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 چکیده

افزایش قدرت هر بازیگر تهدیدی علیه امنیت بازیگر دیگر تلقی شدده و نن را بده  ،"تمعمای امنی"بر مبنای 

پذیر امکان "وازنهد مایجا" افزایش قدرت و دارد. مدیریت این تهدید نیز جز در پرتومدیریت این تهدید وا می

 ةرغم توسعدانست، زیرا علی میانرا شاید بتوان بدعتی در این  و چین روپااةحادیا وضعیت روابط اتامّ ؛نیست

ترشددن روندد همگرایدی کامدل سدو والملل از ید جایگاه نن در سیاست بین یارتقا اقتصادی سریع چین و

کنندد، بلکده هدر تلقی نمی "تهدید"تنها یکدیگر را نه ،دیگر، این دو روپا و افزایش قدرت نن از سویاةحادیات

یکدی از کشدورهای وابسدته بده  ،اگرچده چدین .دانددبرای افزایش قدرت خود می "فرصتی"دیگری را  ،ی 

ند و به عنوان ی  قددرت الملل همراه کایدئولوژی جناح چپ بوده امّا با این حال توانسته خود را با نظام بین

رین نهاد روپا به عنوان قدرتمندتاحادیةطرح شود. در کنار چین، اتم سیاسی بزرگ در عرصة جهانی-اقتصادی

الملدل و بر سیاست بدین های قدرت حاکمقطببر هم قرن اخیر، توانسته ها در نیممبتنی بر اتّحاد بین دولت

پژوهش حاضر بده دنبدال یدافتن پاسدری بدرای ایدن  .هم بر بینش پژوهشگران سیاست جهانی تأثیر بگذارد

 بوده است؟ی تحت تأثیر چه عواملو  چگونه ،1402تا  1440 ازا و چین روپاةحادیات روابط که باشدپرسش می

در  و چدین روپداا ةحادیدات مابینروابط فی تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که-با استفاده از روش توصیفی

تجاری شامل: تجارت )میزان صادرات و واردات و همچنین میدزان کلدی -عوامل اقتصادیمتأثر از  ،لاوّ ةدرج

شامل: تحریم  و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سیاسی گذاری مستقیم خارجیسرمایهتجارت کالا( و میزان 

 تایوان و حقوق بشر بوده است. تسلیحاتی، مسألة

 ، روابط سیاسی.روابط اقتصادیالمللی، همکاری بینچین، روپا، احادیةات واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 در این ماه و در پی دیددار کمیسدر   گردد؛بر می 0190اُروپا و چین به ماه می بط اتّحادیةارو پیشینة

از چین، روابط دیپلماتی  میان دو طرف به طور رسمی بنیان  1کریستوفر سوامز اُروپا،ةحادیاتّوقت  

 نهاده شد. 

نامه، بر تشکیل ر این توافقتجاری امضا کردند. د نامةاروپا و چین موافقت ، جامعة0198نوریل  3در 

، اوّلدین ریدی  1، امیلیدو کلمبدو0191 چین تأکید شده بود. در ژانویة-وپاراُةحادیاتّمشترک  کمیتة

 -مشدترک چدین جولای همدین سدال، اولدین نشسدت کمیتدةاز چین دیدار کرد. در  ،پارلمان اروپا

نرسدتین  0183انبده، در سدال ، در پایترت چین برگزار شد. بدا پیشدرفت روابدط دوجاُروپاةحادیاتّ

بدا تشدکیل  0180نغاز شد که ایدن همکداری هدا در سدال  اُروپاةحادیاتّهای علمی چین و همکاری

 (.Dai, 2006: 5) سیاسی ارتقا یافت دو طرف به حوزة اجلاس وزیران خارجة

تی به نمایندگی از کمیسدیون اروپدا اتفاق افتاد، استقرار هیأ 0184تحول مهمی که در طول دهة    

اروپدا بده  رهبران چین بده نقدش بدالقوةدوم همین دهه بود که  از نیمةبود.  0188ر پکن در سال د

رشددی در بدهروعنوان ی  قطب جدید در نظم جهانی چندقطبی توجه نمودند. در نن زمدان درک 

یند همگرایی اروپا، نقش مهمدی را در نزادسدازی تددریجی سیاسدی اروپدای پکن مبنی بر اینکه فرا

رو بده  3مدنننمیدان تیدان ن حادثةداشت. روابط دو طرف تا زما کند، وجودشرقی از مسکو ایفا می

، 0181ا سرکوب اعتراضات دانشجویان توسط حکومت چین در سال گرمی و پیشرفت مستمر بود امّ

هدا از بعضدی تحدریم. بده دنبدال نن، به سردی روابط دوجانبه بین کمیسیون اروپا و چین منجر شد

علیه چین اعمال گردید و روند رو به گسترش روابط را  اُروپاةحادیاتّتحریم تسلیحاتی از طرف جمله 

ه عندوان مقصدد مطلدوبی . اهمیت بازار چین بد(Casarini, 2003: 11) برای مدتی به تعویق انداخت

و سرزمینی جدید برای رقابدت جهدانی بدین مثلّدت اقتصدادی  گذاری مستقیم خارجیبرای سرمایه

-بده (Dai, 2006: 5-6) کوتاه مدت باشدد ،باعت شد سردی روابط بین این دو روپا و ژاپن()نمریکا، اُ

میلیدارد دلدار در  0.2سالیانه به طور متوسط  1444از سال اُروپا ةحادیاتّبه عنوان مثال، ای که گونه

 ر،میلیدارد دلدا 1/0، 1440 هدایگذاری طی سدالسرمایهاین  کل میزانگذاری کرد و چین سرمایه

  .0بوده استمیلیارد دلار  2/00، 1402 اوّل سال سه ماهة میلیارد دلار و 9/18 ،1449

                                                           
1. Christopher Soames 

2. Emilio Colombo 

3. Tiananmen Square 

4. Source: Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation (MOFTEC) 
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؛ اگرچده تحدریم عدادی شدداُروپا ةحادیداتّچدین و  ، روابدطمدنننقتل عدام تیدانسال بعد از  سه   

، بدا 0114 از دهدةاُروپا ةحادیداتّرغم این موضوع، روابط چین و تسلیحاتی همچنان ادامه یافت. علی

-مقامدات عدالی نغاز شد، با دیدارهای دوجانبدة 0118هایی بین دو طرف که در سال برپایی نشست

اولین سند استراتژی خود را در قبال چین منتشدر  ،0110کمیسیون اروپا در سال  رتبه تکمیل شد.

، 0118هدای بدا چدین در سدالاُروپا ةحادیاتّنمود و به دنبال نن، چهار سند دیگر در خصوص روابط 

در میدان ایدن  (.081: 0381)خدالوزاده،  یی رسدیداُروپاةحادیداتّبه تصویب  1442و  1443، 1440

 اُمسیو چین دانست زیرا که در اُروپا ةحادیاتّرا سالی مهم در روابط  1443ها، شاید بتوان سال سال

مشدارکت "پیمدان »هدای دو کشدور، شداهد انعقداد اُکتبر همین سال و در کندار همگرایدی اولویدت

 (. :Xin, 2014: 41Casarini, 2013 & 1هستیم )« چین-اُروپاةحادیاتّ "0جامع استراتژی 

گذاری اروپدا تبددیل شدده و اینکه چین در حال حاضر به منطقة مهمی بدرای سیاسدتبا توجه به    

لدذا ایدن نوشدتار درصددد ای برای چدین پیددا کدرده اسدت، اهمیت فزاینده نیزاُروپا ةحادیاتّمتقابلاً 

در زمان ریاست جمهوری بوش پسدر و چین  اُروپاةحادیاتّ روابطگویی به این پرسش است که: پاسر

 و تحت تأثیر چه عوامل و متغیرهایی بوده است؟ چگونه ،و باراک اوباما

پژوهش حاضر، ارزیابی نهایی ایدن خواهدد  و بر اساس فرضیةال ؤگویی به این سدر راستای پاسر   

 :شداملتجداری -متأثر از عوامل اقتصدادی ،لاوّ ةدر درج، و چین اُروپاةحادیاتّ مابینروابط فیبود که 

گدذاری و میدزان سدرمایه )میزان صادرات و واردات و همچندین میدزان کلدی تجدارت کالدا( تجارت

تدایوان  شامل: تحریم تسلیحاتی، مسألة و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سیاسی 1مستقیم خارجی

خواهیم نمدود کده  بررسی، پیشنهادیو چارچوب نظری  ؛ با توجه به فرضیهبوده است و حقوق بشر

المللدی از جملده سدازمان تجدارت هدا و نهادهدای بدینو همچنین سدازمان تجاری-عوامل اقتصادی

 کنند.و چین ایفا می اُروپاةحادیاتّمابین نقش بسیار پُررنگ و مهمی را در روابط فی ،3جهانی

 نظری: نهادگرایی نئولیبرال( چارچوب الف

المللدی؛ نظمی بدین( بی1مند؛ ( رویکرد نظام0بر پنج اصل:  پایه و اساس نظریة نهادگرایی نئولیبرال

المللدی هدای بدین( اهمیت سدازمان0ترین بازیگران و مهم ،( کشورها0بازیگرانی عاقل؛  ،( کشورها3

 استوار است. 

                                                           
1. EU-China “Comprehensive Strategic Partnership (CSP)” 

2. Foreign Direct Investment (FDI) 

3. World Trade Organization (WTO) 
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توانیم الملل را درک کنیم، میهای نظام بینبگوییم که اگر ویژگیتوانیم می در ارتباط با اصل اوّل   

فقدان حکومدت مرکدزی در "المللی را به صورت نظمی بینبه رفتار کشورها پی ببریم. اصل دوم، بی

که قادر به تضمین اجرای قدوانین و رعایدت تعهددات میدان کشدورهای سدودجو و  "المللنظام بین

لی های واحد و عاقمورد اصل سوم، نئولیبرالیسم، کشورها را موجودیت داند. درخودپرست باشد، می

شان هستند. اصل چهارم، کشورها را بدازیگرانی و افزایش منافع ملّیکند که به دنبال ارتقا فرض می

حاضر بدر طبدق نن  و در نهایت، اصل پنجم که شالودة مقالةکند. الملل تصور میمسلّط در نظام بین

المللدی در نهادگرایی نئولیبرال است، برای نهادهای بدین ترین ویژگی نظریةکه مهم ین اصلاست؛ ا

 (.090-092: 0389الملل، هویتی مستقل قائل است )دهقانی فیروزنبادی، نظام بین

 جویاندةتوانندد تدأثیر مهمدی بدر رفتدار همکداریالمللی میها معتقدند که نهادهای بیننئولیبرال   

المللی کم  کدرده گیری دستور کار بینالمللی به شکلکشورها بگذارند. به طور کلی، نهادهای بین

هدایی بدرای بدروز کننده برای تشکیل ائتلاف و همچنین بده عندوان میددانو به عنوان عاملی تسریع

 .(Dougherty and Pfaltzgraff: 2000: 12) کنندابتکارات سیاسی و برقراری پیوند، عمل می

دانندد کده اوّلداً ای از قواعد رسمی و غیررسمی بده هدم مدرتبط مدیها، نهاد را مجموعهنئولیبرال   

کندد و ثالثداً، کند، ثانیاً فعالیت و کنش کشورها را محدود میرفتارهای خاصی را توصیه و تجویز می

میدان  و دستاوردها معاملات افزایشدهد؛ نهایتاً نهادها باعت انتظارات و توقعات کشورها را شکل می

رسند. پ  اگدر همکداری ها به مفیدیت بیشتری میشده و با افزایش این دستاوردها، دولت کشورها

تدرین مدانع (. بدزرگKeohane, 1984: 27باعت کسب سود بیشتر شود، باید بده نن مبدادرت کدرد )

 هددددددددددای عقلددددددددددانی و خودمحددددددددددور همکدددددددددداری میددددددددددان دولددددددددددت

هدا ؛ همچنین دولتتوانند بر این مانع فایق نیندالمللی میو نهادهای بیندیگران است  0تقلب مسألة

یابند که باید به همکاری روی نورند و سود خدود را از طریدق بر اساس عقلانیت و منافع خود در می

 (.29-28: 0310مشیرزاده: ) نن افزایش دهند

الملل اسدت و قائل به تمایز بین شرایط ساختاری متفاوت در نظام بین نهادگرایی نئولیبرال نظریة   

کند؛ لذا تحت شرایط مرتلدف، معتقد است شرایط مرتلف، راهبردها و ابزارهای متفاوت را طلب می

المللدی دارای کنند. ممکن است هر نظام بدینهای مرتلفی تعریف میکشورها منافعشان را به شکل

وی های موضوعی، با هدم فدرق داشدته باشدند. نئولیبرالیسدم، نیدرنا بر حوزهچند ساختار باشد که ب

داند و در این زمینه معتقد های موضوعی نمیحوزه ها و در همةنظامی را قابل کارکرد در همة زمان

                                                           
1. Cheating 
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است که میزان اثربرشی و کارسازی نیروی نظامی نسدبت بده سدایر ابزارهدا، نرسدت بده ماهیدت و 

 و سدپ  بده حدوزة موضدوعی مربدوط -گیردکه تعاملات در نن صورت می-لی الملسرشت نظام بین

   (.11-043: 0399فیروزنبادی، بستگی دارد )

-و چین طی سال اُروپا ةحادیاتّ به دنبال یافتن پاسری برای این سؤال است که: روابط این نوشتار   

در ایدن راسدتا و بدر  و تحت تأثیر چه عوامل و متغیرهایی بوده اسدت؟ چگونه ،1402تا  1440های 

و  اُروپاةحادیداتّ مدابینروابط فی، ارزیابی نهایی این خواهد بود که نهادگرایی نئولیبرالاساس تئوری 

و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سیاسی بوده  تجاری-متأثر از عوامل اقتصادی ،لاوّ ةدر درج چین

  .است

تجاری است. هرچندد موضدوعات -و چین، مسائل اقتصادیاُروپا ةحادیاتّترین مسأله در روابط مهم   

امنیتی و نظامی در روابط دو طرف مورد توجه است، اما در نهایت تحت تأثیر مسائل اقتصادی قدرار 

 دارد. 

رخ داد، بعدد  مدنننن تیانبرای نمونه، تحریم تسلیحاتی چین توسط اروپا که به دنبال حوادث میدا

 ای کده در اوایدل دهدةفت، بده گوندهالشعاع روابط اقتصادی و تجاری دو طرف قرار گرتحتاز مدتی 

، 1443، تجدارت تسدلیحاتی کشدورهای بدزرگ اروپدایی بدا چدین افدزایش یافدت و در سددال 0114

 ,Gedmin) [ طرح لغو تحریم تسلیحاتی را مطدرح نمدود0]در رأس نن، نلمان و فرانسهاُروپا ةحادیاتّ

متفاوت در مقایسده بدا سدایر کشورهاسدت.  نگرشیدارای ن، یدر خصوص چاُروپا ةحادیاتّ. (1 :2004

کدرده و سدعی اقتصادی[ به عنوان ی  فرصت تلقدی  چین را ]به ویژه در زمینة 1، ظهوراُروپاةحادیاتّ

(. در ایدن 083: 0381از ابزارها و راهبردهای خاصی استفاده کند )خدالوزاده،  دارد که در این زمینه

الملدل، تمدایز گرایی، بین شرایط ساختاری متفاوت در نظام بدینراستا، نئولیبرالیسم بر خلاف نوواقع

باشد. انگیدزه دارد که شرایط مرتلف، نیازمند ابزارها و راهبردهای متفاوت میقائل است و اظهار می

بندابراین، کندد. منافع بازیگران از وضعیتی به وضعیت دیگر و از موضوعی به موضوع دیگر فرق می و

                                                           
 م، گرهارد شرودر، اقدام به حرکتی قدرتمند برای برداشتن . فرانسه و آلمان تحت رهبری رییس جمهور، ژاک شیراک و صدراعظ1

رهیافت مواجهه طلبانه در قبال چین  دهندةبود که تحریم جاری، نشان تحریم تسلیحاتی علیه چین کردند. استدلال فرانسه و آلمان این

است. این استدلال نه فقط از طرف جک استراو، وزیر خارجه وقت بریتانیا مورد حمایت قرار گرفت، بلکه در جهت موقعیت سیاست 

یز، زمانی ن 4002کند. در دسامبر اروپا برای گفت و گو قدردانی میوضع مداوم اتحادیةخارجی پکن هم بود که بر اساس آن، چین از م

های تسلیحاتی چین اروپا را به عهده داشت، شورای اروپا کار خود  را بر اساس سناریوی حذف تحریم، ریاست اتحادیةکه لوکزامبورگ

 ، آغاز کرد.4002تا ژوئن 
2. Rise 
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و چین مهم اسدت امدا در رأس قدرار نددارد و اُروپا ةحادیاتّهر چند مسائل امنیتی و نظامی در روابط 

   ا چین باشد.تواند ناشی از دلایل مرتلف از جمله فقدان دغدغه و درگیری نظامی و امنیتی باین می

حقدوق بشدر نیدز سدعی کدرده تدایوان و  در زمینة موضوعات سیاسی از جمله مسألةاُروپا ةحادیاتّ   

نمیز و رویکردی متفاوت داشته باشد و در این خصوص همواره به دنبال استفاده از ابزارهای مسالمت

یکدی از . باشددنئولیبرالیسدم مدی ابق بدا نظریدةوگو بوده است که این موضوع در تطدسیاست گفت

المللی دارای نقدش مسدتقل و ها و نهادهای بینمفروضات اساسی نئولیبرالیسم این است که سازمان

-و چین بده چشدم مدیاُروپا ةحادیاتّباشند که این موضوع، به طرز قابل توجهی در روابط مؤثری می

 (.040: 0314سازیان، مفرد و چیت)شیری خورد

 

 روپااُحادیةاهمیت چین برای اتّدلایل ( ب

بده نن اُروپا  ةحادیاتّجهانی، همواره یکی از مسائلی بوده که  چین و نفوذ فزایندة نن در عرصة ظهور

(. همانگونده کده انقلداب کمونیسدتی چدین، دولتدی 080: 0381 ،توجه ویژه داشته است )خدالوزاده

باعدت  0مارکسیستی را جایگزین حکومتی ناسیونالیستی کرد، اصلاحات اقتصدادی دندگ ژیائوپیندگ

اقتصدادی چدین بده  که صدحبت از توسدعة قدرت در اقتصاد جهانی شد. هنگامی ایجاد تغییر موازنة

-خ بدیباشد، در طدول تداریر چین در حال روی دادن مینید، اعتقاد بر نن است که ننچه دمیان می

)ید  میلیدارد و  اقتصادی مشابه نن کده چندین جمعیدت عظیمدی همتاست؛ هیچگاه چنین تجربة

. چین بدر اسداس تولیدد (Walden, 2005: 1) را دربر بگیرد، وجود نداشته است سیصد میلیون نفر(

تدرین اقتصداد تردید سدریعنشان داده است، بی 0191رشد را از سال  1سالانه % که 1ناخالص داخلی

شدن به ابرقدرتی اسدت چین در اثر رشد ثروت، به سرعت در حال تبدیل در حال رشد جهان است.

نه تنها تولید انبوه دارد بلکه مصرف انبوه نیز دارد. قددرت اقتصدادی در حدال رشدد چدین، ایدن که 

 ,Dai) "وجود نددارد 3چیزی به عنوان استراتژی جهانی بدون چین"کرده است که ذهنیت را ایجاد 

2006: 7 .) 

                                                           
1. Deng Xiaoping 
2. Gross Domestic Product (GDP) 

3. Global strategy without China 
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. در ایدن " 0نور اسدتشگفت توسعة اقتصادی چین از هر لحاظ"از دیدگاه سیاستمداران اروپایی،    

اقتصاد چین، قطعاً خبر  خبر خوب دربارة" :بودقد تمع 3ریی  کمیسیون اروپا 1رومانو پرودیراستا، 

بیدان  نیدز ریی  جدیدد ایدن کمیسدیون، 0مانوئل باروسو (.1Prodi, 200 :4) "خوبی برای اروپاست

 "چدین هسدتیم کننددةتایش بدرای رشدد اقتصدادی خیدرهما در اروپا سرشدار از حد  سد"داشت: 

(5: 2Barroso, 200 .)داری بریتانیا از ریاست این کشدور ، وزیر سابق خزانه0همچنین گوردون برنون

 "اسدتفاده کندد «فرصدت»از خیزش چین نه به عنوان ی  تهدید بلکه به عنوان ی  "خواسته بود: 

 (.Newman and Dyer, 2005: 5)به نقل از: 

-ابعداد و زمینده نمیز در همدةکه چین را به صورت مسالمت است همواره سعی کردهاُروپا ةحادیاتّ   

اُروپا ةحادیداتّروی، الملل ادغدام کندد. بددینالمللی درگیر نموده و این کشور را در نظام بینهای بین

ای پشتیبانی از انتقال چین بده جامعده :ها و راهبردهایی همچوناتراذ سیاست اقداماتی را به وسیلة

وگوهدای سیاسدی تدوین چارچوبی بدرای گفدت وگوی مستمر پیرامون حقوق بشر،از طریق گفت باز

ادغدام کامدل نن در سیسدتم  ر چین در اقتصاد جهانی بده وسدیلةهمگرایی بیشت چین،-اُروپاةحادیاتّ

اقتصدادی ایدن کشدور، تلداش در -یند اصلاحات اجتمداعیو یا به وسیلة حمایت از فرا تجارت جهانی

چدین و -اُروپاةحادیداتّوگوهدای بازرگاندان تقویت گفدت ،جهت رسیدن به توافق در اختلافات تجاری

داری و کاهش تضدادهای ایدن ای مبتنی بر مناسبات سرمایهچینی به جامعه همچنین تبدیل جامعة

 .(1-00: 0382نیا، )شریعتی صورت داده است حادیهکشور با این اتّ

تجداری بدا -روابدط اقتصدادی چین، اهمیت زیادی را برای توسدعةدر قبال اُروپا ةحادیاتّمشی خط   

یند اصدلاحات و سیاسدت درهدای بداز کمیسیون اروپا تأکید نموده که فراچین در نظر گرفته است. 

سدت اُروپاةحادیاتّهای بسیار برای تجدارت فرصت دهندةنرخ رشد اقتصادی نن، نشانچین، وسعت و 

-یکی از سیاستاین روابط،  در راستای تقویت و توسعة(. 040: 0314سازیان، مفرد و چیت)شیری

المللی از ها و نهادهای بینهای ورود چین به سازماننمودن زمینهفراهم تسهیل و، اُروپاةحادیاتّی ها

بود که چین، صدد و چهدل و سدومین عضدو نن  1440دسامبر  00در  سازمان تجارت جهانیجمله 

به برش غیر قابدل تفکیکدی از  عضویت در سازمان تجارت جهانی، به سهم خود اقتصاد چین را شد؛

مان، خدود را چین بعد از نمریکا و نلپ  از سبقت گرفتن از ژاپن،  اقتصاد جهانی تبدیل خواهد کرد.

                                                           
1. “China’s economic development is truly impressive by any measure” 

2. Romano Prodi 
3. European Commission President: Romano Prodi (2004) 

4. European Commission President: Manuel Barroso (2005) 

5. Gordon Brown 
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بزرگ جهان تبدیل و سازمان تجارت جهانی را متوجه این موضوع کرده اسدت  به سومین واردکنندة

 ,Williamsتر تبدیل خواهد شد )اهمیت که این سازمان بدون وجود و حضور چین، به سازمانی کم

2005: 3.) 

 :باشدمیالمللی به این شرح های بیناز ورود چین به سازماناُروپا ةحادیاتّاهداف    

 های اقتصادی چین در جهت منافع خود.استفاده از بازارهای وسیع و ظرفیت .0

 الملل.نظام بین ةبرداری از نفوذ سیاسی چین در عرصبهره .1

 تقویت و افزایش روند چندجانبه گرایی و مهار هژمونی نمریکا. .3

 الملل به لحاظ اقتصادی و سیاسی.تبدیل چین به ی  عضو مؤثر و کارای نظام بین .0
 

سدو، چدین بده از این روندد، از ید اُروپا ةحادیاتّبا ورود و عضویت چین در این سازمان و حمایت    

باشدد، در چدارچوب قواعدد و اقتصادی بالدایی در نسدیا و جهدان مدیعنوان کشوری که دارای رشد 

های فراواندی را بدرای کشدور از لحداظ سازمان تجارت جهانی قرار گرفته و همچنین فرصت مقررات

کند. از سوی دیگر، کشورهای عضو سازمان تجدارت جهدانی ]بده ویدژه اقتصادی و تجاری فراهم می

تجاری خواستار اجرای -مسائل اقتصادی توانند در زمینة[ میاُروپاةحادیاتّ لبکشورهای اروپایی در قا

تعهدات چین نسبت به سازمان باشند و در صورت عدم پایبندی به تعهدات، اقدام به تلافی و مقابلده 

 (.080-082: 0381به مثل نمایند )خالوزاده، 

در  0، تدونی بلدرشددو چین که در پکن برگزار اُروپا ةحادیاتّ بین در جریان هشتمین اجلاس سالانه   

مدابین دو طدرف تأکیدد کدرد: فدی بر اهمیدت روابدط «1ریی  جمهور چین»با هوجینتائو ای جلسه

تجداری، بلکده از لحداظ -، نه تنها از لحداظ اقتصدادیاُروپاةحادیاتّمشارکت استراتژی  بین چین و "

جهان با نن روبروست، دارای اهمیت زیدادی  های سیاسی عمده کهمابین در تمام زمینههمکاری فی

 (.EU Business, 2005: 1) "است

 دسدته ای توسط رهبران چدین بده منظدور بدتلاش اروپا برای کسب بازار چین، به شکل ماهرانه   

و  تحدریم تسدلیحاتیمسائل حساس داخلی از جمله: حقوق بشر،  نوردن امتیازات سیاسی در زمینة

(. Wong, 2005: 8برداری قرار گرفته اسدت )تایوان مورد بهره جمله: مسئلةچنین مسائل ملّی از هم

نیز در ارتباط با این موضوعات سیاسی، سعی کرده است رویکردی متفاوت داشته باشدد اُروپا ةحادیاتّ

جویانه و کداربرد ابزارهدای تحدریم، همدواره از های مواجههو در این خصوص به جای اتراذ سیاست

                                                           
1. Tony Blair 

2. Chinese President, Hu Jingtao 
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وگو بوده است نمیز و سیاستِ گفتالمللی به دنبال ابزارهای مسالمتهای بینو سازمانطریق نهادها 

 .(080: 0381)خالوزاده، 

هایی از جملده تحدریم تحریماُروپا ةحادیاتّ، 0181من چین در ژوئن نندر پی سرکوب میدان تیان   

(. در سدوی دیگدر، چدین The European Council, 1989: 1تسلیحاتی را علیه چین اترداذ نمدود )

شدود و دو طدرف ترین شری  تجاری چین محسوب مدیتأکید دارد که با توجه به اینکه اروپا بزرگ

وقدت  تحریم با شرایط کنونی همروانی ندارد و کنند، اعمال و ادامةا تجربه میحجم تجاری بالایی ر

شماری از کشورهای اروپایی  ؛ اگرچهتحریم تسلیحاتی، تجدید نظر کند نن رسیده که اروپا در قضیة

اندد، امدا با این دیدگاه چین موافقت کرده و تمایل خود را برای فروش تسلیحات به چین نشان داده

های نمریکا و همچنین موضوع تایوان باعت شده است تا چین )به طور رسمی( مورد تحریم مرالفت

   (.081: 0381باشد )خالوزاده، اُروپا ةحادیاتّتسلیحاتی 

توان به: الف( های تسلیحاتی علیه چین داشته است، میحادیه از اعمال تحریماهدافی که این اتّ از   

اشاره نمدود. علیدرغم  قدرت بین چین و تایوان ب( حفظ موازنة و بهبود شرایط حقوق بشر در چین

نمیدز متهمدواره رویکدردی مسدالاُروپا ةحادیداتّتجاری، -خاطر منافع اقتصادیه تمامی این موارد، ب

 وگو بهره گیرد.مشی گفتداشته و سعی کرده است تا از خط

 

 روپا برای چیناُحادیة( دلایل اهمیت اتّج

ر انتشدا و تددوین به اقدام، ننا ب روابطشان پیرامون هانیچی که است بازیگرانی معدود از اُروپاةحادیاتّ

 چینی سیاستگذار گانبنر نزد حادیهاتّ این والای اهمیت از نشان این و اندهردک« گذاریتسیاس سند»

واند نقدش تالمللی میبین ةعرص در گبزر قدرت ی  موقعیت از برخورداری با هیحاداتّ این زیرا، دارد

 بده عندوان« المللسیاست بین نظمی نوین در عرصة»و نیل به « یاقتصاد تداوم توسعة»مؤثری در 

 .(00: 0382نیدا، )شدریعتی المللی بدر عهدده گیدردداخلی و بین ها در دو عرصةاهداف اصلی چینی

همچنین از پایان جنگ سرد تاکنون، رهبران چین به دنبال ی  نظم جهانی چندقطبی بده منظدور 

-مدیاندد کده کشورشدان اند. به خصوص، رهبران چین تأکید داشدتهمرالفت با هژمونی نمریکا بوده

 هدای ایالدات متحددةت در مقابدل تلداشحفاظدد و این به منظور شبایست از لحاظ اقتصادی قوی با

  نمریکا جهت شکست و ناکامی ظهور چین است.
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نیاز به بهبدود پیونددهای اقتصدادی و کسدب تکنولدوژی  های نمریکاجهت مقابله با سیاست چین   

تجداری و -پیشرفته از دیگر کشورهای عمده و بزرگ جهان دارد. در اینجا افزایش روابدط اقتصدادی

و دول عضو نن، به عنوان ی  هدف بلندمدت استراتژی  بزرگ توسط رهبدران اُروپا ةحادیاتّعلمی با 

هدای اساسدی و (. در همین راستا، چین یکی از شالوده019: 0381چین تلقی شده است )خالوزاده، 

، نیدروی تأثیرگدذاری در اُروپاةحادیداتّ »دارد: اعلام می 1443مهم سیاست خارجی خود را در اُکتبر 

بدا چدین  روابدط و دلبستگی اعضای نن را به توسعة اُروپاةحادیاتّجهان است. حکومت چین، اهمیت 

، اولین سند از نوع اُروپاةحادیاتّدر رابطه با گذاری کنونی حکومت چین کند. سند سیاستتحسین می

 برجسته سدازد، بده طدوریاُروپا ةدیحااتّخود است و در نظر دارد اهداف سیاست چین را در رابطه با 

درازمدت و با ثبات روابط چین و  را ارتقا برشد و توسعةاُروپا ةحادیاتّچین و  جانبةکه همکاری همه

هدا در ایدن چینی (.Chinese Ministry of Foreign Affairs, 2003: 1) «را تشویق کنداُروپا ةحادیاتّ

 انددبنددی نمدودهرا بددین شدکل دسدتهاُروپا ةحادیداتّسند، اهداف سیاست خارجی خدود در قبدال 

؛ ج( «صدل  و توسدعه»قویت گرایی مؤثر؛ ب( ت: الف( تقویت چندجانبه(01-03: 0382نیا، )شریعتی

اروپا؛ د( همکاری دراز مدت و با ثبات در روابط دو جانبه تدا رسدیدن -یند همکاری نسیاگسترش فرا

ین؛ هد( لغو تحریم تسلیحاتی و بده رسدمیت شدناختن مابدر روابط فی« مشارکت کامل»به وضعیت 

 چین به عنوان اقتصاد بازار کامل.

منبدع  ،گدذاری مسدتقیم خدارجیاینکه سدرمایه ؛باشدچین از جهات بسیاری به اروپا نیازمند می   

، غیرقابدل انکدار باشددمدیاقتصادی چدین  مایه در راستای اصلاحات و توسعةمهمی برای تأمین سر

گذاری مستقیم خدارجی را بده مدوازات های چندملیتی اروپایی، برش مهمی از سرمایهاست. شرکت

 :Dai, 2006دهندد )های خارج از کشدور تشدکیل مدیهای ژاپنی و نمریکایی و چینیگذاریسرمایه

هدا و نهادهدای ترصصدی سدازمانو اُروپایی ةحادیداتّ؛ لذا چین همواره سعی نموده تدا از طریدق (14

ا تجاری و سیاسی، خدود ر-ها و مناسبات اقتصادی، در زمینهسازمان تجارت جهانیاروپایی از جمله 

؛ این مناسبات برای چین تدا ننجدا اهمیدت المللی معرفی نمایدبین به عنوان بازیگری مهم در عرصة

سیاسی حدزب کمونیسدت  که تسلط دارد که دنگ شیائوپینگ، اصلاحات اقتصادی چین را در حالی

-علدی -(. شیائوپینگ در پی این بود تا روابط با غدرب124: 0398شد، ادامه داد )گریفین، حفظ می

را بهبود برشد. بنابراین پکن فرصدت سدازش را بدا کمتدرین درگیدری و  -اُروپا یحادیهاتّ الرصوص

وگوهای حقوق را نزاد و گفتمنازعه با اروپا فراهم ساخت؛ در همین راستا، مرالفان سیاسی مشهور 

 المللی پیوست.های حقوق بشری بینبشری را نغاز نمود و به پیمان
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 روپا و چیناُحادیةمابین اتّتجاری فی-روابط اقتصادیسازمان تجارت جهانی و ( د

 اقدام نمدود، جهدان شداهد بازگشدت و  0194 ه اصلاحات اقتصادی در اواخر دهةاز زمانی که چین ب

ای و جهانی بود. طبدق گدزارش صدندوق چین به عنوان قدرتی اقتصادی در بُعد منطقه دوبارةظهور 

هدای ، توازن قدرت در اقتصاد جهانی با ظهور چین تغییدر کدرد. همچندین در دهده0المللی پولبین

اش در رهدایی از فشدار شددید بحدران و نقدش سدازنده، تداوم پویایی اقتصاد چدین 0114و  0184

، این کشور را تبدیل به موتور رشد اقتصادی منطقه نمود. همچندین چدین یکدی از 0119اقتصادی 

سدت. در زمدان افدزایش وابسدتگی اُروپاةحادیاتّگذاری کشورهای عمده و اصلی برای کالاها و سرمایه

-شود. با پیشرفت جهانیمهم میاُروپا ةحادیاتّای برای متقابل اقتصادی، بازار خارجی به طور فزاینده

اش هدای فزاینددهبدازار چدین و درخواسدت پا بیش از پیش از وسعت و اندازةشدن تولید، تجارت ارو

 (.012: 0381شود )خالوزاده، گذاری مستقیم خارجی منتفع میبرای سرمایه

و چین، کاملداً تحدت تدأثیر اُروپا ةحادیاتّمابین فیروابط بیان شد،  های قبلیدر برش همانطور که   

که حتی مشدکلات و مسدائل مربدوط بده حقدوق بشدر و تحدریم  بوده است تاجایی اقتصادیمسائل 

چین، اهمیدت زیدادی در قبال اُروپا ةحادیاتّمشی خطتسلیحاتی چین نیز تحت تأثیر نن قرار گرفت. 

سیون اروپا تأکید نموده کده تجاری با چین در نظر گرفته است. کمی-روابط اقتصادی را برای توسعة

های فرصت دهندةنرخ رشد اقتصادی نن، نشانصلاحات و سیاست درهای باز چین، وسعت و یند افرا

گدذاری مسدتقیم سدرمایه و . چین نیز از جهات بسیاری به اروپدااُروپاستةحادیاتّبسیار برای تجارت 

 باشد.نیازمند می ،اشاقتصادی مایه در راستای اصلاحات و توسعةتأمین سرخارجی برای 

 ، تسددهیل واُروپاةحادیدداتّهددای ایددن روابددط، یکددی از سیاسددت در راسددتای تقویددت و توسددعة   

سدازمان تجدارت المللدی از جملده ها و نهادهدای بدینهای ورود چین به سازماننمودن زمینهفراهم 

عضویت در سازمان تجدارت بود که چین، صد و چهل و سومین عضو نن شد؛  1440در سال  جهانی

به سهم خود اقتصاد چین را به برش غیر قابل تفکیکی از اقتصاد جهانی تبدیل خواهد کدرد.  جهانی

بزرگ جهان  مان، خود را به سومین واردکنندةپ  از سبقت گرفتن از ژاپن، چین بعد از نمریکا و نل

تبدیل و سازمان تجارت جهانی را متوجه این موضوع کرده اسدت کده ایدن سدازمان بددون وجدود و 

 (. Williams, 2005: 6تر تبدیل خواهد شد )اهمیت چین، به سازمانی کم حضور

                                                           
1. International Monetary Foundation (IMF) 
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از این روند، چین به عنوان کشوری اُروپا ةحادیاتّبا ورود و عضویت چین در این سازمان و حمایت    

باشدد، در چدارچوب قواعدد و مقدررات سدازمان که دارای رشد اقتصادی بالایی در نسیا و جهان مدی

های فراوانی را برای کشور از لحاظ اقتصدادی و تجداری قرار گرفته و همچنین فرصتتجارت جهانی 

و در هفتمدین  1441اش در سدال ، طی سدرنرانی0چِن دِمینگ، وزیر بازرگانی چین کند.فراهم می

چین همواره حامی سیستم تجارت چندجانبده و "گوید: می فران  وزیران سازمان تجارت جهانیکن

وِن جیابدائو، رهبدر همچندین  "باشدد.ات دوحه میرکمذاکنندگان فعال و از شرکتبوده است  1نزاد

و در مراسم دهمین سالگرد الحاق نن کشور به سازمان تجارت جهانی، اظهار  1400، در سال 3چین

الحاق چین به سازمان تجارت جهانی، رویدادی بسیار مهم در معرفی سیاست نغدوش بداز "دارد: می

ای بدانیم کده چدین بده روی دنیدا پنجره را به مثابة 0دنیاست. اگر ما نمایشگاه کانتوناین کشور به 

گشود، پ  باید الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی را همانند دَری بدانیم که چدین بده روی 

  (.WTO, 2012: 1) "باز نموددنیا 

 و تعاملدات ایجداد روابدط ،که رهبران چین نکته اشاره کردتوان به این می ی بالاهابر اساس گفته   

  مللی از جمله سازمان تجارت جهانیالرا از طریق ساز وکارهای نهادهای بین تجاری با دنیا-اقتصادی

تدرین روابدط تجداری دنیدا را دارا و چین، یکی از بزرگاُروپا ةحادیاتّدانند؛ بر همین اساس، مؤثر می

چین دومین شری   ین شری  تجاری چین و از سوی دیگرتربزرگاُروپا ةحادیاتّ سوباشند. از ی می

 .(European Union, 2015: 1) باشدنمریکا میبعد از ایالات متحدةاُروپا ةحادیاتّتجاری بزرگ 

-اقتصدادیروابدط  و چین، هر دو طرف برای توسدعةاُروپا ةحادیاتّبر اساس سند استراتژی  میان    

هایی برنامه وگوهای کارشناسی؛ ب( ارائةگفت الف( تقویت و گسترشاز قبیل:  تجاری، اهدافی عمده

د(  در جهت اصلاحات اقتصادی چین؛ ج( نظارت دقیق بر تعهدات چین در سازمان تجدارت جهدانی؛

اختلافدات  ( تلاش در جهت رسیدن به توافق درو چین؛ هاُروپا ةحادیاتّوگوهای بازرگانان تقویت گفت

پایددار و  بده چدین در راسدتای پیشدبرد توسدعةاُروپا ةحادیداتّهای متمرکز نمودن کم تجاری؛ و( 

-هدای اقتصدادیکنند؛ در همین راستا و به منظور تقویدت همکداریرا دنبال می اصلاحات اقتصادی

های کلیدی و مهدم ، مذاکراتی را در ارتباط با جنبه1402نوریل  01و چین در اُروپا ةحادیاتّتجاری، 

 برگزار کردند.« 0تجاری-اقتصادی کارگروه سالانة»شان در چارچوب تجاری-اقتصادی روابط

                                                           
1. China’s Commerce Minister, Chen Deming 

2. Multilateral trading system and Free trade 

3. Chinese Premier, Wen Jiabao 

4. Canton Fair 
5. Annual Economic and Trade Working Group (ETWG) 
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در قبال چین و همچنین میزان کلی اُروپا ةحادیاتّ و صادرات میزان واردات دهندةنشان جدول زیر   

 باشد:حادیه با چین میتجارت این اتّ

 *(1001-5101چین ) وروپا اُحادیةاتّ و صادرات میزان تجارت، واردات .1جدول

 
میزان کلی تجارت  صادرات واردات سـال

 )به درصد( **رشد میزان )میلیون یورو( )به درصد( **رشد میزان )میلیون یورو( )میلیون یورو(

1440 108/99 - 099/19 - 910/040 

1441 039/81 0/0 133/30 2/1 994/014 

1443 911/043 3/0 228/31 2/0 319/003 

1440 318/019 0/8 308/08 1/0 902/090 

1440 448/020 0/10 901/00 1/1 909/101 

1442 802/010 2/10 212/23 0/13 001/101 

1449 823/133 0/01 813/90 8/01 282/340 

1448 041/101 0/2 340/98 4/1 043/319 

1441 190/100 2/03- 010/81 3/0 210/119 

1404 130/183 1/30 000/003 9/39 380/319 

1400 400/110 1/3 000/032 1/14 094/030 

1401 003/111 4/0- 142/000 9/0 301/032 

1403 008/184 0/0- 003/008 9/1 340/018 

1400 002/341 1/9 213/020 0/00 921/022 

1400 010/304 4/02 080/094 2/3 141/014 

  
 

 (. ,2014Lu) و EUROSTAT  ،European Commission  بع:امن *
 ل.زمانی قبل و حا واریان  مرتبط بین دورة  رشد: **

بده  1404 در سدالو چدین اُروپا ةحادیداتّبین  0تجارت کالا، جدول بالااساس نمارها و اطلاعات بر    

به بدیش از  1401میلیارد یورو، در سال  030به بیش از  1400میلیارد یورو، در سال  319بیش از 

 022بده بدیش از  1400در سدال میلیارد یدورو،  018به بیش از  1403 میلیارد یورو، در سال 032

تددایی سدال در چهدار مداه ابهمچندین میلیارد یورو و  014به بیش از  1400، در سال میلیارد یورو

-. تجارت و سرمایه(European Commission, 2016: 3) میلیارد یورو رسید 013 به بیش از 1402

باشدد؛ مدیتوسدعه  و تدرین منبدع ثدروت، شدغلترین و مهمو چین، اصلیاُروپا ةحادیاتّگذاری میان 

                                                           
1. Trade in goods 
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ازمان نقدش پررندگ سد دهنددةهای گذشته، نشدانا طی سالافزایش چشمگیر میزان نمار و ارقام بال

 باشد.و چین میاُروپا ةحادیاتّتجاری میان -روابط اقتصادی جهانی تجارت در رشد و توسعة

 

 گیرینتیجه

ه معتقد به تأثیر نهادها و ک- در این مقاله تلاش شد تا بر اساس چارچوب نظری نهادگرایی نئولیبرال

المللی به عندوان گیری دستور کار بینکشورها، شکل جویانةالمللی بر رفتار همکاریهای بینسازمان

هایی برای بروز ابتکارات سیاسی کننده برای تشکیل ائتلاف و همچنین به عنوان میدانعاملی تسریع

و در زمدان  1402تدا  1440هدای اُروپا و چدین طدی سدالروابط اتّحادیة -باشدو برقراری پیوند می

شود که ایدن روابدط تحدت تدأثیر چده و مشرص بررسی اما ریاست جمهوری بوش پسر و باراک اوب

و  اُروپاةحادیداتّ مدابینروابط فدیدر همین راستا، مشرص گردید که  عوامل و متغیرهایی بوده است.

تجداری شدامل: تجدارت )میدزان صدادرات و واردات و -متأثر از عوامل اقتصادی ،لاوّ ةدر درج، چین

و از سدوی دیگدر تحدت  گذاری مستقیم خدارجیمیزان سرمایههمچنین میزان کلی تجارت کالا( و 

 .بوده است تایوان و حقوق بشر شامل: تحریم تسلیحاتی، مسألة تأثیر عوامل سیاسی

تدایوان و حقدوق بشدر نیدز سدعی کدرده  اُروپا در زمینة موضوعات سیاسی از جمله مسألةةحادیاتّ   

نمیز و رویکردی متفاوت داشته باشد و در این خصوص همواره به دنبال استفاده از ابزارهای مسالمت

یکدی از . باشددنئولیبرالیسدم مدی که این موضوع در تطدابق بدا نظریدةوگو بوده است سیاست گفت

المللی دارای نقدش مسدتقل و هادهای بینها و نمفروضات اساسی نئولیبرالیسم این است که سازمان

-اُروپا و چین بده چشدم مدیةحادیاتّباشند که این موضوع، به طرز قابل توجهی در روابط مؤثری می

 خورد. 

تجاری و همچنین -و چارچوب نظری پیشنهادی، اثبات شد که عوامل اقتصادی با توجه به فرضیه   

سازمان تجارت جهانی، نقش بسیار پُررندگ و مهمدی را در المللی از جمله ها و نهادهای بینسازمان

هرچند موضوعات امنیتدی و نظدامی در که  تا جایی کنندو چین ایفا می اُروپاةحادیاتّمابین روابط فی

تجاری قدرار دارد. بدرای -روابط دو طرف مورد توجّه است، اما در نهایت تحت تأثیر مسائل اقتصادی

مدن رُخ داد، بعدد از ننتوسط اُروپا که به دنبال حدوادث میددان تیداننمونه، تحریم تسلیحاتی چین 

، 0114 ای که در اوایل دهدةفت، به گونهتجاری دو طرف قرار گر-الشعاع روابط اقتصادیمدتی تحت

اُروپا، ةحادیداتّ، 1443تجارت تسلیحاتی کشورهای بزرگ اروپایی با چین افدزایش یافدت و در سدال 

 تی را مطرح نمود.طرح لغو تحریم تسلیحا
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ی  از طرفین، همددیگر اُروپا و چین وجود ندارد و هیچساسی بین اتّحادیةبه طور کلی، اختلافات ا   

اُروپا حائز اهمیت کنند. رشد و توسعة اقتصادی چین برای اتّحادیةرا تهدیدی جدی و مهم تلقّی نمی

اُروپا و چدین بده ید  مدابین اتّحادیدةتجداری فدی-روابط اقتصادی توسعةفراوانی است. امروزه دیگر 

اش، نفوذ در اقتصاد اقتصادی یر تبدیل شده است. چین برای ادامة فرایند توسعةناپذضرورت اجتناب

نیداز مبدرم بده  المللی و همچنین ایجاد نظم جهانی چندقطبی برای مرالفت با هژمونی نمریکدا،بین

استفاده از بازارهای وسدیع و اُروپا نیز به منظور تّحادیةوپا دارد و از سوی دیگر، ااُرهمکاری با اتّحادیة

اش، ایجداد، برقدراری و و همچندین نفدوذ سیاسدی های اقتصادی چین در جهت منافع خودظرفیت

-یکی از اصدلی د قرار داده است. اقتصاد و تجارتهای خوروابط اقتصادی را در اولویت برنامه توسعة

 شود.روپا و چین محسوب میاُهای روابط اتّحادیةترین زیرساخت
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 انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تهران.
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