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چکیده
اروپا و آسیا از دیرباز دو حوزه شاخص تعامالت بینالمللی تلقی میشووند.
اروپا یکی از قط های اصلی جهان غرب اس که در دوران مودرن ،نقوش
متمایزی در نظام بین الملل ایفا نموود و در دوران معاصور در قالو غورب
تمدنی به رهبری امریکا به آن اداموه داد .آسویا در ایون دوره طووتنی بوه
حاشیه سیاس و اقتااد بین الملل رانده شد .نخستین دهه از سوده اخیور
شاهد آغاز پینش تاریخی در نظام بوینالملول و تحوول موازنوه قودرت در
اقتااد و سیاس

جهانی بوده اس  .اگرچه آثار ،پیامدها و افق آیووده ایون

پینش هووز روشن نیس  ،اموا تردیودی نیسو

کوه سوده جواری دوران

دگ ردیسی در موقعی  ،جایگاه و نقش آسیا و اروپا در نظوم جهوانی اسو .
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سووال اصلی در این مقاله معطوف به چگونگی نقش چین در توراز قودرت
دو قاره در نظام بینالملول دوران پسواجو

سورد اسو  .یافتوههوا نشوان

می دهد اروپا بوه عوووان قودرتی سووتی بوا چوالش کواهش نقوش ،وزن و
موقعی و مواجووه اس و  ،در حالیکووه در نظووم آتووی همنوووان بوور اموی و
امریکامحور متکی و با اتکا به ناتو اموی خود و حوزه پیرامونش را تعریوف
خواهد نمود ولی شریک راهبردی اقتاادیاش آسیا خواهد شود .آسویا در
ایون دوران بووه مهابووه قوودرت نواهووور بووا افووزایش نقووش ،وزن و موقعیو
روبروس

و عالوه بر حضور فعال در تعامالت اقتاادی با غورب و اروپوا بوه

بازتعریف خود خواهد پرداخ  .در این بین چین بهعووان اصلیترین بازیگر
آسیای معاصر نقش بالفالی در تعریف روابط آتوی دو قواره و تعامالتشوان
با نظام بینالملل خواهد داش .

واژههای کلیدی :افوول اروپوا ،خیوزش آسویا ،چوین ،جابجوایی قودرت،
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تعامالت ژئواکونومیک ،رقاب های ژئوپولیتیک

مقدمه
نسیا و اروپا در مقام دو قاره تمدنساز و به عنوان دو بازیگر سیاسهی ،اقتصهادی و
فرهنگی در حوزه رواب بینالملهل از دیربهاز دارای مناسهبات تهاریشی پرنوسهانی
بودهاند .موقعیت جهانی دیرین نسیا در دوران معاصهر در سهایه موقعیهت نوپدیهد
اروپا قرارگرفت و رواب دوقاره و کشورهای نن ذیل این تعامل نهامتوازن تعریهف
شد .با پایان جنگ جهانی دوم و با ورود امریکا به معاد ت بینالمللی ،این کشهور
به متغیر مهمی در رواب اروپا و نسیا تبدیل شد و فصل جدیدی در رواب اروپا و
نسیا گشوده شد .بدین سان ،خروج اروپا و امریکها از فضهای دوران جنهگ سهرد،
قدرتیابی اقتصادهای نسیایی و گرایش اتحادیه اروپایی به تبدیل شدن به بهازیگر
جهانی ،فضای مسهاعدی بهرای تعریهف سیاسهت متمهایز نسهیایی ایهن اتحادیهه و
سیاست اروپایی نسیاییها پدید نورده است.
با بحران اقتصادی اخیهر جههان و ظههور تهدریجی اقتصهادها و قهدرتههای
پس از پایان جنگ سرد ،دوران جدیدی در رواب اروپا و نسیا نغهاز شهد .یکهی از
مششصه های این فضای نوظهور دگردیسی در موقعیهت ،جایگهاه و نقهش نسهیا و
اروپا در نظم جهانی است .مرور دوران مشتلف و متفاوت رواب دو قاره در تاریخ
معاصر در ابعاد گوناگون مورد بررسی محققان قرار گرفته اسهت )1 .نننهه در ایهن
مقاله مورد توجه قرارمیگیرد ،پاسخ به نیاز و درت رواب دو قاره در دوران تحهوف
نظامههات منطقهههای پههس از بحههران مههالی و اقتصههادی  2٠٠8و امکههان یهها امتنههاع
تاثیرگذاری رواب دوجانبه قدرتهای بزرگ دو قاره بهر مهدف و سهطح تعهامالت
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نسیا و اروپا حوزههای راهبردی خصوصا ژئواکونومی و ژئوکالنر است .نظهر ایهن
است که اروپا به عنوان قدرتی سنتی با چالش کاهش نقش ،در مواجهه بها قهدرت
روزافزون و نوظهور نسیا قرارگرفته است .وضعیت نوپدید ،موضوعات متفاوتی در
اروپا و نسیا و نیز سیاست بینالملل مطرح سهاخته اسهت .یکهی از مهمتهرین ایهن
موضوعات به چگونگی بازتعریف روابه اروپها و نسهیا در پرتهو تحهو ت دوران
گذار نظام بینالملل و نقش قدرتهای بزرگ دو قاره در این میان مربوط میشهود.
مطالعه موردی چین در میانه رواب اروپا و نسیا به درت نقش قدرتهای ملهی در
دو قاره به شکل دهی رواب نتی اروپا و نسیا کمک خواهد نمهود .در ایهن مطالعهه
تالش شده است تا بها بکهارگیری روش تحلیلهی -تطبیقهی و براسهاس مطالعهات
کتابشانهای به تاثیر رواب چین بهعنوان قدرت بزرگ نسیایی بها قهدرتههای مههم
اروپایی از جمله نلمان ،انگلیس و فرانسه بر تعامالت دو قهاره در دوران پسهاجنگ
سرد پرداخته و به پاسشی منطقی به نحوه شهکلگیهری روابه دو قهاره در دوران
انتقالی در نظام بینالملل دست یابد.
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

 .1تعامالت دو قاره در دوران پساجنگ سرد
پایان جنگ سرد ،فصل جدیدی در رواب اروپا و نسهیا گشهود و دو قهاره را وارد
دوران سوم رواب خود در تاریخ معاصر کهرد .خهروج اروپها و امریکها از فضهای
دوران جنگ سرد ،قدرتیابی اقتصادهای نسیایی و گرایش اتحادیه به تبدیل شهدن
به بازیگر جههانی ،فضهای مسهاعدی بهرای بهازتعریف موقعیهتههای منطقههای و
بینالمللی بازیگران نسیایی و اروپایی و تعریف سیاست متمایز نسیایی اروپا پدیهد
نورد.
در این دوران رواب اروپها بها نسهیا عرصههههای مشتلفهی را دربرمهی گیهرد.
اروپاییها به د یل متعددی ناگزیر از توجه مجدد به نسیا شدند .هدف اصلی اروپا
اقتصاد و دسترسی به بازارهای رو به رشد شرق نسهیا و ههدف دیگهر نن ،نفهوذ و
موازنهجویی در برابر امریکا بود .این در حالیست کهه اروپها و نسهیا دو منطقهه در
حاف تحوف تلقی میشوند که مجموع قدرتشان در عرصه بینالملل در حهاف رشهد

 148است و با تمامی تفهاوتهها و مشهترکات ،ههر دو قهاره در حهاف تجربهه متفهاوت
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همگرایی درونی هستند ) .(Murray, 2008: 2عالوهبر این تجربهه ،نقهش دولهتههای
اروپایی در پدید نمدن نگرش جدید و راهبردی متفاوت در قباف نسهیا مهوثر بهوده
است.
نگاه و سیاست نسهیایی اروپها در دوران اخیهر از مولفهههها و مششصههههای
متمایزی برخهوردار شهد و اروپهاییهها چهه در قالهب روابه دوجانبهه و چهه در
چهارچوب رواب اتحادیه اروپا با نسیا از نگاهی اسهتراتژیک بهه ایهن قهاره سهشن
رانده و پیروی نمودند .نلمان در ساف  ،1993نشستین کشور اروپایی بود که در پی
افزایش حجم مباد ت تجاری اروپا و نسیا از تعریف استراتژی نسهیایی سهشن بهه
میان نورده و اهمیت اقتصادی نسیا را یادنور شد .نلمانها در ایهن رهگهذر ضهمن
اشاره به رویارویی با چالش اقتصادی نسیایی به لزوم تقویت رواب اقتصادی بااین
قاره تاکید ورزیدند .فرانسهه نیهز در سهاف  ،1995جایگهاه ویهژه نسهیا را بهه مثابهه
مرزهای جدید دیپلماسی فرانسه تعریف نمود .این تحرکهات سهبب شهد تها سهایر
کشورهای اروپایی نیز به بازتعریف جایگاه نسیا در سیاست خارجی خود بپردازنهد
).(Casarini, 2008: 61
نگرش نهادینه اروپا به آسیا در دوران پساجنگ سرد :در حهوزه منطقههای،
در ساف  1994کمیسیون اروپایی با انتشار استراتژی جدیهد نسهیا ،تقویهت حضهور
اقتصادی اتحادیه ،تحکیم ثبات منطقه ،ارتقاء توسعه اقتصادی و تقویت دموکراسهی
و حقوق بشر در این قاره را در دستورکار اتحادیه قرارداد .استراتژی  1994اتحادیه
روزافزون اهمیت جهانی نسیا و تاکید بر نیاز اروپا به تعامل فعافتر با نن در قالهب
یک تصمیم سیاسی است .چهار هدف اصلی مندرج در این راهبرد شهامل تقویهت
حضور اقتصادی اتحادیه در نسیا ،مشهارکت در ثبهات منطقههای از طریهق ارتقهای
درت متقابل و همکهاری بهینالمللهی ،مشهارکت در فقرزدایهی و توسهعه پایهدار و
مشارکت در توسعه و تحکیم دموکراسی و حکمرانی قانون و احترام به حقوق بشر
و نزادیهای اساسی میشود .)European Commission, 1994
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به هرحاف در این سند تفاوتهای قابل مالحظهای بین سهه حهوزه اصهلی در
نسیا شامل هشت کشور شرق نسیا ،ده کشور جنوب شرق نسیا نسهنن) و هشهت
کشور جنوب نسیا سارت) دیده میشود .بهعنوان نمونه توجه بهه رشهد اقتصهادی
کشورهای شرق نسیا از جمله کره و ژاپن که دارای اقتصهادهای باثباتنهد ،بیشهتر از
توجه به اقتصادهای متمرکز در دوران جنگ سهرد هماننهد چهین و هنهد مشهاهده
میشود .نقش اروپا در قباف این نهوع اقتصهادها عمهدتا ترغیهب و بسه و ارتقهاء
اصالحات در ساختارها ذکر شده است .د یل اصلی تدوین این راهبرد را او نیهاز
اروپا به اتشاذ اقدامی مناسب در قباف موفقیتهای بزرگ اقتصادهای نسیایی عضهو
کشورهای صنعتی جدید 1از جمله کرهجنوبی ،تهایوان ،سهنگاپور و هنهگکنهگ در
دهه  198٠و نیز ببرهای اقتصادی شرق نسیا شامل کشهورهای نسههنن و همننهین
خیزش غوف خفته نسیا یعنی چین باید تلقی کرد .ثانیا اروپا تششیص داد امریکا در
زمینه کشف و بکارگیری ظرفیت و امکانات نسیا از اتحادیه پیشی گرفته بطوریکهه
حتی چین در فهرست کشورهای کاملۀالوداد از طرف امریکا قرارگرفته است .ثالثها
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پیشبینی عواقب و تاثیرات عظیم سیاسی و ژئوپلیتیکی ناشی از خیهزش اقتصهادی
نسیا ،اتحادیه را ناگزیر به افزایش نقش سیاسهی خهود در ایهن منطقهه نمهود .ایهن
عوامل منجر به تدوین راهبرد جدید اتحادیه در  1994شد .)Gaens, 2009: 55-7
در بررسی این راهبرد و راهبردهای متعاقب نن دو نکته بایسهتی مهورد توجهه
قرار گیرد .او برای اتحادیه اروپا مرزهای شرقی نسیا مرزهای غربی ایران اسهت و
نسیا برای اتحادیه از غرب افغانستان و پاکسهتان شهروع مهیشهود .ثانیها بهرخالف
راهبردهای اتحادیه اروپا در قباف خاورمیانهه کهه مبنهایی امنیتهی دارد ،راهبردههای
نسیایی اتحادیه جهتی توسعهای و اقتصادی را به نمایش میگذارنهد سهلیمانپهور،
 .)82:1393-٦5لذا شاید با قطعیت بتوان گفت مهمتهرین انگیهزه اتحادیهه اروپها از
تدوین راهبرد  ،1994انگیزه اقتصادی است .در بششی از سند نمده است :اتحادیهه
بهعنوان یک نیاز فوری باید به تقویت حضور اقتصادی خهود در نسهیا بهه منظهور
حفظ نقش برتر خود در اقتصاد جهانی بپردازد .البته رواب اقتصادی دوجانبه چهین
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)1. New indusrial Countries (NICs

و کشورهای اتحادیه اروپا در سافهای نغازین دهه  ،199٠بهنحوی افهزایش یافتهه
بود که چین در ساف تدوین این اسهتراتژی در  ،1994بهه جایگهاه دومهین شهریک
تجاری اروپا ارتقا یافته بود  .)Maull, 1997: 174-5در همین دوران اتحادیه اروپا بهه
این درت جمعی رسیده بود که چین باید به سهرعت وارد سیسهتمههای چندجانبهه
تجاری شود تا بتوان موضوعاتی نظیر دسترسی به بازار ،حقوق مالکیهت معنهوی و
بینظمیهای مالی نن کشور را مدیریت نمود .)Pelkmans, 2001: 16
در واقع اروپا در نن سافها چارهای جز گسترش همکاریههای اقتصهادی بها
نسیا به منظور ادغام اقتصادهای درحاف تحوف ساختاری نظیر چهین ،هنهد و ویتنهام
در نظام چندجانبه تجاری را نداشت .اما این تنها دلیل اروپا بهرای تعامهل بها نسهیا
نبود .در استراتژی به سمت یک راهبرد جدید نسیایی یک بعهد سیاسهی مههم ههم
مطرح شده است ،ننجا که اظهار مهیدارد :اتحادیهه اروپها معتقهد بهه توسهعه یهک
چهارچوب سیاسی مشترت در حوزه سیاسی و امنیتی به منظور توانمندسازی خهود
برای حفاظت از منافع و ارزشها و نیهز ایفهاء نقهش سهازنده در سیاسهت جههانی
است .تاکید بر ارزشهای اروپایی باید از منظر رشد سهریع یهک دیهدگاه متفهاوت
خصوصا در جنوب شرق نسیا در خصوص نیاز به تدوین ارزشهای نسیایی بهرای
توسعه سیستم اقتصادی و سیاسی کشورهای نسیا نگریسته شود .)Bridges, 1991: 1
لذا استراتژی نسیایی اتحادیه اروپا براساس این باور شکل گرفت کهه یهک هویهت
نسیایی جدید تدریجا در حاف شهکلگیهری اسهت .در چنهین فضهایی کشهورهای
خصوص تشکیک بر ارزشهای معنوی و سیسهتم اجتمهاعی غهرب دچهار تردیهد
نمیشوند .)Gaens, 2009: 58
در سافهای پایانی قرن بیستم ،افزونبر رواب سنتی اقتصادی و تجهاری دو و
چندجانبه ،اتحادیه به برقراری پیوند با نهادهای منطقهای نسیا و همکاری در زمینهه
موضوعات غیرسنتی مانند تغییرات نب و ههوایی ،مههاجرت و تروریسهم پرداختهه
است .عالوهبر این ،اتحادیه و کشورهای عضو نن همننین بهه مشهارکت در امهور
امنیتی نسیا گرایش یافتند .همکاریهای فضایی ،انتقهاف فنهاوری و فهروش سهالح
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بازتاب عالقه فزاینده اتحادیه به کسب سهمی از بازارهای نسیایی و موازنههجهویی
در برابر موقعیت بالمنازع امریکا در این بششها است .لذا در سافهای اخیر ،نسهیا
به بازار مهم صادرات تسلیحاتی و تجهیزات نظامی اروپها تبهدیل شهده اسهت .امها
بهرغم نن که رواب اتحادیه با گذر از بعد اقتصادی و تجاری به عرصههای امنیتهی
تعمیم یافته است ،اما اتحادیه در دهه اوف قرن بیستویکم همننهان فاقهد نگهرش
ژئوپلیتکی نسیایی بوده و تعریف روشنی از نقش خود در ایهن قهاره ارائهه ننمهوده
است ).(Casarini, 2008: 60-66
همگرایی اقتصادی و همکاری بینالمللی دو کلیدواژه مهم ادبیات رواب اروپا
و نسیا در این دوره را تشکیل داده است .در عرصه نشسهت اروپها بها گسهترش و
تعمیق همکاریهای اقتصادی و تجاری با نسیا و بههویهژه حهوزه نسههنن درصهدد
برنمد با تبدیل الگوی همگرایی منطقهای اروپایی به چهارچوب راهنمای همگرایی
نسیایی ،نقش اثرگذاری در شکلدهی به روندهای کالن نظهم اقتصهادی حهاکم بهر
نسیا برعهده گیرد .گسترش و اشهاعه هنجارههای سیاسهی و اقتصهادی و فرهنگهی
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

اروپایی هم یکی دیگر از اهداف این تکاپوی اقتصادی اروپاییها به شمار مینمد.
ازسههوی دیگههر ،بهها نغههاز واگرایههی اروپهها و امریکهها در دوره حاکمیههت
نومحافظهکاران ،زمینه برای نوعی همسویی مقطعی و نسبی قدرتهای مهم نسیایی
و اروپایی به منظور ایجاد موازنه در برابر سیاستههای جههانی یهکجانبههگرایانهه
ایا ت متحده امریکا مساعدتر شد .جانبداری از نظام بینالملهل چنهدقطبی مفههوم
مشترکی بود که در این دوره در کانون توجه برخی از بازیگران اروپایی و نسهیایی
قرارگرفت .این تجربه نشانگر نن است که در صورت تکرار منش نومحافظهکهاری
مبتنیبر تالش برای تحمیل برتری بالمنهازع امریکها بهر روابه بهینالملهل و نظهم
جهانی ،ظرفیت همسویی دو قاره افزایش یافته و رفتهار قهدرتههای اصهلی نن از
جمله چین و سه قدرت اصلی قاره کهن ،نقش بارزی در کیفیت این همسهویی در
حاف شکلگیری در نظام بینالملل ایفا مینمایند.
تراز قدرت آسیا و اروپا در دوران گذار نظام بینالملل :پایان جنگ سهرد و
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نغاز دوران گذار نظام بینالملل یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ معاصر بود.

این دوره افق جدیدی فراروی نسیا ترسیم نمهود .مرکهز جاذبهه اقتصهاد جههانی از

حوزه نتالنتیک شمالی به منطقه نسیا – اقیانوسیه منتقل شهد .منطقههای کهه تجربهه
متفاوتی را در تاریخ معاصر پشت سر نهاده و اینک به عنوان مرکز جدید قهدرت و
نفوذ جهانی در حهاف ظههور اسهت ) .(Pyle, 2007: 6-8سهپس تحهو ت اقتصهادی و
ژئوپولیتیکی در پایان دهه نشست سده جاری ،به ویژه بحهران اقتصهادی و مهالی و
نغاز قدرتنمایی بین المللی بازیگران نوظهور منطقهای و جهانی کهه بهر معهاد ت
همه مناطق جغرافیایی جهان اثر نهاد ،نسیا را بهه یکهی از کهانونهها و میهدانههای
اصلی سیاست و اقتصاد جهانی تبدیل ساخت .به همین سبب واقعیت ژئوپولیتیکی
بنیادین سده بیستویکم ،تکاپوی قدرتیابی بازیگران متنوع منطقهای و بینالمللهی
و چرخش نسبی و تدریجی قدرت از اروپا به نسیاست سلیمانپور ،مهو یی-7٦ ،
.)1391:45
قدرتیابی نسیا به سهم خود نقش مهمی در فرایند چرخش قدرت اقتصهادی
در نظام بین الملل و ارتقاء جایگاه سیاسهی و ژئوپولیتیهک قهاره کههن در سیاسهت
جهانی برعهده داشته است .در این معنا ،بهه نظهر مهیرسهد نسهیا در مقهام کهانون
نوظهور قدرت به نقشنفرینی بیشتر در عرصههای سیاسی و اقتصادی جهان چشهم
دوخته و ملتهای نسیایی برای نشستینبار در تاریخ مهدرن ،از قهدرت زم بهرای
ایفای نقش فعاف در نظام بینالملل برخوردار شدهاند.
از منظر رواب بین الملل ،تبدیل منطقه نسیا و اقیهانوس نرام بهه مرکهز جاذبهه
به حساب مینید .در پرتو این تحهوف ،نسهیا و قهدرتههای محهوری نن خواههان
نقشنفرینی اقتصادی و ژئوپولیتیکی در نظام بینالملل هستند و این امهر مهیتوانهد
نثار شاخصی برمعاد ت نینده سیاست و اقتصهاد جههانی برجهای نههد .از ایهنرو،
بازگشت نسیا به مرکز سیاست جهانی و قدرتیابی اقتصادی و سیاسهی ایهن قهاره
یکی از مهمترین چالشهای قدرتهای سنتی نظام بینالملل در سده بیسهتویکهم
به شمار مینید سلیمانپور ،مو یی.)45 :1391 ،
فرایند جابجایی قدرت در نظام بینالملل ،اروپا را به محهدودیتههای قهدرت

چین در میانه دو قاره  هادی سلیمانپور
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خود در عرصه های اروپایی و جهانی واقف ساخته اسهت .چهالشهها و معماههای
جاری از جمله شکنندگی روزافزون حوزه یورو و بحران تاریشی اتحادیه اروپهایی
سبب شده است تا تداوم همگرایی اروپایی به تقدیر ناگزیر دوف اروپاییهها تبهدیل
شود ،زیرا ننان به صورت انفرادی از رقابت با دیگر قدرتهای جهانی ناتوان بهوده
و در غیاب همگرایی منطقهای از امکان قدرت نمایی در عرصه جههانی برخهوردار
نیستند .همزمانی قدرتیابی نسیا با درت اروپا از جایگهاه جدیهد خهود در عرصهه
بینالملل ،زمینه را برای بازتعریف رواب اروپا و نسیا مساعدتر نموده است .تغییهر
در جایگاه جهانی نسیا و انتقاف نسبی ثروت و قدرت از غرب بهه شهرق و تمایهل
شرق به ایفای نقش بیشتری در عرصه نظام بینالملل ،اروپا را در موقعیت انطباق با
ژئوپلیتیک نوظهور و توزیع جدید قدرت قرارداده است .به همهین سهبب اروپها در
تالش است تا با حضور در معاد ت نسیایی و مدیریت هنجهاری چهرخش نسهیا،
سمت و سوی متفاوتی به معاد ت نن بششیده و مانع شهود تها ایهن چهرخش بهه
چالشی هنجاری علیه منافع تاریشیاش تبدیل شود.
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

در عههین حههاف تههراز قههدرت در نسههیا در دوران گههذار متفههاوت شههده اسههت.
قدرتها ی نوظههور نسهیایی همنهون چهین و هنهد در کنهار اقتصهادهای باثبهاتی
همنون ژاپن ،در مجاورت مناطقی مانند نسهنن و سارت و سازمان همکهاریههای
شانگهای ،وزن نسیا در معهاد ت ژئواکونهومی و ژئوپلیتیهک جههان را تغییهر داده
است .این تغییر تراز بدون همهاهنگی بها حهوزهههای مههم اقتصهادی و صهنعتی و
فننوری مجاور شانس محدودی برای تثبیت دارد .نسیا برای تثبیت رونهد رشهد و
توسعه خود و قرارگرفتن در مهدار بها تری از قهدرت و ثهروت جههانی ،نیازمنهد
گسترش همکاریها با اروپا خصوصا در حوزههایی نظیر مشارکت و تقسیم بهازار،
انتقاف فننوریهای پیشرفته ،دستیابی به موج چههارم صهنعتی شهدن ،روشههای
کارنمد تحقیق و توسعه و مدیریت منابع است.
در مهندسی تراز جهانی قدرت و ثروت نسیا و اروپا ،دولتهای بزرگ در هر
دو قاره نقش غیرقابل انکاری را ایفا میکنند .همننین تعامالت دولهتههایی نظیهر
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چین با قدرتهای اصلی اروپایی در سطح رواب دو قاره تاثیر بالفصلی دارد.

 .2نقش چین در روابط آسیا و اروپا
یکی از مهمترین موضوعات ادبیات سیاست جهانی این دوران ،به نقش قدرتهای
نوظهور نسیایی در معاد ت رواب نسیا و غرب و خصوصا نسیا و اروپا اختصاص
یافته است .افوف نسبی موقعیت اروپا و حوزه اقیانوس اطلس از یکسو و خیهزش
نسیا و حوزه اقیانوس نرام از سوی دیگر ،نقش این قدرتهای نوظههور خصوصها
چین را در تعامالت فیمابین دو قاره تعیین کنندهتر میسازد .نکته حائز اهمیت این
است که چین جایگاه متمایزی در سیاست نسیایی اروپا داشته و سیاست و راهبهرد
نسیایی اتحادیه اروپا عمدتا بر چین متمرکز بوده اسهت) .(Murray, 2008: 2چهین بهه

عنوان نماد قدرتهای نوظهور نسیایی ،توجه قدرتهای غربی خصوصا اروپایی را
برانگیشته است و در عین حاف سیاستهای چین در قباف اروپها نیهز بهر مجموعهه
تعامالت نسیا با اروپا تاثیر گذاشته است.
چین در دوره جنگ سرد بنا بهه مالحظهات ایهدئولوژیکی و ژئوپهولیتیکی در
حاشیه سیاست اروپایی قرارداشت ،اما اروپاییها در دوره پساجنگ سرد بهه د یهل
متعدد ناگزیر از توجه به چین شدند .سیاست چینی و روابه بها چهین بهه عنهوان
یکی از عرصه های اصلی سیاست نسیایی اتحادیه اروپایی و کشهورهای عضهو نن،
از نخرین دهه سده گذشته تاکنون شاهد تحو ت چشمگیری بوده است .چین کهه
پیشتر از نظر اروپاییها به تعبیر ناپل ون غوف خفته محسوب مهیشهد ،بهه ویهژه از
نغاز قرن اخیر درصدد بازیابی جایگاه خود در اروپا برنمد .اروپهاییهها کهه پیشهتر
دو سده سلطه بر سیاست جهانی نادیده میانگاشتند ،در ابتدا با اشهاره بهه موانهع و
چالش های داخلی ،منطقهای و بهینالمللهی چهین ،چشهمانهداز مبهمهی از جایگهاه
بین المللی نوپدید این کشهور ترسهیم نمهوده و قهدرتیهابی نن را چهالشبرانگیهز
خواندند .برخی از تحلیلگران اروپایی بر این تصور بودند کهه رونهد قهدرتیهابی
اقتصادی چین امری قطعی نبهوده و کاسهتیهها و فشهارهای اقتصهادی ،سیاسهی و
زیستمحیطی موانع جدی در این روند ایجاد خواهد نمود و بنابراین نبایهد امکهان
گسست و یا شکست چین را منتفی دانست .اما اکثریت متفکران اروپایی به تدری

چین در میانه دو قاره  هادی سلیمانپور
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با پذیرش چرخش نسبی قدرت از اروپا و غرب به نسیا و شرق ،تالش کردنهد تها
با طرح ضرورت همگرایی چین با نظام بینالملل ،مانع از چالشگری این کشور بها
موقعیت قدرتهای سنتی شوند .با این همهه ،بههرغهم ماهیهت هنجهاری سیاسهت
بین المللی اتحادیه ،اروپهایی هها همزمهان منهافع اقتصهادی و تجهاری خهود را نیهز
پی جویی میکنند .به بیان دیگر ،هنجارمحوری و منافعمحوری سهویهههای مکمهل
سیاست چینی اروپاییها را تشکیل میدهد .ایهن سیاسهت افهزونبهر دسترسهی بهه
بازارهای چین ،به قابل پیشبینی ساختن رفتارههای بهینالمللهی چهین بهه میهانجی
مدیریت هنجاری روند قدرتیابی این کشور معطوف میشد .اروپهاییهها بههرغهم
تداوم انتقاد از عدم همسویی و انطباق توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی چهین ،بهه
افزایش و تقویت شتابان رواب تجاری با این کشور مبادرت ورزیدهاند .بهه نحهوی
که اتحادیه اروپایی اینک به بزرگ ترین شریک تجهاری چهین و چهین بهه دومهین
شریک تجاری این اتحادیه مبدف شده است مو یی 1391 ،ب).
نگرش نهادینه چین و اتحادیه اروپا به یکدیگر :طی دو دههه بعهد از پایهان
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

جنگ سرد ،تعاریف و مفاهیم اروپایی از رواب بها چهین متنهوع و پرنوسهان بهوده
است .تعریف این رواب در قالب رواب بلندمدت در ساف  ،1995مشارکت جهامع
در ساف  1998تا رواب استراتژیک و پایدار در ساف  ،2٠٠٦گویای سرشت متحهوف
این رواب بوده است .بسیاری از کشهورهای مههم اروپهایی دارای موافقتنامههههای
مشارکت استراتژیک با چین هستند .هدف از موافقتنامههای مشارکت استراتژیک با
چین ،حفظ و ارتقای موقعیت رقابتی اتحادیه در سهطح جههانی و اسهتقالف نسهبی
سیاسی از امریکا در عرصه ژئوپولیتیک است ) .(Casarini, 2008: 60ایهن نکتهه حهائز
اهمیت است که اغلب موافقتنامه های مشارکت استراتژیک براساس پیشنهاد چین و
در قالب و مفهوم چینی این نوع همکاری با اروپاییهها امضها شهده اسهت و نن را
باید در قالب راهبرد کالن چین در حوزه رواب بینالملل یعنی توسعه صلحنمیهز و
نه در مفهوم غربی مشارکت استراتژیک و در قالب ژئوپلیتیک و نظریهات جنهگ و
صلح تفسیر نمود .لذا بهرغم نن که اروپها و چهین یکهدیگر را بهه عنهوان شهرکای
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استراتژیک معرفی نمودند ،امها ادامهه تحهریم تسهلیحاتی چهین از سهوی اتحادیهه

اروپایی سرشت استراتژیک رواب اروپا و چین را با تردیهد مواجهه سهاخت .ایهن
واقعیت موجب شد تا چین برخالف گذشته بها وقهوف بهه وابسهتگی ژئوپولیتیهک
اتحادیه اروپایی به امریکا ،این اتحادیه را بازیگر مهم اقتصهادی و تجهاری تلقهی و
امریکا را مشاطب اصلی خود در نظهام بهینالملهل قلمهداد نمایهد .در ایهن شهرای
اروپاییها هنوز نتوانستهاند به سیاست واحد و هماهنگی در قباف چین دست یابند.
از اینرو رواب اتحادیه اروپایی و چین هنوز در چههارچوب موافقتنامهه همکهاری
تجاری و اقتصادی ساف  1985شکل میپذیرد.
این در حالی است که رواب چین با جمعیتی یک میلیارد و سیصد میلیونی بها
اتحادیه اروپایی بها جمعیهت  485میلیهون نفهر و دارای پایهه پهولی مشهترت و بها
بیشترین جی.دی.پی در سطح جهان ،برای هر دو طرف جذاب بهه نظهر مهیرسهد.
این رواب از ساف  1985و با امضای توافقنامه همکاریههای اقتصهادی و تجهاری،
بهعنوان سند پایه رواب  ،شکل معاصهر بهه خهود گرفهت و بها حهداقل پهن سهند
راهبردی دیگر در اروپا و یک سند راهبهردی سهاف  2٠٠3توسه چهین مهدیریت
میشود .از یک منظر کلی اتحادیه اروپا بها یهک سیاسهت خهارجی ارزشمحهور و
تاکید بر چندجانبهگرایی موثر و کارا به چین مینگرد .از طرف دیگر ،چین نیز ایده
توسعه صلحنمیز خود را در جهت افهزایش ههارمونی و ههمافزایهی جههانی تعبیهر
مهیکنهد

)2009: 47-8

 .(Cameron,نگهاه دو طهرف بهه یکهدیگر در چنهین محهی و

خواستگاه نظری شکل گرفته است.
تبدیل شده است .در ساف  ،2٠14حجم صهادرات اتحادیهه بهه نسهیا بهالغ بهر ٦7٠
میلیارد یورو و حجم واردات از نسیا حدود  574میلیارد یورو بوده است و فاصهله
قابل مالحظهای را نسبت به سایر مناطق جغرافیهایی حفهظ کهرده اسهت

(Eurostat,

) .2015حضههور اقتصههادی چههین در اروپهها در سههافهههای نغههازین دهههه اوف قههرن
بیستویکم پررنگتر شد و با بحران مالی ساف  2٠٠8افزایش یافت .در ایهن زمهان
چین با خرید اوراق قرضه اروپایی به جای اوراق قرضه خزانهداری امریکها ،بهازار
خرید اوراق قرضهه خهود را متنهوع و حضهور خهود در بازارههای مهالی اروپها را
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معنیدارتر نمود .با چنین اقدامی ،چین نشان داد که به رواب خود با اروپا بهعنهوان
منافع حیاتی و بلندمدت خصوصها در حهوزه اقتصهادی مهینگهرد و ننرا حهداقل
متوازن کننده رواب اقتصادی خود با امریکا تلقی مهیکنهد .در شهرایطی کهه چههل
ساف از تاسیس رواب دو طرف میگذرد و حجم روزانهه تجهارت بهین اتحادیهه و
چین بالغ بر روزانه یک میلیارد یورو شهده اسهت ،نگرانهی اصهلی اتحادیهه تنظهیم
رواب طرفین براساس هنجارهای اروپایی و قوانین و مقررات و ضواب بینالمللهی
از جملههه در حههوزه حفاظههت از حقههوق مالکیههت معنههوی ،موافقتنامههه جدیههد
همکاریهای علمهی و فهننوری ،موافقتنامهه گمرکهی و توافهق بهر موضهوع مههم
تغییرات نب و هوایی است .در عین حاف مهذاکرات طهرفین بهر سهر  315میلیهارد
یورو کمک بهه صهندوق اروپهایی بهرای سهرمایهگهذاریههای راهبهردی 1یکهی از
تاثیرگذارترین فرازهای فیمابین بر رواب بلندمدت دوطرف تعریف شده است .این
در حالی است که اروپا با مشروط نمودن ابتکار  21+1٦چین به بس همکاریهای
این کشور با اروپای شرقی و مرکزی ،راهبرد مرکزی چین تحت عنوان یک کمربند
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395
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یهک راه در اتصهاف بازارههای نن کشهور و شهرق و جنهوب نسهیا بهه اروپها را بها
محدودیت مواجه ساخته است .)Pollack and Le Corre, 2015
در همین حاف اروپا موضوعات هنجاری را در قالب بیش از شصت زیرگهروه
گفتوگویی در بروکسل شکل داده و از راهبهردی نمهودن اینگونهه موضهوعات از
جمله حقوق بشر و امنیت سایبری در رواب با چین پرهیز نموده است .به موازات
این موضوعات ژئوپلیتیک تا حد زیادی کنترف و مهدیریت شهده اسهت .بهرخالف
تعامالت گسترده اروپا در حوزه ژئواکونومی با چهین ،اتحادیهه و کشهورهای مههم
عضو نن نقش حداقلی در حوزه امنیت نسیایی ایفا مینمایند .اروپا برعکس امریکها
حضور معنا دار نظامی در منهاطق مجهاور چهین نهدارد .چهین ههم بهه نوبهه خهود
همکاریهای اقتصادی خود خصوصا سرمایهگذاری مستقیم را بهه جهای بروکسهل
در پایتشتهای کشورهای اروپایی مذاکره میکند .از طرف دیگر کشهورهای مههم
1. European Found for Strategic Investments EFSI
2. "16+1" Initiative

اتحادیه مانند نلمان و فرانسهه صهرفا بهه بیانیههههای صهادره از طهرف اتحادیهه در
بروکسل در مورد بحران دریای چین جنوبی اکتفا نمودهاند .اتحادیهه نیهز بهه سههم
خود موضوع مهم امنیت دریایی را در قالب تنها دو سند و به منظور اجهرای کامهل
چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها دنبهاف نمهوده و احتهرام بهه مفهاد ننرا بسهیار
جدی تلقی کرده است .اتحادیه معتقد است نقض یکجانبه و یا تعبیر ملی مفاد نن
از طرف چین در دریای چین جنوبی ،میتوانهد بهر شهرای اجهرای نن در دریهای
مدیترانه و ننتارتیک تاثیر بگذارد و ترتیبهات بهیناللملهی موجهود را مشتهل سهازد
.)Pollack and Le Corre, 2015
سوای رواب چین با اتحادیه رقابت بین قدرتهای اروپایی در رواب با چین
به یکی دیگر از مشتصات بارز مناسبات دو طرف تبدیل شهده اسهت .دولهتههای
اروپایی از منافع ،اولویتها و رهیافتهای متفاوتی در رواب با چین پیروی نمهوده
و تنش و اصطکات میان این رهیافتها در برخی موارد مانع دستیابی اروپاییها بهه
سیاستهای کامال مشترت بوده است.
چین که در گذشته قدرتی غیرقابل پیشبینی و چالشبرانگیز برای اروپهاییهها
به حساب مینمد ،اینک به موضوع مهم و دغدغه دائمی سیاست خهارجی اتحادیهه
اروپایی و کشورهای عضو نن تبدیل شده است .اروپاییها که ابتدا بها شهگفتی بهه
این پدیده نوظهور سیاست جهانی مینگریستند ،با نگهاهی از نفهوذ پکهن در امهور
بین الملل و نقشنفرینی نن در قباف بحرانهای بینالمللی ،ضرورت انطباق بها نثهار
خود قراردادهاند.
شایان ذکر است که اروپا نیز از جایگاه شاخصی در سیاست بینالمللهی چهین
برخوردار شده است .اروپا برای نظارت و اثرگذاری بر مدیریت فرایند قدرتیهابی
چین ،حضور در بازارهای این کشور ،ایجاد موازنهه در مبهاد ت تجهاری و جلهب
همکاری پکن برای تامین منافع مشترت و حل چالشهای جهانی ،به چین نیازمنهد
است و چین نیز برای زدودن تصویر منفی و تهدیدانگاری چهین در جههان غهرب،
دستیابی به فناوری و تداوم نوسازی اقتصادی و صنعتی ،دسترسهی بهه بازارههای
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اروپایی و برخورداری از همکاریهای بینالمللی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی،
به رواب راهبردی با این قاره نیاز مبرم دارد.
همننانکه ذکر شد ،چین در طی سافها رواب خود با اروپها تنهها بهه انتشهار
یک سند راهبردی اکتفا نموده است .در سند راهبردی  2٠٠3وزارت امهور خارجهه
چین ،اروپا بهعنوان یهک ظرفیهت و قهدرت بهزرگ جههانی تلقهی شهده و روابه
دوطرف در بهترین شرای خود در طوف تاریخ قلمداد شده است .این سهند معتقهد
است طرفین هیچ تزاحم منافع مششصی با یکدیگر نداشته و هیچیک تهدید امنیتهی
برای طرف دیگر تلقی نمیشود .این سند حتی به موضوعات حساس برای چین از
قبیل تبت و حقوق بشر و رفع تحریم تسلیحاتی و دسترسی به بازار نیز پرداختهه و
به نوبه خود راهحلهایی ارائه داده است .در عین حاف ،تفاوتهای قابهل توجهه دو
طرف در زمینه سوابق تاریشی ،میرا

متفاوت فرهنگی ،سیستم سیاسی متفهاوت و

سطح متمایز توسعه اقتصادی ،منجر به بروز تفاوت نظرات و حتی عدم توافهق بهر
سر برخی از موضوعات دو و یها چندجانبهه شهده اسهت ) .(Cameron, 2009: 59لهذا
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مناسبات اروپا و چین از چهالش و منازعهه عهاری و تههی نشواههد بهود و میهرا
تاریشی گذشته همننان برنسمان رواب دو طرف سایه افکنده اسهت و رقابهتهها،
تنشها و اختالفات موجود ،رواب فیمابین را با محدودیتهایی مواجهه سهاخته و
فاصله میان سشنپردازی و واقعیت را افزایش داده است .افزونبر اختالف نظهرات
منطقهای و بینالمللی ،یکی از مهمترین عرصههای تهنش در روابه چهین و اروپها
اختالف اروپاییها با سیاست های داخلی چین است .در عرصه اقتصادی نیز برخی
سیاستهای حمایتی و نیز کسری تجاری کشورهای اروپایی در مباد ت بها چهین،
از عوامل اثرگذار برفضای رواب فیمابین شمرده میشوند .در مجموع ،رقابتههای
راهبردی جاری دوطرف در همه عرصههای نظام بینالملهل گویهای نن اسهت کهه
فرایندهای انطباق اروپا و چین با واقعیتهای نوظههور اقتصهاد و سیاسهت جههانی
نوسانی ،ناهموار و پرفرازونشیب خواهد بود مو یی 1391 ،ب).
از منظر افکار عمومی ،نحوه تلقی مردمان دو طرف از همدیگر عنصهر مهمهی
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در شکل دهی رواب فیمابین تلقی میشود .براساس نظرسنجی بهعمل نمده در ساف

 ،2٠13از طبقه متوس شهری و نیز نشبگهان چینهی مشهشص شهد کهه چینهیهها
بیشترین عالقه و توجه حدود )%٦7را به اروپا و سپس روسیه در بین سایر اقطاب
قدرت از جمله امریکا و ژاپن از خود نشان دادهاند .ننها با حدود  %5٦عالقهمنهدی
خود نسبت به ایده دموکراسی اروپایی را ابراز و با حهدود  %47بهه روش تجهاری
اروپایی اعتقاد دارند .در عین حاف  %83از چینیها پیشرفتهای فننورانه و علمهی
اروپا را میستایند .مردم اروپا با حدود  %78و مردم روسهیه بها حهدود  %73جهزو
پرطرفدارترین مردم در بین مردم چین هستند .در خصهوص ارزشههای مشهترت،
چینیها معتقدند ارزشهای ننها کهامال از ارزشههای امریکهایی و سهپس اروپهایی
فاصله داشته ولی به ارزشهای روسی خیلی نزدیکتهر اسهت .چینهیهها معتقدنهد
اروپا پس از امریکا و چین ،سومین قطب تاثیرگذار بر سیاسهت و نظهام بهینالملهل
است ،اما در عین حاف  %82ننها بر نفش مثبت اروپا در این حوزه تاکید نمهودهانهد
).(Li Z. and Ying Yu, 2013:11-34

دو قاره و راهبرد یک کمربند یک جاده :راهبرد یهک کمربنهد یهک جهاده یها
عبور 1مبتنیبر بینالمللی شدن برنامه جامع توسعه غرب چهین 2بهه منظهور توسهعه
غرب چین خصوصا منطقه خودمشتار سینکیانگ 3با همان الگوی توسهعه شهرق و
نواحی ساحلی این کشور از طریق ثقلگرایی به غرب در برنامههای توسعهای چین
در دوره ژیانگ زمین و هو جین تائو 4روسای جمهوری قبل است .این راهبهرد در
سفر ساف  2٠13شی جین پینگ 5رئیس جمهوری فعلی چین به کشورهای نسهیای
سهگانه حمل و نقل روان و نزاد کا و خهدمات ،رفهع موانهع تجهاری در مسهیر و
تحوف و نوسازی زیرسهاختی ،انهرژی و سیسهتم پشهتیبانی اسهت .تفصهیل راهبهرد
مذکور در ساف  2٠14در نغاز دیدار دورهای شی جین پینگ از اروپا در دیسهبورگ
)1. One Belt One Road (OBOR
2. Great Development Program of Western China
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3. Xinjiang Autonomous Region
4. Jiang Zemin and Hu Jintao
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نلمان مطرح و سهپس چههارچوب غیررسهمی نن در سهاف  2٠15در پکهن توسه
کمیسون اصالحات و توسعه ملی 1و وزارتشانههای امور خارجه و تجهارت چهین
منتشر شد.
ابتکار یک کمربند یک جاده بدون شک بزرگترین ابتکار ژئواکونومی جهانی
بعد از پایان دوران جنگ سرد است .محی ایهن ابتکهار حهدود  % 55جی.دی.پهی
جهانی را در پهنه  7٠درصدی از جمعیت جهانی و  % 75ذخایر اثبات شده انهرژی
دنیا را در برمیگیرد.
برخی از متفکران غربهی ابتکهاراتی ماننهد یهک کمربنهد یهک جهاده و بانهک
سرمایهگذاری زیربنایی نسیایی 2و بانک بریکس را پاسشی به الگهوی رشهد چینهی
خصوصا در سافهای بعد از بحران مالی جهانی  2٠٠8میدانند .ننها معتقدند رشهد
متوس یازده درصدی جی.دی.پی طی شش ساف منتهی به  2٠٠7چین که ظرفیهت
سرمایه گذاری  %41جی.دی.پی و مازاد موازنه پرداخهتههای جهاری معهادف %1٠
جی.دی.پی برای این کشور به ارمغان نورده بود ،در طی شش ساف بعهد از بحهران
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

مذکور منجر به کاهش شدید موازنه پرداخت خارجی به میزان  2تا  %3جی.دی.پی
این کشور شد تا بناچار دولت را مجبور به افزایش سرمایهگذاری داخلی بهه میهزان
 %5٠جی.دی.پی نماید .اما این سرمایهگذاری به نهستهتر شهدن نهرخ رشهد منجهر
شد؛ بطوریکه در ساف  ،2٠15نرخ رشد به  %7رسید .یعنی افزایش سرمایه گذاری
داخلی منجر به کاهش نرخ رشد شده است .از منظر این متفکهران ،چنهین الگهوی
رشدی سه مشکل اساسهی را در اقتصهاد چهین بهه نمهایش مهیگهذارد .او رشهد
پیشرفتهای تکنولوژیک که براساس رشد فاکتور بهرهوری تولیدی کامل 3محاسهبه
میشود ،کند شده است .ثانیا قدرت تولید نهایی سرمایه 4کاهش یافته است .نشهانه
روشن نن میزان ساختمانهای خالی ،فرودگاههای بالاستفاده و ظرفیتهای تولیدی
اضافی کارگاهها است .این به معنی سرمایهگذاری بیشتر ولی نرخ رشد کمتر است.
)1. National Development and Reform Commission (NDRC
)2. Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB
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)3. Total Factor Productivity (TFP
4. marginal product of capital

ثالثا مصرف سرانه بسیار پایین و در حد یک سوم جی.دی.پهی و میهزان پهسانهداز
ششصی بسیار با ست .مهمترین پاسخ چین بهه مشهکالت ناشهی از الگهوی رشهد
چینی در حوزه خارجی ،ابتکار یک کمربند یک راه بود تا توسعه زیرساختی را بهه
نواحی داخلی چین و حوزههای پیرامونی خود در نسیا و از نن طریهق بهه اروپها و
افریقا بکشاند تا ضمن جبران عقبمانهدگی نهواحی داخلهی خهود ،مشهکل اضهافه
ظرفیت تولیدش را حل نماید .به نظر این متفکران ،ابتکهار مهذکور بهه دلیهل تهاثیر
محدودی که در حوزه افزایش تقاضا برای چین ایجاد میکند ،از منظر اقتصاد کالن
معنادار نیست .اما ننها معتقدند پاسخ چین در حوزه داخلی با تمرکز بر کنترف ههدر
رفت سرمایه ،افزایش نونوری و رشد بهرهوری و افزایش مصرف داخلی ،میتوانهد
رشد اقتصادی زم را طی دهه نتی به چین بازگرداند ).(Dollar, D. 2015
چین همننین از سرعت تحوف در مدیریت نهادهای مالی بینالمللهی ناراضهی
است و ایجاد بانک توسعهای چندجانبه جدید تحت عنهوان بانهک سهرمایهگهذاری
زیربنایی نسیایی را پاسشی به وضهعیت موجهود در نهادههای مهالی برتهون ودزی
بایستی تلقی نمود .در حالیکه توافق مهم افزایش منابع صندوق بینالمللهی پهوف و
افههزایش سهههم نرای کشههورهای نوظهههور اقتصههادی در صههندوق در بسههیاری از
کشورهای اصلی عضو به تایید رسیده است ،کنگره امریکها همننهان ننرا متوقهف
ساخته است .اصالح ساختار و گسترش فعالیت صهندوق کهه مهورد عالقهه چهین
است ،با پاسخ منفی بششهایی از حاکمیهت امریکها مواجهه شهده اسهت .چهین از
این کشور مانند بسیاری از کشورهای عضو از قدرت فوقالعاده و روند سهنگین و
دست و پاگیر اداری حاکم بر دبیرخانه ثابت بانک برای تصویب پروژههای جدیهد
نگران و خواستار سیستمی چابکتر در اعطای وام بوده است .یاس ناشهی از عهدم
توفیق در اصالح سهاختار و مهدیریت نهادههای مهالی بهینالمللهی  1و بانهکههای
توسعهای چندجانبه  2چین را متقاعد به ایجاد نهادی جدیهد بانهکههای توسهعهای
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مدتها قبل خواستار اصالح سیستم تصمیمگیری در بانک جهانی نیهز شهده بهود.
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چندجانبه تحت عنوان بانک سرمایهگذاری زیربنایی نسیایی نمود .مدیریت چابهک
و ه یت مدیره غیرمقیم و سیستم تصمیمسازی و تصمیم گیری فعاف و غیرمتمرکهز،
این بانک را از کاستیهای سیستم مالی برتهون ودزی دور سهاخته اسهت .یکهی از
انتقادات غرب به این نهاد جدید ،امکان بکهارگیری نن در پهروژهههای محهدود در
کشورهای خاص موردنظر چین است .پاسخ چین بهه ایهن نقهد ،متنهوعسهازی در
اعضای بانک جدید است .اکنون با وجود بهیش از شصهت کشهور عضهو بهه نظهر
میرسد بانک سرمایهگذاری زیربنایی نسیایی حوزه وسیعی از پروژهها را بپوشهاند.
ه یت مدیره غیرمقیم با واگذاری اختیار بیشتر به مدیریت بانک و صرفا اعالم نظهر
اولیه در مورد پروژهها و صرفهجویی در هزینههای دبیرخانهای از دیگر مششصات
بانک سرمایهگذاری زیربنایی نسیایی است .همه این مششصات مورد توجهه جمهع
قابل مالحظهای از کشورهای دارای سرمایه حتی در غرب قرارگرفت و ههماکنهون
ایهن بانهک بهها قریهب شصههت عضهو از جملههه کشهورهای غربههی نظیهر انگلههیس،
کرهجنوبی ،استرالیا و سنگاپور در حاف شکلگیری است.
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اما در بهترین شرای بانک سرمایهگذاری زیربنایی نسیایی قادر است طی پهن
ساف نینده تا حدود  2٠میلیارد د ر وام تشصیص دهد .این میزان وام قادر نشواهد
بود ظرفیت اضافه تولید چین را بپوشاند .فق ظرفیت اضافه تولید فهو د چهین در
همههین مههدت  ٦٠میلیههارد د ر اسههت و ظرفیههت اضههافه تولیههد سههیمان و صههنعت
ساختمانسازی و ماشین ن ت سنگین عهالوهبهر ایهن میهزان اسهت .لهذا برخهی از
متفکران غربی معتقدند این ابتکار احتما قادر نیست مشکل الگوی رشد چینهی را
به تنهایی حل نماید ).(Dollar, 2015
پاسخ چین به این نقد طراحی راهبردی و فراگیهر ابتکهار یهک کمربنهد ،یهک
جههاده اسههت بطههوریکههه ایههن راهبههرد بتوانههد در حههوزههههای متفههاوتی از طریههق
زیرساختهای حملونقلی و ارتباطی منطقه نسیای مرکزی و سهپس سهایر منهاطق
نسیا را درگیر در سرمایهگذاری مشترت در حوزههای مکمل اقتصهاد چهین نمایهد.
البته این ابتکار با توجه به محدودیتها و هزینههای حملونقل زمینهی نسهبت بهه
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حمل ونقل دریایی ،نمیتوانست صرفا در حهوزه زمینهی بهاقی بمانهد و بهه حهوزه

دریایی نیز بس داده شده است تا مهمترین مسیر حملونقل جهانی کا از نسیا بهه
اروپا را پوشش دهد .بدین ترتیب چین در طراحی این راهبرد از ظرفیتهای سهایر
بششها همنون حهوزهههای زیربنهایی و ارتبهاطی ،حوزههای تولیهد و مصهرف و
تجارت ،حوزه انرژی ،حوزه مالی و سرمایهگذاری و سایر حوزهها در کنهار ایجهاد
سازوکارهای مالی چندجانبه از جمله بانک سرمایهگذاری زیربنهایی نسهیایی بهرای
دسترسی روانتر به بازار حوزه پیرامونی جهت مواجهه با مشکالت ناشی از الگوی
رشد چینی است.
با این حاف ،به نظر نمیرسد راهبرد یک کمربند یک جاده بدون یک ضهمیمه
ژئوپلیتیکی بتواند حوزه اقتصاد کهالن چهین را ننطهوریکهه طراحهی شهده اسهت،
متحوف سازد .در حوزه سیاسی نیز چین در درون قاره بها کشهورهایی ماننهد هنهد،
اندونزی و ویتنام روبروست که براحتی اجازه ورود سرمایه و نیروی کار و اضهافه
ظرفیت تولید چین را بشود نشواهنهد داد .در عهین حهاف کشهورهایی کهه نیازمنهد
جذب سرمایه بیشترند مانند افغانستان ،پاکستان و کامبوج راحتتر این ظرفیتهای
چین را پذیرا خواهند شد ،اما قدرت بازپرداخت وام محدودی را خواهند داشت و
چین در نینده باید تجارب گذشته صندوق بینالمللی پوف و گروه بانک جههانی را
در بششههودگی بششههی از وامهههای اعطههایی بههه ایههن گههروه از کشههورها مههدنظر
قراردهد ) .(Dollar, 2015نقش ایران در این حوزه برای چین و اروپا با اهمیت است.
روسیه با توجه به نظریه ارونسیایی خود احتما مایل به ایفای نقش درجهه دوم در
عالوهبر عالقه به حفظ رواب راهبردی با چین ،حضور دومهین اقتصهاد جههان در
حوزه بالفصل خود را با توجهی استراتژیک و بلندمدت بررسی مینماید .در عهین
حاف به نظر میرسد در نخرین اجالس سران اتحادیه اقتصهادی ارونسهیا 1در سهاف
 ،2٠15روسیه و چین به تقسیم نقش مششصی در نسیای مرکزی دسهت یافتههانهد.
در حالیکه روسیه همننان مهمترین رکن امنیتی منطقهه تلقهی مهیشهود ،چهین را
بهعنوان بازیگر راهبردی اقتصادی در نسیای مرکزی پذیرفته اسهت .بهدین ترتیهب
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راهبرد یک کمربند یک جاده در محی ژئوپلیتیک ارونسهیایی نباشهد .ایهن کشهور
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ایران در ارتباط بازارهای اروپایی و غرب نسیایی به نسیای مرکزی و چهین ههم از
مسیر زمینی و هم از مسیر دریایی در خزر و نبهای گهرم جنهوبی خهود ،اهمیهت
مضاعفی مییابد .چین بجز راههای ارتباطی طراحهی شهده از پاکسهتان و از خهات
روسیه در مسیرهای نسیای میانه -خزر -قفقاز سرمایهگذاری نموده و به مسیرهای
عبوری از ایران میاندیشد .رواب راهبردی ایران و هنهد در ایجهاد دسترسهی بهین
اقیانوس هند و نسیای مرکزی و قفقاز ،ظرفیهت اسهتراتژیک دیگهر ایهران در میانهه
چین و هند است که از منظر طراحان راهبرد یک کمربنهد یهک جهاده قابهل توجهه
مینماید .ایران در بررسی و تعامل با این راهبرد به این ظرفیتها بهه همهراه سهایر
ظرفیتهای فیمابین توجه خواهد نمود .نحهوه مواجههه هنهد ،بههعنهوان مهمتهرین
اقتصاد در حاف ظهور جهان و بزرگترین دموکراسی جهانی مبتنهیبهر بهازار نزاد و
با اقتصادی مشابه و اختالفات مرزی با چین ،بها راهبهرد یهک کمربنهد یهک راه از
دغدغههای ژئوپلیتیکی چین در اجرای این راهبرد خواهد بود.
راهبهرد یهک کمربنهد ،یهک جهاده ممکهن اسهت دارای زمینههههای واکنشهی
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395
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ژئوپلیتیکی نیهز باشهد .چهین بهرای مهدت طهو نی نهاظر شهکلگیهری مشهارکت
فراپاسیفیکی 1بود و با مطالعه دقیق نن ماهیت نهرمافهزاری خهود را تشهشیص داد.
مشارکت فراپاسیفیکی حوزههای نرم اقتصاد از جمله رفع موانع گمرکهی و کهاهش
تعرفههای تجاری را هدف قرارداده اسهت و جهداری تجهاری در مرزههای شهرقی
چین بنا نهاده است .چین با درت درست از مشهارکت فراپاسهیفیکی تهالش نمهود
کاستیهای ننرا یافته و براساس نن ابتکار جدید خود را براساس ظرفیتهای ملهی
خود ارائه نماید .مهمترین کاسهتی مشهارکت فراپاسهیفیکی حهوزه سهشت افهزاری
اقتصاد از جمله سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تسهیالت بانکی و سرمایهگذاری
مشترت است .راهبرد یک کمربند یهک جهاده پاسهشی بهه کاسهتیههای مشهارکت
فراپاسیفیکی با هدف بازگشت چین به حوزههای نسیایی و از ننجا دسهتیهابی بهه
حوزه های اروپایی و افریقایی است .یک نظریه نن است که چهین بها ایهن راهبهرد

)1. Trans Pacific Partnership (TPP

پاسشی مناسب به راهبرد ثقلگرایی نسیایی 1امریکها بها طهرح راهبهرد ثقهلگرایهی
اروپایی چین 2خواهد داد.
اگر یکی از اهداف کلیدی راهبرد یک کمربند یک جهاده دسترسهی بهه اروپها
تلقی شود ،واکنش این قاره به راهبرد جدید چین درنحهوه شهکلگیهری روابه و
تعامالت دو قاره اثربشش است .اروپا واقف است که گفتوگو غیرجمعی با چهین
قدرتمند ،موضع ملی کشورهای اروپایی را تضعیف میکند .اتحادیه ایجهاد ارتبهاط
بین راهبرد یک کمربند یک جاده چین و ایهده اروپهایی توسهعه زیرسهاختهها در
قالب ابتکار صندوق اروپایی برای سرمایهگذاریهای راهبردی را در راستای تالش
چین برای ارتقای نقش و جایگاه خود در اقتصاد بینالمللهی ،اثرگهذاری بهر نظهام
تجاری نتی جهانی و دستیابی به سهم بیشتر از بازار اروپا تلقی مهینمایهد .چهین
معتقد است قواعهد بهازی بهینالمللهی در حهوزه ژئواکونهومی بایهد براسهاس وزن
اقتصادی هر بازیگر از جمله نن کشور مجددا تبین شود .اروپا در عکسالعمهل بهه
این نگرش چین چارهای جز افزایش هماهنگیههای داخلهی نهدارد و مهیخواههد
نشان دهد که نظام نتی اقتصادی جهانی براساس قوانین بینالمللی و اصوف پذیرفته
شده همکاریهای جهانی شکل میگیرد .شاید در ایهن مسهیر اروپها مجبهور باشهد
حمایت امریکا را جلب تا مشترکا چین را متقاعد به تقویت رویههای پذیرفته شهده
اقتصاد سیاسی بینالمللی نماید تا هم منافع منطقهای در نسیا و اروپها و ههم منهافع
جهانی دو منطقه برنورده شود ).(Pollack, D. J. & Le Corre, P. 2015
ابریشم جدید حمایت نمودهاند ،اما یک چهارچوب مشترت سیاسی اروپایی بهرای
تعامل با چین و ارزیابی تاثیرات بلندمدت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی این راهبرد
وجود ندارد .این منظر تحقق اهداف ناشی از اجهرای راهبهرد مهذکور را منهوط بهه
تحوف در نظام مدیریت منطقه ارونسیا به سهمت حکمرانهی مطلهوب و نهادسهازی
دموکراتیک 3در این منطقه میداند ) .(Kozyrev, V. 2015اتحادیه همننین بهر تهدوین
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از منظر اروپایی ،اکثر رهبران اروپهایی در قالهب ملهی از راهبهرد عبهور جهاده

1. America Pivot to Asia
2. China pivot to Europe
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استاندارها و مقررات مناسب برای تعامل بلندمدت با عبور از جمله نحوه دسترسی
سریع و گسترده به بازار اروپا از طریق ایهن راهبهرد اصهرار دارد .از طهرف دیگهر،
مشارکت شرکتهای مهم اروپایی با شرکتهای بزرگ دولتی 1چین امکان ارتقهای
استاندارهای زیسهت محیطهی و اجتمهاعی در شهبکه تولیهد ایهن کشهور را فهراهم
مینورد و به اصالحات موردنیاز در بشش شرکتهای بزرگ دولتهی چهین منتههی
میشود .عالوهبر این ،تعامل اروپا با طرح جاده ابریشم جدید عبور ظن کشهورهای
نسیایی و امریکا در مورد اهداف پنهان سیاسی امنیتی این راهبرد را کاهش میدهد.
اروپا به هرحاف پایانه فیزیکی مسیر دریایی و ارتباط زمینی در راهبرد عبور است و
بدین لحاظ خطوط مواصهالتی عبهور کننهده از نسهیای مرکهزی و حهوزه خهزری،
اهمیت ژئوپلیتیک برای چین و اروپها دارنهد .لهذا سیاسهت خهارجی جدیهد چهین
مبتنیبر سرمایهگذاری اقتصادی مستقیم برای تقویت رواب دوجانبه بها کشهورهای
نسیای مرکزی و جنوب غرب نسیا و حوزه اروپای مرکزی و شرقی استوار اسهت.
چین از طریق راهبرد عبور ،به تنهایی  315میلیارد یهورو در اروپها سهرمایهگهذاری
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مستقیم خواهد نمود به نحویکه اولین سرمایهگهذار غیراروپهایی در اروپها خواههد
بود ).(Arduino A. 2016:14-15
پاسخ اروپا به این ابتکار احتما تعامل منعطف 2بهرای دسهتیهابی بهه سهطح
با تر همکاری و ترکیب و ادغام متناسب ظرفیتهای تولیدی دانشبنیان اروپایی با
توانایی سرمایهگذاری چینی برای برنوردن نیاز بازارههای منطقههای اسهت .تعامهل
منعطف اروپا با راهبرد طرح جاده ابریشم جدید مستلزم یکصهدایی اروپها در قبهاف
این راهبهرد و تعههد متقابهل طهرفین در تقویهت همزمهان امکهان سهرمایهگهذاری
زیرساختی در مناطق واس خصوصا نسیای مرکزی و غربی و در دسترسی یکسان
به بازارهای طرف مقابل است.
 .٤چین و قدرتهای بزرگ اروپایی
الگوهای تاریشی رواب قدرت بین اروپا و نسیا و خصوصا شرق نسیا این فرصهت
)1. State Owned Enterprises (SOEs
2. flexible engagement

را فراهم میکند تا رواب قرن بیستویکمی این دو قاره را بر همان اساس تحلیهل
نمود .این رواب به صورت جالبی هنوز براساس روابه اقتصهادی و منهافع مهادی
لیکن با تعادلی نسبتا برابر در حوزه قدرت اقتصادی شکل گرفته است .این روابه
در دو سطح چندجانبه با تفوق تجارت کها از طهرف نسهیا و متقهابال خهدمات از
طرف اروپا و د وجانبه بین چهار کشور کلیهدی چهین ،ژاپهن ،فرانسهه و نلمهان در
حوزههای مورد عالقه طرفین شکل میگیرد .تجارت همانند گذشته ایهن امکهان را
فراهم نورد تا اروپا تا حدی که به دخالهت در حاکمیهت سیاسهی و یها رفتارههای
بینالمللی چین منتهی نشود ،در موضوعات داخلی نن کشهور و سهایر کشهورهای
شرق نسیا مداخله کند .چین تقریبا برخالف سهنت گذشهتهاش اروپها را بههعنهوان
شریک موازنهگر بالقوه در قباف امریکا مینگرد .این نوع نگهرش روابه طهرفین را
برای یکدیگر ارزشمند ساخته اسهت ) .(kirshner, 2013: 1چهین عمهدهتهرین کشهور
نسیایی است که نوع تعامالتش با بهازیگران مههم اروپهایی بهررواب دوقهاره مهوثر
است .رواب اروپا با چین که یکی از پراهمیتترین رواب قاره کهن با یک کشهور
در نسیاست ،عمدتا از رواب دوجانبه به سرعت در حاف تحوف چین و نلمان تهاثیر
پذیرفته است .اولین هدف صادراتی چین در اروپها نلمهان اسهت .ایهن کشهور بهه
تنهایی حدود یک چهارم واردات کل اروپا از چین را در اختیار دارد ،در حهالیکهه
نزدیک به نیمی از صادرات اروپا به چین از مبدا نلمان صورت میپهذیرد .افهزایش
قابل مالحظه تجارت بین دوکشور در شرایطی رخ میدهد که چین در حاف پشهت
الگوی دهههای اخیر خود یعنی بازار در ازای تکنولوژی را همننهان حفهظ نمهوده
است .در این الگو نلمان نیازمند بازار چین و چین محتاج تکنولوژی نلمانی اسهت.
در این شرای نلمان تبدیل به مهمترین بازیگر اروپایی در چهین شهده اسهت .ایهن
ایفای نقش صرفا اقتصادی نیست ،در حوزه سیاسهی نیهز شهاهد تحهوف معنهاداری
است ).(Kundnani H. & Parello-Plesner J, 2015
در ژوئن  ،2٠14با تشکیل کابینه مشترت نلمان و چین در بهرلین ،بها حضهور
ون ژیائوبائو نشست وزیر و سیزده وزیر چینی همراه وی ،سطح رواب سیاسهی دو
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سر گذاردن امریکا و تبدیل شدن به اولین مقصد صادراتی نلمان است .این روابه
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کشور به با ترین حد ارتقا یافهت .تها قبهل از نن نلمهان تنهها بها فرانسهه و رژیهم
صهیونیستی و اخیرا با هنهد کابینهه مشهترت تشهکیل داده بهود .چهین بها مشهاهده
شکل گیری اروپای نلمانمحور بعد از بحران یورو ،ترجیح میدهد مراودات با ایهن
قاره را به جای نهادهای سیاست خارجی اروپایی از طریق رواب با نلمان بهعنهوان
پرقدرترین کشور اروپایی مدیریت نماید.
رواب ویژه دوجانبه نلمان و چین برای اروپا هم فرصت ایجاد میکنهد و ههم
تهدیدزا است .در حالیکه اروپا مشغوف تدوین و توسعه رواب راهبهردی بها چهین
براساس منافع عمومی و استراتژیک اروپاست ،رواب ویژه چین -نلمهان مهیتوانهد
به تحقق این هدف کمک نماید ،ولی در عینحاف ممکن اسهت تحهتتهاثیر منهافع
ملی نلمان شکل گیرد ) .(Fox J. et 2009با اینحاف ساختارهای مکمل در بازار در دو
کشور امکان ظرفیتسازی مضاعف در رواب اتحادیه با چین را دارا است.
اقتصاد نلمان پس از ظهور یورو بهصورت فزاینده متکی به صادرات به منطقه
پیرامونی اتحادیه و نسیا خصوصا چین شده است .طی دهه اوف قرن بیسهتویکهم،
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دوسوم از رشد جی.دی.پی این کشور ریشه در صادرات داشهت .سهاختار اقتصهاد
نلمان و رشد نن در این دوره متکی به تقاضای بازارهای خارجی بهوده اسهت

S.

 .)Tilford 2010:3این وضعیت به همراه سیاسهت سهنتی بعهد از جنهگ دوم نلمهان،
زمینه را برای خیزشی بزرگ به سمت دومین اقتصاد جهان فهراهم مهیکنهد .نلمهان
بعد از جنگ همواره از ظرفیتهای اقتصادی به جهای ابزارههای نظهامی و امنیتهی
برای تحقق سیاست خارجی خود بهره برده است .اما تغییر در ساختار اقتصادی در
دوران پس از جنگ سهرد ،سیاسهت خهارجی نلمهان را بهه شهدت و بهه صهورت
فزایندهای تحتتاثیر منافع اقتصادی و خصوصها نیازههای صهادرکنندگان قهرارداده
است ) .(Kundnani H. 2011:31-45در این دوران هزینههههای رونهد جههانی شهدن و
اتحاد دو نلمان که با رفع محدودیتهای امنیتهی و سیاسهی نلمهان غربهی در طهی
دوران جنگ سرد همراه بود ،نلمهان را بهه سهمت سیاسهت خهارجی اقتصهادمحور
متمایل تر نمود .این شرای مورد توجه چین قرارگرفته است .نلمان از منظهر چهین
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مهمترین اقتصاد واقعی 1اروپاست .در حالیکه سایر اقتصادهای اروپهایی از جملهه
انگلیس توان تولید انبوه صنعتی در یرخی حوزها را از دست دادهاند و کمتر امکان
انتقاف تکنولوژی در تمامی سطوح و حوزهها را دارنهد ،نلمهان اقتصهادی نهونور و
تولیدمحور و صنعتی مبتکر و فراگیر با فننوری پویا را نمایندگی میکند.
از منظر سیاسی ،نگاه سنتی نلمان به چین در قالب سیاست نگاه به شرق ویلی
برانت متجلی بوده که امروزه به صورت تعامل با رقبهای سرسهشتی مثهل چهین در
قالب گفتوگو ،دیپلماسی ،افزایش اعتماد متقابل و چندجانبهگرایی شکل گرفتهه و
در شکل به روزترش در سیاست تغییر از طریق تجارت 2شرودر و سیاست جامعهه
مس ولیتپذیر 3اشتاینمایر و سیاست چین واحد 4مرکل ظهور نموده است

(Szabo S.

) .2009: 24همه این سیاست هها از قاعهده تغییهر سهاختار اقتصهادی موجهب تغییهر
ساختار اجتماعی و اصالحات سیاسی میشود تاثیر پذیرفته است .از منظر سیاسهی،
نگاه سنتی چین به نلمان با توجه به عدم وجود سابقه گسترده استعماری و حضور
چهرههای الهامبششی مانند کارف مارکس و نیز تولیدات صنعتی با کیفیت مبتنهیبهر
مظهریت قدرت نرم در سیاست جهانی استوار است .همننهین تصهور عمهومی در
چین ننست که نلمان میتواند در برداشتن گامهای نتی توسهعه اقتصهادی بهه ایهن
کشور کمک نماید و در تحقق اهداف برنامه  25ساله نتی چهین ،از جملهه تبهدیل
چین به دروازه و مرکز جهانی اقتصاد سبز و فننوریهای برتر یاری رساند.
اما این فق رواب چین با نلمان نیست که بر مجموعه رواب اروپا و چهین و
نیز بر شکل دهی رواب اروپا و چین موثر است .رواب پانصد ساله فرانسه و چهین
فراز و فرودهای متعدد تاریشی و تمهدنی دارد .روابه معاصهر دوکشهور از سهاف
 19٦4در قالب جدید رسمیت یافته است .در ساف  ،1997دو کشور سهطح روابه

1. Real Economy

چین در میانه دو قاره  هادی سلیمانپور

در نتیجه رواب دو قاره با یکدیگر اثر میگذارد .رواب چین با فرانسهه و انگلهیس

2. Wandel durch Handel
3. community of responsibility
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خود را به مشارکت کامل 1و در ساف  2٠٠4بهه مشهارکت جهامع راهبهردی 2ارتقها
دادند .فرانسه از منظر سیاسی رواب خود با چین را در قالب ایهده گفهتوگوههای
اعتمادساز 3به عنوان روشی برتر برای تاثیرگذاری بر تغییرات جهاری در چهین ،بهه
منظور دستیابی به توسعه پایدار براساس حاکمیت قانون و نگهرش صهلحطلبانهه و
بهروزی جامعه انسانی  ،تنظیم نمهوده اسهت .در دیهدار رسهمی شهی جهی پینهگ،
رئیسجمهور چین در ساف  2٠14از فرانسهه دو کشهور برنامهه همکهاری میهان تها
بلندمدت دوجانبه را امضا و در ساف  ،2٠15در سفر سا نه نشستوزیهر چهین بهه
فرانسه طرفین بیانیههای مشترت در حوزه مشارکت در بازارههای دیگهر و ارتقهای
همکاری صلحنمیز هستهای و امنیت هستهای را صادر نمودند.
از منظر فرانسه رواب با چین دارای سه اولویت است .این اولویهتهها شهامل
تحکیم و تقویت گفتوگوهای سیاسی ،متوازن نمودن رواب اقتصادی و تجاری و
سرانجام تشویق تعامالت اجتماعی و مردمی بهین دوکشهور اسهت .عهالوهبهر ایهن
محورها توجه دو کشور در حوزههای بینالمللی به موضوعاتی نظیهر تغییهرات نب
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

و هوایی ،اقتصاد جهانی ،حکمرانی مطلوبتر پولی و مالی بینالمللی و موضوعات
منطقهای معطوف است ).(France Diplomatie. 2016a
همکاریهای اقتصادی و صنعتی دو کشور در حوزهههای مهورد عالقهه چهین
همنون صنعت ههوایی و هوانهوردی و انهرژی هسهتهای ،مبنهایی بهرای گسهترش
همکاریها در حوزههای دیگر از جمله محی زیست و توسعه پایدار ،کشاورزی و
صنایع غذایی ،بهداشت و بانکی و مالی شده است .چین با در اختیار داشتن  % 8از
بازار فرانسه سومین صادرکننده محصو ت بعد از انگلیس و امریکا به ایهن کشهور
است .در مقابل ،یک و چهاردهم درصد بازار چین در اختیهار صهادرات فرانسهوی
است ،در حالیکه سهم بازار چین برای نلمهان  %5/3بهرای انگلهیس  %1/2و بهرای
ایتالیا  %1است .این شرای کسری موازنه تجاری به میزان بیش از  2٦میلیارد یهورو
در ساف  2٠14را بر رواب اقتصادی دوجانبه فرانسه و چین به نفهع چهین تحمیهل
1. Full Partnership
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2. Comprehensive Strategic Partnership
3. dialogue of confidence

نمود .شرکتهای بزرگ فرانسوی در حهوزه صهنعت هواپیمهایی ماننهد ایربهاس و
ایروکوپتر و در حوزه انرژی هستهای نظیر نلستوم ،نروا و ای.دی.اف فعالیهتههای
گستردهای در چین به همراه انتقاف تکنولوژی صورت میدهنهد .بهازار فرانسهه نیهز
کا هایی نظیر رایانه و وسایل الکترونیهک ،اوپتیهک ،چهرم و پارچهه از چهین وارد
مینماید ).(France Diplomatie. 2016b

حجم مباد ت اقتصادی در ساف  2٠٠٦بین نلمان و چین بهالغ بهر  7٠میلیهارد
یورو و بین فرانسه و چین حدود  23/8میلیارد یورو بوده اسهت .روابه اقتصهادی
چین با فرانسه براساس قراردادههای بهزرگ در حهوزه انهرژی هسهتهای و صهنعت
حمل ونقل خصوصا هواپیمایی و با نلمان تحتتاثیر قراردادهای کوچک و متوسه
شکل گرفته است ) .(Eurostat, 2006: 166در فاصله سهافههای  2٠٠5تها  2٠14و بها
پشت سرگذاردن بحران مالی  ،2٠٠9بیشترین میزان رشد صادرات کها از اتحادیهه
به مقصد چین ،با رشد سه برابری روبرو بوده است .در همهین دوران میهزان رشهد
واردات اروپا از چین و هند دو برابر شد .چین طهی ایهن دوره تبهدیل بهه دومهین
مقصد صادرات کا های اروپا و اولین صادرکننده کا بهه مقصهد اروپها بها حهدود
 %2٠از کل واردات کا به اروپا بوده است

)2015

 .(Eurostat,فرانسه و نلمان در این

بین نقش موثر ولی متفاوتی داشهتهانهد .چهین ههدف صهادراتی نلمهان و بهرعکس
فرانسه هدف صادراتی چین بوده است .لذا فرانسه گهگاه تالش بر برقراری سهمیه
بازار در اروپها بهرای کا ههای چینهی از جملهه پارچهه و پوشهات در سهاف 2٠٠5
الگو ممکن است رواب دو قاره را با سردرگمی و ابهام مواجه سازد.
چین و انگلیس از دوران جنگهای تریات در نیمه قرن نهوزدهم ،کهه در بهین
چینی ها به قرن تحقیر معروف شد ،تا اواخر قرن بیستم تاریشی پینیده داشهتهانهد.
اما از نغاز قرن بیستویکم تا ساف  ،2٠15انگلیس با  1٦/٦میلیهارد د ر بهه اولهین
مقصد سهرمایهگهذاری مسهتقیم خهارجی چهین تبهدیل شهد .نهوزده سهاف پهس از
بازگردانیههدن هنههگکنههگ بههه چههین توس ه انگلههیس و در پههی سههفر سههاف 2٠13
نشستوزیر انگلیس به چین ،رواب سی ساله اخیهر ایهن دو کشهور کهه بهرخالف
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رواب چین با فرانسه و نلمان به صورت سنتی مالیم و با شیب کم جلو میرفهت،
سرعت یافت و اطالق رواب ویژه 1به خود گرفت .به طهوریکهه انگلهیس دروازه
ورودی و مقر دفاتر اصلی بسیاری از شرکتهای چینی در اروپا و بازار مالی لنهدن
اولین و مهمترین پایگاه جهانی تباد ت یونن و در مقابل ،انگلهیس اولهین حمایهت
کننده غربی بانک سهرمایهگهذاری زیربنهایی نسهیا 2و دانهی الکسهاندر ،سیاسهتمدار
انگلیسی اولین غربی و یکی از پن معاون این بانک شد .از منظر چهین ،انگلسهتان
راب مهمی بین چین و امریکا و اتحادیه اروپایی تلقی مهیشهود .موضهوع خهروج
انگلستان از اتحادیه موجب افزایش نگرانی چین شده و شاید برای اولینبهار چهین
در موضع دفاع از یکپارچگی اتحادیه اروپا قرارگرفته و تهدیدات ناشهی از خهروج
انگلیس بر کاهش سرمایهگذاری خارجی و مباد ت تجاری و مهالی و گردشهگری
بین دو کشور را مطرح نموده است ).(Le Corre, 2016
روایت رواب چین و قدرتههای بهزرگ اروپهایی در چههارچوب تحهو ت
بینالمللی و اهمیت توازن قوا در رقابت راهبردی با امریکا خصوصا پس از اعهالم
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395
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راهبرد جدیهد امنیتهی اوبامها در ثقهلزدایهی امریکها از نتالنتیهک و غهرب نسهیا و
ثقلگرایی این کشور به سمت نسیا و پاسیفیک ،قابل توجه است .گرچه این رقابت
راهبردی در قالب وابستگی متقابل اقتصادی نسیا و امریکا شکل میگیرد ،امها درت
جایگاه اروپا در این تصویر پینیده از رواب بینالملهل بهرای نسهیا جهذاب اسهت.
چین در این میانه نقش منحصر به فردی ایفا میکند .در دوره بحهران مهالی ،2٠٠8
چین و اروپا خصوصا نلمان در یک سمت گفتوگوهای حوف نظام اقتصاد جهانی
و امریکا در سمت دیگر قرارگرفتند .از طرف دیگر ،اروپای واحد بهرای چهین کهه
همواره به دنباف چندقطبی شدن نظام بینالملل بهوده اسهت ،جایگهاه خاصهی دارد.
اروپا برخالف امریکا به لحاظ نظامی در حوزه بالفصل چین مستقر نشهده و دارای
پایگاه نظامی نیست .لذا نگرانی از رقابت استراتژیک با نن برای چین مفهوم نهدارد.
در عینحاف ،از نظر چین اروپای واحد این ظرفیت را دارد تا در صورت وابسهتگی
1. Special Relations
2. AIIB

متقابل و تعمیق پیوندهای اقتصادی با این کشور ،بتواند بهعنوان یهک قطهب نقهش
متوازن کنندهای بین چین و امریکا بهازی نمایهد .چناننهه ایهن نگهرش چینهی بهه
واقعیت تبدیل شود ،اضمحالف مفهوم غرب یکپارچه هدفگیری شده است.
نتیجهگیری
اروپهها ونسههیا دو بههازیگر سههنتی و نوظهههوری را نماینههدگی مههیکننههد کههه تعههامالت و
رقابتهای ننها با یکدیگر نثار منطقهای و جهانی قابل اعتنایی دارد .از اینرو ،مطالعهه و
تحلیل روندهای جاری در مناسبات این دو حوزه برای سهایر بهازیگران حهائز اهمیهت
است .در دوران معاصر اروپا و نسیا به یکدیگر ،به نسهبت رابطهه خهود بها امریکها نیهز
نگریستهاند .باتوجه به نگاه ژئوپولیتیک امریکا به نسهیا ،اروپهاییهها همهواره درحاشهیه
سیاست نسیایی ایا ت متحده قرارداشتهاند و بیش از نن که رقیهب ایهن کشهور باشهند،
شریک مکمل واشینگتن به حساب نمدهاند .بدین ترتیب اروپاییها نقهش ژئوپهولیتیکی
در معاد ت نسیا برعههده نداشهته و عمهدتا بهازیگر اقتصهادی و تجهاری درایهن قهاره
بودهاند .البته اروپاییها به ایفای نقش هنجاری هم در نسیا اندیشیدهاند ،اما رواب اروپها
و نسیا عمدتا ماهیت و مششصه ژئواکونومیهک داشهته اسهت .بها وجهود ایهن ،برخهی
قدرتهای اروپایی عضو اتحادیه به ایفای نقش ژئوپولیتیکی در نسیا توجهه داشهتهانهد.
تالش برای اشاعه الگوی اروپایی همگرایی منطقهای در نسیا و شکلدهی بهه تعهامالت
فراگیر و همه جانبه با نهادهای منطقهای این قاره ،نماد بارز این گرایش بوده است .ایهن
اگرچه در برخی مقاطع نگاه ژئوپولیتیکی به اروپا داشتهاند ،اما ایهن حهوزه را عمهدتا از
منظر قدرت و بازیگر ژئواکونومیک نگریستهاند.
در این میانه چین نقش ویژهای در شکلدهی به رواب دو قاره ایفا مینمایهد.
نگاه مشترت اما متفاوت سه کشور عمده اروپایی به روابه بها چهین ،نمونههای از
نگرش اروپا به رواب موجود و نتی با نسیاست .این رواب مبتنیبر برنورده شهدن
نیازهای اقتصادی اروپا با دسترسی به بازارهای نسیایی ،تهوازن در روابه پینیهده
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معنا تفسیری موسع از نقش ژئواکونومیکی اروپا در نسیا بیان مهیکنهد .نسهیاییهها ههم

بینالملل در دورانگذار و احتما نظهام چنهدقطبی نتهی ،کهاهش فاصهله مفههومی

روزافزون نسیا و اروپا و تشصیص زمان ،انرژی و منابع برای تعمیق رابطه بها ایهن 175
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منطقه با اهمیت ،چهارچوببندی حقهوقی مناسهب روابه بهر مبنهای مصهوبات و
دستورالعملهای مششص کاری ،تقویت حضور در نسیا بهعنوان حوزه پیرامونی و
سرانجام ایفای نقش در مراودات پاسیفیکی و نتالنتیکی جهان است.
در این میانه تعامالت چین با اروپا بیانگر نوع نگرش فعلی و احتما نتهی نسهیا
به اروپاست .این نگرش مبتنیبر بهرهگیری از ظرفیت اروپا در انتقاف صلحنمیز مرکهز
قدرت و ثروت جهانی از غرب به شرق ،فراگیری مهدفههای همگرایهی منطقههای و
روشهای رفع اختالف درون منطقهای ،دستیابی به سازوکارهای برتهر مهدیریت و
بهرهوری و نونوری ،انتقاف علم و فننوری و روشهای تحقیق و توسهعه ،دسترسهی
به مدیریت جهانی منابع مالی بینالمللی و مدیریت پایهدار توسهعه و محهی زیسهت
است .راهبرد یک کمربند یک جاده بهعنوان یکی از عظیمترین ابتکارهای جههانی در
حوزه اقتصاد سیاسی بینالمللی در دوران گذار نظام بینالملل و پس از پایهان جنهگ
سرد ،میتواند پیوندهای نسهیایی و اروپهایی را بهازتعریف نمایهد .نسهیای مرکهزی و
غربی و اروپای مرکزی و شرقی در این بازتعریف نقش و جایگهاه راهبهردی دارنهد.
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

گرچه قدرتهای مهم اروپایی تعریف خود از رواب با نسهیا و چهین را داشهته و در
سطح ملی به تمجید راهبرد یک کمربند یک جاده پرداختهاند ،ولی در سهطح جمعهی
هنوز چهارچوب توافق شدهای برای تعریف نحوه تعامل با ایهن راهبهرد در اتحادیهه
دیده نمیشود .نسیای مرکزی و جنوبی و منطقه خزری در بازخوانی روابه چهین و
اروپا در قالب راهبرد عبور نقش کلیدی داشته و از موقعیهت سهوقالجیشهی ویهژهای
برخودار است .این موقعیت میتواند به شکلدهی چهارچوب درت جمعی دوطهرف
از ظرفیتهای عظیم جغرافیای سیاسی این مناطق که بهعنهوان محهی اجهرای عبهور
بهعنوان یک راهبرد ژئواکونومیک ،کمک نماید .ایران در این میانه متعلهق بهه منهاطق
مشتلف در حوزه غرب نسیاست .منطقه خلی فارس و خاورمیانه تا منطقه خهزری و
نسیای مرکزی و منطقه شبه قاره از جمله این مناطق هستند .تمرکز ظرفیتههای نزاد
شده ایران بعد از برجام ،بر توسعه اقتصادی کشور و منطقه محیطی را فهراهم نمهوده
تا تعامالت راهبردی دو قاره و قهدرتههای مههم از جملهه چهین و هنهد بها نلمهان،
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فرانسه ،ایتالیا و انگلیس تسهیل شود.

یادداشت
 .1برای مثاف مراجعه فرمایید به کتاب جولی گیلسون از دانشگاه برمینگهام تحهت عنهوان
 Asia Meets Europeاز انتشهارات  Edward Elgarدر سهاف  2٠٠2و نیهز کتهاب
 Palgrave Handbook of EU-Asian Relationshipتدوین توماس کریستینسهن و
امیل کیشنر و فیلومنا موری از انتشارات  Palgraveدر ساف  2٠13خصوصا بشهش
اوف تحت عنوان Conceptualizing and Contextualizing of EU-Asia Relations
و بشههش دوم تحههت عنههوان The Comparative Dimension of EU-Asia
.Relations
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