ص روز  امپواتور شوانگژو با از ژاپن  هاینیش    چ  پس از

اروپایی   ش ت  الگو   ش   ییشوایملاز  نیمه  ؛  کاسته  چدر  بی تم  قون  در   هاینیاوت 

واکنا به تصمیمات م اه   ورسا  و ب  اً در پوتو ان اب کمونی تی بار دیگو به انزوا  

آوردن   ییشوا دهه   .(Rolland, 2015)  رو   الواستار    طوربهن  یچ  1970در  روزافزون 

جهان جام ه  به  و  بو   یبازشش   را  د  محافظ  عنوانبهاروپا  روس  یسپو  بوابو    و یغ ه  یدر 

اقتصاد  دوس   الوب  بازار  سفو     یدیم   و  کم  2سوامز   تفویکوو  اروپی  یم اون  ا  ون 

 . (Rolland, 2015)  و چین کمک کود اروپابه نزدی ی ن یبه چ 1975سات 

 

 1990تا  1975روابط چین و اتحادیه اروپا از  -3-2

)سلف اتحادیه  دور  روابط عاد  بین چین و جام ه اروپا     بایرا    1991تا    1975دور   

ابوق رت    واروپا(   دو  با  چین  موز   روابط  و  سود  الزامات جنگ  از  که    دان   تاب ی 

بین  تجار      هانامهمواف     آموی ا و چین  به امضا   متح  االتی ابهبود روابط    جهیدرنت

کامله الوداد به چین داد و این      جام ه اروپا وض ی  دول  1980سات    از  طوفین انجامی .

شنجان  عمومی الود  توجیحات  نظام  در  را  میان   .  (Xue, 2004)  کشور  این  جام ه  در 

چین تح  م یوی  دنگ    1985م رنیزاسیون سات  باز و   درهاسیاس  اروپا با توجه به 

آورد    نگی ائوپیش با چین رو   مناسبات  افزایا سطح    (؛ 1398)جهانگیو  و ساعی   به 

سات    نیب  در  چین    1985توتیب   و  اروپا  اتحادیه  تجار   و  اقتصاد   هم ار   توافق 

اولوی     کنن  من  سایجاد ش  و    دوجانبه  روابط   بوا  ل وقی  چارچوب  کی   عنوانبه

اتحادیه اروپا و چین در راستا     مشتوک با ایجاد کمیته    و  تجارت نزد جام ه اروپا بود

 Smithتاس نمود )   اقتصاد   ها هم ار  توس ه  و  تجارتبه     نیبخش  تنوع  و   یتش 

& Xie, 2010.) 

بین کشورها  عضو جام ه اروپا و چین در   دوجانبهاین تحوالت لجم تجارت    جهیدرنت

در ص  ک  تجارت الارجی چین و یک    15میلیارد دالر بالغ ش  که    13بو    1989سات  

سات    نانمانیشوچه وقایع می ان ت  و  شوف  یبومدرص  تجارت الارجی جام ه اروپا را در  

 
1 Emperor Guangxu’s Hundred Day Reform 
2 Cristopher Soames 
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با قبوت چین    و فوهنگی از سو  جام ه اروپا ش   منجو به ت لیق روابط اقتصاد   1989

 .(Xue, 2004)    این روابط مج داٌ از سو شوفته ش بشول وق  نهی درزم شفتگوهابه 

 

از    -3-3 اروپا  اتحادیه  و  چین  چندقطبی، 2003تا    1991روابط  جهانی  نظم   :

 گرایی و منافع مشترک اقتصادی  چندجانبه

لوک     سازن  روابط اتحادیه اروپا و چین به سم  مشارک     2003تا    1991دور  بین  

تحوالت دااللی چین  پایان شوفتن جنگ سود و سوع  شوفتن رون     ویتأث. تح   کن یم

به    نانمانیتلادثه می ان    بواثودو طور که  روابط  فضا  مناسب بوا  توس ه    ش نیجهان

و   ش   فواهم  بود  شوائی   سات  سود   در  طور  فووس    1991دو  ب ون  تجار   روابط 

. از  از سو شوفته ش مذاکوات الحاق چین به شات    1991. در سات   ح را از سو شوفتناس

روابط با چین توسط اتحادیه اروپا در دوران ب   از جنگ سود      ساز عاد سو  دیگو  

در این دوران     .(Isufi, 2020)  اروپا تل ی ش   ییبخشی از استواتژ  ج ی  آسیا  عنوان به

پاییایآس   اقتصادهاظهور   نی    و  سود  جنگ  بوایان  اروپا  ک  ی  عنوانبه  ش نمطوح   از 

  مؤثو ک راهبود  یجاد کود تا  یه اروپا ایاتحاد  شذاراناس  یس    بوا  یطیشوا  یگو جهانیباز

اوا  ییاروپا در  کنن .  اتخاذ  دور  الاور  قبات  سات  یدر  اول  1993   عضو یآلمان  کشور  ن 

و  لفظ و پیشبود منافع سیاسی    منظور بهرا    1ا یدر قبات آس   ه اروپا بود که راهبودیاتحاد

اتحاد از  ب    کودیت وآلمان    اقتصاد   دنبات.  (Huang, 2019)  ن  د»آلمان    به   هوو  

  ی الارج  یپلماسیا در دیاعام کود که آس  1995ز در سات  یفوان ه ن  ویوزنخ     2«چارت

که    یبا ابت ارات زمانهم. (Hemminga, 2020) ژ  قوار الواه  شوف  یو موردتوجهفوان ه 

اتحاد   کشورها اروپا  یعضو  با کشورها  طوربهه    یی ا یآس   ج اشانه در الصوص روابط 

کم  شوفتهایپ سات  ی  یبودن    در  اروپا  استواتژیبه سم   »  هیانی ب  1994ون    یج     ک 

اقتصادیت و   باه ر  «ییایآس آسیاتحاد     لضور  در  اروپا  منط ه   یه  ثبات  به  کمک  ا  

 ا منتشو کودیو التوام به ل وق بشو در آس  یم دم واسیو تح    شبود توس ه اقتصادیپ

(Towards a new Asia strategy, 1994).   سن    1995هم نین کمی یون اروپا در ژوئیه

 
1 Asien konzept der Bundesregierung 
2 Herve de Charette 
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اروپا  بلن م تسیاس   » که  کو  را منتشو   «بوا  روابط چین و  این سن  اعام ش   د. در 

زمان  » آسیا  فیبازت واکنون  ج ی   استواتژ   پوتو  در  چین  با  اروپا  اتحادیه   ییروابط 

با جمهور  اللق چین در یک    باه ر اروپا  اتحادیه  قوار دادن روابط کشورها  عضو 

چین   روزافزوندر این سن  با توجه به اهمی   .«اس     یفوارسچارچوب به همه پیوسته  

جهانی   جام ه  در  چین  ادغام  بوا   سازن    مشارک   راهبود  و    فیت ویک  لجم ش  

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

هموا  با    ش نیجهاننگا  م ب  چین به  .  اروپا )آسم( بوشزار ش   -نش   مشتوک آسیا

با    اس  یس چین  واردات  و  صادرات  چشمگیو  افزایا  و  آن  اصالات  باز   درها  

و توجه    2001شوکا  الارجی زمینه را بوا  پیوستن به سازمان جهانی تجارت در سات  

  کاها  ارتباطنیدرافواهم کود.  به چین را    کمی یون اروپا و اعضا  اتحادیه اروپاویژ   

با مشارک  ف ات در   المل  ن یباز ته ی  چین  م ابله با هژمونی آموی ا در نظام    هاینگوان

و مناسب بوا  رش  اقتصاد  چین از دالی  نگا  م ب     ییچن جانبه شواآن و ایجاد نظام  

به   چین  )صباغیان    ش نیجهانرهبوان  بودن   جهانی  تجارت  سازمان  به  پیوستن  و 

اتحا   درواقع  (.1386 روابط  در  در  ما  و  مشارک   به  هم ار   از  شذار  نوعی  اروپا  دیه 

که ب ون توجه به منافع اقتصاد  نخبگان    میکنیمنهای  مشارک  راهبود  را مشاه    

اب اد   افزایا  و  اروپا  اتحادیه  افزایا   ویپذام ان  ها هم اردر  این  و  اس   نبود  

یافتن منافع      ی درنهااقتصاد  و سیاسی    منافع ارتباطات و شو  الوردن   به تاس بوا  

 مشتوک راهبود  منجو ش   اس . 

 توافق مشارکت راهبردی : روابط چین و اتحادیه اروپا -3-4

لاضو  تا  2003  نیبدور    را    زمان  اروپا  اتحادیه  و  چین  روابط  به    توانیمدر  لوک  

از   پس  کود.  تل ی  راهبود   مشارک   نوعی  سات یاتحاد   ویش ش   سم   در  اروپا  ه 

ا  رون   1993 روابط  اتحادی ش توس  چین  با  ب یه  سوع   شوف .     شتوین  الود  به 

      راهبودکجاد مشاریب تو ا 2003  2001  1998  هاساتون اروپا در  ی  یمک    هاهیانیب

   ب  تکروابط    یکن روابط از  یا   2005در سات    و  ودک ن را فواهم  یه اروپا با چیاتحاد

تجار  یمبتن  عم تاً م ائ   شفتگوهاک   فواشیو   کمشار  یکبه     بو  ستون  سه  بو      ه 

ه اروپا و  یاتحاد   ار ز بونامه همیو ن   و تجار  یو روابط بخش     روابط اقتصادیاسیس
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ن توسط یبار  چ  دریه ج یانیب  یکب  ین تصو یهم ن  ود  بود. ک و  یین استوار بود  تییچ

با عنوان  ی  یمک  اروپا   ها  یم ئول   توکینزد   ار هم»ون  به رش  جام ه   1« نیچ  -رو 

ا سات  ک در  بک مشار   بوا   تومناسب    ب تو  2006تبو  ای   این  دو    ود ک جاد  ین 

(Cabestan, 2006).    ارائه ن ود از مشارک  راهبود   اروپا ت ویف دقی ی  اتحادیه  البته 

شفتمان   نوع  اساس  بو  ولی  اروپا    ش  استفاد اس   کمی یون  سو   را   توانیماز  آن 

م اب     شونهنیا در  اروپا  اتحادیه  که  کود  متوجه   جهانی    هاچالات ویف  ته ی ات  و 

نوظهور  هم ون چین بو اساس     اقتصادهال موانی جهانی  مشارک  راهبود  را با  

منافع مشتوک دوجانبه در سطوح    چن جانبه   شموتجهان  ییهاارزس  قواع  و شوایی و 

 (. Cihelkova et al., 2020: 1726-1727امنیتی و نظامی طوالی کود  اس  )

به   این روابط  به نظم جهانی و لضور در   لن م تبراهبود  بودن  نگا   با  بودن روابط 

سیاسی  امنیتی و     هالوز هم ار  در     به م نا؛ این  کن یمثالث نیز اشار       کشورها

التین   آموی ا   و  آفوی ا  هم ون  جهان  دیگو  مناطق  در  و    لفظ  منظوربهدفاعی  صلح 

اروپا   اتحادیه  دیگو   سو   از  اس .  متح   مل   سازمان  منشور  تح   جهانی  امنی  

را   چین  با  عالی  سطح  بوا     عنوانبهشفتگو   راهبود   با     ساز هماهنگابزار  چین 

در روابط    تنهانهاتحادیه اروپا در درون مشارک  راهبود  در م ائ  امنیتی و نظم جهانی  

کلی    هایژش یو  1جهان ت ویف کود  اس  که در ج وت    ناطقبل ه در دیگو م  هاآن بین  

راهبود  را    مشارک   هم ار   با  آن  تفاوت  نشان    ازنظوو  اروپا  ؛ ان ش  داد اتحادیه 

مشارک    نوع  این  سیات  ماهی   به  راهبود   مشارک   ت ویف  در  سیالی   بنابواین 

مشارکتی و     ها لوز که اتحادیه اروپا با ت ویف سیالی از مناطق جیوافیایی     شوددیبازم

ل اک و ساز  منافع مشتوک الود با شوکا     به دنباتاین راهبود     سازاد ی پ   ابزارهانوع  

 . اس  راهبود  هم ون چین 

 

 

 

 

 

 
1 EU-China: Closer Partners, Growing Responsibilities 
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. نگاه اتحادیه اروپا به همکاری و مشارکت راهبردی 1جدول   

ها یژگیو  مشارکت راهبردی همکاری 

شده فیتعرمحدود و  حوزه فعالیت  گسترده و سیال  

دوجانبه یگفتگوها ابزار    یهاسازمان، هامیرژ 

  یگفتگوها، یالمللنیب

چندجانبه و  دوجانبه  

پیچیده گسترده و  محدود  پیوند موضوعی   

اقتصادی، سیاسی،   اقتصادی و سیاسی  ابعاد اساسی 

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

 اروپا هی اتحاد ییایاست آسیسجایگاه چین در -4

زی تی   محیط  و  اجتماعی  رفا   سیاس   اهمی   به  توجه  با  اروپا  توجه  الود  اتحادیه 

  واب تگی اقتصاد  اتحادیه اروپا به تجارت با  ارتباطنی به لوز  آسیا دارد؛ درا   اژ یو

این کشورها  آسیایی   کشورها با  اتحادیه  امنیتی  منافع راهبود   شو  الوردن  اتحادیه    و 

االذ   به  را  قبات      اهاس  یساروپا  در  هم نین     هاغوتج ی   و  هن   و  چین  آسیایی 

در این  .  ان داد   سوق  ون یش یبومجنوب شوق آسیا را در     که کشورها  1آنآسهاتحادیه  

  صورت بهم  در قبات منط ه هن  و آرا  2019اروپا در سپتامبو    اتحادیه   شذاراس  ی میان  س

که بوا  اولین    چین و تایوان(   ازجمله آسیایی     کشورهاتمامی    ون  ی دربوش راهبود  باز )

شو  الوردن منافع  دهن    نشانو فواشیو نیز    ودیش یبومبار اب اد نظامی و امنیتی را نیز در  

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

نگاهی    یدهش   با  امنیتی  و  جهانی  نظم  با  درواقع  اس .  بلن م تبه  اروپا  اتحادیه    

ژاپن   و  هن   چین   راهبود     عنوانبه ت ویف  دنباتشوکا       ها هم ارایجاد    به 

و در ش لی فوار و در قالب هم ار  با هو یک از این شوکا در موضوعات    یالمللنیب

به یک ق رت در منط ه هن  و آرام را ه ر شوفته اس  و با استفاد     ش ن یتب   مختلف

هنجار     ق رت  ی نی  الود   قوت  ن طه  و  استان اردسازاز  به      شذارهیسوما   

تجار  و استان اردساز     نیقوانمنط ه هن  و آرام و ایجاد     کشورهادر     ساز  یظوف

 
1 ASEAN 
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   شذارهیسوما  و  تجارت  در  ویفواش     ودیرو  با  هموا محلی      یمال   و  منافعدر جه   

دیگو     (.Moreschi, 2022)  پودازدیم سو   اروپا  از  کمی یون   در   فون  اورسوالرئیس 

 اتحادیه اروپا به   ش ن یتب    بوان طه عطفی    عنوانبه  را   یج    استواتژ   ان ازرا   1نیال

  « 2ی جهان  درواز »  نام  به  اتصالی   یج   ابت ار  کی  ی م وفی کود که با اعامجهان  گویباز

ایجاد  ج  و  کموبن    ابت اربه    یپاسخ  عنوانبه در جه   منط ه   هاوساال  ی زاد  چین    در 

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

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

اب اد هم ار در همه  منصفانه  رقاب   زمینه  اهمی  وجود یک  بو  کود   ها کود و    تأکی  

(Fanoulis & Song, 2022: 347 ).    اروپا افزایا سطح  این ب ین م نی اس  که اتحادیه

چین    ها هم ار دربا  رقاب   با  که    را  آرام  و  هن   بزرگ  شزارس  منط ه  سوویس  به 

اروپا   اتحادیه  جهان    بهالارجه  استواتژیک  و  اقتصاد   ث    تا    اس    ش   یتب موکز  و 

   (.EEAS, 2022) اب ییم راستاهماز آن الواه  بود  ط   بیشتو طب ه متوس2030سات 

شاه      لاتنیدرع آسیا  و  اروپا  سطح  اتحادیه  اجاس     بوشزاربا    ها  هم ارافزایا 

در سطوح  و چن بخشی    ش  نهیمنظور ایجاد ارتباطات نهادبه   3اروپا م وور به آسم-آسیا

ه تن    1996از سات    بین اتحادیه اروپا و آسیا   و کارشناسان  رتبهیعالوزرا  سیاستم اران  

(Hwee, 2019 .)  و هم نین توافق   2019و ژاپن در سات  راهبود  اتحادیه اروپامشارک

یارشیو     دهن  نشانبوا  ایجاد شورا  تجارت و فناور  مشتوک    و هن   کمی یون اروپا

بزرگ آسیایی بوا  اه ار راهبود  اتحادیه در اب اد امنیتی      کشورها اتحادیه اروپا از  

نظ و  و  درواقع.  ه تن   امی سیاسی  عمومی  اف ار  فشار  اجتماعی   و  فوهنگی  ب    در    

فوهنگی    ها شوو  و  ن ا    اجتماعی  افزایا  بوا   اروپا  اتحادیه  و    هاارزس داال  

ت امات     هنجارها در  اروپا  اتحادیه  اتحادیه  لیبوات  افزایا    زمینهالارجی  بوا   را 

منافع    ها هم ار دیگو   از سو   اس .  کود   ایجاد  چین  هم ایگی  در  هن   و  ژاپن  با 

چینی در منط ه ب       هاشوک  ا  رقاب  با  چن ملیتی اروپایی بو   هاشوک  اقتصاد   

. در ب   ل وقی نیز اتحادیه اروپا دهن یمراهبود هن  و آرام اتحادیه را تش ی   اقتصاد   

 
1 Ursula von der Leyen 
2 Global Gateway 
3 ASEM 
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ش توس ت ویف ت امات الود با چین در درون راهبود هن  و آرام قص  ایجاد زمینه  با  

  شذارهیسوما  نهیدرزمچین    وانهیشسخ  ل وقی مناسب بوا  ایجاد تیییوات در قوانین  

 اروپایی اس .   هاشوک  چین بوا  سومایه    درها الارجی و در عم  باز کودن 

 اتحادیه اروپا و چین  یمشارکت راهبرد یوسوسمت -5

نوع ت ویف اتحادیه اروپا به    2003بنا  مشارک  راهبود  اتحادیه اروپا و چین در سات  

  منظوربهشوکا  راهبود  الود را در آسیا   اتحادیه اروپا.  شوددیبازماز مشارک  راهبود  

در   راهبود   اه ار  سیالی  هالوز پیشبود  و  ش توس    مختلف  با  م ابله  هم ون 

لفظ   اه تهت لیحات   آثار       یزطیمح   کاها  بها      اشلخانه   شازهاو    کنتوت 

نف    و  شاز  هم ون  طبی ی  ژئو و  منابع  مناطق  در  ثبات  بوا     ایجاد  جهان  استواتژیک 

تجارت   رونق  و  نظو    المل نیبلفظ  با     درواقع؛  ودیش ی مدر  م ابله    یی شواجانبهکیدر 

آموی ا متح   اروپا    ایاالت  با  اتحادیه  راهبود   مشارک   ت ویف  هم ون    ییکشورهابا 

ایفا  ن ا مؤثوتو اتحادیه اروپا در نظم جهانی و تأمین منافع اقتصاد     به دنباتچین   

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

اروپا و   و مشخصاٌ اتحادیه  کشورهاالود را در راستا  واب تگی مت اب  با دیگو  توس ه  

بود اس  -باز   کود   ت ویف  راهبود   بود  مشارک   امضا   زمان  در  بود    لاکم  

 (. 1386  زاد یچگن)

از  لاتنیدرع ب یار   وجود     ها شوک     از  به     ها  یمح وداروپایی  سومایه  ورود 

دارن چین   سات  .  شایه  در  نیز  چین  م اب   اسناد    2018در  اتحادیه     شذاراس  یسدر 

و    ایازپایب اروپا  الود   وال   چین  سیاس   از    ویناپذییج ا    هابخابو  که  چین 

در  اتحادیه اروپا  .(Fanoulis & Song, 2022)  کود  یتأک   شوف  یبومتب  تا تایوان را در 

و اروپا  »اتحادیه  از  «  1استواتژیک روی ود   -چین  سن   »رقیب    عنوانبهچین  الود 

اقتصاد      هاچالاوجود    دهن  نشانکه    کن یمیاد  سی تمی«   لوز   و  در  سیاسی 

فوهنگی اس  و از دی شا  شووهی از کارشناسان اروپایی  مشارک  راهبود  در فشار به  

اتخاذ   بوا   جهانی    هاارزسچین  اصوت  اس   و  نبود   موفق  اروپایی  اتحادیه 

(Berkofsky, 2019: 1.)  اتحادیه اروپا با چین      ها هم ار  ما شاه  افزایا  وجودنیباا

 
1 EU-China – A Strategic Outlook 
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اب اد تمامی  بازت ویف   ه تیم.  در  بوا   اروپا  اتحادیه  کان  طوح  به  بای تی  را  امو  این 

ل وقی    منافع     استان اردسازمبانی  تأمین  بوا   چین  درون  در  ارزشی    و   هاشوک  و 

دیه به  اتحا بلن م تهم نین نگا  و   چیناجتماعی و فوهنگی اتحادیه اروپا در   ها شوو 

در    عنوانبهچین   که  )هم ون     هاعوصهبازیگو   مل      هانش   مختلف  سازمان 

م ائ    و  الاورمیانه  در  صلح  رون   آفوی ا(    ی تیامنمتح    پشتیبان    عنوانبه  توان یمدر 

کود.   ارزیابی  کن    اروپا عم   راستا   اتحادیه  همین  غوبالگو  شوک  در  از   هام انی م 

ایتالیا    2017سات   و  فوان ه  آلمان   پیشنهاد  بوا     بوا به  مح ودی       هاشوک  ایجاد 

در   مح ودسازدر عم   و    دولتی  یالارج با     هاشوک    و الوی    شذارهیسوما  چین 

اتحادیه    فناور جامع توسط کمی یون    شذارهیسوما امضا  سن  توافق  منجو به    باال  

چین در اتحادیه     شذارهیسوما ام ان  ش  که    2020چین در سات    جمهورسیرئاروپا و  

 . این امو(Casarini, 2022)  فواهم کود  چین    اوت وفهی غ موانع    کاهام اب     را در اروپا  

چین    دهن  نشان با  راهبود   مشارک   به  اروپا  اتحادیه  سیات  به    منظوربهنگا   دستیابی 

با     راهبودمنافع   اتحادیه  امنیتی  و  در     سازهماهنگاقتصاد    م نظو   هالوز چین 

 . اتحادیه اس  

 ن یه اروپا با چی اتحاد یت راهبرکابعاد مشار -6

به    توایپکه    طورهمان توجه  با  ش    بوا   اشار   راهبود   مشارک   ت ویف  سیالی  

در   اروپا  اتحادیه  منافع  )   هالوز ل اک و ساز   باز  و  و وجود  نش  فیت ومختلف   )

و    هامیرژو دیگو    (لوز   50بیا از  سطح عالی )   شفتگوهاهم ون    یمختلف   ابزارها

از    یالمللنیب   هاسازمان سیالی  ت ویف  شاه    مناطقو  ما  مشارک    انجام  جیوافیایی 

چین   با  اروپا  اتحادیه  راهبود   مشارک   سیاسی  درروابط  مختلف  امنیتی     -اب اد 

بین  -اقتصاد  در م ائ   فوهنگی و هم ار   اجتماعی و  در    ه تیمالمللی  تجار    که 

 . ون یش یقوار م  یموردبورسادامه 

 ه اروپای ن و اتحادی چ یتیامن -یاسیروابط س  -6-1

از زمان امضا  مشارک  راهبود  اتحادیه اروپا و چین  روابط امنیتی م طور به منافع  

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

)هم ون     هاتنگه اس    المن ب  باباستواتژیک  بود   ماالکا(  اصلی  و  اه ار  از   .
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دی      شونهآنراهبود     مشارک   آن  اسناد  در  نظام شودیمکه  وجود  در  نظو  اشتواک    

و    ها مانیپدر  چین  لضور ف ات  و    جایگا    با توجه به اس  که اتحادیه اروپا    یچن قطب

پوون     امنط ه   هاسازمان شمالی     اه ته     ایوان   اه تهپوون      وفص ل   وکو  

در لوز  راهبود    (.1397نویمانی و دیگوان   )  ن یبیمشوی ی راهبود     عنوانبهچین را  

مشارک   آغاز  م ئله  از  در     اه ته   توجه  میزان  بیشتوین  شمالی  کو   و  ایوان 

اتحادیه   ها هم ار در    امنیتی  را  چین  و  ادامه  شوفتن یبوماروپا  در  از    و  لمای  

مناقشه    و  چن جانبه   ها هم ار تووری م و  در جنگ علیه  مل   ن ا رهبو  سازمان 

دیگو   از  فل طین  و  مح وب    موردتوافق   راهبودهااسوائی   امنی   لوز   در  طوفین 

امنیتی  در شزارس ساالنه مشارک   (.  Haslag, 2011)  شون یم تأکی  بو  2020در ب      

شوان ا   جهان    ییچن جانبه  م ت      دهن  نشان  یچن قطبدر  سیاس  الارجی  اهمی  

در   ها همف و   ارت ا  بو . ابت ارات لوز  امنیتی در سن  مذکور  بوا  اتحادیه اروپا اس  

افزایا هم ار  در  و  چین  -ریق شفتگو  راهبود  سطح عالی اروپالوز  امنیتی از ط

کودن چین   توکینزد  منظوربه که     دارن یتأک    امنط ه و بین     امنط هدیگو محاف  موتبط  

 (. EEAS, 2020) اس   المل نیببه روی ود اتحادیه در نظام 

 ه اروپای ن و اتحادیچ  یروابط اقتصاد -6-2

ساالنه چین و اتحادیه اروپا در چارچوب مشارک  راهبود  نشان     هاشزارسبورسی  

از    ده یم ناشی  این  و  اس   داشته  را  اهمی   بیشتوین  تجار   و  اقتصاد   لوز   که 

افزایا تجارت  . اتحادیه اروپا در چین اس     هاشوک  منافع باال  و   تونییپال اسی  

با پش     بوا  اولین بار چین  2020در سات    اس  که   ا شونهبهاتحادیه اروپا با چین  بین  

تب ی  ش   نیتوبزرگبه    آموی ا  متح  االتیاسو شذاشتن   اروپا  اتحادیه   شویک تجار  

(Aran, 2021)  .  توافق ارتباط   همین  در     شذارهیسومادر  چین  و  اروپا  اتحادیه  جامع 

    تول اس  ها لوز عاقه اتحادیه اروپا به افزایا ارتباطات به   دهن   نشان 2020سات 

بازار بزرگ چ   من  بهو و     شذارهیسوماهم ون   اب اد  لاتنیدرع  .اس    یناز  ارتباط    

  عنوان به ساالنه سطح عالی اقتصاد  و تجار      وشو شف  اقتصاد  مشارک  راهبود  با  

بوا    تاس    زیربونامهمحفلی  شویا   تجار   و  اقتصاد   روابط  توس ه  ه ای   و 

فضاها     اتحادیه افزودن  و  اف ی  توس ه  کنار  در  بخشی ن  عمق  و  عمود   توس ه  در 
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اتحادیه     یتندرهمشفتگو و همف و  اقتصاد  اس  و این ویژشی در دیگو اب اد روابط  

چین  اروپا ش تود   درواقع.  شودیم    یدنیز    و  منافع  به  توجه  با  اروپا  اتحادیه    

ایجاد    تحادیها  یتیچن مل   هاشوک   با  چین   با  ت امات  عالی     شفتگوهادر  به سطح 

ل وقی   ب توهاایجاد    دنبات بوا   -متنوع  کودن  سیاسی  بنهادینه    روابط  شتویهوچه 

 با چین اس .  اقتصاد 

 نیچه اروپا و ی اتحاد یو اجتماع یروابط فرهنگ -6-3

بن    به  توجه  با  اروپا  )  21اتحادیه  لی بون  بای   2009توافق  سیاس     کارکودها در  (  و 

کن   شون یماروپا  که جهانی هم الوان        هاارزسالارجی بو اساس   عمق  و    عم  

سطح   در  مشارک   نوعی  م تلزم  اروپا   اتحادیه  و  چین  بین  روابط  عمود   بخشی ن 

چین   و  اروپا  در  جام ه  کودن  ب یج  با  فوهنگی  و  فشار  ؛  اس  اجتماعی      هاشوو با 

عمق بخشی ن و متوازن کودن روابط در دیگو   به دنبات اتحادیه اروپا اجتماعی و فوهنگی  

بو    هالوز  تأکی   و  اس   راهبود     هاارزسبود   مشارک   این   منظوربهدر  در  لوک  

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

ایع می ان یک توافق سیاسی بوا  پایان دادن به تحویم چین ب   از وق  عنوانبهاروپا که  

بوا    1997از سات    نانمانیت به محفلی  راهبود   امضا  مشارک   از  ب    ش   شوف   

که     اشونهبه  اس   ش   یتب  هاارزسپوداالتن به االتافات اتحادیه اروپا و چین بو سو 

راهبود    مشارک   شزارس  اروپابو    2020در  بشو  ل وق  شفتگو   با  -ت وی   چین 

در     شفتگوها )  موردتوافق   هانهیزمسازن    اس   ش    تأکی    (. EEAS, 2020طوفین 

  الود را یک  هاآن اروپایی و جهانی دان تن     هاارزساتحادیه اروپا با تأکی  بو    اشوچه

ارزشی   همگوایی  دان یمق رت  بلوک  دو  این  بین  بشو  ل وق  اجاس  در  تاکنون    

لاص  نش   اس . در ل ی    تح  شوایطی که اتحادیه اروپا بو   هاارزس مشخصی در  

پایبن   بو ل وق فود   سیاسی و شووهی تأکی  دارد  چین ب یار  از موارد الاصی را 

به ل وق فود  و سیاسی  تجاوز    عنوانبهکه اتحادیه اروپا در این شفتگو  ل وق بشو   

ارجاع    کن ی ممطوح   با  طوفین    قاع  بهرا  دااللی  امور  در  دالال    کن  ی مرد  ع م 

(Taylor, 2020.)  شزارس     وجودنیباا در  فوهنگی  تنوع  بو    صورت به  ادش  یتأکی  

  (. EEAS, 2020اشار  دارد )  انگیک نیسغیوم ت یم به م ئله م لمانان اوییور در منط ه  
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  موزون بو پایه ارتباطات فوهنگی استوار اس  و بو همین مبنی تاس    مشارک درواقع

در   نهادمودم   هاسازمانو  سوان اتحادیه اروپا در شفتگو  م ت یم با بازیگوان اجتماعی  

و رش    مودمی بین چین و اروپا  م ت یم  ارتباطاتبوا  افزایا    ها شذاراس  یس  چین و

ارتباطدر  (.  Fulda & Fabian, 2015)  کنن یملوک     جهانگود  شزارس همین  در    

از    2020 ی ی  راهبود   در     ها لوز مشارک   اروپا  اتحادیه  و  چین  ابت ارت  اصلی 

   (.EEAS, 2020) لوز  فوهنگ و جوانان بود  اس 

مختلف اقتصاد   محیط     هالوز مت اب  اتحادیه اروپا و چین در    یواب تگبا توجه به  

سیاسی  و  و    نهادمودم   هاسازمان   هامخالف  راهبود    -زی تی  بشو  با ل وق  موتبط 

اروپا     ها شوو  در  دااللی  فوهنگی  و  افزایا  اجتماعی  چین  ها هم اربا  پیشوان   با 

ارو   شفتگوهانهادینه ش ن   بین  ارزشی  و  بشو   ت ال وق  افزایا  و  چین  و  مات پا 

اتحادیه  ان بود مودمی در سطوح مختلف   بین  با ش توس سطح واب تگی  . در ل ی    

ن ب  به رعای  ل وق  جامع و انت اد      هاشزارساروپا و چین  پارلمان اروپا با ارائه  

به ادامه مشارک     یدهجه  ن ا مهمی را در  و دیگو م ائ  ل وق بشو     ها  ی اقلکار   

و موکوت    جامع   شذارهیسن  توافق سوماتصویب  راهبود  به الود شوفته اس  و ع م  

    هااهومپارلمان اروپا در رابطه با م ائ  ل وق بشو  از    هاینگوانکودن آن بو کاها 

 اس . اجتماعی و فوهنگی اتحادیه اروپا بوا  ایجاد تیییو در رفتار چین   ها شوو 

  
 ی ر نقاط جهانی در سان و ی چ ه اروپا ی اتحاد یهمکار -6-4

به منافع مشتوک هو    ادش  ی   امنط هاتحادیه اروپا و چین فواتو از لوز      ها هم ار

در   ق رت  بلوک  هم ون  دو  مناطق  اس    دیگو  پوداالته  نیز  که      اشونهبهآفوی ا 

اروپا   ها هم ار کار    صورتبهآفوی ا  -چین -اتحادیه  دستور  در  شفتگو  و  نش   

-آسیایی چه در فوم اجاس آسیا-اروپا   ها   نشاس . در این میان  دیگو    قوارشوفته

ب ط و ش توس   باه ر  هن  و آرام اتحادیه اروپا همگی   شذاراس  یساروپا  آسم و یا  

در    ها هم اراب اد   تیییو  ایجاد  لتی  راهبود     چین   هااس  ی سو  مشارک   کنار  در 

مشارک  راهبود  اک وی  توجه    دروندر     وجودنیبااچین و اتحادیه اروپا وجود دارن .  

اتحادیه اس  و میزان ب یار کمتو  از ام انات    دوجانبهاسناد هم ار  م طور به روابط  
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  م طور ش   اس    و چین  اروپا  مشارک  راهبود  فواتو از   ها هم اربه ب ط    اروپا

(Holslag, 2011)  .راهبود      وجودنیباا ن ا و  چین  بیشتو     ویپذان طارمشارک  

از  را    چین  سازن   ب ضی  دارفور    وفص ل هم ون    هابحواندر  داشته  بحوان  هموا  

دیگو.  اس   اروپا    از سو   کودن    بااتحادیه  در     ها هم ارموتبط  راهبود   مشارک  

سازمان   ی المللنیب   ها سازمان  چارچوب جهانی   تجارت  سازمان  یون  و   هم ون 

 از پشتیبانی چین بهو  بود  اس .  با منافع مشتوک   هالوز در  به اش  جهانی و آسم

 ی روابط راهبردراه موجود بر سر  یهاچالشو موانع  -7

و     ها یواب تگ اروپا  پارلمان  ورود  با  که  چین  و  اروپا  بین  اقتصاد   م ت یم  مت اب  

به    نفع ذ   ها شوو  فوهنگی  و  هم    هالوز اجتماعی  فوهنگی  و  بشو   ل وق 

بوا   ان افتهی ش توس مناسبی  بیت و   ب تو  چه  هو  مشاری   و یچ   راهبود   کشتو  ن 

ن روابط  یا ن نتوایمه ک ز روبوو اس  ین یو با موان ین م یا ؛ان آورد فواهم ه اروپا  یاتحاد

تح    ده  ویتأثرا  ش توس     هاچالااز   .  نقوار  در  مشارک      ها هم اراصلی 

اروپا   اتحادیه  ابت ار    توانیم راهبود  چین و  اروپا   اتحادیه  دااللی درون  االتافات  به 

را  و  چین     نی چ  1+17شوو     و  کموبن   شناالتن  رسمی   به  اقتصاد    عنوانبهوض ی  

 اشار  کود. و بحوان اوکواین و تأثیو روابط فوا آتانتیک بازار محور

 اختالفات داخلی درون اتحادیه اروپا -7-1

با چ با توجه به واب تگی مت اب  اتحادیه اروپا و چین   از م ائ  اساسی  ن  ینحو  ت ام  

اروپا   اتحادیه  اعضا   ایاس . چبوا   مینون شک ن  االتار  از  استفاد     شورهاک ان  یو  

شور رابطه  ک ن  یاد شوفته اس . ای   یالوببهشبود منافع الود را  یپ   ه اروپا بوایعضو اتحاد

او قوار   طورک یه در  ک   کن ی م  یشطونج تل    باز  یکه اروپا را هم ون  یالود با اتحاد

د طور  در  و  تخته  یدارد  بازک   یبیرق  27گو  شلوغ     ه  با    ان کود را  در  ی ی و  گو 

ا چه   نیالصوص  با    امهو ه  جابجا  یرا  ارون یملنجار  کود  ک    وض ی.  بواین  او       

      بهتو یدر وض    شبود بازیپ   بوا ام طور  ک ه  ک   شذاردینم  یباق  یچ پوسشیه   جا

ا بو  پان ویقوار دارد.  اسات  1  ن اساس  اروپا  یاتحاد»ن شفته اس   ی  دانشگا  در چیاز  ه 

    اقتصاد  ازنظو.  وشذاریتأثو  یغ   ینظام  ازنظوو    متفوق اس   ی اسیس   ازنظوف اس    یض 

 
1 Pan Wei 
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ه اروپا یما به اتحاده   شتو از آن یم بی انوا مییز  میتوسینمگو از آن  یما د  اماغوت اس     یک

نون از ق رت و توان کن ا یچ  «از دارد.یه به ما نک ه اروپا اس   ین اتحادیم ایاز داشته باشین

ه اروپا بو  یعضو اتحاد  27  گوید   . از سو کن ینمهم    یگو آن را مخفیاس  و د  الودآشا 

اقتصاد اروپا  ن بو  یچ  و یتأثه چگونه   نی: ا ان ش    یدودستگدچار    ی سو دو موضوع اساس

  دهن . در  ک و مشار   ون ی کارش به  یاسیس  ازنظون را  یه چگونه چ نینن  و اک   یویرا م 

ه اروپا در چارچوب  یعضو اتحاد   شورهاکو اق امات ج اشانه    هااس  ی س  شمار    ش

  ن یتومهم .اس    قوارشوفته  یاب یمورد ارز  یاسیس    و محور عمود   اقتصاد  یدو محور اف 

اق امات  هااس  یس ارزک   یو  مورد  در   ان عبارت  ان قوارشوفتهو سنجا    یابیه  موضع  از 

تا تمایقبات  تب    قبات  در  موضع  بوایوان   داالید      با  اهم  یی ار  موضوعات  یالما     

ن  یوان و سودان با چیهم ون موضوع ا  یطوح م ائ  جهان     بوای  تما ل وق بشو

دامپ   رأ به موضوعات ض   به ی   رو تجار     وک   دربار   نگ  موضعیدادن  ن ب   ود 

و  یچ    شذارهیسوما اروپا  در  همه    تومهمن  ایچ  دربار   ی اس یس   ها شا یداز  بو  ن  ین. 

انت ادآمی  شوانه  یلمااق امات    ازنظوعضو     شورهاک اساس   چیا  از  راس   یز  در  ا  ین 

در     تجار   تگو یا لمایت بودن  شتو تجاری ب   موافق آزاد  ازنظوو     چپ محور عمود

 .(Fox & Godement,2009:3-4) ون ی ش یمقوار  ین محور اف یباال و پائ
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 به چین  اعضا  اتحادیه اروپا نوع نگا  .1شکل 

 
 ( Fox & Godement,2009:3-4) منبع:

    شورها ک   توانیم  ش  داد نشان    1  شمار    ه در شک    طورهمان   ی ن تحلیبو اساس ا

 ود: ک م یو ت  یچهار شوو  زه اروپا را به  یعضو اتحاد

ش تاخ  شام   یا:  1صن تگوان  شوو   دستهن  مطالبات   کشورهااز    آن  با  را  چین  اس  

دی   دهن یمقوار    فشارتح  مختلف     ها لوز  به چین    و  را  اقتصاد  الود  و  سیاسی 

شام     ک وچک شوو   که    کنن یمتحمی    له تان کچ    جمهور    شورهاکو  و  آلمان    

 .(Oehler-Şincai, 2017) شودیم

ا  آزاد  ا2یک  ئولوژیتاجوان  شوو ی:  روابط    ن  را  چین  با  الود  لوز      ا ژ یوروابط  در 

 س اس . ی  هلن   سوئ  و انگل ک شام  دانمار و دانن ینم  شذاراس  یس

 
1 Assertive Industrialists 
2 Ideological Free-Traders 
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اس  که بو این باور ه تن  که    کشورهااز    آن دستهن شوو  شام   ی: ا1سوداشوان من طف

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

و فنان       شورهاک شام     اس   قبوس   ایبلیارستان   مجارستان   مال   یتالیونان   ا  

 .(Oehler-Şincai, 2017اس  ) ایو اسپان ی  اسلوون یاسلواک   یرومانپوتیات  

ن به  یم روابط الود با چ یه هنگام تنظک اروپا ه تن   ه  یاتحاد  اعضایی از:  2یی اروپاتاب ان  

و   یتوانیل   یولن   لتونی  ای  استونیکا  بلژیشام  اتو  و  شذارن یمه اروپا التوام  یاتحاد

ت     بن شوو ن  یا   .ه تن   لوکزامبورگ اتحاد   شورهاک م  یو  منظو یعضو  از  اروپا  ه 

با    التماالًه  ک اس     ین ب    امو   الذکوفوقن به چهار شوو   یدر ت ام  با چ   هاآنود  ی رو

ن یدر قبات چ  هاآناس   یس  توان یمه  یعضو اتحاد   کشورهادر  وم    و لییتی  هوشونه

ا هو نوع  ی  ها بن شوو ن  یا  وجودنیبااو ده .  ییرا تی  ها شوو در    هاآن    آن جا  تبعبهو  

به   هاآنود  ی ه اروپا از منظو رویعضو اتحاد   شورهاک ن  یبتوان  به  ک    گوید   بن شوو 

با توجه به  ه  ک   کن یم    یا  شورها لک ن  ین ایب  یود نشان از وجود منازعاتک جاد  ین ایچ

سطح   اروپا    هایواب تگافزایا  اتحادیه  و  چین  با  یاتحادان جام  بین  ت ام   در  اروپا  ه 

 . ده یمقوار  ویتأثآن را تح    راهبود  کو مشار  کن یمف ین را تض یچ

 اقتصاد بازار  عنوانبهن یچ اقتصاد تیمت شناخته شدن وضعیچالش به رس -7-2

اقتصاد    عنوانبه  اروپاه  یاتحاد   ن از سو ی  اقتصاد چیوض    م  شناالتنیموضوع به رس

چالا  بازار از  راهبود      های ی  مشارک   از  ی ب نون  ک ا  اشوچهاس .  روابط  ار  

چی وض   کشورها اقتصاد  رسم  عنوانبهن  ی   به  را  بازار  هنوز  ان شناالته   ی اقتصاد  اما    

آمویاتحاد با  اروپا هموا   اقتصاد چی ه  ژاپن  بازار ی وض   عنوانبهن  یا و  اقتصاد  به   3   را 

اصیرسم اس .  نشناالته  ت وفه   بار  نیاول  4«بازار  -ویاقتصاد غ»اح  ط   قانون  اساس  بو 

با  یتما  منظوربه  5ا ی آمو  متح  االتیا  1930سات   رفتار  جاد  یا  ی  تیالیسوس     شورهاکز 

ا )شات(   یعموم  نامهمواف   در    ب  اًاح  طاص  نیش .  تجارت  و  ش .    6ت وفه  شنجان   

 
1 Accommodating Mercantilists 
2 European Followers 
3 Market Economy Status 
4 Non-Market Economy (NME) 
5 The Tariff Act of 1930 
6 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
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ن  ی عضو ا   دارهیسوما   شورهاک ه  ک موضع در شات آن بود    نی  شنجان   ش ن مفاد ایدل

    شورهاک محصوالت    یفووس داالل   ها نهیهزو    هام  یقه  ک ن باور بودن   یسازمان بو ا

ارانه به  یق پوداال   ی شورها از طوکن  یاقتصاد ا  یداالل   نتوت باالک   یبه دل  ی تیالی سوس

انحصاریداالل   کنن شانیتول الارجک       تجارت  ش کو    یودن  ارز  ینتوت  نوخ    

  ی نیچنن شان  ک   باال صادریبا توجه به وض   .(Zhou & Peng, 2018)     ین  اعتمادقاب 

ا   شون یمواقع    یی اپارو    شورهاک نگ   ات ض  دامپی یمشموت تح   غالباً موارد  ک و در   و 

ان  یز ش   اس  پا ین دو طوق مناقشه آمینون بک . آن ه اشودیمنگ اعمات  یدامپ  هاآنه  یعل

پای اقتصاد غیان وض یا ع م  زیوااس ن  یبازار چ -و ی   ماد        ه  ک ود   ک ح  یتصو  15مفاد 

ماد     2بن   مفاد   الف  عضو   15و       ین  یدائم  15ق م   از  پس  چیسات  در  ی   ن 

جهان پیان  تجارت    یسازمان  به     وجودنیباا.  (Zhou & Peng, 2018)   یرسیمبای  

اروپا  یاتحاد بازار   عنوانبهن  یچم  شناالته ش ن  یبه رس   بوا   یلیتما  هم نانه  اقتصاد 

اتحادیه    نحو  محاسبه لاشیه ض   2019در سات  این ه چین    رغمیعلن ارد و   دامپینگ 

غیو وض ی   اساس  بو  سات  -اروپا  از  پس  را  چا  2016بازار  کشلبه  که   هوچن    ی ا 

در م اب   (.  Hillman, 2022به پایان بوس  )   داوراز سو  هیئ   ی  مناقشه ب ون شزارش

مورد   در  لیبوات  تجار   نظم  اصلی  مفاهیم  چالا  به  شووع  رسماً  نیز    ی طوفی ب»چین 

ع م  کنن   نیتضمایجاد زیوبنا  ل وقی رقابتی در ارتباط با  ی طوفیبکود  اس .   «رقابتی

به   مزایا  ناعادالنه  دولتی     ات ا دریاف   مال ی   با    رقاب  در    هاشوک  وض ی  

ماد      هاشوک   تح   چن ملیتی  و  چین  درواقع.  ه     1947شات    17الصوصی    

الواستار   م اب   در  و  شذاشته  فواتو  این  از  را  پا  در     ویپذان طاراکنون  اصالات  و 

جهانی   تجارت  علیه    منظور بهسازمان  تب یض  اعمات  از  تح      هاشوک  جلوشیو  

وق  در سات    جمهورسیرئم اون      پنگ هواشانگ این راستا  مال ی  دولتی اس  و در

مفهوم     2018 ارائه  مختلف    الواستار  «مال یتی  یطوفیب»با  قوانین  تنظیم  از  جلوشیو  

 (. Mcdonagh, 2021: 12) ش مال ی  مختلف     ها تمیسذی    هاشوک  بوا  

 1+17و گروه  راهپیامدهای ابتکار کمربند و  -7-3

اروپا   ت ویف    رغمیعلاتحادیه  با  راهبود    مشارک   امضا   و  چین  با  هم ار  

مختلف  ها هم ار سطوح  راهبود   در  مشارک   دیگو    و    به آسیایی     کشورهابا 
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چین نیز اروپا را در اتحادیه م یوی  هم ار  و رقاب  با چین پوداالته اس . در م اب    

اتحادیه اروپا بوا  نشان دادن اتحاد و    کشورها  تاس  درواقع.  کن ینماروپا الاصه  

اتحادیه   مشتوک  بازار  که  اس      نیتوموفقی پارچگی  آن  عمیق     هاتفاوتنمونه 

با     لاتدرعین.  کن ینم عضو را مخفی     کشورهافوهنگی  تاریخی  سیاسی و اجتماعی  

کان ی ا  پیوستن     کشورهاپیوستن به اتحادیه اروپا در    بودن مذاکوات  بو زمانتوجه به  

را    کشورهاچین این      و اروپا  شوقی  راهبود  بال ان غوبی  مناطقبه اتحادیه اروپا در  

که بیا از آن ه تابع قوانین    ن یبیمارتباطی ج ی  با اتحادیه اروپا     هاکانات  صورتبه

اعضا    باشن    اروپا  مح وب  اتحادیه  اروپایی  با  ؛  شون یمالن ی  نیز  چین  بنابواین  

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

شوقی و  موکز   اعضا     (اروپا   از  ت  اد   را    و  کموبن   ابت ار  هم نین    ه یاتحادو 

   درواقعوابط نهاد  با الود الارج از چارچوب اتحادیه اروپا کود  اس .  اروپا را وارد ر

شام     و   ش    زیرهیپادر اجاس ورشو له تان    2012در سات    که  1+17ت ویف اجاس  

   اهایکان کمونی تی و هم نین    باساب هاعضا  اروپا  موکز  و شوقی اتحادیه اروپا  

  در جه  توس ه بیشتو روابط با اتحادیه  ه   پیوستن به اتحادیه اروپا در بال ان غوبی  

  اس   شذارهیسوما فناور  و    هانهیزم غیوم ت یم بوا  رقاب  بیشتو در  صورتبهاروپا 

(Gruebler, 2021)  .نی تن       کشورها  کهییازآنجا اروپا  اتحادیه  عضو  غوبی  بال ان 

بوا     ها  یمح ود)هم ون     شذارهیسوماب یار  از قوانین سخ  اتحادیه اروپا بوا   

فناور     هاشوک   انت ات  هم نین  و  دولتی(  ن بی  لاکمی   قابلی     کشورها  نیادر  با 

باالتوین جذب   صوب تان  مبنا  همین  بو  و  ن ارد  اجوا  و  م ت یم    شذارهیسومال وقی 

به توافق    ع م پیوستن مجارستان .  ه  دارا    1+17   کشورها الارجی از چین را میان  

سایبو    هواو    وآموی ا    متح  االتی افضا   شوک   فایو    1لضور  شب ه  ایجاد  بوا  

شوو     دهن   نشان  2جی و  را   و  کموبن   ابت ار  اس   1+17موف ی    ,Moldicz)  چین 

و  لاتدرعین(.  5 :2021 بانک صادرات  و  چین  توس ه  بانک  ی نی  م یو  سه  از  چین    

هم نین   و  چین  مواردات  به     هاشوک  کمتو    زانیبه  اق ام  در     شذارهیسومادولتی 

 
1 Huawei 
2 5G network 
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    شذارهیسوما  بیشتو  ارتباطنیدرا.  کن یمو ابت ار کموبن  و را     1+17عضو      کشورها

در   طویق   کشورهاچین  از  اروپا  اتحادیه  عمومی   عضو  بانک    توسط  رقابتی  مناقصه 

چین و    اجواقاب   توس ه  اس .   کن بهه تن   مورد    پیشوفته  در  م اب        کشورها در 

بانک صادرات و واردات چین    کان ی ا  عضوی   بال ان غوبی م یو  در  اروپا  اتحادیه 

اساس   بو  بیشتو  که  اس   بود   اصلی  شوط    دول  بهدول     هاواممحور  و  قی   ب ون 

و جذب    کشورهازیوبنایی در این     هاپووژ و لاص  آن انجام باال     ودیش یمصورت  

این بانک ب ون هوشونه مان ی بود  اس  )  آموی ا  دالر  اردی لیم  6بیا از    & Krpecاز 

Wise, 2021  .)هم نین    ابت ار را   و  الزم   ارتباطی   هارا    وبناها یزایجاد    با کموبن  

و    بین بنادر یونان  و م یو دریایی  بوا  اتصات چین و روسیه و اروپا  موکز  و شوقی

انت ات کاال از چین به   م یو   بانک صادرات و واردات چینبال ان غوبی با لمای  مالی  

 ,Wang et al., 2021; Gniedziejko & Rybiński)  کن یمرا فواهم    بازار مشتوک اتحادیه

شاه   درواقع  ؛(2021 ما  منط ه  این  در  و     ها شوو   زمانهم  ینیآفون ا   فوهنگی 

نزدی ی بیشتو به اتحادیه اروپا و از سو  دیگو واب تگی اقتصاد  به چین  اجتماعی بوا  

و    1+17اجاس    ه تیم. انحصار   ماهیتی  از    ودارد     امنط ه که  ب ضی  زدن  دور  با 

اروپا      کشورها   گا یوبشا قوانین اتحادیه اروپا در بال ان غوبی هموا  اس  با اعتواض  

با توجه    بالتیک   کشورهاغوبی که در آن عضو نی تن  مواجه ش   اس . از سو  دیگو   

کمونگ   ن ا  چین  هاآنبه  ت ویفی  چارچوب  به    در  در  زیوبنایی     هاپووژ نیز  چین 

نگا    منفی  نگا   با  اجاس ؛  کنن یممنط ه  و  را   و  کموبن   هم ون  ابت اراتی  بنابواین  

و  اتحادیه اروپا     راهبودمشارک     چن دستگی و کاها ان جاممنجو به افزایا    17+1

 ش   اس .  چین

 

 و بحران اوکراین  بر روابط اتحادیه اروپا به چین کی آتالنت روابط فرا  راتیتأث-7-4

دیگو   راهبود    هاچالااز  مشارک   درون  اروپا  اتحادیه  چین  پیشوو   تأثیو    با 

آسیا  متح  االتیا   هااس  یس لوز   در  پیمان   آموی ا  در  اتحادیه  اعضا   عضوی   و 

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

 
1 Quadrilateral Security Dialogue 
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  و منط ه اقیانوسی   گانیرا  و  نظم مبتنی بو قانون   یدموکواساصولی هم ون پایبن   به  

 متح  االتیابین    2007ب ته در سات     بن شوو یک    صورت بهباز و فواشیو    آرام  و  هن 

آسیایی در منط ه     کشورها  الود را پشتیبان  ش   شوف    آموی ا  هن   ژاپن و استوالیا

م وفی   چین  م عی  و  نوظهور  ق رت  م اب   در  هن   و  م ئله  .  کن یمآرام  به  توجه  با 

با   جنوبی چینلاشیه دریا     کشورهاموز  هن   ژاپن و ب یار  از  االتافاتتایوان و 

این   بوا  باه ر   بن شوو چین   نیوویی  را  الود  چین  مهار  جهانی  استواتژیک  الیو    

این در لالی اس  که اتحادیه اروپا راهبود هن  و آرام .  (Graham, 2018)  کن یمم وفی  

راهبود      هامشارک  سیات     کارکودهااه ار و  با توجه به    2021  سپتامبوالود را در  

و   هن      کشورها اتحادیه  و  ژاپن  چین   هم ون  اتحادیه   ینیآفون ا   منظوربهآسیایی 

  در آسیا با لضور چین یک منط ه باز     یچن قطبیک نظام    بازیگو اصلی در  عنوانبهاروپا  

البته اتحادیه اروپا با نام بودن از تایوان در راهبود هن  و آرام الود از    ت ویف کود  اس .

اس   نمود   استفاد   چین  با  رقاب   بوا   نیز  تایوان  اعام     وجودنیباا  ؛کارت  از  پس 

بهار  ن ش ی نما  دفتو  افتتاح در  تایپه(  چین  نه  و  تایوان  نام  )با  لیتوانی  در  تایوان    2021ی 

در قبات لیتوانی دس  زد که  در لوز  کشاورز  و تجار     جانبهکی   هامیتحو  چین به

ان جام دااللی   اروپابا توجه به ع م  اتحادیه   ,Bondazشذاشته ش  )  پاسخیب  از سو  

فشار    آسیایی با    کشورها  اتحادیه اروپا در ش توس روابط الود با  لاتنیدرع.  (2022

در قبات چین و همواهی آن بوا  ایجاد یک منط ه    وی شجبههآموی ا بوا     متح  االتیا

 ه  .  روروبهامنیتی بوا  مهار چین 

ارتباط    همین  اوکواین  در  اروپا     هالوز بحوان  در  چین  و  اروپا  اتحادیه  هم ار  

  اتحادیه اروپا بوا   درواقعشوقی را در درون مشارک  راهبود  مح ود ساالته اس .  

روسیه    مؤثوتو  ینیآفون ا  با  تیو   روابط  از چینو  یارشیو   به  آن  نیاز  پشتیبانی  در    و 

امنیتی منط ه    اهمیرژو    ی المللنیب   هاسازمانامنیتی اروپا  شوقی در     هاچارچوب

  بحوان اوکواین عماٌ منجو به دشوار  هم ار  با چین در شوق اروپا آن هلات؛  اس  

با توجه به روابط نزدیک چین و روسیه و    بوا  پیشبود منافع اتحادیه اروپا ش   اس .

قب  از آغاز عملیات نظامی    روز  20تنها    ل وموزتأکی  سوان دو کشور بو دوستی ب ون  

در   فشار  نیاوکواروسیه  با  اروپا  اتحادیه  ناتو   آموی ا  متح  االتیا   غالب  اف ار    در  و 
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راهبود هن  و آرام الود با    سازهماهنگآش ارتو علیه چین و     ویشموضعبوا   عمومی  

 ( Denisov, 2022)  ش   اس .  روروبهآموی ا و شفتگو  امنیتی چهارجانبه    متح  االتیا

وقایع  بنابواین    از  م ئله    نیاوکوا پس  هم نین  رسمو  اتحادیه     تایوان  شناالتن    یبه 

با  اروپا   چین  با  روابط  الوددر  آرام  و  هن   راهبود  بازت ویف    فشار تح    چالا 

لفظ ماهی    به دنبات  اتحادیه اروپا  لاتنیدرعش   اس ؛    روروبهآموی ا    متح  االتیا

م اب    در  الود  زیوا    متح  االتیام ت    اس   دنبات آموی ا    متح  ایاالتآموی ا    به 

  گویاریو  جزئی ل وقی و سیاسی از ناتو    عنوانبهمح ود کودن ت ویف اتحادیه اروپا  

و مبهم بودن    راهبود  با چین با توجه به سیالی  اس ؛ بنابواین  مشارک   واب ته به ناتو  

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

 . سازدیمآموی ا را فواهم  متح  ایاالت  فشارهام اب  

 یریگجه ینت

چین  یا و  اروپا  اتحادیه  روابط  بورسی  با  م اله  که   درص دن  بود  سؤات  این  به  پاسخ 

و تنگناها و    با چین     راهبود ک مشار   یکه اروپا به سم   ی  اتحادک بو لو   مؤثوعوام   

نگا   که    کن یفوضیه پژوها بیان م؟  ان بود چه    مشارک  ن  یموانع موجود بو سو را  ا

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

انجام  راهبود  چین  و  اروپا    ان   یاروپا  اتحادیه  درون  دااللی  االتافات  م اب   در  و 

  عنوان اقتصاد بازار محور ین بهچ را  چین  وض ی  به رسمی  شناالتن  ابت ار کموبن  و  

از    ارتباطنیدرا  روابط ه تن .   هااز چالا  و بحوان اوکواین  و تأثیو روابط فوا آتانتیک

پی ی     مت اب   واب تگی  نظو   اتحادیه  چارچوب  بین  رقاب   و  هم ار   بورسی  بوا  

استفاد  ش  و چین  نشان  .  اروپا  پژوها  این  ت امات   دهن یمنتایج  افزایا سطح  که 

و     اقتصاد چین  و  مشااروپا  از  اروپا  اتحادیه  الاص  راهبود   رکت ویف  عنصو    با 

    سازاد یپ    ابزارهامشارکتی و نوع     هالوز در مناطق جیوافیایی     ها هم ارسیالی   

اروپا    ینیآفون ا  منظوربهاین راهبود   اتحادیه    ق رتی هنجار  و مؤثو در   عنوانبهقو  

جهانی   مشارک     ت ویفزمینه    یچن قطبنظم  درون  در  اروپا  اتحادیه  و  چین  روابط 

آوردراهبود    فواهم  و      درواقع  .را  اروپا  روابط  از  فواتو  راهبود   مشارک   الواستگا  

چن جانبه  و با نگا     یجهان  یچن قطبدر جه  ت وی  نظام    جهان  مناطقبه دیگو    چین
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که اتحادیه   دهن یمن  پژوها نشا   نتایج این  لاتدرعین  .ظهور و بووز کود  اس    ییشوا

که منجو به    بودیماروپا از نبود ان جام دااللی و نگا  مشتوک اقتصاد  و سیاسی رنج  

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

ابت ار کموبن  و را  چین ش   اس .    1+17و   هم ون شو   ییسازوکارهاطویق   نتایج  و 

اجتماعی و فوهنگی      ها شوو   فشارتح  که اتحادیه اروپا    دهن یمپژوها لاضو نشان  

اجتماعی و     ها شوو   با دالی  کودن  ابن ی یمو اف ار عمومی که در پارلمان اروپا تبلور  

و فوهنگی و تبادالت    ل وق بشو    سطح عالی اجتماعی   شفتگوهافوهنگی از طویق  

جه    در  مودمی  اعمات  م ت یم  و  چین  رفتار  مشارک      هاارزستیییو  در  اروپایی 

الود   که  اس   چین  با  الود  توس ه    صورتبهراهبود   در  در    هایواب تگپیشوانی 

    ها  یمح ودبا توجه به وجود  در م اب      .کن یماجتماعی و فوهنگی عم      ها لوز 

  چین بازار محوراقتصاد    عنوانبهشناالتن چین      یبه رسمو ع م     شذارهیسومامختلف  

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

هم نین   و  اتحادیه  شوقی  و  موکز   اتحادیه      کشورهااروپا   به  عضوی   کان ی ا  

پوداالته بال ان جنوب غوبی  از    اروپا در  مح ودکنن   هم ار      سازوکارهاو ب یار  

بین چین و اعضا     ها هم ارافزایا    بنابواین ؛  اتحادیه اروپا را ناکارآم  ساالته اس  

ادیه  اتحو رقاب  در درون روابط چین و    یزنچانهاتحادیه اروپا در جه  افزایا ام ان  

در    اتحادیه اروپا با ت ویف راهبود هن  و آرام الود   لاتنیدرع.  کن یماروپا الودنمایی  

چین   با  رقاب   دنباتعوصه  دیگو    هاعوصهدر    ها هم ارافزایا    به  با  متنوع 

چین     هاق رت هم ایه  و  از    ه   آسیایی  طویقتا  در    ویش بهو با    این  سیالی   از 

را     هالوز و    ابت ارها الود  راهبود   شوکا   و  ق رت   صورتبههم ار   یک 

و    کنن  نییت  کن   م وفی  آسیا  بوا   لاتنیدرعدر  را  و    چین  رفتار      هااس  یستیییو 

در چین      هاشوک      ویپذرقاب  افزایا    منظوربهالود  اقتصاد    کن اروپایی  . مجبور 

نشان   پژوها  این  نتایج  اروپا   که    دهن یمهم نین  اتحادیه  درون  دااللی  االتافات 

  عنوان اقتصاد بازار محور ابت ار کموبن  و را  چین  وض ی  به رسمی  شناالتن چین به

آتانتیک   فوا  روابط  تأثیو  چالاو  ه تن .     هااز  از     درواقعروابط  ناشی  چن دستگی 

چین در اروپا  شوقی و بال ان منجو به کاسته ش ن فوص      شذارهیسوماابت ارات و  
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که بو رون    شودیمامنیتی  سیاسی و نظامی در سطح کمی یون اروپا   هالوز اجماع در 

أثیو منفی شذاشته  آن بوا  اتحادیه اروپا ت    ها  یظوفمشارک  راهبود  و استفاد  از  

مشارک  راهبود  اتحادیه اروپا با چین در  بط فوا آتانتیک   تأثیو روااس . در ارتباط با  

در   مشتوک  منافع  از  استفاد   روابط     ها لوز جه   کودن  متوازن  جه   در  مختلف 

ه به اتحادی  متح  ایاالت  مح ودکنن  آموی ا و م ابله با نگا     متح  ایاالتاتحادیه اروپا و  

سیاسی  عنوانبهاروپا   ساالتار  از  ناتو  -بخشی  بحوان  لاتنیدرع.  کن یمعم   نظامی    

اتحادیه اروپا از نفوذ چین در مجامع      ویش بهو ج ی   را بوا       ها  یمح وداوکواین  

شوقی-امنیتی   هامیرژو    یالمللنیب اروپا   در  این    ل وقی  نتایج  اس .  کود   ایجاد 

بو اعضا     فشارهابا    زمانهمکه چالا بحوان اوکواین    دهن یمپژوها هم نین نشان  

اتحادیه  اتخاذ    منظوربهاتحادیه   کمی یون  سطح  در  بوا   تصمیمات    ف یبازت واروپا 

آرام و  هن   راهبود   و    سیاس   ت ویف     سازهماهنگالود  با  و ض     مح ودکنن  آن 

 هموا  اس .  آموی ا متح  ایاالتچین 

 

 منابع

( الم   ساعی   و  س ی   اقتصاد   1398جهانگیو    ق رت  جایگا   به  چین  دستیابی  روی ود  واکاو    .)

 .82-45(  1) 33فصلنامه سیاس  الارجی  جهانی. 

پژوها  .  ن المل یاس  بیو در سیی به تی    نظو   ودی ن  رویچ  یاب یق رت  (.  1386  غام لی )زاد یچگن

 .40-8(  22) 9ل وق و سیاس   

( علی  تجارت(.  1386صباغیان   سازمان جهانی  به  چین  الحاق  رون   بو  ش ن      هاپژوها  .تأثیو جهانی 

 .24-1  6  تجارت جهانی

(. تحلیلی بو راهبودها و  1397سی  شمس ال ین. )  صادقی  و م  ود  االوان کاظمی نویمانی  شلناز 

(,  43)11فصلنامه علمی مطال ات روابط بین المل , ابزارها  تح یم و ش توس ق رت نوم چین. 

165-202 . 
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