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  سفر مرکل به چین؛ از اقتصاد تا ژئوپلیتیک
 

ــا نخســت  30آنگــال مرکــل  وزیــر و  اوت بــراي ســفري دو روزه وارد چــین شــد و ب
این، دومین سفر مرکل در سال جاري مـیالدي بـه   . جمهور این کشور دیدار کرد رئیس
ایـن کشـور از زمـان    و ششمین سفر او به ) سفر نخست در ماه فوریه انجام شد(چین 
کردند  سطح هیئتی که مرکل را در این سفر همراهی می. به صدارت اعظم بود رسیدن

در نوع خود قابل توجه بـود  ) شرکت بزرگ آلمانی 20عضو کابینه و رئیس بیش از  9(
بـا   چراکه چنین سطحی اصوالً در سفر مرکل به کشورهاي متحد و داراي روابط ویژه

دو طرف طی ایـن سـفر ده توافقنامـه در     )1(.شود ا فرانسه دیده مینظیر آمریکا ی آلمان
هاي دریـایی امضـا    هاي تجدیدشونده و همکاري هاي بهداشت، مخابرات، انرژي زمینه

سفر مرکل به چین به لحاظ زمانی . دبوکردند و اقتصاد و تجارت محور اصلی گفتگوها 
سیدن به رهبري منطقه یـورو  توان تالش وي براي ر بسیار پراهمیت است و آن را می

نظر داخلی این سفر زمانی انجام شد که صـدراعظم بـه صـراحت     از نقطه. ارزیابی کرد
که این کشور براي رهبري یورو باید هزینه بپردازد و مخالف خروج یونان  ه بودبیان کرد

ام مرکل پیش از این سفر تعهد خود را به حفظ منطقه یورو در گ. باشد میاز منطقه یورو 
ترین هـدف سیاسـی    اول و اتحادیه اروپا در گام دوم اعالم کرد و حفظ این دو را مهم

  . برشمرد 2013تا انتخابات سراسري زمان باقیمانده دولتش 
داشت و مرکـل   زیادياز بعد خارجی نیز این سفر براي نجات منطقه یورو اهمیت 

با نشان دادن تعهد آلمان به حفظ و نجات یورو، تـالش کـرد تـا بـه مقامـات چینـی       
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اطمینان دهد که در خرید اوراق قرضه اروپایی و کمک به منطقه یورو ضرر نخواهنـد  
شود که سیاسـت خـارجی آلمـان در قبـال چـین چـه        حال این سؤال مطرح می. کرد

دهنده بـه ایـن سیاسـت در حـال حاضـر       صلی شکلتغییراتی را به خود دیده و عامل ا
  تواند باشد؟  ایران چه می .ا.ج چیست؟ و پیامد این روابط براي

 
  از منتقد تا شریک استراتژیک: آلمان و چین

دو دوره نخست ایـن  . با بررسی پیشینه روابط دو کشور سه دوره قابل تشخیص است
ط آلمان با چین بیشـتر تحـت تـأثیر    روابط بیشتر ماهیتی فراملی و اروپایی دارد و رواب

سیاسـت  بـرعکس اسـت و    ،ها و رویکردهاي اتحادیه اروپاست و و دوره سوم سیاست
در ایـن  . باشـد  مـی روابط آلمـان و چـین   در قبال چین بیشتر تحت تأثیر  اتحادیه اروپا
یعنی به رسـمیت شـناخته شـدن     1975اول روابط دو کشور به سال  هچهارچوب دور
گیـري   شروع چـین و بـازپس  ماروپایی به عنوان تنها دولت  هامعوي جدولت پکن ازس

روابـط دو کشـور در ایــن دوره تحـت تــأثیر    . گــردد ن بـازمی اشناسـایی رسـمی تــایو  
اي بـه   هاي توسعه بیشتر بر روي تجارت و رساندن کمک ،اروپایی ههاي جامع سیاست

به بعد و آغـاز   1978با شروع اصالحات اقتصادي در چین از سال . چین متمرکز است
در ایـن  . شـود  دوم روابط چین با آلمان آغـاز مـی   هروند رشد اقتصادي این کشور، دور

منعقـد  » قـرارداد همکـاري تجـاري   «و چـین   ییبین جامعه اروپا 1985در سال  دوره
. دهـد  د که همچنان بنیان روابط اتحادیه اروپا بـا ایـن کشـور را تشـکیل مـی     گرد می

و بـه تبـع    ییسبب شد تا روابط جامعه اروپا 1989ن در سال مآن  حوادث میدان تیان
آن روابط آلمان با چین به لحاظ سیاسی تحت تأثیر قرار گیرد و پکـن از سـوي اروپـا    

خصـوص در   ن با چین مـوقتی بـود و بـه   اما سردي روابط آلما. تحریم تسلیحاتی شود
از . بـط پرداختنـد  گذاري دو طرف به توسعه بـیش از پـیش روا   زمینه تجارت و سرمایه

سـوم   هشاهد دور توان اروپا میسازي روابط چین با اتحادیه  و عادي 1990اواسط دهه 
دایـره روابـط پکـن بـا بروکسـل از موضـوعات        ،در این دوره. بودروابط آلمان با چین 
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اي را نیـز دربـر    المللـی و منطقـه   تجاري و اقتصادي فراتر رفت و مسائل امنیتی، بـین 
بین چین و اتحادیه اروپـا در  » مشارکت استراتژیک«پیامد این امر عقد قرارداد . گرفت
تر روابـط بـا   این قرارداد به آلمان فرصت داد تا گسترش هرچه بیش )2(.بود 2003سال 

  . چین به خصوص در حوزه تجاري و اقتصادي را در دستور کار خود قرار دهد
 یعنی شروع بحران مالی یـورو  ـ  2008خصوص بعد از سال  هاي اخیر و به در سال

به مخاطب اصلی به جاي بروکسل  روابط دو کشور به شدت گسترش یافته و آلمان ـ
شـرکت آلمـانی    7500ر حال حاضر بیش از د. پکن در اتحادیه اروپا تبدیل شده است

. انـد  گـذاري کـرده   میلیارد دالر در این کشـور سـرمایه   18/5در چین فعالند و بیش از 
درصد کـل   30(بوده  2011میلیارد دالر در سال  169روابط تجاري دو طرف بیش از 
در میلیـارد دالر   280بـراي افـزایش آن تـا     و دو کشـور ) تجارت اتحادیه اروپا با چین

تـوان گفـت کـه همگرایـی      بـر ایـن اسـاس مـی     )3(.انـد  ریزي کرده برنامه 2015سال 
  . بین آنها گردیده است» روابط خاص«گیري  اقتصادي بین دو کشور سبب شکل

  
از دیـد  . هر دو طرف دالیل خاصی براي ایجاد روابـط ویـژه بـا یکـدیگر دارنـد     

  :آلمان
ارهاي مصرفی گسترده چین اسـت  اقتصاد صادرات محور این کشور نیازمند باز .1

 .سـازد  نصـیب دو طـرف مـی   را روابط تجاري و اقتصادي منافع اقتصـادي کالنـی   و 
هاي ساختاري تجاري و منافع اقتصادي مشترك محرکه اصلی روابـط   درواقع شباهت

  )4(.نوظهور بین دو کشور است و بحران یورو نیز آن را تشدید کرده استویژه 
. تواند با ذخایر عظیم ارزي خود به حل بحران مالی یورو کمـک کنـد   چین می .2

در واقع آلمان در تالش است تا با تشویق چین به خریـد اوراق قرضـه ایـن کشـور از     
سو و اوراق قرضه کشورهایی چون اسپانیا و پرتغـال از سـوي دیگـر، بـه خـروج       یک
آلمـان نقـش بـه سـزایی در تصـمیم      در این میان  )5(.یورو از بحران کمک کند  منطقه
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دارد و بیان تعهد آلمـان بـه حفـظ و     1چین براي کمک به صندوق ثبات مالی اروپایی
نجات یورو از سوي مرکل پیش از سفر به چین در راستاي رفع نگرانی پکـن از آینـده   

  )6(.یورو و دادن نوعی تضمین به این کشور قابل ارزیابی است
  

  :از دید چینو اما 
و یک شـریک جـذاب بـراي     مفیدترین کشور براي رشد اقتصادي چینآلمان  .1
است چون نقشی کلیدي در اتحادیه اروپا دارد و روز به روز بیشتر به پکـن وابسـته    آن
آلمانی خواهد داشـت و  رنگ و بویی اروپا در آینده بیشتر از دید پکن اتحادیه . شود می

بـه عبـارت   . ز بحران حساب باز کرده استي یک اروپاي آلمانی بعد ارو این کشور بر
  )7(.دیگر برلین دروازه ورود پکن به اروپاي بعد از بحران مالی خواهد بود

آالت پیشـرفته   ي نوسازي صنایع خود نیازمنـد دانـش فنـی و ماشـین    ارپکن ب. 2
هاي اخیر چین تالش کرده تا به اشکال رسمی و غیررسمی  در طی سال. آلمانی است

، اطالعات فنی بسیاري از صنایع پیشرفته آلمانی را به دسـت  )صنعتیحتی جاسوسی (
  )8(.آورد و آن را بومی سازد

چراکه این کشور در درازمدت به دنبـال   ؛چین خود عالقمند به نجات یوروست. 3
از دیـد  . بعـد از دالر آمریکاسـت   جهـان  ، به ارز دوم ذخـایر ارزي ینبیتبدیل شدن رنم

بنـابراین  . ت مسـلط دالر را بـه چـالش بکشـد    درازمدت موقعیـ در تواند  یورو می ،پکن
چـین اخیـراً   . مادامی که آلمان از یورو حمایت کند، چین از یورو حمایت خواهـد کـرد  

  2المللـی پـول   به صندوق بـین ) یورومیلیارد  32(میلیارد دالر دیگر  40اعالم کرده که 
  )9(.ارزیابی کرد کمک خواهد کرد که درواقع باید آن را کمک به نجات یورو

هـاي اخیـر دالیـل     بر دالیل اقتصـادي و ژئواکونـومیکی مـذکور، در سـال     عالوه
تـرین ایـن    از مهم. ندا در گسترش روابط دو کشور نقش بسزایی داشته همژئوپلیتیکی 

                                                
1. EFSF 
2. IMF 
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  :توان به موارد زیر اشاره کرد دالیل می
رخـورداري از  بالمللی به واسطه قدرت سیاسی خود از جمله  چین در عرصه بین. 1

کنـد   ایفا مـی   المللی لیدي در بسیاري از مسائل بینحق وتو در شوراي امنیت، نقشی ک
اي ایـران   که در کنار بحران یورو براي آلمان اهمیت زیادي دارند؛ نظیر برنامـه هسـته  

  .ا بحران سوریهی
توان نتیجه دور شدن ایـن کشـور از روسـیه نیـز      نزدیکی آلمان به چین را می .2
 از دید آلمان موضع سرسختانه روسیه در ارتبـاط بـا مسـائل جهـانی از جملـه     . ستدان

را بـراي   يامیـد  از زمان به روي کار آمدن مجدد پوتین، مسئله ایران و بحران سوریه
حتی گفته شده که مقامـات  . باقی نگذاشته است مسکو و مصالحه با آنجلب حمایت 

در قبـال برنامـه    1+5گـروه  و متفـق  آلمانی نگران هستند که روسیه موضـع جمعـی   
در چنین شرایطی نزدیکی آلمـان  . بردباي ایران و مذاکره با این کشور را از بین  هسته

  )10(.تواند اهداف این کشور را بهتر تأمین نماید به چین می
اروپا در حال حاضر در وضعیتی نیست که بتواند جایگزین  ، اتحادیهاز دید آلمان .3

رو آلمان  از این. المللی را تأمین نماید المللی شود و صلح و امنیت بین بین آمریکا در نظام
تواند به آمریکا کمک کنـد تـا    موافق این دیدگاه است که اروپا باید در هر کجا که می

اي بـه ایجـاد جهـان     آلمان عالقـه  بنابراین. حفظ نماید را نقش رهبري خود در جهان
واستار تبدیل شدن چین به قطبی در برابر ایـاالت  چندقطبی در شرایط فعلی ندارد و خ

اما چین به ظهور اتحادیه اروپا به عنوان یک بـازیگر بـزرگ و مهـم     )11(.متحده نیست
المللی عالقمند است و منافع خود را در ایجـاد چنـین وضـعیتی     سیاسی در عرصه بین

در  گرفتن اتحادیه اروپادادن یورو در برابر دالر، قدرت از دید پکن همانند قرار . بیند می
  )12(.زمینه را براي ایجاد جهان چندقطبی فراهم خواهد ساخت برابر آمریکا

وسیله آن روابـط   تواند ابزاري در اختیار پکن باشد تا به روابط قوي با آلمان می .4
توانـد از روابـط مـذکور     به عبارت بهتر چین می. متوازن سازدرا خود را با اتحادیه اروپا 

بهره گرفته و مانع ایجاد یـک سیاسـت تجـاري و اقتصـادي واحـد و قـوي از سـوي        
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رسـد کـه چـین     در حال حاضر هم به نظـر مـی  . اتحادیه اروپا در قبال این کشور شود
ه مقامـات اروپـایی   ک به عبارت دیگر در حالی. توانسته از این راه به موفقیت دست یابد

هـاي ریـز و    کنند در بروکسل وحدت سیاسی خود را نشـان دهنـد، شـرکت    تالش می
در رقابتنـد و چـین   بـا یکـدیگر   درشت اروپایی براي عقد قراردادهاي تجاري با چـین  
  )13(.توانسته اتحادیه اروپایی را در بعد اقتصادي ذره ذره کند

  
  روي روابط مشکالت پیش

مـانع توسـعه    توانـد  می ، مسائل متعددي وجود دارد کهروابطگسترش وسیع رغم  علی
تـوان مـوارد زیـر را     تـرین ایـن مسـائل مـی     از مهـم . رو شود هاي پیش در سال روابط
  : برشمرد

اتحادیه اروپا و اعضاي آن از جمله آلمان خـود را مـدافع و    :هاي اروپایی ارزش. 1
لورالیسم، حاکمیـت قـانون،   هایی چون حقوق بشر، دموکراسی، پ دهنده ارزش گسترش

هاي مذکور همواره مانعی بـر سـر    رو ارزش از این. دانند آزادي بیان، مذهب و غیره می
در  2007در سـال   ،پذیرفتن داالي الما، رهبر معنوي تبت. گسترش روابط بوده است

هـاي خـوبی از    نمونـه  ،پکـن  2008برلین و خـودداري مرکـل از حضـور در المپیـک     
  )14(.ی بر روابط با چین استهاي اروپای شارز تأثیرگذاري

اي  هسـته تغییرات آب و هـوایی، بحـران سـوریه، برنامـه      :مسائل مهم جهانی. 2
اختالف جدي بـین پکـن   موارد مورد آسیا و مسئله کره شمالی از  ایران، ساختار امنیتی

دو طرف تواند روابط  حل نشدن این مسائل در آینده می. با اتحادیه اروپا و آلمان است
  )15(.رو کند هاي جدي روبه را با چالش

اگرچه امروز دو طـرف بنـا بـه دالیـل     : افزایش قدرت و توان تکنولوژیک چین. 3
تواند بـه   اقتصادي نیاز مبرمی به یکدیگر دارند اما صادرات محور بودن اقتصاد آنها می

قـدرت و تـوان   درواقع افـزایش  . مانعی بر سر راه گسترش روابط در آینده تبدیل شود
تواند به رقابت دو کشور بر سر یـافتن بازارهـاي مصـرفی دامـن      تکنولوژیک چین می
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  )16(.بزند و بر جدیت هرچه بیشتر مسائل ژئوپلیتیکی بیافزاید
چین براي تبدیل شدن به یـک قـدرت مـدرن اقتصـادي و     : جاسوسی صنعتی. 4

هـاي اخیـر دولـت چـین      در سال. هاست نوسازي صنایع خود نیازمند دانش فنی آلمان
کـه    سـاخته روندي  طی مشروط بهتولید یا واردات محصوالت آلمانی را  وزکسب مج
هاي آلمانی را وادار به ارائه هرچه بیشتر اطالعات فنی کاالها یا خـدمات خـود    شرکت
هاي چینی تخصص بسـیاري در کپـی کـاري     بسیاري از شرکت ،بر این عالوه. کند می
دولـت  . کنند هاي آلمانی را رعایت نمی وي و حقوق اختراع شرکتاند و حقوق معن تهیاف

به شکل مستقیم درگیر به دست آوردن اطالعات تکنولوژیـک از آلمـان    نیز چین خود
کشورهایی قرار دارد که علیه آلمان بـه جاسوسـی    فهرستصدر است و این کشور در 

  .صنعتی مشغولند
اتحادیه اروپا با چین بیش از هر عامل  در حال حاضر آینده روابط :اتحادیه اروپا. 5

دیگري تحت تأثیر روابط آلمان با این کشور قـرار دارد و روابـط دوجانبـه مـذکور بـه      
بدون تردیـد کسـب منـافع کوتـاه مـدت      . روابط کلی چین با اتحادیه اروپا خواهد داد

 اقتصادي توسط هریک از اعضا، منافع درازمـدت اسـتراتژیک و اقتصـادي اتحادیـه را    
درواقع هـر چنـد    )17(.تواند اتحادیه را به واکنش وادارد تهدید خواهد کرد و این امر می

سیاست خارجی ضعیف و امکانات کم اتحادیه اروپا در این زمینـه و رقابـت اعضـا بـا     
یکدیگر بر سر منافع حاصله از روابط با چین، دلیل اصلی بروز چنـین وضـعیتی اسـت،    

اوم تکروي آلمان در زمینه روابط با چین، در برابر ایـن  اما اعضاي اتحادیه درصورت تد
  )18(.روند مقاومت خواهند کرد

  
  آینده روابط 

روابط آلمان با چین در دوره ائتالف بزرگ بیش از هر چیز تحت تأثیر تقویـت جایگـاه   
و بر این اساس خـانم مرکـل   قرار داشت داخل این کشور صدراعظم نزد افکار عمومی 

در مسـائلی چـون حقـوق بشـر را علنـی سـازد و       چـین  د تا انتقادات خود از تالش کر
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پکـن از   2008پذیرایی از داالي المـا و عـدم حضـور در المپیـک     . پررنگ جلوه دهد
بـه ایـن سـو     2008رسد که از سال  اما به نظر می. نمودهاي خوب چنین سیاستی بود

ان در قبـال چـین دچـار    یعنی زمان بروز بحران مالی در منطقـه یـورو، سیاسـت آلمـ    
دولت مرکل به سیاست قـدرت کالسـیک در قبـال پکـن روي     تغییرات جدي شده و 

بر منـافع اقتصـادي    گرایانه و مبتنی در این چهارچوب برلین رویکردي واقع. آورده است
 امیـدوار  در پـیش گرفتـه و   چـین  در گام اول و منافع ژئوپلیتیکی در گام دوم در قبال

اري و منافع اقتصادي در نهایت به تغییرات سیاسی و اجتمـاعی  است که مبادالت تج
تـر از منـافع کلیـدي     هاي این رویکرد دفاع جـدي  از ویژگی )19(.بیانجامداین کشور در 

نظـر از انتقـادات علنـی از شـرایط سیاسـی و اجتمـاعی و درنهایـت         اقتصادي، صرف
تـوان   ایـن اسـاس مـی    بر )20(.هاي جهانی است پذیرفتن پکن به عنوان یکی از قدرت

گفت که آلمان در ایجاد یک رهیافت اروپایی در قبال چین ناموفق بـوده و بیشـتر بـه    
شـود کـه    بینـی مـی   لذا پیش. در قبال این کشور خواهد بودملی  ویکرددنبال پیشبرد ر

راهبرد آتی آلمان در قبال چین تداوم رویکرد کنونی و تالش بـراي برقـراري موازنـه    
البته تداوم رشد اقتصـادي در چـین   . ژئواکونومیکی با ژئوپلیتیکی باشد بین فاکتورهاي
اصالحات در این کشور نیز در آینده روابط تأثیر بسزایی خواهـد داشـت و    و ادامه روند

توانـد   وخامت اوضاع اقتصادي این کشور و تغییـر سیاسـت داخلـی و خـارجی آن مـی     
  . اشته باشدتأثیري جدي بر رویکرد آتی آلمان در قبال چین د

  
  با چین براي جمهوري اسالمی ایرانپیامد روابط ویژه آلمان 

اي ایـران بـا غـرب همـراه      آنچه چین را در مسائل اسـتراتژیکی چـون برنامـه هسـته    
مبتنـی بـر   نظمـی اسـت   فعلی  المللی نظم بین .است حکمرانی جهانیسازد، بحث  می

و در  هـاي در حـال ظهـور    قدرتهاي اخیر بواسطه پیدایش  که در سالاصول لیبرالی 
هـاي اساسـی    از این رو، یکـی از اولویـت   .مورد تهدید واقع شده استرأس آنها چین 

اتحادیه اروپا پیوند زدن چین به نظم موجود و مشارکت دادن بیش از پیش این کشـور  
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 اروپامهمترین دستاوردهاي توان گفت یکی از  به جرات می. در حکمرانی جهانی است
از ایـن منظـر   . اسـت بـوده  اي ایـران   پرونـده هسـته  همراهـی چـین در    مینهدر این ز

تقویـت  و  گرایـی  چندجانبـه  پیشبردگسترش روابط آلمان و چین تقویت کننده گفتمان 
از اهـداف  ؛ امري کـه  خواهد بودالملل  نقش سازمان ملل متحد در عرصه سیاست بین

  .استجدي آن حمایت در عرصه جهانی و مورد  پکناصلی 
چین تا به امروز تالش کرده تا مـانع تصـویب قطعنامـه علیـه حکومـت اسـد در       
شوراي امنیت سازمان ملل شود و خواستار رویکردي سـازنده در قبـال ایـن بحـران و     

بدون شک یکی از اهـداف اصـلی سـفر    . حل آن با مشارکت دولت فعلی سوریه است
بر بحران سوریه راضـی کنـد و   مرکل به چین این بوده تا پکن را به تغییر موضع در برا

این اقـدام آلمـان درصـورت موفـق بـودن،      . بدینوسیله روسیه را تحت فشار قرار دهد
گامی دیگر در راستاي اجراي سیاست مهار ایران و تحـت فشـار گذاشـتن جمهـوري     

  .خواهد بود نیز اسالمی
همراهـی خـود را بـا غـرب در تصـویب       2006اي، چین در سـال   در بحث هسته

علیه ایران در شوراي امنیت نشان داد و در حال حاضر غرب امیدوار است تـا    هقطعنام
هاي اقتصادي و روابط سیاسی نزدیک خـود بـا دولـت چـین،      آلمان با استفاده از اهرم

در واقـع غـرب    .زمینه همراهی هرچه بیشتر آن با اقدام علیـه ایـران را فـراهم سـازد    
ر چین با اقتصاد آلمان و اتحادیه اروپا سـبب  تنیدگی هرچه بیشت امیدوار است تا در هم

چـین بـا    کاريهمبر این اساس شاید بتوان . با غرب شود پکنهمراهی هر چه بیشتر 
ـ    يشـورا قطعنامه دوازدهمین تصویب پیشنهاد و غرب در  ـ  ینحکـام آژانـس ب  یالملل
اي از  را  نشــانه 2012ســپتامبر  13در  علیــه ایــران ســازمان ملــل يا هســته يانــرژ
  . آمیز بودن تالش مرکل ارزیابی کرد فقیتمو

همراهـی بیشـتري بـا    در آینـده  چـین   شـود کـه   بینی می پیشدر چهارچوب فوق 
هـاي   و محـدودیت از خود نشان دهـد  هاي غرب علیه جمهوري اسالمی ایران  تحریم

ـ خود با ایران را تحمـل نم  ياعمال شده از سوي غرب بر روابط تجاري و اقتصاد . دای
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درصد حجم تجارت اتحادیه اروپا با چین، امیـدوار اسـت    30در دست داشتن آلمان با 
هـاي   تحـریم چین را بـه اعمـال    ،مهار خود در قبال ایران  تا در راستاي تداوم سیاست

لمان به چین با هـدف   بدون شک نزدیک شدن آ .هرچه بیشتر علیه ایران همراه سازد
اي مؤثر باشد و باعـث   ند مذاکرات هستهتواند در ادامه رو دور کردن پکن از مسکو، می

  .افزایش فشار بر جمهوري اسالمی ایران گردد
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