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 چکیده

تجارت  1995)، 1948در ادامه سیستم برتن وودز با تأسیس گات در سال  المللینبنظم تجاری 

اجرای اصولل  با به رهبری آمریکا و شرکای غربی آن المللینبجهانی( در عرصه اقتصاد سیاسی 

ولو  دتجاری پدید آمد. اکنلن، ظهلر اقتصادی چوین باعوش شودس اسو  کوه ایون  سازییبرالل

ش عنلان بازیگر مؤثر در نظم تجاری بین الملل مطرح گردد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر خیزبه

 از سالکه ظهلر چین پس  شلدیماس  و به این سؤال پاسخ دادس  المللینبچین بر نظم تجاری 

اسو  کوه  اثرگذار بلدس اس ؟ در پاسخ فور  بور ایون المللینب، چگلنه بر نظم تجاری 2001

خیزش چین سبب اختالل در کارکرد رژیم چندجانبه تجارت آزاد و تضویی  جایگواس غور  و 

ای را بوه هموراس داشوته اسو . متحدس در آن شدس و گسترش تلافقات تجارت آزاد منطقوهایاالت

که چین با گسوترش سوریت تلانمنودی  دهدیمنشان  هایافتهتبیینی اس . -لیلیروش پژوهش تح

ی، تجاری، ورود بر هم زنندس به سازمان تجوارت جهوانی همنولنخ اخوتالل در یارانوه کشواورز

کاری نور  ارز های ملی، عدم رعای  حق مالکی  مینلی، و دس تبییض در حمای  از شرک 

حو  تآزاد، رژیم چندجانبه تجاری ملرد حمای  غر  را تجارت  یامنطقهو گسترش تلافقات 

 .تأثیر قرار دادس اس  و اختالالتی در آن ایجاد کردس اس 
 

ر نظم دچین، نظم تجاری، سازمان تجارت جهانی، تلافقات تجارت آزاد، اختالل  :واژگان کلیدی

 تجاری
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 مقدمه

یز میوان نماینودگان آمتیوار نظام تجاری پس از جنگ جهانی دوم، در نتیجه مذاکرات 

کننودگان متللود شود. مذاکرس 1944انگلیسی و آمریکایی در کنفرانس برتن وودز در سال 

تر آمریکایی در راستای برتری صنیتی خلد خلاهان تجارت آزاد و باز شدن هرچه سریت

امریکوا و شورکای اصولی  1948بازارهای جهانی بلدند. در ادامه این موذاکرات در سوال 

نامه عملمی تیرفه و تجارت را بوا هودف بهبولد تجوارت آزادتور و ملافق  اقتصادی آن

در سوال  این سازمان به دنبال دور اروگلئوه -دولتی  تیرفهاز راس کاهش ملانت  ترمنصفانه

ایجواد  -ی خلد را به سازمان تجارت جهانی به مسوئللی  و قودرت بیشوتر دادجا 1995

ی غربوی بوه رهبوری هاقودرتتأسیس گات،  (. از بدو266-267: 1392کردند )گیلپین، 

سازی قدرت و مییارهای ملرد نظور خولد در چوارچل  قلاعود و یادسپآمریکا سیی در 

های تجاری کردند که در چارچل  نظم لیبرال اقتصاد سیاسی غر  مینوا و مفهولم یمرژ

ارای الملول دینبعنلان یک زیر نظم از نظوم اقتصواد سیاسوی کند. نظم تجاری بهیمپیدا 

یی تجاری، تلافوق آزاد گراچندجانبهقلاعدی چلن پایبندی به اصلل لیبرال، تجارت آزاد، 

دهی و که بوا محلریو  آمریکوا و شورکای آن سوازمان بلدسهای تجاری یمانپتجاری و 

 هدای  شدس اس .

امنیتی و حفظ هژملنی خلد، نقش محولری را در سوازمان  -آمریکا با انگیزس سیاسی

، نفتا، تلافق تجارت آزاد فراپاسیفیک و قلاعد و ساختارهای تجاری نظوم تجارت جهانی

المللی لیبرال تح  رهبوری خولد بوه ینبها را در آرایش نظم لیبرال ایفا کردس اس  و آن

ی دارنگوهازآن بورای های تجاری نیز در طلل جنگ سرد و پسیسممکان کار گرفته اس .

رهبری آمریکا ملرد استفادس قرار گرفتند. با ظهلر المللی لیبرال تح  ینبو گسترش نظم 

متحودس اقتصادی چین، این کشلر بر این باور اس  که این نهادها با تلجه به منافت ایاالت

هوایی هسوتند کوه بورای بازسوازی ی قابلها و ییتلاناهای مختل  فاقد ینهزمو شرکا در 

 اقتصاد جهانی ضرورت دارد.

دوموین اقتصواد جهوان و  عنولاند باثبات و سوریت، بوه دهه رش 4امروز چین پس از 

سرمایه و فنواوری بوین  جریان تجارت،دول  تجاری پیشرو در جهان مطرح شدس اس . 

بوه  2000میلیارد دالر سوال  470ها و مشخصاً حجم تجارت چین از چین و سایر دول 
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چوین قودرت اموروزس کوه طلریبه افزایش یافتوه اسو  2017تریلیلن دالر در سال  4.3

: 1398)کهریوزی،  الملل گسوترانیدس اسو سراسر نظام بین ابیاد تجاری در خلیش را در

طلر ویوژس پوس از در این زمینه، سیاس  درهای باز چین در طلل سه دهه گذشته، به (.2

دستیابی این کشلر به سازمان تجارت جهانی، به تلسیه تجاری و رشد سوریت اقتصوادی 

 . رشد چشمگیر چین عامل محرکی برای اقتصاد جهانی بولدس این کشلر کمک کردس اس

ها را در سیسوتم اقتصوادی یگاسجاو ظهلر چشمگیر این کشلر، برداش  سایر کشلرها و 

عنلان یک قدرت جهانی، طبییتاً انتظار و تجاری جهانی تغییر دادس اس . با ظهلر چین به

سوال گذشوته  15در خوالل  .نودرود که چین نقش بیشتری در نهادهای جهانی ایفا کمی

تلجهی در سازمان تدریج صیلد تجاری خلد را به تأثیرات قابلایم که چین بهشاهد بلدس

که درک پیامدهای چینِ در طلریبه ،(Wolfe, 2015: 9) کندتجارت جهانی ترجمه می

اقتصاد سیاسی  حلزسگذاران در حال ظهلر، به ملضلعی محلری برای محققان و سیاس 

پکن با تکمیل قدرت اقتصادی رو به رشود خولد، خلاسوتار  .ن الملل تبدیل شدس اس بی

متحودس و چوین نوه نقش بیشتر در حاکمی  اقتصادی جهانی اس . در این راسوتا، ایاالت

کننود در برای تقدم اقتصادی بلکه در نهادهایی که قلانین اقتصاد جهانی را تییین می تنها

 یتجوارت جهوان رژیم در داخل ینچ. (Hopewell, 2019: 207) اندگرفتهرقاب  قرار 

گرفتوه  یشپو هایی رایاسو س یودیاز قلاعود کل ی تبی یدادس و برا یریچشمگ یازاتامت

 هواحلزسو عضلی  در تجوارت جهوانی در برخوی  2001. این کشلر پس از سال اس 

شودس  ترمشروطو  ترناقصتجاری  نظمیتان تبی های را ایجاد کردس و در گذر زمانینگران

اس . پکن به عنلان بخشی از فرآیند عضلی  خلد در سازمان تجارت جهانی با صودها 

و  طلبانوهمنفی نیوز رفتوار  هواحلزسسیاس  و قاعدس ملافق  کردس اس ، اما در بسیاری 

 جانبدارانه را در پیش گرفته اس .

الملل و نشان نیبدر همین راستا، هدف این مقاله تلضیح اثرات چین بر نظم تجارت 

دادن نحلس برخلرد چین با رژیم چندجانبه تجارت آزاد اس  پس از پیلستن به سوازمان 

تجارت جهانی اس خ پدیدس ای که پیامدهای بسویاری بور قلاعود و رژیوم تجواری بوین 

و پیلستن چوین بوه سوازمان تجوارت  2001المللی بر جا خلاهد گذاش . انتخا  سال 

الملول ینباین پس چین به صلرت مشخص در نظم تجوارت جهانی از ان روس  که از 
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پایه گذاری شدس بلد، نقش آفرینی کرد و در قلاعد این نظم به عنلان بازیگر  1948که از 

ی ایواالت هوامخالف  واسوطهمؤثر حاضر گردید. این مهم برای کشلر ایران نیوز کوه بوه 

قول رژیوم چندجانبوه متحدس حضلر رسمی در سازمان تجارت جهانی به عنولان مرکوز ث

 تجارت جهانی ندارد، حائز اهمی  بسیاری اس .

، چگلنه بر نظوم 2001پرسش محلری مقاله این اس  که خیزش چین پس از سال  

المللی اثرگذار بلدس اس ؟ فرضیه مقاله ایون اسو  کوه خیوزش چوین سوبب ینبتجاری 

متحودس   و ایاالتاختالل در کارکرد رژیم چندجانبه تجارت آزاد و تضیی  جایگاس غر

ای را بوه هموراس داشوته اسو . روش در آن شدس و گسترش تلافقات تجارت آزاد منطقه

با شیلس تجربی بوه گوردآوری شولاهد قابول قبولل بورای  تبیینی اس  و-پژوهش تحلیل

 شلد.یمتشریح واقیی  پرداخته 

ل بور نئو مقاله برای آزملن فرضیه ابتدا بوه تمهیود چوارچل  نظوری پرداختوه کوه مبتنوی

پوردازد و یمالملول ینبدر نظم تجوارت  ای از حضلر چینیشینهپمرکانتیلیسم اس . سپس به 

المللوی ینبها، به سنجش اثرات چوین بور نظوم تجواری در بخش اصلی در قالب تحلیل یافته

 پرداخته اس .
 

 پیشینه پژوهش .1

دک سوی هسوتند و انوی که در این زمینه صلرت گرفته اغلب محصولل زبوان انگلیهاپژوهش

دادس  نگارشی در ادبیات فارسی ملجلد اس  که دغدغوه و مسوئله ایون مقالوه را مودنظر قورار

 باشد.

ی تجاری؟ چوین و آمریکوا و اصوالح هامکانتلضیح: »ی امقاله( در 2009) 1مارس بیسلن

و با تلجه به ظهلر چین و آشفتگی موالی آمریکوا، ملقییو  نسوبی د« المللینباقتصاد سیاسی 

دهود. پیلسوتن یمها در چارچل  تاریخی مولرد مداقوه قورار کشلر را با قرار دادن روابط آن

عنلان نقطه عطفی در نفلذ و سروری آمریکوا مطورح شودس و نشوان چین به تجارت جهانی به

داری دولتی برای نفولذ بیشوتر اداموه یابود آنگواس دهد اگر شکل چین به کشلرهای سرمایهیم

ایون  تنها برای آمریکا بلکه برای نظم جغرافیای ملجولد خلاهود داشو .ی نهاعمدسپیامدهای 

پوردازد و بوه مسوئله یمهای مالی و تجاری چین در نظم لیبرال یاس سمقاله با نگرش کلی به 

                                                           
1. Mark Beeson 
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کنود، یماصلی این مقاله که به صلرت ویژس تأثیر خیوزش چوین بور نظوم تجواری را بررسوی 

 متفاوت اس .

انقوال قودرت و حاکمیو  تجوارت جهوانی: توأثیر »ی امقالوه( در 1920) 1کریستن هاپلل 

دهد که ظهلر چین عمیقاً چشوم انوداز اعتبوار یمنشان « ظهلر چین بر رژیم اعتباری صادراتی

این مقاله به طلر خوا   .کندیمدهد و ترتیبات حاکمی  آن را تضیی  یمصادرات را تغییر 

و نهادهوای  ی نلظهولرهاقدرتتنش اساسی بین  که بر روی رژیم اعتبار صادراتی تمرکز دارد

لیبرال جهانی به وجلد آوردس اس . ایون مقالوه اقودامات صوادراتی چوین را در نظوم جهوانی 

 دهد.ینمکند و اثرات چین بر نظم تجارت جهانی را ملرد مداقه قرار یمبررسی 

بور سوازمان تجوارت های چینی یژگیوتأثیر »ی امقاله( در 2018) 2سی لی و شینجلان تلو

های چینوی رژیوم چنود جانبوه یژگیودهد که چگلنه یمنشان « و استراتژی هاچالشجهانی: 

دهود و بور آن اسو  کوه رژیوم تجوارت یمرا دوبارس شوکل  WTOتجارت جهانی و قلاعد 

ها چینی خلد را با آن تطبیق دهد. تمرکوز مقالوه بور تغییور یژگیوجهانی باید با در نظر گرفتن 

ر قدرت در سازمان تجارت جهانی اسو  و نگواس منفیو  محولر چوین در چوارچل  ساختا

 کند، بنابراین از این حیش با مقاله حاضر متفاوت اس .ینمنئلمرکاتلیسم تجاری را برجسته 

ملقییو  »اقتصاد سیاسوی بوریکس بوا عنولان  ( در فصل ششم از کتا 2019) 3لی شینگ

بوا برگزیودن « گی دوگانوه هژمولنی و ضود هژمولنیداریخ پینیدیهسرمادوگانه چین در نظم 

ی موالی بوه طولر کلوی تمرکوز کوردس و تصولیری از هاحلزسنظریه والرشتاین، بیشتر بر روی 

دهد. این بخش از کتا  موذکلر تصولیر یماقدامات مالی چین در بخش پیراملن سیستم ارائه 

اری جهوانی را نشوان جامیه از تالش چین برای حرک  به سم  تغییر در نظوم موالی و تجو

بوه  صورفاًدهد و ینمی اثر گذری چین بر نظم تجارت جهانی را تلضیح گچگلنهدهد. اما یم

 کند.یمقصد و نی  چین برای تغییر در ساختار مالی و تجاری اشارس 

چین و سازمان تجارت جهانی: بوه سولی سوازگاری » مقاله(، در 2019)4ملاردیس و سپیر

ن باید با سازمان تجارت جهانی هماهنگ شلد و تجارت جهانی نبایود بر آن اس  که چی« بهتر

ها مختل  در خلد جای دهود، ایون مقالوه از نظور رویکورد یژگیوهر قدرت نلظهلری را با 

                                                           
1. Kristen Hopewell 

2. Siqi Li& Xinquan Tu 

3. Xing, Li 

4. Petros C. Mavroidis &Andre sapir 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hopewell%2C+Kristen
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Tu%2C+Xinquan
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نظری و نلع نگرش چین به نظم تجاری با بحش حاضر تفاوت دارد و اقدامات مولازی چوین 

 کند.ینمی ااشارسبا نظم تجاری نیز 

ی پیشوین هواپژوهشی پیشین این اسو  کوه هاپژوهشوری این مقاله نسب  به نلآ جنبه

ی دیگر بر واگرایی و تالش بورای بور ادستهی بر همگرایی کامل چین در نظم تجاری و ادسته

رود و یمومذکلر فراتر  یهاپژوهش، اما این مقاله از انددادسهم زدن نظم ملجلد را محلر قرار 

به عنلان بوازیگر بودیل در  صرفاًدهد که چین نه یمکند و نشان یمجاد تلفیقی ای هانگرشبین 

یز در درون نظوم هژملنیوک تجواری آممسوالم بوازیگر  صورفاًنظم تجاری مطرح اس  و نه 

کندخ بلکه چین با حفوظ بنیادهوای اصولی نظوم تجواری یمجهانی تح  رهبری آمریکا عمل 

ها برای افوزایش تولان تجواری و اقتصوادی ی ملقیدرصدد افزایش جایگاس خلد و استفادس از 

 خلد اس .

 

 رویکرد نظری؛ نئومرکانتیلیسم تجاری .2

حواکم بولد و بور  18قورن  توا 16مرکانتیلیسم ریشه در فلسفه اقتصاد سیاسی دارد که از قورن 

برای افزایش ثروت خلد از طریق کنترل تجوارت تأکیود داشو . ایون رویکورد  هامل تمایل 

گیرد که برای تقلی  تلسیه اقتصاد ملی بوه کوار یمای را در پیش گرایانهی ماحهای یاس س

نئلمرکانتیلیسم قرائ  جدیدتری از این رویکرد قدیمی تور . (Hettne, 2014: 2010)رود یم

اس  و به جای تأکید مرکانتیلیسم کالسیک به تلسیه نظوامی، بوه تلسویه اقتصوادی اوللیو  

مرکانتیلیسوتی بوا تجدیودنظر در برخوی مفروضوات مرکانتیلیسوم دهد. نظریه نئول یمبیشتری 

خصل  در زمینه دول  و نقش آن در تلسیه اقتصادی احیوا گردیود. ایون نظریوه پیشونهاد به

کامول در اقتصواد جهوانی و دیودگاس « همگرایوی»کند نولعی آشوتی بوین دیودگاس لیبرالوی یم

نئلمرکانتیلیس  هوا در جوایی میوان  در اقتصاد جهانی صلرت گیرد.« واگرایی»نئلمارکسیستی 

ای بوین بوازار یانهمها راس گیرند. آنیمنظریه مرکانتیلیستی کالسیک و نظریه اقتصاد لیبرال قرار 

)پی  و هارت ویوک،  کنندیمو دول  و بین ادغام و جدایی از نظام اقتصاد جهانی را پیشنهاد 

1396 :119-121.) 

ملانت ساختاری بورای جلولگیری از ورود مات شاملخ نئلمرکانتیلیسم طی  وسییی از اقدا

کاری در ارزش ارز در برابر ارزهوای خوارجی های خارجی به بازارهای داخلی، دس شرک 

ایون رویکورد گیورد. یمو... را در بور  های داخلویو محدودی  در مالکی  خوارجی شورک 
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کنوود و یما کنتوورل کنوود، حرکوو  سوورمایه ریمکنوود، واردات را منووت یمصوادرات را تشوولیق 

یاسو  سنماید. این به مینوای پیگیوری یمتصمیمات ارزی را در دس  دول  مرکزی متمرکز 

عنلان منبت مهم سلد در نظور اقتصادی و ترتیبات نهادی خاصی اس  که سرمایه خارجی را به

ارای عنلان کشولرهای داکنلن چین، ژاپن، تایلان، کرس جنلبی و ببرهای آسیایی بوهگیرد. همیم

ملفقیو  اقتصوادی و  (Okeke, 2016: 181-182شلند )یمرویکرد نئلمرکانتیلیس  شناخته 

 تلسیه این کشلرها، هملارس با وجلد دولتی قلی و مقتدر همراس بلدس اس .

شولد یمگذاری در صنایت کلیدی سلدآور تأکید یهسرمادر این نظریه بر مزی  نسبی برای 

(Powell, 1991: 156)نتلیسم ضمن پذیرش نگورش بوازار آزاد، در جهو  کواهش . نئلمرکا

پذیری همکاری، کنترل دول  بر منابت اقتصادی داخلی و خوارجی را راهبورد ضوروری یبآس

. نئلمرکانتیلیسم، از منظر تجاری به ایون ملضولع (Ziegler & Menon, 2014: 20)داند یم

سلط لیبرالیسم هرگوز کوامالً آزاد الملل حتی در دوران شکلفایی و تینبتلجه دارد که تجارت 

که قرار اس  افراد، کاالها و خدمات آزادانوه  -المللی و لیبرال امروزیینبنبلدس اس . در نظم 

کننود کوه یمهایی را دنبوال یاسو سهنلز هم بسیاری از کشولرها  -از مرزها جریان پیدا کنند

تدوین سیاس  خوارجی اس . هر کشلری در  شدسبرای ترویج صنایت ملی خلدشان طراحی 

فرد ی از رویکردها را اختیار کند که مزایای رقابتی منحصوربهامجملعهو اقتصادی خلد باید از 

 ,Ahmed & Bick)رو شولد ی ویژس زمان خولد روبوههاچالشخلدش را تقلی  نماید و با 

 . درواقت در این نگرش، آزادسازی تجواری بایود در مقایسوه بوا دسوتیابی برخوی(20 :2017

 اهداف خا  ملرد نظر دول ، باید در اوللی  دوم اهمی  قرار گیرد.

تجاری ملرد حمایو  دولو  در  -های اقتصادییاس سمجملع ایجاد دول  مقتدر و  در

تورین کمکوی اسو  کوه دیودگاس تورین و مهمداری بوازار آزاد، بزر یهسورمابستر یک نظوام 

 هواآرمانای از یزسآماکنلن چین ملدس اس . همنئلمرکانتیلیستی در اقتصاد سیاسی جهانی ارائه ن

عنلان هسته اصلی و غالب نگرش خلد در نظوم های نئلمرکانتیلیستی و نئللیبرال را بهالیدساو 

الملل برگزیدس اس . براساس این رویکرد، کشلرها قلاعد رسومی رژیوم تجوارت ینبتجاری 

کننود، بوه قلاعد به نفت خولد سولا اسوتفادس می پذیرند اما با این ایدس که رقبا از اینیمآزاد را 

روند و به مداخالت دولتی در سیاسو  تجواری متلسول سطح کردن میدان بازی میدنبال هم

های تجاری برای پیش افتادن خلد در رقاب  را ایجاد کنند )وسو  و بواالم، شلند تا مزی می
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تجارت، اهمی  حیواتی بورای های یانجری بزر  بر هاقدرتروس  که کنترل (. ازاین1392

 ها دارد.ارتقای امنی  و پیشرف  اقتصادی آن

یانوه گرامداخلههای یاسو سها میتقدند کوه یس نئلمرکانتلبر این اساس از منظر تجاری، 

تلاند ملقیی  اقتصادی یک دول  را تغییر دهد و دول  باید برای تنظویم توراز یمدر تجارت 

گرایی تجواری بور ایون مسوئله ی حماداخله کند. در بحش در تجارت آزاد م 1تجاری مطلل 

شلد که دولو  بایود در تجوارت جهوانی کاالهوای وارداتوی را کواهش و کاالهوای یمتأکید 

ی تلانمند ملوی، رقابو  را بوه هاشرک ی انحصاری به هاکمکصادراتی را افزایش دهد. و با 

نئلمرکانتلیسوتی در حولزس ی هاشاخص. (Yu & Kwan, 2019: 176)نفت خلد محدود کند 

ی داخلی، ایجاد ملانت ساختاری بورای هابنگاستجارت، اعطای یارانه صادراتی برای حمای  از 

کاری در ارزش نور  ارز در ی خارجی به بازارهای داخلی، دس هاشرک جللگیری از ورود 

نوه بورای های تجواری بوا افوزایش هزیی مزیابی به دس طلرکلی برابر ارزهای خارجی و به

. بنوابراین، از منظور نئلمرکانتیلیسوم در تجوارت (Gueldry & Liang, 2016:220) رقباس 

هوا اسوتفادس جهانی، زمانی که هنجارها و قلانین قابل کاربرد بورای منفیو  ملوی باشوند، از آن

 ها را کنار گذاش .شلد و زمانی که قابل کاربرد نیستند، باید آنیم

الملول ینبچین از همه ابزارهوای قودرت خولد در نظوم تجواری ی هامقامبر این اساس، 

تر کردس و به کارگزاران ایون کشولر یرقابتالملل ینبکنند تا کشلر را در نظم تجاری یماستفادس 

مند شلند. چین میتقود اسو  در وارد شودن المللی بهرسینبکمک کنند تا از منافت نظم تجاری 

یی کوه ادرجاهوزیادی دادس اما اعضای بزر  این سوازمان به سازمان تجارت جهانی امتیازهای 

هوایی ایجواد کنند. پس پکن نیز باید بورای خولد مزی به زیانشان اس ، قلاعد را رعای  نمی

تجوارت و  حولزسهوای دولو  در کند تا در تجارت جهانی زیان نبیند. موداخالت و حمای 

 شلد.جا ناشی میهای چینی از همینشرک 

 

 ا مشارکتتالملل؛ از ضدیت ینببه نظم تجاری  ن نسبنگرش چی .3

بولد، اموا پوس از تأسویس جمهولری  1948امضا کنندس اصلی گات در سال  23چین یکی از 

، مقامات تایلان اعالم کردند که چوین گوات را تورک خلاهود کورد 1949خلق چین، در سال 

، رویکرد چوین 1949در سال (. پس از روی کار آمدن مائل 137: 1395)ناداکارنی وسی. نلنان،

                                                           
1. Favorable Balance of Trade 



131 

 

 

 

 

تأثیر خیزش چین بر 

نظمممما ت مممم    

-2001) المللم ینب

2020) 

تولان یمیی گرایش داش  که ریشه آن را گرادوجانبهبیشتر به الملل، ینبنسب  به نظم تجاری 

. در ایون دورس رهبوران های ملجلد دربارس تضیی  حاکمی  در دورس موائل دانسو ینگراندر 

 نظوام مهوم هادهاین و دیگر ملل سازمان با چندانی تیامل سیاسی، انزوای و فقر خاطر به چین،

در ایون دورس بیشوتر چوین بوه  .(25: 1398مازار و همکاران، نداشتند ) الملل ازجمله گاتبین

الملل روی آورد و در نهادها و سازوکارهای نظم جهوانی بوه ینبضدی  با قلاعد نظم تجاری 

 واسطه سیطرس تفکر سلسیالیستی، حضلر نداش .

تبت آن رشوود و بوه 1970دی در اواخوور دهوه گرایانوه اقتصواپوس از اتخواذ سیاسوو  عمل

المللوی پور رنوگ شود. در ینباقتصادی این کشلر، حضلر آن در نهادهای مالی و تجاری نظم 

، چین در جریوان رونود اصوالحات اقتصوادی، درخلاسوتی را بورای از سورگیری 1987سال 

الحوا  ارس دربوکاری گوات گروس 1987در مارس وضیی  خلد به عنلان عضل گات ارائه داد. 

درخلاسو  چوین . گردیودچین تشکیل شد و در نلامبر همان سال اولین اجالس آن تشوکیل 

ترین و سال به طولل انجامیود و طولالنی 15مجدد به نظام تجارت چند جانبه  برای بازگش 

 :Chen, 2019دشلارترین مذاکرات الحا  در تاریخ گات و سوازمان جهوانی تجوارت بولد )

122). 

به عضلی  تجارت جهانی درآمود. همکواری و عضولی   2001در سال  در نهای  چین

هرچوه  المللی نظیر سازمان تجارت جهانی، زمینوه تلسویه اقتصوادیینبی هاسازمانچین در 

تودریج بیشتر چین را در راستای تبدیل این کشلر به قدرت برتر اقتصادی فراهم کرد. چوین به

یودا کورد و بوه یوک بوازیگر مهوم در تنظویم در درون سیستم تجارت چندجانبوه همگرایوی پ

 :Li & Tu, 2018شود )سازی در سازمان تجوارت جهوانی تبودیل یمتصمو  هادستلرالیمل

. پکن با الحا  به تجارت جهانی و پذیرش قلاعد نظم تجاری، متیهود بوه پایبنودی بوه (108

ابو  و... اصلل سازمان تجارت جهانی شامل عدم تبییض، حمای  از تجارت، حمایو  از رق

ملسولی شوفایی و ) یودگردمنود شد. در عل  از امتیوازات اعضوای ایون سوازمان نیوز بهرس

 (.55: 1395همکاران، 

 بوارزترین بوهتجاری  نظم غیررسمی و رسمی نهادهای در چین گستردس مشارک  بنابراین

 یهوارژیم در مشوارک  عودم تقریبواً ملضوت از»به گفته آندرو نیتان، چوین  .یاف  نملد نحل

 کوه مهوم المللیبین هایرژیم همه تقریباً در در آن که اس  رسیدس کنلنی ملضت به المللیبین

. خیوزش چوین از دهوه (Nithan, 2016: 172)«دارد حضولر باشود، مشوارک  شرایط واجد
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اقودامات سیاسوتی  2001آغاز گردید اما با پیلستن به سازمان تجارت جهوانی در سوال  1970

ظم تجواری بوین الملول مهوم شود. اصوالحات اقتصوادی و تجواری در این کشلر نسب  به ن

سیاس  خارجی و داخلی آغاز شد، در عین حال رفتار محدود کنندس تجواری و ضود رقوابتی 

پکن ادامه یاف  که از نظری بسیاری از بازیگران تجارت جهانی سرپینی از قلاعود و اهوداف 

اری الگلی پینیدس و متنواقض اسو  نظم تجارت جهانی اس . حاصل رفتار چین در نظم تج

دهد، اموا همننوان یمی را نشان ترسازندسمسیر مثب  و  1980و  1970ی هادههکه نسب  به 

ی اساسی راجت به تمایل و خلاس  چین برای تبیی  صوادقانه از مجملعوه قلاعود هاپرسش

 المللی نظم تجارت جهانی مطرح هستند.بین

هوای یمرژدارد این اس  که چین پس از پیلسوتن بوه  در عین حال آننه در اینجا اهمی 

تجارت جهانی، نظام بازار آزاد را پذیرفته، اما هملارس تالش کردس اسو  قلاعود آن را بوه نفوت 

گیرد کوه یمخلد به کار گیرد. درواقت چین در رژیم تجارت آزاد چندجانبه، اقداماتی را به کار 

بازیگران دیگور، اخوتالل در قلاعود سوازمان به سلد تجارت خارجی این کشلر اس  و زعم 

تجارت جهانی اس . امری که در چارچل  نظریه نئل مرکانتیلیسوم قابول بررسوی اسو . بور 

مبنای این نظریه، چوین بوازار آزاد و قلاعود تجواری حواکم بور آن را پذیرفتوه اسو ، اموا بوا 

 لد خلد به کار گیرد.الملل را به سینبحمایتگری سیی بر آن دارد تا مبادالت نظم تجاری 

 

 المللینبها؛ خیزش چین و اختالل در نظم تجارت تحلیل یافته .4

نظم تجارت جهانی دارای دو سوتلن اسو خ رژیوم تجوارت چندجانبوه در قالوب سوازمان 

فرعوی ایون  شویبهعنلان یه اصلی و رژیم تلافقات تجارت آزاد بهپاعنلان تجاری جهانی به

شلد، هم ستلن اصلی آن و یمالملل سخن گفته ینباز نظم تجاری نظم. در این مقاله زمانی 

هم ستلن فرعی آن ملرد تلجه اس . این مسئله هم به قلانین و مقررات نهادهوای رسومی 

های ایجاد شدس مرتبط با آن بورای اجرایوی یهروناظر بر تجارت جهانی اشارس دارد و هم به 

له، سه متغیر میانی بررسوی خلاهود شود کوه کردن مقررات. برای رسیدن به مقصلد این مقا

ها را شکل دادس و هر کدام به نلبه خلد، کوارکرد رژیوم چندجانبوه تجواری خیزش چین آن

های نئلمرکانتلیسوتی چوین در سیسوتم یاسو سملرد حمای  غر  را مختل کوردس اسو . 

رانوه ی چینوی، یاهاشرک کاری نر  ارز، حمای  از چندجانبه تجارت جهانی، شامل دس 
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ی تجوارت آزاد هاتلافقهای تجاری شامل حمای  یگرد ومختل کنندس بر بخش کشاورزی 

 باشد.یمای منطقه

 

 گسترش سریع توانمندی تجاری چین .4-1

میلیوارد دالر  2097.64میلیوارد دالر بوه  266.1، صوادرات چوین از 2016تا  2001از سال 

میلیارد دالر صیلد کورد.  1587.92د دالر به یلیارم 243.55افزایش یاف ، واردات آن نیز از 

 %13.18بوه  2016بولد کوه در سوال  2001در سوال  %4.34سهم چین از صادرات جهانی 

که رسید، درحالی %9.9به  2016افزایش یاف  و سهم این کشلر از واردات جهانی در سال 

 (GDP)بلد. در هموین دورس سوهم تللیود ناخوالص داخلوی چوین  %3.84، 2001در سال 

تریلیولن دالر رشود  11.199تریلیولن دالر بوه  1.339یزی رشد کرد و از انگشگف طلر به

 Internationalشود )کرد. این امر منجر به افتتاح دومین بازار بزر  اقتصوادی در جهوان 

Trade Center, 2017). 
 

 (2016-2001)تجارت خارجی ساالنه چین . 1شمارس  نملدار

 
(International Trade Center, 2017) 

 

 2018تجوارت خوارجی چوین در سوال  دهدیگمرک چین نشان م یهادادسهمننین 

میلیارد یلان نسب  به مودت  510هزار و  30باالترین رقم تاریخی خلد را ثب  کرد و با 

. بنوابراین چوین (China custom, 2019) درصد افزایش یافو  9.7مشابه سال گذشته 

 نیز حفظ کردس اس . 2016جی خلد را پس از سال روند روبه رشد تجارت خار
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گذاری مسوتقیم یهسورماترین مقاصود در طلل هزارس سلم، چین بوه یکوی از جوذا 

رفتوه در سوال همگذاری خارجی به چوین روییهسرماجریان  تبدیل شدس اس . 1خارجی

 & Li) داشته اس . 2001از سال  %6.83یلیارد دالر بلد که افزایش ساالنه م 126، 2016

Tu, 2018: 110). 
 (20016-2001)رجی چین گذاری مستقیم خایهسرماورود و خروج . 2شمارس  نملدار

 

 
(Li & Tu, 2018: 110) 

 

، 2019دهود کوه ایون کشولر در سوال یمین آمار وزارت بازرگانی چین نشان ترتازس

ارجی در گذاری مستقیم خویهسرماگذاری خارجی بلد. یهسرمادومین بازار بزر  جذ  

 ,Ministry of commerce)باشود یممیلیولن دالر  240میلیوارد و  137، 2019سوال 

ترین کشلر تجاری جهان قرار دارد و این ملقییو  چین امروز در جایگاس بزر . (2020

 .Wolfe, 2015:9)را نیز حفظ کردس اس  )

گذاری ایون کشولر سوبب شودس کوه چوین در سوطح جهوانی یهسرمارشد تجارت و 

تورین شوریک تجواری بزر اموروز  کشولر لندهای تجاری خلد را گسترش دهد. اینپی

شلد. چین در زمینه تجارت با آفریقا یک دهه پیش آمریکوا را پشو  یمآفریقا محسل  

 عنلانبوه را چوین کشولر 5 فقوط 2000 سوال در .(1398:50حسین باقی، گذاش  )سر 

 عنلانبوه را چوین دنیوا کشولر 100 اًتقریبو امروز اما کردندیم تلقی خلد تجاری شریک

و  خاورمیانوه بورای خلد آیندس دهه یک استراتژی در هاینیچ .نگرندیم تجاری طرفیک

                                                           
1. Foreign Direct Investment 
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گذاری کننود. یهسورماتریلیلن دالر در این منطقوه  1.6اس   قرار که اندکردس اعالم آفریقا

 . گوزارش برابور شودس اسو 4سال گذشوته  20براساس آمار، تجارت چین با آفریقا طی 

وابسته به دانشگاس بلستلن حاکی از آن اس  کوه در سوال « مرکز سیاس  تلسیه جهانی»

 دالر میلیوارد 244 بوه و کاراییوب التوین آمریکای کشلرهای و چین میان ، تجارت2017

 وام دالر میلیارد هادس چین این، از ترمهم .بلد گذشته دهه اوایل آننه برابر رسید یینی دو

 نف  از سهم بخشی بر کشلر این ادعای مقابل، در و دادس قارس آمریکا کشلرهای به کاالیی

 (.55: 1398اس  )حسین باقی،  کردس تقلی  را منطقه

ترین شریک تجاری اکثر کشولرهای جهوان شودس و بر این اساس، چین امروز بزر 

ری افزایش زنی آن را در مذاکرات تجابازار مصرف بسیار بزرگی پیدا کردس که تلان چانه

دادس اس . با گسترش تلانمندی تجاری چین و به وجلد آمدن حلقه اتصوال تجواری بوا 

کشلرهای جهان، جایگاس این کشولر در ظورف تجوارت جهوانی افوزایش یافتوه و زمینوه 

اس . رشد سریت مبادالت تجواری  آوردسالملل را فراهم حضلر فیال در نظم تجاری بین

مریکا و غر  در رژیم تجوارت آزاد جهوانی تضویی  چین سبب شدس اس  که جایگاس آ

شلد و کشلرها وارد فاز همکاری تجاری با چین گردند. همننین فرص  را برای جذ  

گذاری جدید به رهبوری چوین، ازجملوه جوذ  در مسویر یهسرمای هاحلزسکشلرها در 

فوراهم  ی با حضلر چین و ...امنطقههای یمانپیک راس، همکاری در -تجاری یک کمربند

تلان گف  در چارچل  رویکرد نئلمرکانتیلیسوم منجور بوه یمآوردس اس . ملضلعی که 

آفرینی پکن در مبادالت گسترش نفلذ چین در بازارهای جهانی خلاهد شد و زمینه نقش

 کند.یمتجاری جهانی را برای حمای  از تجارت خارجی این کشلر فراهم 

 

 رت جهانیورود برهم زننده به سازمان تجا .4-2

های نظام تجاری این کشلر را به سیسوتم تجوارت جهوانی وارد کوردخ یژگیوورود چین 

های اقتصاد غیر بازاری را با خلد بوه یژگیوهای اقتصاد بازار و هم یژگیومثالً چین هم 

یاالت متحدس دربوارس ادفتر نمایندگی تجاری  2015تجارت جهانی آورد. در گزارش سال 

یری را حفظ کوردس و پذرقاب  شدس اس  که چین در تجارت جهانیوضیی  چین، ادعا 

از  یبخوش اعظموی بر مشارک  در سازمان تجارت جهانی داشوته، اموا اسازندستأثیرات 
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 ی قلاعدگاس استهزا یابا احتراز  ،پذیریرقاب  یتجار ی کسب مز یبرا ینهای چفیالی 

رت پذیرفتوه اسو  )حسوین صولالملول بین ینظم تجار یررسمیغ یهنجارها یا یرسم

و  ترنواقصدر گذر زمان تبیی  چین از نظوم تجواری جهوانی  (.257-258: 1398باقی، 

 شدس اس . ترمشروط

 

 های داخلیحمایت از شرکت .4-2-1

 بوازار بوه دسترسی برای شرطی عنلانبه تکنلللژی انتقال به را خارجی هایشرک  چین

 وجلد با و بلدس رایج خارجی هایشرک  با چین تتیامال در اقدام این کند.یم ملزم خلد

در گوزارش  .اس  پابرجا امروز تا اصالح به چین وعدس و المللیینب فشار و آمریکا فشار

شدس که چین بوا اسوتفادس از  آوردس 2015دفتر نمایندگی تجاری آمریکا به کنگرس در سال 

نفت صنایت داخلوی اسو .  به« تحری  تجارت» یتیحمامنابت دولتی برای خلق الگلهای 

اکنلن هم 2006تا  2003دهد که سازوکارهای بازاری چین در سال یماین گزارش نشان 

 را در آغلش کشید که« داری دولتییهسرما»میکلس شدس اس  و پکن شکل جدیدی از 

بوه  WTOدر چوارچل   ناعادالنوه مزیو  نفوت بوه را دولتی داریجانب و قلانین منابت،

حسوین ) یودورز تخلو  جهوانی تجوارت هنجارهای و قلاعد روح از و استخدام گرف 

 .(256-257 :1398باقی، 

های اروپوایی شورک مثال بر مبنای پیمایش اتوا  بازرگوانی اروپوا در چوین، عنلانبه

که در  یشرکت 506از میان  .شدس اس  بدتر وکار در چینانداز کسبکنند چشمتصلر می

اعتقاد داشوتند کوه  (%56) هابیش از نص  آن ،  داشتندشرک 2016در سال این پیمایش 

تورین ملانوت مقرراتوی از مهم .شدس اس  بدتر سال قبل نسب  بهشرایط تجارت در چین 

بینوی و اجورای گوذاری غیرقابول پیشفضوای قانلن ،اداری مسوائل ،هانظر ایون شورک 

ایون برداشو  مربولط بوه مشوکل عمودس دیگور نیوز  .آمیز قلانین ذکر شدس اس تبییض

تشودید همننین  خشلدها استقبال میکمتر از آن ،هاس  که نسب  به دس سال پیششرک 

های های خوارجی در مقایسوه بوا شورک برخلرد نامناسب با شورک  ،کنترل بر اینترن 

های خوارجی و رفتوار محیطی علیوه شورک وسخ  مقررات زیس اجرای سف  ،چینی

ازجملوه دیگور ی بر پایه مقررات مرتبط با امنی  ملی های خارجآمیز علیه شرک تبییض
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ی اروپایی نسب  بوه هاشرک دلیل مقرارات چین فیالی   به .عنلان شدس اس مشکالت 

بوه دنبوال گسوترش  ی اروپواییهادرصود شورک  86، 2013در  قبل کاهش یافته اس .

 کردندا دنبال میدرصد این مسیر ر 47تنها ، 2016 که درفیالیتشان در چین بلدند درحالی

(ECCC, 2016).  شرک  متیلق بوه کشولرهای اسوکاندیناوی  104همننین در پیمایش

وکار بورای ترین چوالش کسوبفیال در چین )عمدتاً سلئدی، فنالندی و دانمارکی( مهم

های داخلی های محلی نسب  به شرک مقام یبرداش  ترجیحها عبارت بلدس اس  از آن

 پوذیردهوای چینوی صولرت میتودارک امولر کوه تلسوط مقام هغیرمنصفانهای و رویه

(CEMAT,2014). خوولد،  یبووه بازارهووا یدسترسوو یشوورط بووراعنلان پیشبووه ینچوو

 کند.می یرا وادار به انتقال فناور یخارج یهاشرک 

چین تلسط سازمان تجارت جهانی متهم به دور زدن قلاعد این سازمان اسو ، ایون 

یارانوه پرداخو   1های دولتیبدون اطالع این نهاد به شرک سازمان میتقد اس  که چین 

اش یکوی از مسوائل یداخلبرای صنایت  2کنندس بازارهای تحری درواقت، یارانه کردس اس .

کند کوه یممتحدس فکر کلیدی در گفتگلهای دوجانبه تجاری چین و آمریکا اس . ایاالت

کند یمطح جهانی با مشکل ملاجهه اقدامات سیاسی صنیتی چین آیندس اقتصادی را در س

(Sun, 2019: 155).  اعضایWTO ویژس اتحادیه اروپا و آمریکا دربارس انتقال اجباری به

. انودکردسهای چینوی در کشولر چوین شوکای  یشان بوه شورک هاشرک تکنلللژی از 

شکای  بدین شرح اس  که چوین از طریوق مودیری  اداری و مراحول صودور مجولز، 

کند در صلرت تمایل به فیالی  در این کشولر، فنواوری یمخارجی را ملظ  های بنگاس

کند تا یمهای خارجی را ملزم همننین، چین شرک  .های چینی منتقل کنندرا به شرک 

های چینوی وارد های چینوی، بوا شورک برای دستیابی به شرایط اعتباری مشابه با شرک 

در حالوو  اقوودامات چوین  .(Mavroidis, 2019: 11)گذاری مشوترک شوولند یهسورما

های داخلووی و تبیوویض و رفتووار نسووب  بووه شوورک  سوولگیریصوولرت به ،غیررسوومی

کند. نئلمرکانتیلیسم چوین یم پیدا بروزگذار خارجی های سرمایهغیرمنصفانه علیه شرک 

دارد توا از  با سیاس  افزایش ثروت اقتصادی از طریوق کواربرد ابزارهوای دولتوی سویی

                                                           
1. state-owned enterprises 

2. market-distorting 
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های دولتی بکاهد و از این طریق بتلانود زمان تجارت جهانی بر علیه شرک فشارهای سا

 گذاری خارجی را کنترل کند.یهسرما

های غیر رسمی از جانوب یهروی نئلمرکانتیلیستی در قالب هاشکلترین بنابراین مهم

دهود. پکون در مولارد زیور یمگذار ر  یهسورماهای خارجی مقامات چینی علیه شرک 

در مقایسوه بوا  های خوارجیکنودخ شورک یمیری سولگهای خوارجی شورک نسب  به 

های چینوی قادرنود شورک ، گیرنودنظوارت قورار می تحو های داخلی شدیدتر شرک 

 شلدهای داخلی برخلرد نمیهای خارجی همانند شرک با شرک  ،مقررات را دور بزنند

حقول  مالکیو  ، گذاریههای بزر  سورمایبرای مثال در دریاف  مجلز یا گرفتن پروژس

، رسدها میهای چینی به دس  رقبای چینی آنهای خارجی از طریق مقاممینلی شرک 

های رویووهو  کننوودهای حمووایتی دولوو  را دریافوو  میبسووته ،های چینوویتنهووا شوورک 

-Che, 2019: 81) کند و نامشخص در صادرات و واردات حواکم اسو  ،وسخ سف 

های در سوازمان تجوارت یاس سانتیلیسم چین با اتخاذ چنین . بر طبق نظریه نئلمرک(89

های پذیرییبآسوجهانی به دنبال حداکثرسازی قدرت ملی خلد در مقابل رقبا و کاهش 

ی داخلوی، هاشورک همگرایی در درون نظم تجارت جهانی اس . در بحش حمایو  از 

ی انحصاری هاکمک ائهار»کند که میتقدند یمها پیروی یس نئلمرکانتلچین از این اصل 

تجواری خولدی  هاشورک تلاند منجر به محدودشدن رقاب  شلد و شرایط را به نفت یم

 «.مهیا کند

 

 و اختالل در روند تجارت آزاد 1یارانه کشاورزی .2-2-4

سوازمان تجوارت  چین، مانند بسیاری از کشلرهای در حال تلسیه، قلانین ملجلد یارانه

متحدس و اتحادیه ه دور اروگلئه در زمینه کشاورزی تلسط ایاالتکه در تلافقنام جهانی را

چوین  .(Hopewell b, 2019: 217-218دانود )گرفته اس  را سولگیرانه میاروپا شکل

های کشواورزی نوداردخ میتقد اس  که نیاز به پذیرش قلاعد تجارت جهانی دربارس یارانه

شلرهای در حال تلسیه اس . بنا زیرا تیهدات ملجلد این کشلر بیش از سایر اعضای ک

یافته باید در قلانین وضت یارانوه، وعودهای به نظر پکن، آمریکا و سایر کشلرهای تلسیه

                                                           
1. Agricultural subsidies 
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دادس شدس به چین در زمان الحا  و کشلرهای در حال تلسیه در دور دوحوه را عملیواتی 

 کنند.

ی کشواورزی هاعنلان قربانی یارانهپکن در سازمان تجارت جهانی هملارس خلد را به

عنلان یکوی از کند و همین امر سبب گردیودس توا خولد بوهیمکشلرهای ثروتمند میرفی 

طلر خالصه این مسوئله را مطورح کشلرهای یارانه دهندس در جهان مطرح گردد. چین به

در . (Hopewell b, 2019:223)«های شما اسو های من بهتر از یارانهیارانه»کند که یم

های کشواورزی چوین، نقشوی غر  و به ویژس ایاالت متحودس، یارانوهحالیکه که در نگاس 

 مختل کنندس در تجارت جهانی دارد.

-2015ال )مقایسه یارانه حمایتی چین و سازمان همکاری و تلسیه اقتصادی س. 3شمارس نملدار

1995) 

 
(OECD, 2017) 

 

 طولل دو دهوه گذشوته، حمایو  از بخوش چناننه در نملدار فل  مشخص اسو  در

طلر شدت کاهش یافته اس ، اموا حمایو  چوین بوهیافته بهکشاورزی درکشلرهای تلسیه

از میوانگین سوازمان همکواری و  2013یزی افزایش یافته اسو . چوین در سوال انگشگف 

بوه بویش از  2015پیشی گرف  و حمایتش از بخوش کشواورزی در سوال  1تلسیه اقتصادی

از تللید ناخوالص داخلوی ایون کشولر  %2.4رسید. حمای  چین از بخش کشاورزی  20%

، 2016برابر میانگین سازمان تلسیه اقتصادی بلد. چین در سوال  4، 2017اس  که در سال 

میلیوارد  100میلیارد دالر یارانه به بخش کشاورزی اختصا  دادس اس  کوه بیشوتر از  212

. (OECD, 2017)اسو  میلیارد دالر آمریکا و هر کشلر دیگوری  33دالر اتحادیه اروپا و 

                                                           
1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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گیرد و نقدی کوه زموانی ینممند صلرت صلرت قاعدسحمای  چین از بخش کشاورزی به

اکنولن متلجوه چوین اسو . یافته در این زمینوه وارد بولد، همبه آمریکا و کشلرهای تلسیه

یافته و کشلرهای در حال تلسیه بر این باور هستند کوه حمایو  آمریکا، کشلرهای تلسیه

چین از بخش کشاورزی به نفت کشلر مذکلر و به ضرر کشلرهای دیگر اسو . عوالوس بور 

کننودس تجواری نسوب  بوه سوایر دهد که حمای  چین توأثیرات مختلیم، آمارها نشان این

، اکنولن (OECD)ها دارد. به گفته سازمان تلسویه همکواری و تلسویه اقتصوادی ی حما

تری بور تجوارت جهوانی های چین نسب  به آمریکا و اتحادیه اروپا تأثیرات مخر ی حما

 .(OECD, 2017) دارد

 
های چین و آمریکا در تجارت جهانی ی حمامقایسه حمای  مخل کنندس و دیگر . 4شمارس  نملدار

(2014-2016) 

 
(OECD, 2017) 

 

دهد که با خیزش چوین و تغییور قودرت در نظوم تجواری نحولس یمتحلیل فل  نشان 

عنلان یری تغییریافتوه اسو  و چوین بوهگچشومزنی در مذاکرات هوم بوه طورز قابول چانه

نحولس  (Hopewell b, 2019: 228) .ارانوه دهنودس ظواهر شودس اسو ترین کشلر یبزر 

انکار این کشلر و آمریکا تبدیل شدس و هر نلع پیشورف  های چین به درگیری غیرقابلیارانه

های کشواورزی را عقویم دربارس ایجاد یک مجملعه جدید و باثبات از قلاعد مرتبط با یارانه

 در حال تلسیه دارد.کردس اس  که نتایج منفی برای کشلرهای 

دهود کوه دیگور آمریکوا و یمهای چین در بخوش کشواورزی نشوان نحلس وضت یارانه

شرکای غربی آن بازیگر اصلی سازمان تجارت جهانی نیستندخ بلکوه ایون چوین اسو  کوه 

بازیگر اساسی در این بخش تبدیل شدس اسو  و نحولس وضوت یارانوه را  بههمراس با آمریکا 

. (Hopewell b, 2019: 226-227)کنوود یمل تلسوویه تییووین بوورای کشوولرهای در حووا
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دهد که چگلنوه ظهولر چوین، یماقدامات چین در بحش حمای  از بخش کشاورزی نشان 

یزتورین ملضوولعات در رژیووم تجووارت برانگین و بحووش تربرجسووتهیکووی از  هاییاسو س

تقلیو  را مختول کوردس اسو . چوین بوا « های کشواورزییارانوه»چندجانبه جهانی یینوی 

الشیاع قورار دادس گرایی در بخش کشاورزی، قلاعد سازمان تجارت جهانی را تح ی حما

کشولرهای  ی ازکشوبهرسو همانند آمریکا و کشلرهای غربی که قبل از دور دوحه متهم بوه 

عنلان نیروی مختول کننودس اکنلن با حمای  از یارانه کشاورزی بهدر حال تلسیه بلدند، هم

 شلد.یملرهای در حال تلسیه شناخته تجاری علیه کش

 

 1مالکیت معنوی .-4-2-3

ی نگرانوی هواحلزسی کنگرس آمریکا حفاظ  از مالکی  مینلی یکوی از هاگزارشبراساس 

حضلر چین در سازمان تجارت جهانی اس . تحلیل دفتر نمایندگی تجاری آمریکا در سال 

 ی زیوادی دربوارسهواچالش»چین  گیرد که دریمروندهای مالکی  مینلی نتیجه  از 2017

«. وجولد دارد غیر چینی افراد برای بازار به عادالنه و منصفانه دسترسی نیز و مینلی مالکی 

دزدی مالکی  مینولی از سولی هوزاران »گزارش داد که  2017یک کمیسیلن مهم در سال 

(. 43-42: 1398)موازار و همکواران « یز اسو انگشوگف بازیگر چینی همننان فوراوان و 

از  ینبلکوه همننو ینخداخول چو ی ضویی  درنه فقط از لحاظ اجرا ی،مینل ی حفظ مالک

 ی،پنهوان یابزارهوا یوقاز طر یمینول یو مالک سورق  یبرا دول  یهای رسمبرنامه یشح

، 2013. در سال (Mozur & Perlez, 2017)ملرد تلجه اس   یبریسا یازجمله خرابکار

ی مالکیو  هاسرق ، تخمین زد که مجملع ارزش کمیسیلن سرق  مالکی  مینلی آمریکا

ان از سلی چوین صولرت گرفتوه  %80تا  50میلیارد دالر در سال رسیدس و  300مینلی، به 

چین بارها حق ثب  اختوراع ایواالت  2اس . براساس ادعاهای نمایندگی املر تجاری آمریکا،

نقوض کوردس اسو  و  3یمرتبط با تجارت حقل  مالکی  مینل نامهملافق متحدس را مطابق 

. چوین (Glenn, 2018) کندیماز کاالهای تقلبی جهان را تللید  %62این کشلر به تنهایی، 

کند که رفتار مطللبی با دارندگان حوق مالکیو  مینولی خوارجی یمهایی را اتخاذ یاس س

براساس قلانین حق مالکی  مینلی داخلی چین، پکون در  نسب  به شهروندان چینی ندارد.

                                                           
1. Intellectual Property 

2. Office of the United States Trade Representative 

3. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
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کند کوه از شوهروندان داخلوی حمایو  یمهایی را اعمال ی محدودس فناوری پیشرفته حلز

در داخول کشولرهای  هاشرک  1ویسگی  شرک  آمریکایی شکانماید. همنین براساس 

تلانند حق ثب  اختراع دریاف  کنند، اما این حق در چین بسویار سوخ  یمدیگر به راحتی 

تلانود منجور یمد به زبان چینی ارسال شلد، که اغلب درخلاس  ثب  اختراع بای مثالًاس . 

ی حیاتی ثب  اختراع از برنامه حذف گوردد هاجنبهی نادرس  شلد و در نتیجه هاترجمهبه 

(Holmes,2019: 142) براساس گزارش کمیسیلن اروپا، چوین از حوق مالکیو  مینولی .

 ر چین ایمون نیسوتندکند و صاحبان ثب  اختراع دینممحافظ  کشلرهای دیگر در داخل 

(European Commission, 2018).  پکن نیز متهم شدس اس  که بازار ایون کشولر را بوه

کند، مگور اینکوه صواحبان مالکیو  مینولی حوق اسوتفادس یمروی مالکی  مینلی محدود 

کنود و ینمنامحدود به دول  چین اعطا کنند. پکن قلانین مربلط به حق تکثیور را رعایو  

دهود. آمریکوا و یمین کشلرهایی اس  که در جهان سرق  علموی انجوام رتبزر یکی از 

ی شوامل، دزدی مخفوی تجواری، دزدی ادبوی و هنوری و اگسوتردساتحادیه اروپا تخلفوات 

حولزس  (Holmes,2019: 143-146) .انودکردسصادرات تقلبوی را از سولی چوین مطورح 

ر، به ویژس آمریکوا و اتحادیوه یی اس  که به زعم کشلرهای دیگهاحلزسمالکی  مینلی، از 

اروپا، چین قلانین سازمان تجارت جهانی و تلافقنامه مربلط به تجارت مالکیو  مینولی را 

های چین برای کسب مزی  رقابتی بوا دور زدن یوا نادیودس گورفتن ی فیالکند. ینمرعای  

 حمایو گیورد. یمالمللوی صولرت ینبقلاعد رسمی و هنجارهای غیررسمی نظم تجاری 

 هاییاسو س مینلی )گاهی از طریوق ابزارهوای پنهوانی و غیرقوانلنی( و مالکی  از دولتی

کننودس چوین بور نظوم رژیوم تجوارت تکنللولژی ازجملوه اقودامات مختل انتقال اجبار آور

 چندجانبه آزاد اس .

 

 کاری در نرخ ارزدست .4-2-4

نئلمرکانتلیسوتی  هاییاسو سی از امجملعوهچین برای تقلی  مازاد تجواری خولد بوه 

 Yu)کند که ذخائر عظیم خارجی را انباشته کند یممشغلل اس  که این امکان را فراهم 

& Kwan, 2019: 181) پکن برای حمای  از صادرات و کاهش واردات، نور  ارز را .

                                                           
1. Segway 



143 

 

 

 

 

تأثیر خیزش چین بر 

نظمممما ت مممم    

-2001) المللم ینب

2020) 

ی مالیاتی برای افزایش صادرات هامشل دارد و یمکند، تیرفه را باال نگه یمکاری دس 

ی هاشورک ی چینوی و هوم هاشورک گردد که هم یمهد. این سیاس  باعش دیمارائه 

. دول  چوین بورای سولدآوری تللیود (Atkinson, 2012)خارجی در چین سلد ببرند 

طلر کند و با تلجه به وضویی  تجواری خولد، بوهیمکنندگان چینی نر  ارز را مدیری  

این سیاسو  از یوک طورف چین با  (Rodrik, 2013) .دهدیممنظم نر  ارز را کاهش 

گیرد و از طرف دیگر، سهم سرمایه داخلوی یمنیروی کم تجربه مازاد را در داخل به کار 

 2008نمایندس تجاری آمریکا در آسیا و چین در سوال  1دهد. رابرت گسیدییمرا افزایش 

کاری نور  ارز تنظویم چین سیاس  تلسیه صوادرات را از طریوق دسو »اظهار کرد که 

نر  واقیی پایین نگه داشوته اسو  کوه  %80تا  %20 ینبپکن ارزش ارز خلد را کند. یم

نسوب بوه  %40رسد. بنابراین دستمزدهای چین در ایاالت متحودس یم %40میانگین آن به 

یارانوه بورای  ٪40ارزش ارز شناور، ارزان تر اس . همننین، سورمایه گوذاران خوارجی 

. نیلیلرک توایمز در (Atkinson, 2012: 29)« کنندیمتلسیه عملیات در چین دریاف  

، در گزارشی یکی از دالیل مهم در باال بلدن ارزش صادرات کاالهای چوین 2016نلامبر 

به آمریکا را پایین نگه داشتن ارزش یلآن تلسط بانک مرکزی این کشلر بور شومرد. بور 

ی وضوت این اساس، پکن با کاهش نر  ارز نلعی یارانه صوادراتی و محودودی  وارداتو

کنود و ایون سیاسو  نئلمرکانتلیسوتی، یمکند که بر شورکای تجواری آن هزینوه وارد یم

 .(Krugman, 2010: 3)تجارت آزاد اس   چندجانبهبرخالف قلاعد سیستم 

ن مقوررات نادیدس گرفت -هر کشلر دیگری تلسط چین یا -کاری در ارزش ارزدس 

گوردد. یمقابتی غیرمنصفانه محسول  تجارت جهانی به منظلر برخلرداری از امتیازات ر

کاری نر  ارز زمینه رقابتی کردن بیشتر صادرات را به منظولر جلولگیری از پکن با دس 

دهد. کاهش ارزش یلآن باعش خلاهد یمشلد انجام یمای که وارد کشلر یهسرماکاهش 

هوم آن را  انی تللید و صوادر کننودگترارزانشد تا تللید کنندگان چینی بتلانند کاالهای 

المللوی ینبصادر کنند و این شرایط تلان رقابو  را از دیگور کشولرها در بوازار  ترارزان

 ه مشخصاً رنگ وبلی نئلمرکانتلیستی دارد.کندخ سیاستی کیمسلب 

 

                                                           
1. Robert Cassidy 
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 ایهای تجارت آزاد منطقهنقش پیشرو چین در امضای توافق .4-3

ی رسومی بورای تجوارت هوافقتلاآزاد تجواری،  منواطق کشولر در قالوب 150 اکنلنهم

 ,Lee, Khan, and Ming)اند یدسرسواندوجانبه و همکاری اقتصادی با چین به انجوام 

آغاز شود. دو طورف براسواس  2002از سال  آنآسه. پروسه تجارت آزاد چین و (2016

بر سر  2009و  2007، 2004ی هاسالتلافق چارچل  همکاری را مشخص کردند و در 

نهایی شود  2010گذاری به تلافق رسیدند، تلافق در سال یهسرماال و تجارت خدمات، کا

(. از آن روز تاکنلن حجم تجارت چوین و 29: 1395زادس انصاری، یتقو به اجرا درآمد )

 روبه افزایش اس . آنآسه
 ( ارزش میلیارد دالر2011-2018حجم تجارت چین با آسه آن ). 5شمارس  نملدار

 
 (General Administration of Customs ana CGTN: 2019) :منبت

 

 362.9روبه افزایش اسو  و از  آنآسهچناننه مشخص اس ، حجم تجارت چین و 

افوزایش یافتوه اسو .  2018در سوال  میلیوارد دالر 586.9به  2011میلیارد دالر در سال 

 و 2003کنوگ و ماکوائل در سوال عالوس بر این، چین تلافق تجارت دوجانبوه را بوا هنگ

بورای گسوترش همکواری « اقتصوادی بوزر  حلقه»به امید تشکیل  2010تایلان در سال 

دهد کوه یماقتصادی و تجاری این کشلر عملیاتی کرد. آمار وزارت بازرگانی چین نشان 

میلیوارد دالر رسویدس  485بوه  2016و توایلان در سوال  کنگهنگحجم تجارت چین با 

و  2005همننوین در سوال  (Ministry of Commerce of the PRC, 2018) .اسو 

تلافقنامه منطقه آزاد تجاری با شیلی و پاکستان که هر دو از لحاظ سیاسی دوسو   2008

عنلان الگلی چین به پس. ازاین شدو از لحاظ اقتصادی مکمل اقتصاد چین هستند، امضا 
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د. برای کشلرهای آمریکای جنلبی و آسویای جنولبی مطورح گردیو 1«برد -برد»همکاری 

بوا  2017، و 2010، 2009ی هاسوالپرو، کاستاریکا و مللداوی تلافقنامه تجارت آزاد در 

، سریالنکا مذاکرس با چین بورای تلافوق آزاد تجواری را 2018چین منیقد کردند. در سال 

آغاز کرد و کلمبیا، پاناما، مغللستان، فلسوطین، هنود، نپوال، بونگالدش و فیجوی در حوال 

 Ministry of Commerce of the) تجاری دوجانبه با چین هستندبررسی امکان تلافق 

PRC, 2018) با استرالیا و کرس جنلبی تلافقنامه 2015و  2014. چین به ترتیب در سال ،

تجارت  منطقهی مستمری برای ایجاد یک هاتالشتجارت آزاد امضا کرد. در خاورمیانه، 

 :Ulrichsen, 2016)غاز شدس اس  آ 2004فارس در سال آزاد با شلرای همکاری خلیج

و هر دو طرف برای ارتقای تجارت دوجانبه برای انیقاد تلافقنامه تجوارت آزاد در  (231

ی چوین بورای هواتالشآیندس تلافق کردند. استراتژی تلافق آزاد دوجانبه و چندجانبوه و 

ادی بوا ی تجارت آزاد، بازتا  ظهلر چین و تالش آن برای همکاری اقتصهاشبکهایجاد 

شرکای جهانی اس . این تلافقات تجاری، مسیر چوین و شورکای آن را بورای همکواری 

کنود. در ایون یماقتصادی و تجاری در جه  غلبه بر مشکالت اقتصواد جهوانی همولار 

چین را « نرم»و « سخ »زمینه، استراتژی تلافقنامه تجارت آزاد چین ممکن اس  قدرت 

صاد و تجارت جهانی ارتقا بخشد و به احیای قودرت افزایش دهد، وضیی  آن را در اقت

 . (Yu, 2020: 8) کندچین در سطح نظام بین المللی کمک 

دهد که یوک قورن آسویای یمی چین در حلزس تجاری این واقیی  را نشان هاتالش

های اقتصوادی از یاسو سجدید در حلزس تجاری در آیندس ظهلر خلاهود کورد و مرکوز 

ک نهایتاً به پکن و کشلرهای در حال تلسیه انتقال خلاهد یافو . لندن، پاریس و نیلیلر

درواقت در یک نظام مبتنی بر قدرت نسبی، صیلد یک بوازیگر بوه مینوای افولل قودرت 

دیگری اس  و تنزل ملقیی  آمریکا را در حلزس تجاری جهانی به همراس خلاهد داش . 

آسیا بورای ملضوت مسولط پیامدهای رشد چین و همکاری تجاری آن با کشلرهای شر  

ای بور طلر فزاینودسای که بوهگلنهیر اس خ بهگچشم آمریکا در املر اقتصاد سیاسی منطقه

نفلذ و وزن اقتصوادی چوین در مناسوبات بوا کشولرهای آسویای افوزودس شودس و پیامود 

                                                           
1. win-win 
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شر  آسویا  منطقهاستراتژیک آن به چالش کشیدن تسلط آمریکا در نظم تجاری جهانی و 

 .خلاهد بلد

مثال زمانی که آمریکا از پیمان ترانس پاسیفیک )هوم اکنولن آمریکوا از ایون  عنلانبه

ی را از طریوق نفولذ ابازملازنهپیمان خارج شدس اس ( حمای  کرد، چین تالش نملد تا 

نامه تجارت آزاد را برای تجاری در شر  آسیا در برابر آن ایجاد کند و استراتژی ملافق 

، 2، رئیس مرکوز تحقیقوات تلسویه شولرای دولتوی چوین1 . لی ویاین مهم در نظر گرف

تجارت آزاد با شورکای اصولی  منطقهدول  چین، تلسیه  3«سیاس  پایدار»اظهار کرد که 

همسوایگان »را گلشزد کرد کوه  المثلضر تجاری چین در آسیا اس . همننین وی این 

در واکونش بوه همکواری طبق این اظهوارات، چوین «. نزدیک بهتر از بستگان دور هستند

تجاری آمریکا در جهان، تلسیه مبادالت تجاری با شرکای منطقه را در دستلر کوار قورار 

یی با استرالیا،، نوروژ، هاتلافقپکن همننین در حال تالش برای امضای چنین  دادس اس .

فارس و اتحادیه گمرکی جنل  آفریقا اس . این ایسلند، سلئیس، شلرای همکاری خلیج

یز در حوال آمصولحقودرت »عنلان دهد که پکن در حلزس تجاری خلدش را بوهیم نشان

الملل فراهم آورد. این را برای نفلذ در اقتصاد و تجارت بین دهد تا زمینهیمنشان « ظهلر

ی شور  امنطقوهها و حضلر تجاری امریکوا و شورکای آن در یمانپنگرش چین بازتا  

عنلان نملنوه پکون در پیشوبرد به .Song & Yuan, 2012: 111-113)اس  )آسیا بلدس 

ی و ژاپن افزایش نفلذ بر متحدین کلیودی آمریکوا جنلبکرستلافق تجارت آزاد با استرالیا، 

هوا در کند تا بتلاند بیش از ایون بور ملاضوت آنیمها جستجل و ارتقای روابطش را با آن

. درواقوت، (Santasombat, 2015: 32) همراهی با آمریکا بر علیوه خولد توأثیر بگوذارد

ی تجارت آزاد که تاکنلن در قالب نفتا و ترانس پاسیفیک و... با هاتلافقنامهرود یمانتظار 

کردند، از این پس، با محلری  چین و حضلر پر رنگ تجاری یممحلری  آمریکا عمل 

 ویژس در منطقه شر  آسیا شکل بگیرند.آن به

 2020یانلسویه تلافوق کردنود کوه در سوال اق -کشلر حولزس آسویا 14چین به همراس 

ای امضا کننود. در صولرت تلافوق، تلافقی را با نام پیمان مشارک  اقتصادی جامت منطقه

                                                           
1. Li Wei 

2. Development Research Center of the State Council 

3. unswerving policy 
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کشلر عضل آسه آن )مالزی، اندونزی، فیلیپین، سونگاپلر، تایلنود،  10این پیمان عالوس بر 

رالیا، کورس جنولبی، ی( کشلرهای چین، هنود، اسوتئنکامبلج، الئلس، میانمار، ویتنام و برو

که تقریبواً تجوارت ایون آزاد تجارت  یهاترین تلافقنیلزیلند و ژاپن را دریکی از بزر 

دهود، گورد یکودیگر درصد ناخالص داخلی جهان را به خلد اختصوا  می 30کشلرها 

ها و قلانین گمرکی استاندارد ها، رویهبا کاهش تیرفههای این پیمان ی فیال کندجمت می

 یش دسترسی به بازار، خصلصاً بین کشلرهایی که تلافقات تجواری ندارنود، آغوازو افزا

دار یهسورما، طبقوه 1پاسویفیک -با خوروج آمریکوا از پیموان شوراک  تورانس .خلاهد شد

ی را جایگزینی برای دشمنی با آمریکا امنطقهفراملی چین پیمان همکاری اقتصادی جامت 

عضول آن  7عضل این پیموان،  15از  .اندکردسمای  هایی حیهمکارو از چنین  انددانسته

پاسیفیک اس . عالوس براین، شی جی پینگ در سوفر -عضل پیمان همکاری ترانس 12از 

به آمریکایی التین از شیلی و پرو برای پیلستن به آن تلافق دعلت کوردس اسو . هور دو 

 ,Wharton Business School) انودبلدسکشولر عضولی از پیموان تورانس پاسویفیک 

تلانوود قوودرت اقتصووادی رو بووه افوولل گیری، میایوون بلوولک در صوولرت شووکل. (2017

چوالش  حولزس تلافقوات تجوارت آزاد بوه کشلرهای غربی و آمریکا را بیش از پویش در

 ی اخیر بوا تشودیدهاسالاین پیمان از آنجا برای چین اهمی  دارد که امریکا طی  .بکشد

ای، فضوا را بورای همگرایوی اقتصوادی های تیرفهحمای  گرایی و به راس انداختن جنگ

بر این اساس چین به همراس کشلرهای دیگر،  .بیشتر میان سایر کشلرها فراهم کردس اس 

الملل هستند تا موانت آمریکا در نظام بین و تجاری به دنبال به زیر کشیدن سلطه اقتصادی

قات چندجانبه و دوجانبوه چین در جستجلی تلاف .جانبه این کشلر شلنداز اقدامات یک

 برداری از اقتصاد در حال رشد خولد اسو تجاری در جه  میامالت سلدمندتر با بهرس

(Li & Tu, 2018: 124). 

وزیر خارجه چین به اتحادیه اروپا پیشونهاد تلافوق تجوارت  ،2019همننین در سال 

رس جنلبی بورای وزیران تجارت سه کشلر چین، ژاپن و ک 2019آزاد را ارائه داد. در سال 

 2. جلنوگ شوانجانبه تجارت آزاد در نشستی در پکن به تلافق رسویدندپیشبرد تلافق سه

                                                           
1. Trans-Pacific Par  

2. Zhong Shan 
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گرایی امریکوا جانبهوزیر بازرگانی چین هدف کشلرش را از چنین تلافقاتی مقابله با یک

بوه پیشوبرد اقتصواد  هر سه کشلر باید»یی دانس . وی اظهار کرد: گراچندجانبهو پیشبرد 

گرایی و حمایو  جانبوهجهان مساعدت نملدس و با یکدیگر بورای مقابلوه بوا یک آزاد در

. چین در چوارچل  رویکورد (Wang, 2019) «همکاری کنند ،جانبهگرایی تجاری یک

ی تجارت آزاد را برای پیشبرد منافت تجواری خولد امنطقهنئلمرکانتیلیستی خلد، تلافقات 

 دهد.یمنبه سازمان تجارت جهانی ترجیح در نظم تجاری جهانی نسب  به رژیم چندجا

ی تجوارت آزاد در پویش گرفتوه توا هواتلافقبر این اساس چین نقشی پیشورو را در 

الملل برای خولد ایجواد کنود و ینبمزی  رقابتی در مقابله با دیگر بازیگران نظم تجاری 

بوه نظوم  ینچ الملل فراهم گرداند.ینبزمینه را برای کارگزاران اقتصادی چین در تجارت 

نظوم را بهبولد بخشود توا  یونخلد در درون ا یگاسملحق شدس و تالش کردس تا جا یکنلن

داشته باشد که منافیش را تح   یماتیقلاعد و اتخاذ تصم یمرساتر در تنظ صدایی بتلاند

(. این کشلر با گسترش تلافقوات تجوارت آزد 21: 1396)محملدی،  دهند.قرار می یرتأث

گذاری و یهسورمای از بورداربهرسهای نئلمرکانتیلیسوتی را در راسوتای یاسو سی، امنطقه

ظرفی  تجاری منطقه در پیش گرفته اس . پیگیری جدی کمربند اقتصادی جادس ابریشوم 

تجارت آزاد، سولطه بالمنوازع غور  در  و تلافقاتگذاری یهسرمااز سلی چین همراس با 

 عرصه تجارت جهانی را متزلزل ساخته اس .

ی همنلن آسه آن و زیر گروهای متیودد آن و امنطقهزایندس چین در نهادهای نقش ف

ی تح  حمای  چین ماننود شوراک  اقتصوادی جوامت امنطقهی هاسازماننقش پکن در 

 ,Khong)ی، یک استراتژی چندجانبه برای توأمین منوافت ضوروری چوین اسو  امنطقه

زاد را تح  تأثیر قورار دادس . امری که ملضت غر  در رژیم تجارت آ(162-163 :2014

پکون بورای حمایو  از کنود. یمعنلان بازیگر نظم ساز در این حلزس میرفی و چین را به

ی تجاری و اقتصادی بورای حمایو  از منوافت هاائتالفترجیحات تجاری خلد، درصدد 

متحوودس آمریکووا اسوو . چووین فیاالنووه و خوولد در برابوور رقیووب اصوولی آن، یینووی ایاالت

یر تازس در حلزس تجاری بنیان نهد، گهمهنه در تالش اس  تا یک نظم جهانی و گرایاعمل

متحدس و تقلی  سلطه غر  نیس ، بلکوه نظمی تجاری که دیگر پیشران هژملنی ایاالت
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یر گهموهشلد و از نظر پکن، یمیک نظم جدید چندجانبه تجاری اس  که از آسیا شروع 

 و مشلرتی خلاهد بلد.

چند جه  برای چین در ساختار تجارت جهوانی  امه تجارت آزاد ازاستراتژی تلافقن

زعم کنود، بوهیماهمی  داردخ اول، به ثبات رشد اقتصادی و افزایش صادرات آن کموک 

سازان چینی، حفوظ ثوروت و قودرت بوه تلسویه تلانوایی و دسترسوی ایمون بوه یمتصم

دوم، مزی  رقوابتی بورای کند. یمگذاری کمک یهسرمابازارهای جهانی و منابت و مقاصد 

دهود، سولم، در یمدسترسی به تکنلللژی و ظرفی  زیرساختی را در اختیار چوین قورار 

گام وارد عرصوه اقتصواد و بوه، چوین گام1970ادامه سیاس  اصوالحات اقتصوادی دهوه 

الملل خلاهد شد و آیندس نظام و تلزیت قدرت اقتصوادی جهوانی را بوه نفوت ینبتجارت 

هد داد. در مجملع راهبورد تلافوق تجوارت آزاد، زمینوه را بورای تلسویه خلد تغییر خلا

کند و از این طریق منافت ملوی در یمگذاری چین در ورای مرزها مهیا یهسرماصادرات و 

 چارچل  نگاس نئلمرکانتلیستی، تقلی  خلاهد شد.

 

 المللینبیش روی نظم تجاری پ چالشچین و  .4-4

ی را بورای نظوم بوه وجولد آوردس و در هواچالشالملل بیناقدمات چین در نظم تجاری 

الملل ملاجه اس . چین در نظم تجارت جهوانی ی در نظم تجاری بینهاچالشعل  با 

ی چین برای نظم تجاری شامل حمای  هاچالشمتهم به دور زدن قلاعد این نظم اس . 

، تالش برای (Sun, 2019: 155)  یجهانی دولتی بر خالف آگاهی تجارت هاشرک از 

تغییر ساختاری در تجارت جهانی با تالش برای تغییر سواختارهای داخلوی آن از جملوه 

ساختار یارانه کشاورزی، عدم رعای  مالکی  مینولی، دسوتکاری نور  ارز، بوه چوالش 

کشیدن ملضت مسلط آمریکا در تجارت جهانی، اقدامات نظم ساز و کنشگری ملازی در 

قالب تلافقنامه چنود جانبوه و دوجانبوه، تلافوق تجوارت آزاد،  نظم تجاری بین الملل در

ی و میرفوی نظوم جدیود امنطقوههای شوراک  یمانپمشارک  فیال در مجامت تجاری و 

باشند. در واقت، پکن سازوکارهای نهادی که در گسوترس یمتجاری از طریق کمربند و راس 

هژمولن امریکوا از مجورای آن  کنند و دول یمالملل را تنظیم ینبجهانی جریان تجارت 

کند را با چالش ملاجه کردس اس . عالوس بر این یمهای هژملنیک خلد را اعمال یاس س
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 هواآن جملوهاز  ی را بورای چوین بوه وجولد آورد کوههواچالشنظم تجاری بین الملول 

هووا و یهماهنگها و یاسوو سیری آمریکووا و اتحادیووه اروپووا علیووه چووین، اتخوواذ گملضووت

ی نئلمرکانتلیستی برای مقابله با چین و پیش کشیدن جنگ تجواری امریکوا بوا هایاس س

 این کشلر اس .

 

 گیرییجهنت

به عضلی  تجارت جهانی درآمد، ایون کشولر هفتموین  2001که چین در سال  هنگامی

صادرکنندس کاال و هشتمین واردکنندس کاال در جهان بلد. با همگرایوی در اقتصواد جهوانی 

ترین صادرکنندس کاال و دومین اقتصاد بزر  جهان تبدیل شدس اس . بزر  چین اکنلن به

کنندس و کووه همگرایووی بووا رژیووم چندجانبووه تجوواری نقووش تسووریتوجلد درحالیبووااین

کنندس در تحلل اقتصادی چین داشته اس ، اما ورود چین نیز پیامدهایی را بر نظوم تثبی 

جهانی برجای گذاشته اسو . چوین بوا  تجاری چندجانبه جهان در قالب سازمان تجارت

ورود به این رژیم چندجانبه تجاری، نگاس نئلمرکانتیلیستی بوه آن داشوته و توالش کوردس 

اس  از قلاعد آن به نفت خلد بهرس برداری نماید. بزرگی مبادالت تجاری و حجم رو بوه 

رای های عملوی اجویوهروگسترش بازار چین، سبب شدس اس  این ورود، اثر شدیدی بر 

رژیم چندجانبه تجارت آزاد به همراس داشته باشد و همان طلرکه تلضیح داد ایون اثور را 

های اجرای مقوررات چندجانبوه تجوارت و یهروتلان در چارچل  اختالل در یمعمدتاً 

 هوااختالفو  هااختاللی بزر  تجاری تلضیح داد. این هاقدرتمیان  هااختالفتشدید 

ها کشاورزی، حق مالکیو  مینولی، برخولرد حموایتی بوا ی یارانههاحلزستلان در یمرا 

کاری در نر  ارز در سازمان تجارت جهوانی مشواهدس کورد. بوه های ملی و دس شرک 

، چشم انوداز پیشورف  هااختاللو  هااختالفرسد همراستا با گسترش دامنه این یمنظر 

سازمان تجارت جهوانی اموروز ی چندجانبه تجارت آزاد در قالب هاتلافقدر مذاکرات و 

 بیش از هر زمان دیگر تیرس و تار شدس اس .

از سلی دیگر باید تلجه داش  که خیزش چوین در نظوم تجواری جهوانی بوا رشود 

ی پکن در شرایطی که رژیوم تجوارت چندجانبوه هامقاماقتصادی آن گرس خلردس اس  و 

راهبرد گسترش تلافقات  در قالب سازمان تجارت جهانی عمالً به بن بس  رسیدس اس ،
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منطقه ای تجارت آزاد را برای بهرس گیری از ایون سوازوکارها در راسوتای منوافت ملوی و 

تلانود بوه اسوتمرار رشود اقتصوادی یم. این روند هم انددادساقتصادی خلد مد نظر قرار 

 ی پکن این امکان را بدهد توا بوا ارائوههامقاممتکی بر صادرات چین ادامه دهد و هم به 

ابتکارهای ایجاد مناطق تجارت آزاد، این کشلر را به عنلان بازیگر قاعدس ساز دسوتکم در 

ی تجارت آزاد منطقه ای تبدیل نماید. برآینود ایون تحولالت یینوی ورود هاتلافقحلزس 

برهم زنندس و مختل کنندس چین به رژیم چند جانبه تجارت آزاد غور  محولر کنولنی و 

ی منطقوه ای تجوارت آزاد، حتوی بوا هاتلافقدادن به رژیم پیشتازی این کشلر در شکل 

کشلرهای متحد و نزدیک با ایاالت متحدس، نشانگر بروز تحللی عمیوق در نظوم تجواری 

جهانی اس خ به گلنه ای که چین در آن به عنلان بازیگری کلیودی، نقوش ایفوا خلاهود 

 کرد.
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